Concurso de Ilustração Científica
- espécies endémicas –

Dia 3 de março é o dia da comemoração do
Dia Mundial da Vida Selvagem.
Com base nesta temática a nossa escola participou no “Concurso de Ilustração
Científica - espécies endémicas –“ promovido pelo Colégio Português de Luanda,
edição 2020/2021.
Nesta atividade procurou-se que a ilustração e o desenho de natureza fossem o ponto
de partida para retratar o património natural selvagem, para além de procurar lançar o
debate e a reflexão das respetivas comunidades educativas para a necessidade de
conhecer, promover e conservar a biodiversidade.
Pretendeu-se igualmente que os trabalhos/desenhos/ilustrações relacionados com esta
temática, promovessem condignamente o património natural biológico,
designadamente as regiões naturais, os ecossistemas, os habitats e as espécies da fauna
e flora selvagens endémicas dos países envolvidos neste concurso.
Desta forma os professores de Educação Visual e Biologia/Ciências Naturais, da EPSTPCELP deram início a esta aventura: desafiar os alunos da escola a ilustrar com qualidade
técnica e estética as nossas espécies endémicas.
Numa primeira fase no Clube de Ciência Viva e posteriormente no Clube de Artes, a
Biodiversidade de São Tomé e Príncipe (fauna e flora) foi alvo de análise apurada para
posterior ilustração em que se aplicaram conceitos e técnicas de desenho e elementos
de caráter descritivo e informativo com rigor científico.
Os professores destes grupos disciplinares, articularam entre si as tarefas necessárias
para levar este projeto a bom porto, sendo que numa fase inicial os alunos realizaram
uma seleção de imagens de espécies endémicas na disciplina de Ciências Naturais em
parceria com o Clube de Ciência Viva.
De seguida, na disciplina de Educação Visual, Atelier de Artes e parceria curricular com
o Clube de Artes, deu-se início ao processo de ilustração.
Os alunos começaram a trabalhar e os resultados foram surgindo, sendo que foi com
enorme agrado que os professores envolvidos viram as propostas de ilustração “tomar
forma” e ganhar vida….
É com enorme orgulho que a EPSTP – CELP divulga os trabalhos abaixo expostos como
os de melhor pontuação em termos de avaliação de júri interno.
Que ganhe a melhor ilustração e parabéns a todos os participantes pelo excelente
trabalho realizado!

Trabalhos do
2º Ciclo:

Columba Thomensis
NC_ Pombo de São Tomé
Irina Apresentação 5ºA

Pirinia Molleri- NC_Pirinia de São Tome
Flora Lolum 6ºano

NC_Rola Amelia Menezes 5º ano

Trabalhos do
3º Ciclo:

Prinia MolleriNC_ Tluqui-Sum-Decu
Dinis Gonçalves 9ºB
9º ano

Ploceus Princeps
NC-Tendão do Príncipe
Gabriela Carvalho 7º

Ploceus Grandis
NC-Tecelão Grande
Patricia Daio 7ºano

Polystachya – Rhodoptera
Vitória Maganga 9ºA

Trabalhos do
Ensino Secundário:

Ploceus Sanctithomae_ NC- Tecelão de
São Tomé_ Hlliane Oliveira_10CT

Prinia Molleri - Silvia 10 ano CT

Corythornis Thomensis
NC_Conobia
Imna Lima 11 ano CT

Begonia Baccata –
Silvia Nobre - 10º ano CT

Atividade
desenvolvida no
âmbito do
concurso escolar
ILUSTRA A VIDA!

Cartaz de divulgação

Cartaz de divulgação

