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PROGRAMAS

PARA QUEM?

ABORDAGEM FOREST SCHOOL COM MÉTODO FLOW LEARNING™ 

METODOLOGIA

ONDE?

Quintinha de Montserrate | Sintra 

Quinta do Pisão | Cascais

Na escola ou nas suas imediações.
(desde que exista um local arborizado ao ar livre com as condições necessárias)

 

PROGRAMA INTRA-CURRICULAR
8 sessões semanais consecutivas (mínimo) 

Duração: 2 horas cada

PROGRAMA EXTRA-CURRICULAR
Sessões semanais ao longo do ano letivo

Nº e Duração: a acordar

ÁREAS DE COMPETÊNCIA
SOCIOEMOCIONAL & FÍSICA

ÁREAS DE CONHECIMENTO 
DISCIPLINAR & PRÁTICO

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
conforme  Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória

Resolução de problemas

Pensamento crítico e pensamento criativo

Relacionamento interpessoal

Desenvolvimento pessoal e autonomia

Bem-estar, saúde e ambiente

Consciência e domínio do corpo

Expressões Artísticas 

Ciências Naturais

Estudo do Meio

Expressões Físico-Motoras 

PRÉ-ESCOLAR 1º CICLO 2º CICLO



RE-LIGAR AS CRIANÇAS À NATUREZA

Na Escola da Floresta Bloom somos
apaixonados pela aprendizagem e pelo
brincar ao ar livre!

O nosso objetivo é que as crianças se
sintam valorizadas, empoderadas,
envolvidas e empenhadas no seu próprio
processo de aprendizagem. 

Oferecemos um conjunto de experiências
que desencadeiam uma ligação directa,
emocional e profunda entre uma criança
e a Natureza, despoletando atitudes de
respeito, dedicação, consciência e
intervenção e promovendo o gosto pelas
questões ambientais e de Conservação da
Natureza .

A interação com a Natureza é

fantástica . Desperta neles todos

os sentidos, permite-lhes ser mais

livres e por conseguinte mais

motivados para aprender, mais

recetivos e estando felizes apreendem

mais naturalmente e integram sem

esforço os novos conhecimentos.

A aprendizagem é um prazer e não

uma obrigação.

Neste ambiente desafiador, através de um
processo inspirador, oferecemos às
crianças  oportunidades regulares de
aquisição de competências físico motoras
e sócio emocionais, ao mesmo tempo que
potenciamos conhecimentos disciplinares
de forma interligada e prática.

Professora Escola Básica S.Pedro de Sintra



Forest School utiliza um leque de processos de aprendizagem centrados na criança, oferecendo-
lhe a oportunidade de assumir riscos, apropriados ao ambiente e às suas competências e
capacidades, com o devido suporte, e fomentando nela a resiliência, confiança,
independência e criatividade.

Flow Learning ™ é uma estratégia altamente eficaz de aprendizagem ao ar livre desenvolvida nos
anos 70 pelo Professor Joseph Cornell, fundador da Sharing Nature Worldwide, e um dos cinco
métodos de aprendizagem recomendados pelo National Park Service (EUA), a par do trabalho de
Maria Montessori, Howard Gardner, John Dewey e Jean Piaget.

Esta metodologia lúdico-criativa está estruturada em quatro estágios - Despertar o Entusiasmo,
Experiência Direta, Focar a Atenção e Partilhar a Inspiração -  que exploram os elementos básicos
da aprendizagem: Fazer. Observar. Sentir e Pensar.

Não é exigido às crianças nenhum tipo de preparação ou habilidade específica. As atividades são
formuladas para estar ao alcance das suas capacidades, tendo em conta a faixa etária e nível de
desenvolvimento. 

Após serem revistas as recomendações de segurança, e as crianças terem o equipamento
adequado, dá-se inicio ao plano da sessão que decorre em quase todas as condições atmosféricas,
sendo feita uma avaliação prévia de risco de forma a garantir a segurança e integridade física dos
participantes. 

COMO FAZEMOS?

CRUZANDO A ABORDAGEM FOREST SCHOOL (UK) 
COM O MÉTODO FLOW LEARNING™ (EUA). 

Profissionais qualificados:

Formação certificada pela Forest School Association UK 

pela Sharing Nature Worldwide EUA

Curso Básico de Primeiros Socorros Pediátricos

Forest School Leader 

Formação Flow Learning™  

EQUIPA



O PROGRAMA

O programa da Escola da Floresta Bloom é essencialmente lúdico e consiste em atividades,
oficinas e jogos.

Os alunos entram em contato direto com a Natureza, através do brincar, o que possibilita uma
oportunidade única para os cativar, promovendo e aprofundando o conhecimento e os temas
desenvolvidos na sala de aula. 

Pré-escolar, 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico 

O sucesso educacional não é mais, basicamente, reproduzir
conhecimento, mas sim extrapolar o que conhecemos e aplicar

esse conhecimento em situações novas. 

Diretor de Educação e Competências
e Conselheiro Especial em Política de Educação do Secretário-Geral da OCDE

Andreas Schleicher

Excesso de Estímulos Intelectuais, Excesso de Exposição à Tecnologia, Excesso de Atividades Estruturadas e
Monitorizadas, Iliteracia Motora, Hiperatividade, Obesidade, Isolamento, Violência, Depressão, 

Transtorno de Défice de Atenção. 

TRANSTORNO DE DÉFICE DE NATUREZA 
Causas & Consequências da Falta de Contato com a Natureza 

A NATUREZA É A MELHOR SALA DE AULA! 

Observar e reconhecer fenómenos naturais e aspetos físicos do meio - Ouvir e conhecer os sons
da floresta e os seus animais - Descobrir e trepar às árvores - Construir abrigos e tocas - Criar
obras de arte com elementos naturais - Fazer fogueiras - Utilizar ferramentas e muito mais…

O programa dirigido ao 1º e 2º ciclo introduz também conceitos como: Biodiversidade & Ecologia,
Relações Simbióticas, Cadeia Alimentar, Mimetismo, entre outras, conforme o plano curricular
de Estudo do Meio, Ciências da Natureza e Ciências Naturais.

VAMOS PARTIR À DESCOBERTA 
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