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Europa Ocidental Alexandra Barnoux
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Lançado pela European Plant Science Organization 
(EPSO), o Dia Internacional do Fascínio das Plantas 
procura despertar o entusiasmo e chamar a atenção 
para a importância da ciência das plantas em diversos 
campos, da agricultura e produção sustentável de 
alimentos à horticultura, silvicultura e produção de 
bens não-alimentares. A iniciativa assinala-se, tradicio-
nalmente, a cada dois anos, no dia 18 de maio.

Em Portugal, esta iniciativa é coordenada pelo Institu-
to de Tecnologia Química e Biológica António Xavier 
da Universidade Nova de Lisboa (ITQB NOVA) e Socie-
dade Portuguesa de Biologia das Plantas e pretende 
que as instituições e empresas nacionais se juntem às 
centenas de entidades, de mais de 40 países, para 
festejar o maravilhoso mundo das plantas. 

Embora a celebração do Dia Internacional do Fascínio 
das Plantas com a realização de eventos presenciais 
tenha sido adiada para 2022, em função da pandemia 
COVID-19, a EPSO desa�ou as instituições por todo o 
mundo a assinalar este dia também em 2021 através 
de alternativas online interativas e igualmente inspira-
doras.

A Escola de Ciências da Universidade do Minho é uma 
das instituições que se junta a esta celebração do 
fascínio das  plantas.
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Quem consegue �orir melhor? (Concurso criativo)
Concurso dirigido a alunos do pré-escolar e 1º ciclo do 
ensino básico, desa�ando-os a usar a criatividade e a 
ilustrar toda a beleza, diversidade e magia das �ores. 
Todos os trabalhos recebidos serão incluídos numa 
exposição virtual, que será divulgada no Dia do 
Fascínio das Plantas. 

SolanArt (Galeria virtual)
Consiste numa galeria virtual de 10 ilustrações, repre-
sentando espécies da família botânica Solanaceae  
presentes na �ora portuguesa e/ou brasileira. A acom-
panhá-las encontra-se informação de texto dirigida a 
um público generalizado, que dará a conhecer 
aspetos interessantes de cada uma das plantas. 

O Livro: um ilusório obsoleto (Exposição de escultura)
Exposição de trabalhos que as crianças do ensino 
pré-escolar do Colégio D. Pedro V (Braga) elaboraram, 
partindo de uma re�exão sobre a importância das 
árvores, enquanto matéria-prima na origem do livro. 

Programação

Teares de Natureza (Exposição virtual)
Exposição elaborada pelos alunos do ensino pré-esco-
lar e do 1.º ciclo do Colégio D. Pedro V (Braga), 
apresentando pequenos teares com plantas e cartão 
reciclado, utilizando técnicas de Ecoarte. 

Mas as plantas têm micróbios a crescer dentro delas?  
(Vídeo demonstrativo e encontro por Zoom)
Será demonstrado que as folhas de uma planta 
apresentam uma grande diversidade de microrganis-
mos a crescer no seu interior e será explicada a vanta-
gem desse tipo de micróbios para as plantas e qual o 
proveito que o Homem poderá tirar do seu isolamen-
to. 

Folhas Colhidas (Leitura encenada de história)
Leitura encenada protagonizada pelos alunos e 
professora do 4º ano do Colégio D. Pedro V (Braga), 
com recurso à ilustração desenvolvida com técnicas 
de Ecoarte utilizando materiais naturais sustentáveis, 
tais como terra, pedra, folhas ou ramos. 

Boys vs. Girls: como estudar os genes que de�nem o 
sexo das �ores?  (Vídeo demonstrativo e encontro por 
Zoom)
Serão explicadas metodologias que permitem avaliar 
de que forma os genes que controlam a �oração são 
expressos em espécies com �ores femininas e mascu-
linas e será explicada a importância do estudo dos 
genes na compreensão do sucesso reprodutivo e na 
produtividade destas espécies.

Os micróbios agricultores são tão queridos!!!! (Conver-
sa demonstrativa e discussão online)
Será explicada a importância dos micróbios na agricul-
tura, com referência aos micróbios “maus”, causadores 
das doenças nas plantas e muitas vezes visíveis nos 
frutos, e ao papel dos micróbios “bons” na agricultura.

Plants on…TOP! (Palestra)
Será abordada a importância das plantas nas paisa-
gens terrestres naturais e o contributo que as cobertu-
ras verdes poderão prestar na naturalização de paisa-
gens urbanas.

Informação detalhada em www.ecum.uminho.pt 


