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INTERVENIENTES ALUNOS DOS 3º ANOS DOS CURSOS: 
TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE 
TÉCNICO AUXILIAR PROTÉSICO 
TÉCNICO DE ELETRÓNICA, AUTOMAÇÃO E COMPUTADORES 
ALUNOS DO 2º ANOS DE: 
TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE 
TÉCNICO AUXILIAR PROTÉSICO 
PROFESSORES: 
ISABEL MACIEL 
ANA CORREIA 
ANA FERREIRA 
SARA PEREIRA 
CARLINA BARBOSA 

DESCRIÇÃO DO 

PROJETO 
Este projeto consiste no comprometimento que a Escola 
Europeia de Ensino Profissional (EEEP) tem para com a 
comunidade educativa. Somos uma escola que promove e 
sensibiliza os alunos em diversas temáticas. Tal como está no 
nosso projeto educativo a estratégia de educação para a 
cidadania é um dos momentos fulcrais de aprendizagem dos 
nossos alunos. 
Neste âmbito, criou o projeto “Livro Mágico dos Oceanos” 
assente na premissa “De modo suave, tu podes sacudir o 
mundo” (Gandhi). Trabalhando desta forma os domínios de 
Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.  
E nada mais suave, no mundo, do que as NOSSAS CRIANÇAS. É 
com elas e para elas que pretendemos contribuir para o dever 
cívico, na preservação dos OCEANOS. Neste projeto, temos o 
total apoio da Associação “Polvos do Amor”, e como escola 
inclusiva que somos, sabemos da importância de educar para 
estes princípios desde muito cedo, “Só engrandecemos o nosso 
direito à vida cumprindo o nosso dever de cidadãos do mundo” 
(Gandhi). 
Este projeto tem como objetivo: sensibilizar para um problema 
que é mundial e desenvolver o gosto pela natureza, pelos 
oceanos e ao mesmo tempo contribuir para o gosto da leitura. 
Perceber a importância da contribuição na separação do lixo, 
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incentivar e sensibilizar para a reciclagem e os seus benefícios “O 
futuro dependerá daquilo que fazemos no presente” (Gandhi). 
Pretende-se ainda a consciencialização para a tomada de 
decisão na redução de gastos desnecessários e evitar a 
desnecessária aquisição de materiais menos propensos à 
reciclagem. 
Visando o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória os 
nossos alunos devem estar conscientes do papel que 
desempenham das suas funções e de todos os intervenientes 
para o bem comum; revelar consciência das suas ações e 
refletindo assertivamente na responsabilidade ambiental para 
com próprio e os outros com vista num futuro mais sustentável. 
Pretende-se motivar “miúdos e graúdos” para a importância 
destes na vida dos OCEANOS, e relembrar a todos, que este 
planeta é dividido por todos NÓS, e que nesta união não 
interessa nem a nacionalidade, nem a religião, nem a raça, 
porque todos somos um só.  
A EEEP, como entidade responsável por dar uma educação de 
excelência, baseada em princípios basilares, tais como, a 
integridade, a competência, a responsabilidade, a liberdade de 
expressão, dá asas à criatividade de cada aluno, permitindo 
assim, uma aprendizagem diversificada, aproximando e 
integrando os mesmos no mundo laboral. Neste contexto, a 
escola quer ser parte da solução e, para isso, contribui com a 
leitura e apresentação do livro em várias instituições a alunos 
entre os 5/6 anos de idade, ao longo do ano letivo. Pretende-se 
que desde muito cedo aprendam a refletir sobre a importância 
de cuidar do ambiente, aplicando esta aprendizagem a vários 
contextos da sua vida. Como objetivo futuro pretendemos 
traduzir o livro e apresenta-lo em escolas de outros países. 
 
As formas de divulgação serão: Blog da escola, Instagram, 
Facebook, Infantários…. 
 
Etapas do projeto 
- Sensibilizar toda a comunidade educativa para a envolvência e 
participação no projeto 
- Reuniões semanais entre os participantes, via zoom e/ou 
presencial. 
- Distribuição de tarefas: elaboração de desenhos, Pintura, 
montagem dos mesmos. 
- Elaboração do vídeo de apresentação. 
- Contacto com os responsáveis dos infantários. 
- Ensaio do livro 



- Definição da estratégia de apresentação do livro 
- Impressão do livro 
- Implementação: ao longo do ano letivo nas escolas primárias 
 

IMPACTO NA 

COMUNIDADE 

EDUCATIVA 

Este projeto é abraçado com o maior dos carinhos, porque 
sabemos que se quisermos mudar uma mentalidade de um povo 
teremos de começar pelas crianças. Os alunos devem 
reconhecer a importância de um ambiente mais limpo e o 
respeito que devemos ter pela natureza e oceanos.  
 
Começamos por realizar um contacto prévio com as escolas no 
sentido de perceber as necessidades desta temática nas escolas 
e promover a mudança de comportamentos face aos oceanos. 
Pretende-se trabalhar com as crianças curiosidades acerca dos 
Oceanos, especialmente a CAPACIDADE DE SONHAR. Ajudar 
cada criança a descobrir a vocação que tem dentro de si na ajuda 
ao próximo, na ajuda à natureza e na ajuda à Humanidade e ao 
mesmo tempo incentivar o gosto pela leitura. 
 
Para a implementação deste projeto à comunidade, dois 
professores e um aluno da Escola Europeia de Ensino 
Profissional, professora Sara Pereira (coordenadora do projeto), 
professora Carolina Barbosa e aluno Rui Pereira, visitaram a 
turma do 1º ano do Centro Escola da Naia (Maximinos – Braga).  
 
A atividade, nesta turma, desenvolveu-se da seguinte forma: 
Leitura da história “Livro Mágico dos Oceanos” por parte da 
professora Carolina Barbosa, que de uma forma interativa, 
lúdica e didática leu a história aos alunos, conseguindo-os cativar 
para a mesma. 
No momento seguinte a professora da turma fez um pequeno 
resumo do que tratava a história, pedindo a colaboração dos 
alunos para esse resumo. Os alunos muito atentos ouviam tudo 
o que lhes era dito. 
De seguida passou-se à realização das atividades didáticas 
propostas no Livro mágico dos oceanos, pensadas para esta 
faixa etária, com o apoio das professoras e aluno da EEEP. As 
atividades que os alunos realizaram foram de vários tipos, como 
encontrar as diferenças, escrever a palavra oceano fazendo 
ligações, atividades matemáticas (contas peixinhos, conhas…), 
labirinto em que tinham que fazer uma garrafa de vidro chegar 
ao vidrão… Os alunos demostraram grande entusiasmo na 
realização destas atividades. A última atividade proposta aos 
alunos foi a ilustração da parte da história que mais gostaram. 



Todas as atividades foram muito interativas e que 
acrescentaram muito a este projeto. 
Para além destas atividades o Livro Mágico dos Oceanos 
permitiu-lhes ouvir falar de todos os oceanos, e ter uma noção 
mais clara dos hemisférios o que se torna num contributo para 
quando os alunos começarem a trabalhar estas temáticas. 
 
 
A EEEP sempre se pautou por valores humanos, respeitando e 
integrando cada aluno como um ser único e individual, 
enaltecendo o ser em detrimento do ter. Através da matemática 
numérica, onde, geralmente, as contas são exatas, pelo 
contrário na matemática da emoção, as contas são ambíguas e 
imprecisas. Deste modo, a escola ensina que para multiplicar e 
somar, temos, primeiramente, que aprender a dividir, e para 
ganhar, primordialmente, necessitamos de perder. Todo este 
ensinamento, incutido paulatinamente, dá os seus frutos na 
escola da vida, capacitando todos os elementos da comunidade 
educativa para a premissa do Saber Ser, Saber Fazer e Saber 
Estar. 
Neste contexto, o projeto foi impactante na nossa escola, e 
acreditamos que terá o mesmo impacto, na escola que vistamos 
e nas próximas que visitaremos. Tendo sido o seu envolvimento 
geral, entre professores e alunos, dando estes o seu contributo 
na temática desenvolvida, ou seja, “a consciencialização para um 
oceano melhor”. Com este projeto foram aprimoradas as Soft 
Skills de toda a comunidade educativa, foi um trabalho 
excelente, revelando uma brilhante criatividade na 
apresentação do trabalho final. 
Temos também como objetivo primordial, sensibilizar, causar 
impacto na comunidade educativa implementando este projeto 
anualmente no nosso Plano Anual de Atividades “Dia Mundial 
dos Oceanos – 8 de Junho”. 
Já na elaboração do vídeo os alunos perceberam a importância 
da informação a ser passada uma vez que é um dever cívico 
contribuir para o que é de todos. 
“Temos de nos tornar na mudança que queremos ver” (Gandhi). 
 

 


