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Ficha Técnica 
 

Designação da Escola: Escola Profissional Jean Piaget de Macedo de 
Cavaleiros 
 
Diretor: Armando Martinho Cordeiro Queijo 
Contactos: 967 280 747 ou 278 420 040 
E-mail: armando.queijo@ipiaget.pt 
 
Designação do Projeto: “O Oceano em Terras de Cavaleiros” – 2ª Edição 
do Prémio Gandhi   
 
Responsável pelo Projeto:  Armando Martinho Cordeiro Queijo 
E-mail do Responsável: armando.queijo@ipiaget.pt 
               ou                       maria.fernandes@macedo.epjp.pt  
 

Intervenientes -Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros – Parceiro fundamental para 
a concretização dos projetos.  
 
-Armando Martinho Cordeiro Queijo – Diretor da Escola. 
 
-Ana Margarida Frazão Valente – Coordenadora da Componente de 
Cidadania e Desenvolvimento. 
 
-Maria Teresa Boticário Fernandes - Coordenadora da Componente de 
Cidadania e Desenvolvimento, Técnica de Educação Especial e Docente da 
disciplina de Área de integração. 
 
-Liliana Maria Malandras Venâncio – Psicóloga e Coordenadora da Equipa 
Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva. 
 
-Valdemar José da Cruz Salselas – Coordenador Geral dos Cursos 
Profissionais e Coordenador do Curso Profissional de Técnico/a de 
Desporto. 
 
-Emília de Jesus Teixeira de Oliveira – Coordenadora do Curso de Técnico/a 
de Massagem de Estética e Bem-Estar. 
 
-Sílvia Cristina Raposo Montês Ferreira Garcia – Coordenadora do Curso de 
Técnico/a de Mecatrónica Automóvel. 
 
- Sandra Carina Cardoso Teixeira de Sampaio Mesquita– Docente na 
Componente Tenológica do Curso de Mecatrónica Automóvel. 
 
- Alfredo dos Santos Cabral Dias – Docente na Componente Tenológica do 
Curso de Mecatrónica Automóvel. 
 
-Leónia Alexandra Neves Vilela – Docente da disciplina de Matemática e 
Física e Química. 
 
- Ana Isabel Ledesma Fernandes – Docente da disciplina de Português. 
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-Eva Deolinda Gonçalves Ferreira Fontes – Docente da disciplina de 
Espanhol. 
 
-Marta Sofia de Sousa Barroso– Docente da disciplina de Inglês. 
 
 
-1º Ano do Curso Profissional de Técnico/a de Desporto 
 
-1º Ano do Curso Profissional de Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 
 
-2º Ano do Curso Profissional de Técnico/a de Massagem de Estética e 
Bem-Estar 
 
-2ºAno do Curso Profissional de Mecatrónica Automóvel 
 
NOTA: Os alunos dos terceiros anos não participaram na concretização dos 
projetos por se encontrarem a realizar Formação em Contexto de trabalho, 
no entanto, estiveram presentes na apresentação das atividades. 
 
 

Descrição do 
Projeto 

Desenho do Projeto: 
 

1. Informação/explicação do projeto/candidatura aos professores e 
alunos. 

2. Brain Storming/Definição de atividades com alunos e professores. 
3. Levantamento do material e orçamento necessário para a 

realização das atividades/projetos escolhidos.  
4. Definição de objetivos gerais e específicos e calendarização das 

atividades. 
5. Escolha do nome para o projeto. 
6. Apresentação do projeto e pedido de apoio financeiro e logístico à 

Direção da Escola Profissional Jean Piaget e à Câmara Municipal. 
7. Realização dos trabalhos/projetos. 
8. Realização do vídeo e submissão da candidatura. 

 
  

Implementação do Projeto:   
 
1-Conhecida a candidatura à 2ªedição do “Prémio Gandhi”, a Direção desta 
Escola convocou uma reunião com as coordenações dos respetivos cursos 
profissionais, coordenador geral, coordenação da componente de 
Cidadania e Desenvolvimento e membros da Equipa Multidisciplinar de 
Apoio à Educação Inclusiva; apresentou a candidatura e respetivo 
regulamento e decidiu, novamente, avançar com a mesma. Posteriormente 
e após todos os docentes estarem informados, foi apresentado e explicado 
a todos os alunos da escola a importância desta participação, bem como 
quem foi Mahatma Gandhi. 
2-Nas disciplinas de Português, Matemática, Física e Química, Componente 
Tecnológica e Área de Integração, realizou-se um Brain Storming com o 
intuito de se promover a criatividade e capacidade de reflexão, bem como 
o desenvolvimento de ideias para atividades que tenham como foco 
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principal “Os Oceanos”. Os alunos trocaram ideias entre si e com os vários 
professores e decidiram quais as melhores atividades a realizar.  
3-Depois de recolhidas as ideias/atividades, em conjunto com docentes e 
coordenadores de curso, foi realizado um levantamento de todo o material 
necessário, bem como perceber-se como se iriam articular em temos de 
horário/tempo letivo. Os alunos, acompanhados dos docentes, procuraram 
melhores preços e em conjunto, elaborou-se um orçamento claro e preciso 
para posteriormente apresentar. 
4- Com a colaboração de alguns docentes, foram elaborados os: Objetivos 
Gerais: 
- Consolidação de aprendizagens de educação para a cidadania. 
-Sensibilização da comunidade escolar, local e geral, para a não poluição do 
planeta. 
-Promoção de comportamentos assertivos em prol do planeta mais 
sustentável.   
 
Objetivos Específicos: 
-Pretende-se que os alunos desenvolvam e consolidem competências 
essenciais de formação de cidadania.  
- Pretende-se que os alunos desenvolvam capacidade de planeamento e 
organização do trabalho. 
- Pretende-se alertar e fazer refletir as pessoas sobre as consequências 
nefastas da poluição nos oceanos.  
-Pretende-se incentivar à reciclagem e à não poluição.  
-Pretende-se esclarecer, de uma forma simples e clara, os alunos do 1º ciclo 
sobre a importância da água para o planeta.  
5- Desde a apresentação da candidatura que foram sendo sugeridos vários 
nomes para o projeto, o que reuniu mais consenso foi o “O OCEANO EM 
TERRAS DE CAVALEIROS”. 
6- Depois de reunidas todas as informações (nome do projeto, objetivos, 
tempo de execução, material necessário e orçamento) os alunos e alguns 
professores reuniram com o diretor da Escola Profissional Jean Piaget e, 
posteriormente, com a Camara Municipal de Macedo de Cavaleiros. Foram 
apresentados os projetos que viriam a fazer parte da candidatura à 2ªEdição 
do Prémio Gandhi e, foi também solicitado apoio financeiro e logístico, ao 
que a Câmara Municipal se mostrou recetiva, pois, muito lhe agradou o 
propósito do projeto e iniciativa dos alunos. A Direção da Escola, já 
conhecedora dos projetos e da candidatura, comprometeu-se, de igual 
modo, a suportar custos e apoiar em tudo o que for necessário. 
7-Os alunos de 2º ano do Curso de Mecatrónica, decidiram-se por um 

projeto muito entusiasmante e desafiador:  A Construção de uma 
estrutura metálica com a forma de uma carpa e/ou barbo (peixes 
característicos da nossa região e em especial da albufeira do Azibo). 
Dimensões: 3 m de comprimento, 2m de altura, 1,2m de largura. Esta 
estrutura, pensada e analisada pelos alunos e especialistas/docentes 
da componente de formação tecnológica do Curso de Mecatrónica 
Automóvel, chamará a atenção de todos e será devidamente 
identificado o seu propósito, a sensibilização para a não poluição dos 
oceanos, serão colocadas/gravadas na chapa, frases chocantes e de 
alerta sobre a poluição dos oceanos será iluminada e alimentada por 
um painel solar de 30w. Esta estrutura gigantesca foi alvo de várias 
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maquetes e desenhos em programas específicos informáticos, até 
reunir o consenso de todos. Neste projeto, o Gabinete da Câmara 
Municipal, responsável pelo Ordenamento do Território e Ambiente, 
deu algumas ideias para o desenho do mesmo, tornando-se, assim, 
esta estrutura mais funcional e enquadrada legalmente com a 
paisagem da Albufeira do Azibo. Toda a estrutura metálica, cortes de 
material, chaparia, montagem, eletricidade, gravação e finalizações, 
estão a ser realizadas pelos alunos e docentes especialistas, nas 
oficinas da Escola Profissional e numa serralharia local. Dada a 
dimensão e complexidade da obra, estima-se que a mesma seja 
instalada e inaugurada antes da época balnear, à entrada da Ribeira 
da Praia Fluvial da Albufeira do Azibo, considerada uma das 7 
maravilhas de Portugal. 
Os alunos do 1º e 2º ano do Curso de Massagem de Estética e Bem-
Estar e do 1º ano do Curso de Desporto, com as docente de 
Matemática e de Português, decidiram pintar algumas sarjetas da 
cidade de Macedo de Cavaleiros, com cores e desenhos atrativos que 
remetem para a mensagem, “tudo que vai para o chão…, vai parar ao 
mar”. Para tal, solicitou-se à Camara Municipal sinalização para 
colocar em torno das sarjetas e foi contactada a GNR para que esta 
atividade decorresse com a máxima segurança. Foram usadas tintas 
próprias e resistentes às alterações climácas típicas da nossa região, 
foram feitos moldes, tais como estrelas do mar, polvos e peixes, 
escreveram-se frases alusivas ao tema “OS OCEANOS” e “AOS 
EFEITOS DA POLUIÇÃO”. Para divulgação e maior sensibilização, a 
rádio ONDA LIVRE, rádio local de Macedo de Cavaleiros, acompanhou 
os trabalhos e deu-os a conhecer à população, ainda antes da 
submissão desta candidatura. O resultado, não podia ser melhor!  
Paralelamente a esta atividade, alunos dos vários anos de 
escolaridade e dos vários cursos profissionais, sugeriram e 
prepararam, com a preciosa colaboração das docentes das disciplinas 
de Espanhol e de Inglês e a Coordenadora de Cidadania e 
Desenvolvimento, Ana Valente, a realização de uma dramatização 
teatral sobre o ciclo da água intitulada “ A GOTINHA CARETO” e “A 
Água”; houve também, um momento de poesia “A VIAGEM DA 
ÁGUA” e, um momento musical “ É PRECISO POUPAR” . Estas 
atividades foram bem ensaiadas, ao longo de várias semanas, os 
alunos elaboraram os fatos e todo o palco do auditório do Campus 
Académico do Piaget foi criteriosamente decorado. Foram 
convidadas todas as Escolas do primeiro ciclo do ensino básico, 
primeiros e segundos anos de escolaridade do concelho de Macedo 
de Cavaleiros; a Câmara Municipal; o representante do Agrupamento 
de Escolas; a Rádio ONDA LIVRE de Macedo de Cavaleiros e outras 
entidades. No dia 5 de maio, todos estiveram presentes e o resultado 
final, superou as expetativas. 
8- Para a realização do vídeo, os alunos decidiram fazer uma narração 
em áudio, esta seria acompanhada por imagens e vídeos de todas as 
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DATA_____/___/___ 

 

 

 

Armando Martinho Cordeiro Queijo 

______________________________ 

(O Diretor da Escola Profissional Jean Piaget) 

 

 

atividades realizadas. Escolheram, entre si, quem estaria mais à 
vontade para o fazer e, seguidamente, a Coordenadora da 
Componente de Cidadania e Desenvolvimento e docente da disciplina 
de Área de Integração, contactou a rádio local para consultar a 
possibilidade de fazer a gravação nos estúdios dessa estação. Feita a 
gravação, O Coordenador Geral dos Cursos Profissionais, juntamente 
com os alunos envolvidos, prepararam o vídeo. O preenchimento do 
formulário da candidatura e posterior submissão, ficou à 
responsabilidade da Coordenadora da Equipa Multidisciplinar de 
Apoio à Educação Inclusiva e do Senhor Diretor da Escola Profissional 
Jean Piaget, Armando Martinho Cordeiro Queijo. 
 

Impacto na 
Comunidade 
Educativa 

O objetivo maior destas atividades foi contribuir para a sensibilização 
da população em geral, para a importância da preservação dos 
recursos hídricos e, consequentemente, dos oceanos. Pensamos que 
o conseguimos, uma vez que: 1- a dramatização do ciclo da água teve 
como principais espectadores as crianças do 1º e 2º ano de 
escolaridade e o feedback recebido foi de um dia muito proveitoso e 
esclarecedor para as crianças. 2- a pintura das sarjetas na via pública 
de Macedo de Cavaleiros, permite aos transeuntes serem 
interpelados por imagens atrativas e com uma mensagem clara, 
permite um momento de reflexão e análise sobre a importância das 
águas que vão parar aos rios e depois ao mar. É já notória a 
contemplação destas obras pela cidade, o que muito nos orgulha. 3- 
a estrutura metálica, implementada na zonas mais movimentada da 
nossa região, permitirá, a todos os que por lá passem, 
compreenderem o quão importante é mantermos o local limpo e em 
bom estado de preservação, pois todo o lixo que ali fica, vai parar ao 
Oceano. Além de toda a mensagem explicita, podem apreciar e 
comprovar o empenho das gerações mais novas na defesa por um 
planeta livre de lixo.    
 


