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Escola Secundária de Paços de Ferreira 
Diretor:  Valentim Teixeira de Sousa 
Contactos: 
diretor@espf.edu.pt 
http://www.espf.edu.pt  
https://www.facebook.com 
Instagram @espf403374 
Tlm. 935 860 041 
Tlf:. 255 860 520 
Fax: 255 860 529 
Designação do Projeto: “Pa(ss)ços rumo aos oceanos” 
Responsável pelo Projeto: Célia Maria Alves de Sousa 
E-mail da Responsável: p731c@espf.edu.pt 
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▪ Alunos e docentes dos Conselhos de Turma dos 10ºC, 11ºD, 12ºI, 12ºJ; 
▪ Diretores de Turma: Celestina Gomes, Eduarda Barbosa, Paula Coelho, Nuno Silva, 

respetivamente; 
▪ Rafaela Gandra, 12ºG-ilustrações; 
▪ Associação para a Preservação da Nascente do Rio Ferreira; 
▪ Coordenadora do Clube da Proteção Civil: Clara Carvalho; 
▪ Coordenadora do Eco-Escolas: Célia Oliveira; 
▪ Câmara Municipal de Paços de Ferreira; 
▪ Polícia Municipal de Paços de Ferreira; 
▪ Fábrica de Biscoitos Paupério; 
▪ Empresa Águas de Paços de Ferreira; 
▪ Rádio Clube de Paços de Ferreira. 

ANEXOS 

Formulário de candidatura 
 

Ano letivo 2021/2022  PRÉMIO GANDHI 

http://www.espf.edu.pt/
https://www.facebook.com/espf.edu.pt/
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Desenho do projeto, implementação e objetivos:  

      No âmbito da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola, foram apresentadas 

as temáticas a desenvolver para a realização de possíveis projetos, a saber, Direitos 

Humanos, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental. Posteriormente, chegou o 

desafio lançado pelo Prémio Gandhi, subordinado à temática transversal aos mesmos d’Os 

Oceanos. Conhecendo o funcionamento e propósito de alguns Projetos e Clubes da escola 

(ESPF), com os quais poderíamos vir a colaborar ao longo do ano (tais como, a Escola 

Amiga dos Direitos Humanos, o Eco-Escolas, o Clube da Proteção Civil), pretendíamos 

desenvolver um projeto que abraçasse todas as temáticas referidas anteriormente, com a 

ajuda dos parceiros internos disponíveis, nomeadamente entre turmas dos diferentes 

anos. Após vários contactos internos, reflexões e debates, surgiu a ideia de pormos em 

prática atividades complementares que levassem “Paç(ss)os rumo aos oceanos”, numa 

iniciativa colaborativa de “pensar globalmente, agindo localmente”. 

      Portugal enfrenta períodos de seca, devido às alterações climáticas, conduzindo à 

decadência da agricultura, um dos setores mais importantes e imprescindíveis do país. 

Para confrontar a carência de água que o território está a passar, desenvolvemos uma 

tática, os regadios, para a poupança de água e diminuição da seca. Os regadios, usados 

pelos nossos antepassados, têm como objetivo o armazenamento de água, como 

barragens e açudes, para garantir reservas de água adequadas durante os períodos de 

escassez. Assim, indo buscar técnicas ao passado, conseguimos melhorar o futuro.  

      Ao longo do ano, a turma 11ºD desenvolveu várias atividades em torno do ciclo da 

água, trabalhando-o na perspetiva e no âmbito das diferentes disciplinas do currículo 

escolar, sempre enformados pelo tema aglutinador maior que é o dos Direitos Humanos. 

Partindo desta verdade universal de que a água é essencial ao desenvolvimento e 

manutenção da vida, o nosso trabalho pretende sensibilizar para um uso racional e 

equilibrado deste bem que, sendo finito, merece, por parte de todos, uma gestão 

consciente e ecologicamente sustentável. 

      A preocupação de alunos e docentes foi, pois, apontar caminhos para evitar a poluição 

dos cursos de água e minimizar o desperdício, apelando ao bom senso de todos, para que 

todos contribuam para um mundo mais limpo e harmonioso. 

      E porque não se pode conceber o presente e o futuro sem os recursos e os 

ensinamentos que o passado nos providenciou, encontraram nele algumas técnicas de boa 

gestão de recursos hídricos, que muito lhes aprouve conhecer e divulgar. 

      Antigamente não havia água canalizada nem máquina de lavar roupa, por isso, as 

pessoas recorriam aos tanques comunitários (nos quais se aproveita a água das nascentes 

e passagens dos cursos de água) para lavar a roupa. Como este processo é demorado, 

utilizavam-se os tanques como local de convívio. 
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      O projeto pretendeu sensibilizar e incentivar as populações das freguesias do 

concelho de Paços de Ferreira, para um uso mais regrado da água, envolvendo os 

jovens na prática da recuperação e manutenção dos regadios, dos tanques 

comunitários e das noras; reativar tradições antigas ao serviço da redução do 

consumo de água. 

      Foram elaborados cartazes e vídeos com o intuito informativo e sensibilizador, 

com a participação do engenheiro agrónomo António Tavares, da Câmara Municipal 

de Paços de Ferreira. As redes sociais, o site e o canal de televisão da escola foram 

essenciais na divulgação. Aproveitaram para sensibilizar, em parceria com o 10ºC, 

para o tipo de lixo encontrado ao longo do caudal fluvial do Rio Ferreira, 

comparando-o com o recolhido por esta turma, nas praias de Lavadores e Pedras 

Amarelas, em Gaia. Com efeito, o projeto da turma do 10ºC desenvolveu-se em 

torno dos temas da Saúde, do Voluntariado e dos Direitos Humanos. Com a 

cumplicidade do professor Paulo Rocha, de Biologia, o grupo deslocou-se às Praias 

de Lavadores e Pedras Amarelas a fim de proceder a uma ação de limpeza e de 

catalogar o lixo que existe junto ao Oceano, comparando-o ao recolhido pelas 

turmas parceiras no projeto, a saber, o 11ºD, o 12ºI e o 12ºJ, ao longo do Rio Ferreira. 

Esta ação juntou-se às restantes ações de consciencialização das turmas 

mencionadas, com o intuito de agitar as consciências da comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Comprometem-se continuar com “as mãos no passado, os pés no presente e os 

olhos no futuro”. 

      Por seu lado, as turmas do 12ºI e 12ºJ planificaram uma atividade prevista no 

Plano de Ação da Escola Amiga dos Direitos Humanos – uma caminhada: Caminhada 

pelos Direitos Humanos.  

     Em diálogo com a Diretora de Turma do 12ºI, e professora de História da mesma 
e do 12ºJ, Paula Coelho, constatou-se que ambas as turmas, 12ºI e 12ºJ, estavam a 
pensar organizar uma atividade semelhante. Surgiu então a ideia da realização de 
um trabalho conjunto. O desafio foi aceite por todos, e então, meteram “Mãos à 
obra”! Motivados pela dinamização de um projeto auspicioso, em conjunto, 
começaram a planificar e a arquitetar a ideia de uma caminhada alargada a toda a 
comunidade, onde fosse possível promover a importância dos Direitos Humanos, a 
Educação Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável. Impunha-se a questão: 
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Caminhar para onde e por onde? Decidiram realizar um percurso ao longo das 
margens do Rio Ferreira onde poderíamos fazer a recolha do possível lixo existente 
e aprender “algumas técnicas de boa gestão de recursos hídricos” que o 11ºD tinha 
investigado e para as quais queria alertar e sensibilizar a população local. Formaram 
grupos de trabalho e dividiram tarefas.  
     Assim: 

a. contactaram os representantes da Associação para a Preservação da 
Nascente do Rio Ferreira, a quem deram a conhecer o projeto e respetivos objetivos; 
de imediato, obtiveram toda a disponibilidade e colaboração necessárias em todo o 
processo, nomeadamente, no arranjo de árvores para plantar ao longo das margens 
do Rio e na orientação durante todo o percurso da caminhada; com o apoio e 
orientação da dos membros da Associação para a Preservação da Nascente do Rio 
Ferreira, fizeram o reconhecimento/prospeção do percurso e traçaram o trajeto a 
efetuar – Passadiço das Quintãs; 

b. divulgaram a atividade e convidaram toda a comunidade a participar, através 
de cartazes, publicações nas redes sociais e na Rádio Clube de Paços de Ferreira; 
formalizaram os convites; 
       c. solicitaram apoios à Câmara Municipal, que gentilmente forneceu luvas, 
sacos para a recolha do lixo e t-shirts decoradas pelos próprios com temas 
referentes aos Direitos Humanos; 
       d. contactaram a Polícia Municipal para assegurarem uma caminhada segura; 
       e. da Empresa Águas de Paços de Ferreira, receberam garrafas de águas 
reutilizáveis, para todos os participantes; 
       f. da empresa de Biscoitos Paupério, regalaram-se com uns deliciosos biscoitos 
com os quais ajudaram os participantes a manter a energia durante a caminhada; 
       g. organizaram um concurso de fotografia, no 
qual os participantes foram desafiados a concorrer 
com a sua melhor foto colhida durante a atividade.  
      A caminhada realizou-se no dia 30 de abril, e 
contou com a participação ativa de alunos, pais, 
encarregados de educação, professores, e com a 
calorosa recetividade da comunidade local ao 
longo da mesma. Ao longo percurso, foi efetuada 
a recolha de lixo e a plantação de árvores pelos 
participantes com o intuito de proteger de 
proteger, preservar e melhorar o meio ambiente. 

      O trabalho foi bastante recompensador, 
porque permitiu constatar que é urgente e é 
possível a contribuição de todos na busca de um 
Mundo melhor, de forma cooperativa e em comunhão com a natureza, onde todos 
possamos viver melhor e de forma mais saudável e sustentável. 

 

Hiperligações 
Book digital e 
Padlet - 11ºD 

https://read.bookcreator.com/h2aDeSW2Xbfajmid8eyjFwnG5ei2/bW4f_lOTRFGg-kZxN7kBzw 
https://pt-br.padlet.com/p873e/k1zy3pae6i6s5mu7 

Vídeo – 10C https://chavshb-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/m17235_vip365now_com/EstlfyN5R1pMvBoOiz8pitoBoKVvusM20oKSwG9rxTl9bw?e=ZMN2Pz 
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