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Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, Boticas 
Diretor: Américo Pereira Barroso 
Telef: 276415245 
e-mail: agrupgmbce@gmail.com 
Designação do Projeto: “Boticas um Oceano de Valores: o que cai no solo, cai no 
Oceano.” 
Responsável pelo Projeto: Maria da Glória Branco Ferreira 
e-mail: mbrancosapiaos@gmail.com 

Intervenientes DOCENTES: 
Direção do agrupamento com a função de autorizar e apoiar a concretização das atividades. 
Coordenadora dos Diretores de Turma e Diretores de Turma tendo por base a Estratégia de 
Educação para a Cidadania na Escola, com a função de informar, divulgar e comunicar com 
todos os envolvidos no projeto. Juntamente com a sua equipa, procedeu à planificação e 
monitorização do mesmo e fará a respetiva avaliação. 
Docentes de Cidadania e Desenvolvimento do 2º e 3º ciclo/ Educadores de Infância e 
professores do 1º ciclo, com a função de coordenar e orientar o desenvolvimento das 
atividades. 
Educadoras; docentes do 1º ciclo; docentes do 2º e 3º ciclo das disciplinas que articularam 
e diretores de turma com a função de colaborar e de articular com os restantes docentes e 
com os pais/ encarregados de educação. 
 
Escolha do Tema: Direção, Coordenadoras 1º e 2º ciclos e Diretores de turma - “Boticas um 
Oceano de Valores: o que cai no solo, cai no Oceano.” 
As atividades nas turmas foram definidas e trabalhadas nas turmas, desde o pré-escolar ao 
nono ano de escolaridade. Participaram os alunos do pré-escolar até ao 9º ano de 
escolaridade. 
No Plano de Recuperação de Atividades foram elaborados trabalhos alusivos à proteção do 
meio ambiente (5º ao 9º ano – PRA). 
Elaboração do poema para o Prémio Gandhi – 6ºA. 
Realizaram-se campanhas de sensibilização para a importância da reciclagem, com 
visualização de um filme, colocação de ecopontos nas salas de aula e distribuição de 
panfletos em todas as salas de aula: 
- 9º ano foi a todas as salas de aula do 2º e 3º ciclos. 
- 2º ciclo fez sensibilização nas turmas do 1º ciclo. 
Realização de um vídeo, por parte dos alunos, sobre “zero lixo é o caminho” e recolha de 
REE’S - 9ºA; 
Construção de Eco-pontos com material reciclável - Pilhão (9ºB) e embalão (9ºA). 
- 1ºciclo-reutilizou-se uma televisão antiga transformando-a em aquário – atividade 
dinamizada pelas AEC’S - Artes;  
Construção de um painel com motivos do mar, realizado na Disciplina de Educação Artística 
- Artes Visuais, por todos os alunos do 1ºC, dando o seu contributo, num trabalho de 
consciencialização para a prevenção da poluição dos oceanos. 
Durante o ano letivo houve Recolha de REE´S - todas as turmas. (Depositrão / Eletrão). 
No âmbito da proteção da biodiversidade aquática os alunos do segundo ciclo fizeram uma 
saída da escola para fazer a Recolha de lixo no rio Terva e Presa Padre Pedro; 
 Recolha de lixo no recinto escolar – 5º ano. 
Construção da Árvore de Natal com materiais reciclados – 5º e 6º ano. 
Apresentação de trabalhos em Educação para a Cidadania alusivos aos oceanos, animais 
marinhos e sustentabilidade. 
No âmbito da atividade do olhar ao Ver- projeto de Recuperação de Aprendizagens as turmas 
do 7.º ano dinamizaram uma exposição virtual na ferramenta Padlet, onde foram expostos 
trabalhos teóricos e práticos, nomeadamente decoração de sarjetas com frases em 
Português, Inglês e Francês sobre a proteção dos oceanos. 
https://padlet.com/belagoncalves04/bpgxw85ltlszfmvk 
Worksopp dia Mundial da Água – Realizado pela Câmara Municipal de Boticas no âmbito do 
projeto  PIICIE – Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar. 
Webinar - mares/sustentabilidade na sala de aula – 5ºA. 
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Webinar "Agir pelo Oceano" realizado pela equipa #EstudoEmCasa@ - Direção Geral de 
Educação - 5ºB. 
Construção do Jardim / Horta Vertical – 5º ao 9º anos + comunidade educativa. 
Presépios natal material reciclado – 9º ano (Prof. David)e 1º ciclo (Profª Eva Fernandes) 
Maquetes sobre o oceano– encarregados de educação. 
Maquetes com motivos do mar construídos com material reciclado: plástico e cartão– 5ºA 
Construção de jogos didáticos com material reciclado a Matemática e em Apoio às Ciências 
– 5º e 6º anos. 
Trajes/desfile de moda de sensibilização à proteção dos oceanos – alunos do pré-escolar 
até ao 9º ano de escolaridade. 
Jogos de reciclagem promovidos pela Resinorte- turmas 1º ao 6º anos. 
Comerciantes, vizinhos e amigos – dádiva de plantas para a horta vertical. 
Serralharia Carvalheira – madeiras e auxílio ferramentas. 
 
Desenvolvimento do Projeto – todos os docentes e alunos da pré ao 9º ano. 
A aluna envolvida no vídeo de apresentação do projeto foi: Matilde 5ºA. 
PARCEIROS: 
Internos:Biblioteca Escolar; EcoEscolas com a função de articular e de implementar 
atividades. 
Externos: Parque de Biodiversidade Boticas, entrevistando Nuno Teixeira sobre as plantas 
autóctones; 
Carpintaria e Marcenaria da Carvalheira - Boticas, Paulo Monteiro, na ajuda do recorte dos 
círculos no balde dos morangueiros, para posterior plantação; 
Barjagrícola, Horto e Flor- dádiva de morangueiros; 
Câmara Municipal de Boticas - promoção de Worksopp dia Mundial da Água –no âmbito do 
Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) e na parceria 
Ecoescolas. 

Descrição do 
Projeto 

Desenho do Projeto: O projeto emergiu do debate de ideias e da tomada de decisões e 
integra trabalhos de ordem interdisciplinar que se incorporem na Estratégia de Educação 
para a Cidadania do nosso Agrupamento. O trabalho em DAC teve por base as 
aprendizagens essenciais com vista ao desenvolvimento das áreas de competências 
inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. É fundamental a 
participação ativa dos alunos na construção de sociedades mais justas, igualitárias e 
inclusivas no quadro da democracia e da defesa dos direitos humanos. Urge promover o 
respeito pela natureza para salvarem o planeta. 
Sendo a Educação ambiental um tema obrigatório e abordado em Educação para a 
Cidadania em articulação com o projeto Ecoescolas, a escolha surgiu de um consenso entre 
Direção, coordenadoras 1º e 2º ciclos e professores que lecionam a Cidadania e 
Desenvolvimento, pelo facto de se concordar que é um tema bastante pertinente e 
importante para todos. Além de ser um assunto que desperta interesse e curiosidade dos 
alunos, o mesmo, é trabalhado através de estratégias lúdicas e prazerosas, fazendo com 
que sejam eles os protagonistas da construção deste projeto. 
Como Boticas não tem mar, entendemos que “Boticas é um Oceano de Valores: o que cai 
no solo cai no Oceano.” 
Os diretores de turma dividiram o tema em em 2 subtemas: 
 - da Terra para o Mar e do Mar para a Terra; 
Fez-se um inquérito nas turmas a fim de sugerirem ideias e necessidades para proteger os 
oceanos. Fez-se o tratamento dos dados e verificou-se quais as estratégias /atitudes mais 
impactantes para o desenvolvimento do projeto. 
 Este projeto tem dois momentos, sendo o primeiro com foco para o conhecimento de toda 
a problemática e o segundo para a sensibilização e divulgação. 
 
Implementação do projeto: Os trabalhos estão a ser realizados em diversas disciplinas, 
numa perspetiva de integração de saberes. Todo o projeto é trabalhado através de várias 
atividades que envolvem todos os alunos do agrupamento desde: inquérito sobre práticas 
de sustentabilidade nos rios e nos oceanos dos nossos alunos; Workshops, sensibilização e 
importância da reciclagem/REE´S, construção da horta vertical a custo zero e utilização das 
plantas envolvendo os alunos na plantação, crescimento e rega das mesmas, construção de 
sarjetas, jogos didáticos, painéis, maquetes, reutilização de resíduos e equipamentos 
elétricos e eletrónicos (REE´S), escrita criativa, construção de Padlet, criação de vídeos, 



criação de fatos para o desfile Gandhi com temas relativos ao mar (com materias reciclados 
e trazidos pela comunidade educativa.) 
Face ao exposto, a metodologia adotada na execução do projeto assenta fundamentalmente 
na cooperação interdisciplinar, sendo uma metodologia colaborativa, integrativa, 
multidisciplinar e abrangente. Durante o seu desenvolvimento tem havido uma intensa 
colaboração entre a professora Coordenadora dos diretores de turma, diretores de turma, 
professores, coordenadora ecoescolas, biblioteca, os docentes de Cidadania e 
Desenvolvimento, os docentes do 1.º ciclo e educadoras, os alunos e os encarregados de 
educação, entre outros parceiros. 
Objetivos: 
• Observar e analisar o meio envolvente relativamente à sustentabilidade dos rios; 
• Sensibilizar para a importância de reciclar, reutilizar e reduzir; 
• Utilizar materiais reciclados na construção de variados projetos; 
• Refletir sobre o conceito de sustentabilidade; 
• Envolver os alunos no desenvolvimento de uma atitude proativa na proteção dos oceanos 
e Planeta Terra. 
• Estimular a parceria da família, solicitando a participação efetiva nas atividades; 
• Reconhecer e manusear os recursos tecnológicos da escola; 
• Desenvolver o sentido pelo gosto de aprender e de saber mais dos alunos. 

Impacto na 
comunidade 
educativa 

Analisando as atividades desenvolvidas, considera-se que os alunos acompanharam com 
alegria, criatividade e empenho todo este processo de aprendizagem, mostrando-se muito 
entusiasmados e motivados. 
Uma vez que o projeto ainda está em desenvolvimento, não é possível ter uma avaliação 
fidedigna. Esta será concretizada no final do ano letivo a toda a comunidade escolar, através 
da aplicação de um questionário. 
No entanto, perante as reações e conversas com os alunos, estes ficaram mais conscientes 
sobre o tema e demonstram estar mais preparados para dar continuidade a esta fragilidade.  
Envolver as crianças no seu processo ensino aprendizagem, na construção do conhecimento 
e na sua implementação é uma mais valia, pois, a aprendizagem é mais significativa. 
Urge envolver os alunos, alterar condutas, tornando-se cidadãos mais ativos, reflexivos para 
um exercício de cidadania informada, atenta e responsável. 
A Mobilização de toda a comunidade educativa para a participação nas atividades 
promovidas, na limpeza de espaços públicos de lazer, sensibilização para a importância da 
separação e da reciclagem, reutilização das embalagens a construção de Hortas Verticais a 
baixo custo e o reaproveitamento dos produtos da horta para consumo doméstico e alertar 
para redução do plástico e urgência da proteção dos oceanos e dos animais marinhos é 
imprescindível para um futuro e planeta melhor. 
Relembrar/Apelar que: 
- “Boticas é um oceano de Valores: o que cai no Solo, cai no Oceano”. 
-  É importante Reduzir, Reutilizar e Reciclar para o Oceano  Salvar. 
-  Para o oceano salvar a tua atitude tens que mudar. 

 

 

 


