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Intervenientes Docentes e alunos:

● Pré-escolar: Turmas JMAC1, JMAC2 JMAC3 e JMAC4 – educadoras

Paula Duarte, Luísa Alves, Palmira Bento e Fátima Filipe;

● 1.º Ciclo: Turmas MAC1; MAC2; MAC5 e MAC6 – prof
es

titulares José

Sequeira, Eugénia Grácio, Leonor Matos, Paula Candeias; prof
as

Susana

Gueifão e Olga Pereira (Clube Europeu); porfª Mónica Santos - MAC6

(Inglês);

● 2.º Ciclo: Turmas 5.ºA, 5.ºB, 5ºC, 6.ºA e 6.ºB – prof
as.

Lígia Silva

(HGP/Cid. Des.), Alexandra Lourenço (Port.), Rita Santos (Ed. Vis.),

Raquel Robalo (Inglês/Cid. Des.), Ana Montargil (Ed. Musical/Cid. Des.)

e Ana Gameiro (Port./Cid. Des.);

● 3.º Ciclo: Turmas 9.ºA e 9.ºB – prof
as.

Anabela Ferreira (Port./Cid.

Des.) e Fátima Agostinho (Geografia);

● Ensino Secundário regular: 10.ºA, 11.ºA e 12.ºA – prof
as.

Cláudia

Olhicas (Ed. Física), Rosário Casola e Ilda Dias (Biologia e Geologia),

Anabela Ferreira (Português), Luísa Morgado (Economia C) e Maria José

Mendes (Geografia C).

● Ensino Secundário profissional: 11.ºB e 12.ºB – Prof
es

Graça Dias

(Área Integração); Mónica Santos (Inglês) e Lenine Mata (Mecatrónica).

Clubes do AEVH:

● Artes de Palco;

● Eco-Escolas;

● Europeu;

● Manualidades.

● Desporto Escolar

Parceiros do AEVH:

● Biblioteca Municipal - colaboração, no pré-escolar, na confecção das

bolsas de pano para os lanches dos alunos;

● Câmara Municipal - oferta de garrafas de água reutilizáveis

personalizadas;

● Universidade Sénior - Colaboração, no 1.º ciclo, na confecção de

bolsas de pano para os lanches;

● Instituto Politécnico de Tomar - Sessão sobre fósseis marinhos, cujos

trabalhos executados, nas turmas MAC1 e 2, resultaram numa

exposição.



Entidades externas cooperantes:

● Projeto Erasmus+ e eTwinning ICEPELL: Professoras Raffaella

Mascagni (Itália) e Beate Laugsand (Noruega), no âmbito da troca de

correspondência entre alunos do primeiro ciclo dos três países,

divulgando e retratando as diferentes realidades culturais, através de

selos e partilha de experiências, também relacionadas com o rio e o

mar (rio, praias fluviais, mar e fjords);

● CTT-Filatelia - Impressão/Reprodução dos selos criados pelos alunos e

selecionados por toda a comunidade educativa;

● Fórum Oceano - Ação de sensibilização sobre a poluição dos mares e

oceanos – Bióloga Carla Domingues;

● Projeto Mar&Ar – Sessão “Kit Carreira” na área da economia azul e

aeroespacial – Drª Mara Caeiro;

● Empresa Entogreen – Sessão sobre sustentabilidade no setor

agroalimentar;

● Andreas Noes do projeto “The Trash Cycle”;

● Revista Nosso Amiguinho;

● Visão Júnior.

Outros intervenientes:

● Artista Residente do AEVH – Francisca Correia;

● Pais e Encarregados de Educação dos alunos envolvidos;

● Assistentes técnicos e operacionais;

● Professores aposentados do Agrupamento: Aquilino Neves e José

Gonçalves.

Funções desempenhadas:

Docentes e Alunos

● Pré-escolar e 1º ciclo: Elaboração de desenhos alusivos à poluição dos

mares e oceanos, em tamanho A4, para votação por parte de toda a

comunidade escolar e futura impressão de selos (parceria com os

CTT/ Canal Filatelia);

● Pré-escolar e 1.º ciclo: Confeção de bolsas de pano para os lanches,

atividade com a colaboração da Biblioteca Municipal e Universidade

Sénior de Mação; criação de trajes/disfarces de Carnaval,

subordinados ao tema “Os Oceanos”, confecionados e decorados com

materiais reutilizados - atividade que contou, no pré-escolar, com a



colaboração de educadoras, auxiliares de ação educativa e

EE/famílias, tendo, no 1.º ciclo, sido da inteira responsabilidade dos

EE/famílias;

● Pré-escolar: Interpretação da canção “O mar é nosso amigo”,

apresentada às restantes turmas do pré-escolar, turma MAC5 e JCAR

de Cardigos; apresentação, às turmas do JCARD - Cardigos, de um

pequeno filme sobre o desenvolvimento do projeto (partilha de

saberes e de experiências);

● JMAC4 - Participação dos alunos na decoração do cenário da peça de

teatro de fantoches “Amar o Mar”;

● 1.ºciclo: Criação de slogans alusivos à proteção dos oceanos para

gravação em garrafas de água personalizadas;

● Turma MAC 5: Teatro de fantoches “Amar o Mar” (apoio profª Olga

Pereira - Clube Europeu), representado às restantes turmas do 1.º

ciclo e ao pré-escolar (partilha horizontal e vertical de saberes);

Elaboração dos fantoches, a partir de material reutilizado; Pesquisa

sobre os animais marinhos/personagens e sua apresentação ao grupo;

● 1.º ciclo, Turma MAC6: Elaboração de cartazes e de flyers alusivos à

poluição marítima (com a colaboração dos encarregados de

educação); Construção de globos, com materiais reutilizados -

exposição intitulada “Oceanos de Plástico”; Apresentação, por

videoconferência, da exposição realizada na EB de Mação aos alunos

da EB de Cardigos, seguida de debate sobre a problemática dos

“mares de plástico”; Troca de correspondência, em Inglês, com

parceiros internacionais do projeto eTwinning (Itália e Noruega);

Construção de peixes/animais marinhos a partir de material

reutilizado, a integrar a exposição na escola sede, no dia 8 de junho,

Dia Mundial dos Oceanos - (apoio profª Susana Gueifão - Clube

Europeu);

● Curso Profissional de Turismo e Curso Profissional de Cozinha e

Pastelaria - 11.º B: Criação de dois aquários com peixes do rio Tejo –

espécies nativas e invasoras – (apoio profª Graça Dias); Criação de um

móbil com peixes de rio, cartaz com dicas sobre a preservação dos

oceanos e pesquisa sobre curiosidades acerca dos oceanos para

elaboração de Kahoots (apoio profª Mónica Santos);

● 5.º A e 6.ºA: Elaboração de textos para as rubricas “Explora com o

Grupo” e “O Mundo em Revista” da revista Nosso Amiguinho (apoio

prof
as.

Lígia Silva, Alexandra Lourenço e Ana Gameiro); Redação de



notícias, para os jornais do Agrupamento (online e papel), sobre os

“mares de plástico e os microplásticos", a importância da reciclagem e

boas práticas ambientais implementadas no Agrupamento;

● 5.ºA e 5.º B: Elaboração de vídeos e de acrósticos sobre os Oceanos -

“Eu sou o oceano…” (apoio prof
as

Lígia Silva e Alexandra Lourenço);

● 5.º B, 5.ºC e 6.º A: Elaboração de peixes e outros animais marinhos a

partir de materiais reutilizados (apoio prof
as

Raquel Robalo, Ana

Montargil e Ana Gameiro); Debate sobre a poluição ambiental (5.ºC);

Biografia de Gandhi (6.ºA);

● 6.ºA e 6.º B: Elaboração de bandas desenhadas sobre a expansão

marítima portuguesa, de desenhos sobre as embarcações e de retratos

dos navegadores portugueses e reis da época dos Descobrimentos

(apoio prof
as

Lígia Silva e Rita Santos);

● 9.ºA, 9.ºB e 12.ºA: Redação coletiva do texto dramático (apoio profª

Anabela Ferreira - Clube Europeu) - “Os Oceanos Somos Nós” – peça de

teatro, com a participação, também, de alunos do pré-escolar e 1.º

ciclo na realização de elementos decorativos, a apresentar à

comunidade maçaense, no dia 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos -

atividade dinamizada pelo Clube Europeu, com a colaboração da profª

Fátima Agostinho na confeção dos fatos (a decoração dos mesmos é da

inteira responsabilidade dos alunos) e a cooperação dos alunos de

Mecatrónica (sob orientação do prof. Lenine Mata) na construção de

um peixe de estrutura de metal para o cenário; Colaboração, nos

ensaios, da artista residente e da artista Alexandra Espiridião.

● 11.ºA: Elaboração de flyers e de cartazes – incentivo à reciclagem e

correta separação do lixo; distribuição de flyers pela comunidade local

e afixação de cartazes nos espaços comerciais (apoio prof
a.

Cláudia

Olhicas);

● Pré-escolar e 1.º ciclo e alunos do Clube das Manualidades (apoio

profª Lina Dias); Clube Europeu (apoio prof
as

Olga Pereira e Susana

Gueifão) e Clube Eco-Escolas (apoio profª Fátima Agostinho):

Construção de móbiles peixes; peixes 3D e fantoches/marionetas.

(com a colaboração de encarregados de educação e de auxiliares de

ação educativa);

● 5.ºA e 11.ºB: Atividades de intercâmbio e partilha de saberes entre

turmas de diferentes ciclos (orientação prof
as.

Lígia Silva e Mónica

Santos - HGP e Inglês);



● 5.ºA: Atividades de intercâmbio e partilha de saberes com turmas do

1.º ciclo (orientação prof
a.

Lígia Silva);

● 5.ºC: Atividades de recolha de beatas, junto à escola;

● 10.ºA: “Oceanos com Vida: ecossistemas, biodiversidade e medidas

para evitar a poluição” - Atividades de pesquisa, em grupo, e

aplicação de conhecimentos sobre a relação “biodiversidade dos

oceanos /geologia”; Elaboração de cartazes e partilha, através da

criação de códigos QR, dos trabalhos realizados com a comunidade

educativa; Integração dos trabalhos num painel, na semana da “Escola

Aberta”, e sua apresentação a outras turmas (articulação e partilha

horizontal e vertical de saberes);

● 11.ºA: Atividades de intercâmbio e partilha de saberes com o 6.ºA

(orientação profª Rosário Casola - Biologia / profª Ana Gameiro -

Cidadania Des.);

● 12.ºA: Atividades de intercâmbio e partilha de saberes com as turmas

de 9.º
s

anos (orientação prof
as..

Luísa Morgado - Economia; Maria José

Mendes e Fátima Agostinho - Geografia);

● Curso Profissional de Mecatrónica 12.ºB (apoio prof. Lenine Mata),

em articulação com os Clubes Europeu e Eco-Escolas: Construção de

dois peixes em estrutura de metal, sendo um para a recolha de

garrafas de plástico de utilização única e outro para o cenário da peça

teatral “Os Oceanos Somos Nós”;

● Alunos do Clube Eco-Escolas e 5ºC: Recolha de garrafas de plástico de

utilização única, pela vila de Mação, para sensibilizar para o seu uso,

desperdício excessivo e a necessidade correta de reciclagem; Recolha

de beatas, junto à escola, sensibilizando para o facto dos seus

componentes químicos (nicotina, arsénio e chumbo) contaminarem a

vida marinha, acabando por entrar na cadeia alimentar humana;

Sessões de sensibilização com o ativista ambiental Andreas Noes do

projeto “The Trash Cycle”, sobre a poluição e reutilização/reciclagem

de materiais de plástico;

● Alunas do Clube do Desporto Escolar – Atividade Rítmicas

Expressivas (orientação profª Eva Patrício): Execução da coreografia

“Cuidem dos Oceanos”;

● Alunos Pedro Matos (12.ºA), Beatriz Barrocas, Lígia Mendonça,

Daniela Costa e Guilherme Gonçalves (11.ºB) com a colaboração de

Vasco Pires (assistente operacional) e Francisca Correia (Artista

Residente): Arte urbana no recinto escolar “O mar começa aqui”;



● Educadores e professores do 1.º ciclo da EB de Mação: montagem da

exposição conjunta final nos respetivos estabelecimentos;

● Clube Artes de Palco, Artista Residente Francisca Correia, profª

Graça Dias, profª Margarida Castanho, prof. José Gonçalves e prof.

Aquilino Neves: Construção de animais marinhos e/ou montagem da

exposição conjunta na escola sede;

Pais/encarregados de educação das turmas

● MAC6: Contributo técnico na elaboração dos flyers sobre a

preservação dos oceanos;

● 5.ºB e 6.ºA: Auxílio na construção de animais marinhos, feitos com

materiais reutilizados, para a exposição final (escola sede);

● Pré-escolar e 1.º ciclo: Envolvimento na confeção dos disfarces de

Carnaval sobre a poluição dos rios, mares e oceanos;

● 9.ºA: Elaboração da barca para o cenário do texto teatral “Os Oceanos

Somos Nós”.

Intervenientes Assistentes operacionais dos vários estabelecimentos

● Pré-escolar: Envolvimento na confeção dos disfarces de Carnaval

sobre a poluição dos rios, mares e oceanos;

● Escola sede - Vasco Pires, Fernanda Alves e Matilde Casola:

Contributo na construção do cenário “Rio e mar”;

Assistentes técnicos (secretaria)

● Participação na elaboração de peixes com materiais reutilizados;

montagem de um recife de corais;

Artista Residente do AEVH

● Francisca Correia: Orientação dos alunos do 3.º ciclo na celebração

do Dia do Teatro – sketch e arte de rua - “Estátuas Vivas” alusivas à

poluição marítima.



Descrição

do Projeto

Objetivos gerais:

● Promover e consolidar aprendizagens desenvolvidas no âmbito da

componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento e outras

disciplinas do currículo;

● Consciencializar os jovens sobre a relevância e o impacto de uma

educação ambiental responsável na sua comunidade;

● Desafiar os jovens propondo-lhes projetos que os façam partir da reflexão

para a ação;

● Alertar toda a comunidade escolar para as mais-valias dos oceanos, seus

problemas, causas, consequências e, sobretudo, para os nossos deveres

enquanto cidadãos conscientes e interventivos, envolvendo toda a

comunidade educativa, unida, proativamente, por uma mesma causa.

Objetivos específicos:

● Alertar toda a comunidade escolar para a importância dos oceanos, ao

nível histórico (Descobrimentos), geográfico, cultural, bem como a nível

da biodiversidade e equilíbrio sustentável do planeta;

● Reforçar o impacto do rio na vida quotidiana do concelho;

● Sensibilizar a comunidade para os direitos de proteção e preservação das

espécies aquáticas;

● Alertar para a problemática dos plásticos e os seus efeitos nefastos nos

rios, mares e oceanos;

● Envolver todos os intervenientes num processo dinâmico, criativo,

responsável e cívico, de modo a encontrar soluções práticas para

problemas reais.

Implementação:

Tendo por base os objetivos traçados, desencadeou-se um movimento de partilha

de conhecimentos e competências, em articulação vertical e horizontal,

envolvendo vários ciclos, anos e turmas.

De modo a existir um fio condutor na atividade, estabeleceram-se cinco etapas:

1. Realização de atividades criativas e colaborativas para

desenvolvimento/aplicação/consolidação de competências essenciais em

todas as turmas e clubes envolvidos, com diversas parcerias externas;



2. Partilha de competências, experiências e saberes no âmbito da temática

escolhida pelo Agrupamento “Do rio ao mar”, com a dinamização de

atividades entre diversas turmas, do mesmo ciclo ou de ciclos diferentes;

3. Divulgação de trabalhos com enfoque em várias expressões artísticas:

dramatizações, exposições coletivas, na escola sede e na EB1 de Mação, e

arte urbana;

4. Elaboração de um vídeo respeitante às várias etapas de implementação do

projeto;

5. Divulgação de informação, no seio da comunidade educativa e local, com

a redação de notícias para diferentes jornais e revistas.

Impacto na

Comunidade

Educativa

A concretização deste projeto voltou a ser mais uma evidência do que move o

AEVH de Mação: “É preciso toda uma aldeia para educar uma criança”

(provérbio africano).

Deste modo, desde o início, envolveu-se o maior número de membros da

comunidade educativa, tendo o resultado final sido bastante positivo.

Após o envolvimento de professores e alunos de todos os ciclos de ensino,

pais/encarregados de educação e assistentes técnicos operacionais e, tendo sido

estabelecida uma cadeia de partilha de conhecimentos, adquiridos e articulados

de forma vertical e horizontal, foram desenvolvidas as atividades já enumeradas

em estreita ligação com a Artista Residente do AEVH de Mação, o Clube Artes de

Palco, o Clube Europeu, o Clube das Manualidades e o Clube Eco-Escolas.

O facto deste tema ser tratado de forma recorrente nas várias áreas

disciplinares e, em particular, nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento,

explica, certamente, a adesão tão entusiasta da comunidade educativa na

participação no projeto.

Acreditamos que um projeto que motive os alunos, envolva as suas famílias e a

comunidade educativa em geral é a base para a mudança de mentalidades e de

atitudes! Deste modo, estamos certos de que a proteção dos rios e mares

continuará a ser uma realidade no nosso meio, com impacto a longo prazo, visto

que esta continuará a ser sempre uma preocupação daqueles que, de forma

sólida, consciente e proativa, se envolveram neste projeto.


