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Coordenadora	do	projeto	
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Descrição	do	projeto	

Projeto	de	Intervenção	comunitário:	
-	Palestra	online	com	a	ONG	Brigada	do	Mar;	
-	Campanha	de	sensibilização	sobre	a	proteção	dos	
rios,	 mares	 e	 oceanos	 (elaboração	 de	 filmes	 e	
cartazes);	
-	 Limpeza	da	Ribeira	de	Tressousas	com	os	alunos	
da	“Brigada	Verde”;	
-	 Pesagem	 do	 lixo	 recolhido	 –	 colaboração	 com	 a	
junta	 de	 freguesia	 para	 recolha	 do	 mesmo	 e	
separação	de	resíduos	para	reciclagem;	
-	 “Antes	 e	 depois”	 -	 limpeza	 de	 uma	 praia	 em	
Matosinhos		(documentação	fotográfica);	
-	Análise	da	qualidade	da	água	 (clube	das	ciências	
experimentais);	
-	 Elaboração	 de	 pins	 com	 desenhos	 de	 espécies	
marinhas,	para	vender	na	comunidade	educativa	e	
angariar	 verbas	 para	 doar	 à	ONG	na	 ajuda	para	 a	
limpeza	de	praias;	
-	 Elaboração	 de	 um	 filme	 teatralizado	 sobre	 a	
poluição	 dos	 oceanos	 intitulado	
“Futuro@OceanoFeliz”	a	ser	divulgado	na	página	do	
agrupamento,	 na	 página	 do	 Facebook	 do	
agrupamento	e	da	Junta	de	Freguesia	e	na	televisão	
do	átrio	da	escola;		

 -	 Elaboração	de	 um	 trabalho	de	 grupo	no	 seio	 da	
disciplina	de	Físico-Química	cujo	mote	é	:	“Até	2050	
os	oceanos	poderão	conter,	por	peso,	mais	plástico	

do	 que	 peixe”,	 que	 envolveu	 a	 pesquisa	 sobre	 o	
Plástico	 sob	 o	 ponto	 de	 vista	 científico	 e	
perigosidade	para	os	Oceanos	e	culminou	com	uma	
Palestra	 ministrada	 pelos	 alunos	 para	 a	
Comunidade	educativa	assim	como	a	elaboração	de	
infográficos	de	divulgação;	



	-	 Elaboração	 de	 trabalhos	 de	 pesquisa	 sobre	 os	
oceanos:	 localização,	 biodiversidade	 e	 níveis	 de	
poluição;	
-	 Construção	de	 um	mural	 com	o	Mapa	Mundo	 e	
respetiva	 informação	da	percentagem	de	plásticos	
recolhidos	nos	oceanos.	
-	 “O	 Mar	 Começa	 Aqui”,	 pintura	 da	 grade	 de	
saneamento	 em	 frente	 ao	 portão	 da	 escola	 com	
motivos	marítimos	e	com	a	frase	mencionada.	
-	 Dia	 Gandhi	 -	 mostra	 de	 todos	 os	 trabalhos	
realizados	 e	 atividades	 práticas	 com	 o	 Clube	 das	
Ciências	Experimentais.	
	
Implementação:	
-	 Os	 professores	 e	 alunos	 envolvidos	 definiram	
várias	 tarefas	 a	 desenvolver,	 de	 acordo	 com	 a	
temática	do	projeto:	
-		Produção	de	vídeos,	de	infográficos	e	de	cartazes	
de	sensibilização;	
-	 Elaboração	 de	 pins	 com	 imagens	 de	 espécies	
aquáticas	em	perigo	de	extinção;	
-	 Palestra	 on-line	 com	 a	 vice-presidente	 da	 ONG	
Brigada	do	Mar	na	semana	cultural;	
	-	 Construção	 de	 um	 Mural	 com	 o	 Mapa	 Mundo	
assinalando	 a	 percentagem	 de	 plástico	 nos	
oceanos;	
- Implementação	de	trabalhos	de	grupo	em	vários	
domínios	 e	 inter	 turmas	 e	 promovendo	 a	
interdisciplinaridade;		

- Dinamização	de	uma	Palestra	no	seio	da	disciplina	
de	Físico-Química:	“Até	2050	os	oceanos	poderão	
conter,	por	peso,	mais	plástico	do	que	peixe”;	

- Pesquisa	 sobre	 o	 plástico	 sob	 o	 ponto	 de	 vista	
científico	 e	 perigosidade	 para	 os	 Oceanos:	
palestra	 ministrada	 pelos	 alunos	 para	 a	
Comunidade	 educativa	 e	 elaboração	 de	
infográficos	de	divulgação;	

- Formação	da	 “Brigada	Verde”	para	a	 limpeza	da	
ribeira	de	Tressousas	e	da	limpeza	da	praia;	

- Contactos	frequentes	com	as	entidades	parceiras;	
- Preenchimento	de	questionários	de	expectativas	
sobre	o	projeto	e	avaliação	do	mesmo	por	parte	
dos	alunos	(Google	Forms);	

- Organização	de	grupos	de	trabalho	para	pintarem	
nas	grades	de	saneamento	desenhos	alusivos	ao	
oceano	com	a	frase	“O	Mar	começa	aqui!”;	

- Formação	 do	 grupo	 de	 teatro	 para	 a	 o	 filme	
intitulado	“...e	o	Resto	é	História!”;	

- Elaboração	do	vídeo	de	apresentação.	
	

	Objetivos		
Tendo	 por	 base	 o	 Perfil	 dos	 Alunos	 à	 Saída	 da	
Escolaridade	Obrigatória,	o	aluno	deverá	aprender	
a:	
-	Respeitar-se	a	si	mesmo	e	aos	outros;	saber	agir	
eticamente,	consciente	da	obrigação	de	responder	



pelas	próprias	ações;	ponderar	as	ações	próprias	e	
alheias	em	função	do	bem	comum.	
-	 Negociar	 a	 solução	 de	 conflitos	 em	 prol	 da	
solidariedade	 e	 da	 sustentabilidade	 ecológica;	 ser	
interventivo,	 tomando	 a	 iniciativa	 e	 sendo	
empreendedor.	
-	 Manifestar	 consciência	 e	 responsabilidade	
ambiental	e	social,	trabalhando	colaborativamente	
para	o	bem	comum,	com	vista	à	construção	de	um	
futuro	sustentável.	
-	Manipular	 e	manusear	materiais	 e	 instrumentos	
diversificados	para	 controlar,	utilizar,	 transformar,	
imaginar	e	criar	produtos	e	sistemas.	
-	 Desenvolver	 novas	 ideias	 e	 soluções,	 de	 forma	
imaginativa	 e	 inovadora,	 como	 resultado	 da	
interação	 com	 outros	 ou	 da	 reflexão	 pessoal,	
aplicando-as	 a	 diferentes	 contextos	 e	 áreas	 de	
aprendizagem.	
-	Participar	em	ações	que	visem	a	preservação	dos	
oceanos		
-	Participar	em	ações	de	cidadania	na	escola	através	
da	 organização	 de	 eventos	 sobre	 o	 ambiente	
marinho.		
-	 	 Participar	 em	 ações	 de	 voluntariado	 ambiental	
para	 a	 preservação	 dos	 oceanos	 e	 das	 regiões	
costeiras	(limpeza	de	praias,	de	rios,	recuperação	de	
dunas,...).			
-	 	 Tomar	 decisões	 responsáveis	 no	 consumo	 de	
produtos	de	origem	marinha.	
-	 Compreender	 a	 importância	 da	 água	 no	 planeta	
enquanto	recurso	e	suporte	da	vida.	
-	 Assumir	 comportamentos	 ambientalmente	
responsáveis	que	respeitem	e	valorizem	a	água.	
-Conhecer	 os	 principais	 problemas	 e	 desafios	
ambientais,	sociais	e	económicos	associados	à	água	
(desperdício,	 contaminação,	 escassez,	 conflitos,	
seca).	
-	 Compreender	 a	 importância	 dos	 oceanos	 para	 a	
sustentabilidade	do	planeta.	
	 	 		 		 		 	 	

Objetivos	da	Agenda	2030:	 	 	 	

-	 “Até	 2025,	 prevenir	 e	 reduzir	

significativamente	 a	 poluição	 marítima	 de	

todos	os	tipos,	especialmente	a	que	advém	de	

atividades	 terrestres,	 incluindo	 detritos	

marinhos	e	a	poluição	por	nutrientes.”	 	-	

“Assegurar	a	 conservação	e	o	uso	 sustentável	

dos	 oceanos	 e	 seus	 recursos	 pela	

implementação	do	direito	 internacional,	 como	

refletido	 na	 UNCLOS	 [Convenção	 das	 Nações	

Unidas	sobre	o	Direito	do	Mar],	que	determina	

o	 enquadramento	 legal	 para	 a	 conservação	 e	

utilização	 sustentável	 dos	 oceanos	 e	 dos	 seus	

recursos,	 conforme	 registrado	 no	 parágrafo	



158	 do	 “Futuro	 Que	 Queremos”.	

		 	 	 	 	 	 	

Objetivos	da	Estratégia	Nacional	de	Educação	

Ambiental	2020:	

-	Educar	para	a	capacitação	da	sociedade	face	
aos	desafios	ambientais;	

-	 Educar	 para	 a	 Sustentabilidade	 (“A	 EA	 deve	
mobilizar	para	a	criação	de	valores,	políticas	e	
práticas	ambientais,	quotidianos,	 individuais	e	

coletivos,	sociais	e	institucionais	e	de	sã	relação	

com	o	 território;	A	 EA	deve	 pautar-se	 por	 um	

diálogo	 aberto,	 crítico	 e	 reflexivo	 sobre	 os	

problemas	 ambientais,	 participando	 na	 sua	

prevenção	 e	 resolução,	 bem	 como	 nos	
processos	 de	 tomada	 de	 decisão;	 A	 EA	 deve	
considerar	 que	 a	 biodiversidade	 e	 a	
geodiversidade	 são	 essenciais	 para	 a	
sustentabilidade	 e	 para	 assegurar	 as	
condiçõesessenciais	da	qualidade	de	vida.”).	

-	Educar	para	uma	Cidadania	Interveniente	(“A	
EA	 deve	 envolver	 todos	 os	 agentes	 e	
instituições	 relevantes	 no	 contexto	 de	 cada	

iniciativa,	de	forma	a	promover	uma	cultura	de	

coresponsabilidade	 em	 termos	 de	
sustentabilidade.”).	
-	Valorizar	o	território:	Mar	e	Litoral	(“O	oceano	
é	o	local	do	nosso	planeta	onde	existe	a	maior	
biomassa	 e	 suporta	 grande	 diversidade	 de	
ecossistemas.	É	o	principal	regulador	do	clima,	
permite	que	a	terra	seja	habitável	e	é	uma	das	
nossas	 principais	 fontes	 de	 recursos	
alimentares	 e	 energéticos.	 Embora	 vasto,	 é	
finito,	 e	 os	 seus	 recursos	 também.	 É	 por	 isso	
fundamental	 a	 promoção	 do	 conhecimento	
sobre	o	oceano	e/ou	sobre	a	correta	interação	
entre	 as	 sociedades	 e	 o	 oceano,	 por	 forma	 a	
educar	e	motivar	as	atuais	e	 futuras	gerações	
para	 a	 importância	 e	 impacto	 deste	 enorme	
recurso	 no	 nosso	 quotidiano	 e	 no	 futuro	 da	
humanidade.	 O	 oceano	 tornou-se	 o	 maior	
depósito	 de	 plástico	 do	 mundo.	 Os	 resíduos	
plásticos,	 nomeadamente	 os	 microplásticos,	
representam,	entre	os	materiais	que	compõem	
o	 lixo	marinho,	a	categoria	mais	preocupante,	
quer	 pelas	 quantidades,	 quer	 pelas	 suas	
características.	A	sua	persistência	no	Ambiente	
por	 dezenas	 ou	mesmo	 centenas	 de	 anos,	 os	
efeitos	nocivos	sobre	a	biodiversidade	marinha	
(por	ingestão	e	danos	externos)	e	a	introdução	



e	 disseminação	 de	 espécies	 invasoras,	 são	
alguns	dos	efeitos	adversos.”)		 	 	

Impacto	na	Comunidade	Educativa	 Envolvimento	da	Comunidade	Educativa	
-	 Na	 apresentação	 do	 projeto	 à	 comunidade,	 a	
coordenadora	 de	 projetos	 elaborou	 uma	
apresentação	em	PowerPoint,	a	qual	 foi	divulgada	
em	 sede	 de	 Conselhos	 de	 Departamento	 e	 de	
Conselho	Pedagógico;	
-	 Após	 discussão	 com	 alunos	 e	 professores,	
surgiram	facilmente	 ideias	e	alunos,	professores	e	
parceiros	interessados	em	participar	e	trabalhar	em	
conjunto	em	prol	do	bem	estar	dos	nossos	oceanos;	
-	Os	alunos	participantes	reuniram	com	os	diretores	
de	turma,	com	os	professores	de	várias	disciplinas	e	
foram	 distribuídas	 tarefas	 e	 prazos.	 A	 semana	
cultural	foi,	à	partida,	considerada	como	a	semana	
de	 excelência	 para	 a	 apresentação	 de	 trabalhos,	
palestras	e	a	limpeza	da	ribeira	de	Tressousas;	
-	 A	 vice-presidente	 da	 ONG,	 Rute	 Novais,	 foi	
contactada	via	email,	para	recebermos	informação	
importante,	como	por	exemplo	“Limpa	a	tua	praia	
em	10	passos!”;	
-	A	 junta	de	 freguesia	 foi	contactada	com	vista	ao	
seu	apoio	a	nível	da	divulgação	no	seu	site	e	para	
apoio	logístico	na	limpeza	da	ribeira	(atrelado	para	
a	recolha	dos	sacos	de	lixo);	
-	A	coordenadora	de	projetos	concorreu	ao	Fundo	
PIAS	 da	 Câmara	 Municipal,	 tornando	 possível	 a	
aquisição	de	galochas,	luvas	e	sacos	de	plástico	para	
a	limpeza	da	ribeira	e	da	praia;	
-	Um	grupo	de	alunos	realizou	vídeos	e	cartazes	de	
sensibilização	para	a	proteção	dos	oceanos;		
-	 Alguns	 alunos	 elaboraram	 um	 logotipo	 para	 o	
projeto;	outros	alunos	desenharam	as	imagens	para	
colocar	nos	pins,	que	 foram	produzidos	na	escola,	
pelos	alunos,	com	a	ajuda	de	alguns	professores;	
-	A	escola	divulgou	os	vídeos	na	página	do	Facebook	
e	na	TV	do	átrio	da	escola;	
-	A	Junta	de	Freguesia	de	Airães	divulgou	os	vídeos	
realizados	pelos	alunos.	
	
Impacto	do	projeto	na	Comunidade	Educativa	
-	 Professores,	 alunos,	 funcionários,	 	 encarregados	
de	educação	e	a	comunidade	envolvente	da	escola	
ficaram	 sensibilizados	 para	 a	 necessidade	 de	
protegermos	 os	 rios,	 mares	 e	 oceanos,	
desenvolvendo	 a	 sua	 consciência	 ambiental	 e	 a	
necessidade	 do	 contributo	 para	 um	 futuro	
sustentável.	O	facto	de	serem	agentes	interventivos	
em	 temas	 abordados	 em	 Cidadania	 e	
Desenvolvimento	 e	 nos	 DAC,	 deu-lhes	
empoderamento	 e	 consciência	 cívica	 enquanto	
cidadãos.		
-	 O	 compromisso	 dos	 alunos	 e	 professores	 foi	
excelente,	 revelando	 espírito	 de	 equipa	 e	



colaboração	nas	atividades	propostas,	bem	como	a	
criatividade	 na	 apresentação	 dos	 trabalhos	 dos	
alunos.	
-	 A	 elaboração	 do	 vídeo	 final	 esteve	 a	 cargo	 dos	
alunos	 com	 a	 colaboração	 de	 alguns	 dos	
professores	envolvidos,	sendo	que	alunos	de	todos	
os	anos	participaram	e	contribuíram	para	o	mesmo.	
-	Este	projeto	potenciou	um	dever	cívico,	
sensibilizando	 para	 a	 importância	 do	 oceano	 que	
nos	une	e	mobilizou	de	uma	forma	entusiasta,	todos	
os	envolvidos.	

  

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	


