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Intervenientes 

No projeto intitulado “A ajudar estamos a salvar” tivemos a colaboração 

e participação da comunidade escolar (alunos, docentes e auxiliares de 

ação educativa), pais/Encarregados de Educação e as famílias dos 

alunos. A colaboração entre escola-família foi fundamental para que 

este projeto se concretizasse. 

 

 

 

 
Descrição 

do Projeto 

O Planeta Terra está a passar por muitas alterações ao longo dos últimos 

anos. Nós, seres humanos, somos os principais responsáveis por essas 

alterações. A poluição dos oceanos põe em causa a vida marinha e a 

contaminação das águas que neste momento é escassa no nosso país, 

principalmente na região do Algarve. Precisamos de proteger os 

oceanos! E como?! Com gestos muito simples, como por exemplo, não 

deitar lixo para o mar, para os rios e até mesmo para aqueles lagos bem 

pequeninos porque também aí existe vida. A vida na Terra depende de 

todos nós.    

Desta forma, os alunos, juntamente com as docentes titulares de turma, 

realizaram este projeto com objetivo em sensibilizar a comunidade 

escolar e as suas famílias a cuidar do nosso planeta, do nosso lar, pois 

ao ajudar o nosso planeta estamos também a salvar os oceanos. Daí 

surgiu o tema “A ajudar estamos a salvar”. 

Os alunos realizaram uma maquete de um animal marinho que está em 

vias de extinção, o cavalo-marinho. Para isso recolheram juntamente 

com as suas famílias materiais da natureza, como folhas de árvores 

típicas da região, paus, pequenas pedras, alfarrobas, etc…, de forma a 

este ser a mascote do nosso projeto. Criaram-se mensagens de 

sensibilização expostas na escola, construiu-se ecopontos com material 
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reciclado que foram colocados no exterior da escola de forma a 

sensibilizar a comunidade educativa e as famílias a reciclar, pois temos 

consciência que se criarmos o hábito de reciclar a maior parte do lixo 

não vai parar aos oceanos. Sensibilizou-se também a comunidade 

educativa a recolher o lixo que encontravam nas praias e a colocar nos 

ecopontos da nossa escola.  

Em sala de aula foram realizados debates sobre a temática e criadas 

soluções de forma, a também a comunidade educativa, ajudar o planeta 

e consequentemente os nossos oceanos. 

Os alunos elaboraram uma história sobre o ciclo da água e realizaram 

também uma maquete.  

Os alunos elaboraram ainda o refrão de uma canção, que acompanha a 

parte final do vídeo, para uma maior sensibilização. 

 
 
 

Impacto na 

comunidade 

Educativa 

Este nosso projeto sensibilizou as pessoas a recolherem os lixos que 

encontravam no chão e principalmente o lixo existente nas praias e a 

cuidarem do nosso planeta tomando algumas medidas imprescindíveis, 

tais como, não desperdiçar a água, reciclar o lixo, entre   outros.   

Também   os   alunos   ficaram sensibilizados e é notável um esforço 

por parte deles no cumprimento das medidas adotadas durante e após 

a implementação deste projeto. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


