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Descrição do Projeto 

No âmbito da dinamização do projeto do Domínio de Articulação Curricular (DAC), cujo tema é 

“A Água” e da Cidadania e Desenvolvimento, os alunos e alunas das turmas A e B, do 6º ano 

foram desafiados a participar no prémio Gandhi que teve como principal motivação a 

importância que é dada na participação em ações que possam, cada vez mais, sensibilizar a 

sociedade para um futuro sustentável. Sentiu-se que é muito importante sensibilizar a 

comunidade educativa e população em geral, e educá-las no sentido da manutenção asseada 

dos espaços verdes, pois estes proporcionam-nos uma vida mais saudável. Perspetivou-se 

percorrer as margens do rio Bugio “O nosso mar”, em Felgueiras e recolher todos os resíduos 

para proceder-se, posteriormente, à sua separação para a construção de esculturas que serão 

o produto final a apresentar no prémio Gandhi 2022. 
 

Numa 1ª fase, os alunos e alunas elaboraram um trabalho prático que foi a realização de um 

itinerário para participar na manutenção e limpeza de um espaço verde e dinamizar uma equipa 

de voluntários que em conjunto, com os alunos e alunas, famílias e professores, no dia 19 de 

março, participassem na gestão da sua sustentabilidade. Para a sua concretização foi realizado 

um trilho ao qual lhe deram o nome de “Plogging no Rio Bugio” e o qual foi concebido através 

da aplicação Wikiloc onde foi estruturado um percurso circular com 9 pontos de interesse e 2 

estações. (https://www.wikiloc.com/hiking-trails/jugueiros-barrias-97721148). A primeira 

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/jugueiros-barrias-97721148
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 estação (zona de lazer), o grupo organizou-se formando o símbolo da paz humano em 

solidariedade pela Ucrânia. Na segunda estação (palestra sobre a biodiversidade), sendo um 

local de interesse ambiental, o grupo acolheu de uma forma muito atenta as palavras da Dra. 

Helena Sousa do Projeto “Bem da Terra”, uma organização sem fins lucrativos. O objetivo desta 

participação foi aproximar o ser humano à Natureza, promovendo estilos e hábitos de vida 

sustentáveis e possibilitando a transformação de consciências, pois o rio Bugio é afluente do 

rio Vizela que por sua vez vai desaguar no rio Ave, indo ter ao mar. Começar na fonte para 

minimizar os estragos no mar – pequenas ações que fazem a diferença. 

Numa 2ª fase e com a colaboração do Clube do Ambiente do Agrupamento, os alunos e alunas 

de ambas as turmas procederam à separação dos resíduos recolhidos no trilho. A turma A, do 

6º ano, utilizou os plásticos para elaborarem os peixes que ficarão suspensos na escultura, 

simulando os peixes na água. A turma B, do 6º ano, utilizou vários resíduos para criarem a 

paisagem de uma praia, desde uma placa que serviu de tela a outros resíduos que compuseram 

a criação da escultura. Seguidamente, a turma 6º A utilizou uma rede reciclada (estava 

guardada no pavilhão de Educação Física) colocando-a suspensa, simulando a superfície do 

oceano, pendurou os peixes e espalhou os resíduos sobrantes na rede. A escultura 

complementada com os sons do mar pretendeu criar o ambiente de lixo nos nossos mares e 

oceanos, a mancha de lixo resultado do acúmulo de detritos, principalmente de plástico. 

Quanto à turma 6º B e após terminada a sua escultura pretendeu, igualmente, sensibilizar a 

comunidade para o gigantesco “mar de lixo” das nossas praias com plástico. 

Graças à inspiração e criatividade destes alunos e alunas o seu objetivo final foi criar uma 

exposição como sendo uma espécie de epidemia de arte com a capacidade de inspirar mais 

pessoas a querer fazer algo muito semelhante e, desta forma, conseguir tirar mais lixo das 

nossas praias, aumentando assim a consciência, inicialmente, local, mas, posteriormente, 

nacional e porque não, internacional. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Impacto na 

Comunidade 

Educativa 

Envolvimento da Comunidade Educativa 
 

- Na apresentação do projeto à comunidade, a professora de Cidadania e Desenvolvimento das 

turmas A e B, do 6º ano, Leonor Monteiro, apresentou o Prémio Gandhi de Educação para a 

Cidadania à coordenadora do projeto de Domínio de Autonomia Curricular (DAC) – 2º ciclo com 

o tema “Água para que te quero?”, bem como os docentes que estão envolvidos no DAC, dado 

que, na 2ª edição, o tema é “Os Oceanos”. 
 

- Posteriormente, o projeto foi apresentado aos alunos e alunas das duas turmas envolvidas no 

DAC. Logo surgiram alunos e alunas interessados em participar, os quais deram sugestões sobre 

as atividades que poderiam realizar, sempre numa base de Sentir, Pensar e Agir para Partilhar. 
 

- Os alunos e alunas de ambas as turmas com estreita colaboração da professora de Cidadania 

escolheram o projeto a realizar “Arte para salvar o mar”, definiram o tema “Plogging no Rio 

Bugio” e distribuíram tarefas entre si. 
 

- Um grupo de alunos realizou o convite de participação na atividade de recolha de resíduos 

(plogging) nas margens do rio Bugio, convite este dirigido aos Encarregados de Educação das 

turmas participantes, docentes e assistentes operacionais da escola; outro grupo, elaborou o 

desdobrável de apresentação da atividade; alguns alunos produziram o flyer da atividade. 
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 - A professora de Cidadania registou-se no site wikiloc e com a colaboração das docentes Sara 

Barbosa, coordenadora da Equipa da Cidadania e Cristina Carvalho, coordenadora dos Diretores 

de Turma, juntamente com a participação de dois elementos de um grupo de caminhantes, 

gravou o trilho na app, registou alguns pontos de interesse e marcou duas estações. 
 

- Foi contactada a organização sem fins lucrativos “Bem da Terra” com o objetivo de convidar 

a Dra. Helena Sousa para que, numa das estações do trilho pudesse dinamizar uma palestra 

sobre a biodiversidade e a importância da sua preservação. 
 

- A escola divulgou os vários trabalhos dos alunos e alunas das turmas A e B, do 6º ano no sítio 

(https://www.manuelfariasousa.pt/) e página de Facebook 

(https://www.facebook.com/Agrupamento-de-Escolas-D-Manuel-de-Faria-e-Sousa- 

103408691922613) do Agrupamento e foram projetados na tela do polivalente da escola. 
 

- Os Encarregados de Educação, famílias, docentes e alunos e alunas das turmas envolvidas 

participaram no trilho, recolheram resíduos nas margens do rio Bugio, participaram no símbolo 

da paz humano e ouviram com atenção a palestrante. 
 

- Um familiar filmou o trilho usando um drone ZINO 2+ 
 

- Com a colaboração do Clube do Ambiente, os alunos e alunas fizeram a separação dos 

resíduos. 
 

- Nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento e Educação Visual. Os alunos e alunas elaboraram 

as esculturas e com a ajuda da professora Leonor Monteiro produziram o vídeo. 
 

Impacto do projeto na Comunidade Educativa 
 

- Professores, alunos, funcionários, Encarregados de Educação e a comunidade envolvente da 

escola ficaram sensibilizados para a necessidade da preservação dos recursos hídricos, sejam 

rios, mares e/ ou 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 e alunas. 
 

- A elaboração do vídeo final esteve a cargo dos alunos com a colaboração da professora de 

Cidadania e Desenvolvimento de ambas as turmas. 

Obs.: O vídeo apresentado, apesar de mostrar os alunos e alunas envolvidos, a imagem aparece 

desfocada. Face ao exposto, considera que não deve ser necessário as declarações dos alunos e alunas 

participantes. 
 

Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa, Felgueiras, 23 de maio de 2022 

https://www.manuelfariasousa.pt/
https://www.facebook.com/Agrupamento-de-Escolas-D-Manuel-de-Faria-e-Sousa-103408691922613
https://www.facebook.com/Agrupamento-de-Escolas-D-Manuel-de-Faria-e-Sousa-103408691922613

