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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 
Prémio Gandhi de Educação para a Cidadania – 2ª Edição / Tema: "Oceanos" 

 

FICHA TÉCNICA DESIGNAÇÃO DA ESCOLA: Agrupamento de Escolas Paço de Sousa 
DIRETORA:  
CONTACTOS:  
TELEFONE –  
EMAIL – 
DESIGNAÇÃO DO PROJETO: “Porque vivemos a um PAÇO do mar…” 
RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Rosa Lourenço – Coordenadora da Estratégia de Educação 
para a Cidadania na Escola 
E-MAIL DO RESPONSÁVEL:  
 

 

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 incorporam na Estratégia de Educação 
para a Cidadania do nosso Agrupamento. 
Atendendo a que pertencemos a um Agrupamento cuja cultura escolar prima pelas 
preocupações ambientais, nomeadamente a problemática da poluição das águas, desde 
2019 que os alunos têm revelado interesse em trabalhar esta temática, com o intuito de 
alterar e melhorar comportamentos. Aliando esta motivação à Década da Ciência Oceânica 
para o Desenvolvimento Sustentável, promovida pela ONU, e ao tema lançado no âmbito 
do Prémio Gandhi 2022, começámos a desenhar o nosso projeto. Como a nossa escola não 
está “plantada à beira mar” e como proteger o oceano começa em terra, consideramos que 
fazia todo o sentido chamar-lhe “Porque vivemos a um PAÇO do mar…”. 
Para atingir os nossos objetivos e, como realmente o nosso Agrupamento se localiza em 
Paço (de Sousa) e estamos a um “PAÇO do mar”, o nosso primeiro passo foi, com os 
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 inquéritos, averiguar as eventuais mudanças relativas aos hábitos da população no que diz 
respeito ao lixo doméstico, bem como verificar,” in loco”, os resíduos e recipientes para os 
mesmos existentes nas ruas de Paço de Sousa. E assim correm os lixos” para os rios (Sousa/ 
Douro) e o rio para o mar.” 

 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO: Na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, os alunos 
construíram o plano de trabalho, estruturado a partir da identificação de problemas 
relacionados com os domínios propostos pela EECE, particularmente Direitos Humanos, 
Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável - a poluição das águas, tendo-se dado 
especial destaque ao ODS 14 - “Proteger a vida marinha”. 
A dinâmica pedagógica passou pelo desenvolvimento de trabalhos de investigação que 
visaram utilizar a informação para debater os problemas em questão, refletir sobre as 
respostas dadas e agir diariamente no meio em que se vive. Assim, num intuito de 
articulação interdisciplinar, em reunião por anos de escolaridade, os professores de cada 
Conselho de Turma fizeram uma análise das aprendizagens essenciais por disciplina, de 
forma a definir a sua integração no projeto. 
A sequência das atividades desenvolvidas foi a seguinte: 
- pesquisas e debates sobre a temática; 
- Comemoração do Dia Nacional do Mar; 
- Atividade prática de simulação da expansão do fundo oceânico; 
- Criação do BI dos diferentes oceanos; 
- Elaboração, aplicação, recolha e tratamento dos dados do inquérito sobre os hábitos da 
população relativamente ao lixo doméstico e divulgação dos resultados num panfleto; 
- Levantamento da situação das ruas quanto aos Resíduos Sólidos Urbanos; 
- Recolha de lixo na escola; 
- Palestra “água segura VS menor impacto ambiental: redução do consumo de plástico”; 
- Edificação de maquetes sobre água potável e água poluída; 
- Concurso fotográfico “Um olhar sobre os rios”; 
- Produção de uma maquete em 3D a simbolizar os corais da Floresta Negra nos Açores; 
- Incremento da literacia dos oceanos (fonte de recursos e via de comunicação, profissões, 
sustentabilidade e a conservação), que acabou por ser apresentada sob várias formas de 
arte: produções literárias, vídeos, artes plásticas, música, dança e teatro; 
- Preparação e apresentação de um espetáculo final de uma viagem imaginária pelo 
oceano; 
- Companha de sensibilização e ação de limpeza na praia de Matosinhos; 
- Utilização do canal Youtube “Cidadania em Ação!” e do Facebook “Cidadania Paço de 
Sousa” para divulgar/sensibilizar/ consciencializar a população, não fosse o oceano, dono 
de uma biodiversidade deslumbrante! 
Face ao exposto, a metodologia adotada na execução do projeto assentou 
fundamentalmente na cooperação interdisciplinar (desenvolvimento de atividades 
vinculadas ao currículo, articulando-as com os conteúdos programáticos de cada disciplina/ 
área de estudo), sendo uma metodologia colaborativa, integrativa, multidisciplinar e 
abrangente. Pretendemos contribuir, assim, para a formação de alunos críticos e reflexivos, 
capazes de enfrentar os desafios da sociedade atual. 

 

OBJETIVOS: 
• Promover ações sustentáveis de conservação e preservação dos oceanos em articulação 
com o currículo de várias disciplinas nos diferentes ciclos de ensino. 
• Reconhecer a importância do ODS 14, que é um dos objetivos mais transversais entre os 
17 ODS. 
• Sensibilizar para a importância do mar e as ameaças que o mesmo enfrenta. 
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 • Desenvolver a literacia oceânica. 
• Promover a existência de uma geração com maior conhecimento, consciência e capaz de 
tomar decisões mais responsáveis quanto ao oceano. 
• Desenvolver ações de consciencialização da comunidade local promovendo a proteção 
dos oceanos. 
• Enaltecer a importância do mar para a economia e para o desenvolvimento nacional 
sustentável. 
• Contribuir para um oceano conhecido e valorizado por todos. 
• Participar de ações de ativismo ambiental. 
• Trabalhar a leitura e a escrita como domínio transversal ao currículo, articulando-as com 
outras formas de expressão. 
• Facilitar o debate de ideias e a tomada de decisões, destacando a responsabilidade de 
cada um de nós nos processos de mudança pessoal e social. 
• Estimular a parceria da família, solicitando a participação efetiva nas atividades. 
• Desenvolver o sentido pelo gosto de aprender e de saber mais dos alunos. 
• Divulgar as ações do projeto nas redes socias. 

IMPACTO NA 
COMUNIDADE 
EDUCATIVA 

Ao trabalhar este projeto, mais uma vez, aproximamos as crianças e jovens ao mundo real, 
o que permite a contextualização do conhecimento, uma vez que através da interação das 
suas próprias experiências, eles têm aprendizagens significativas. 
Nos tempos atuais é imprescindível que a educação de forma interdisciplinar aborde o tema 
dos Oceanos para que as crianças e jovens conheçam, valorizem e respeitem a natureza da 
forma mais abrangente possível, e acima de tudo aprendam a cuidar deles. Água é vida e 
há vida na água! Partindo desta premissa, os alunos pesquisaram, refletiram, debateram, 
questionaram, construíram, voluntariaram-se e agiram. Todos estes conhecimentos, 
experiências e contacto com a realidade enriqueceram-nos, gerando uma maior consciência 
ambiental e consequente sensibilização junto de toda a comunidade educativa. É de 
enaltecer principalmente a participação ativa dos familiares na preocupação em respeitar 
os 5Rs, tornando-se Ecocidadãos. Pode ter sido “uma gota no oceano”, mas “gota a gota” se 
vão mudando mentalidades e alterando hábitos, seguindo o lema do nosso Agrupamento 
“Paço a passo por um futuro melhor”, sempre “Por mais e melhores cidadãos”. 
Toda esta temática não se esgota…. Continuaremos a insistir, persistir e nunca desistir, em 
moldar bons cidadãos, apesar dos reveses que vão surgindo… Já Gandhi dizia “Nunca perca 
a fé na humanidade, pois ela é como um oceano. Só porque existem algumas gotas de água 
suja nele, não quer dizer que ele esteja sujo por completo.” 

 

As imagens falam por si só, por isso colocamos à disposição a captura de alguns momentos 
das nossas atividades publicadas em: 
https://www.youtube.com/channel/UCGmN_Y1GJI246_TBAraGfHQ - canal Cidadania em 
Ação! 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100071898170524 – Cidadania Paço de Sousa 

 

https://www.youtube.com/channel/UCGmN_Y1GJI246_TBAraGfHQ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100071898170524

