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DESENHO DO PROJETO: 

Sendo a escola um local privilegiado para promover a mudança de atitudes e 

comportamentos face ao ambiente, de forma a preparar os jovens para o exercício de 

uma cidadania consciente, dinâmica e informada face às problemáticas ambientais 

atuais, torna-se necessário o desenvolvimento de projetos que favoreçam práticas 

sustentáveis do ponto de vista ambiental. 

Esta temática precisa de ser trabalhada devido à sua pertinência, cada vez maior, uma 

vez que a geração atual vivencia o problema da escassez de recursos naturais e da 

degradação do meio ambiente. 

  

As crianças e os jovens de hoje serão os futuros tomadores de decisão do mundo - 

estará nas suas mãos fazer escolhas para preservar o planeta. Para isso, no entanto, 

precisam de conhecer tanto as causas e consequências do problema como também 

entender as ações que permitirão usufruir dos recursos naturais em harmonia com o 

meio ambiente. 

 
 
 

 

Descrição do 

Projeto 

 

Assim, esta candidatura enquadra-se perfeitamente na Escola, com ações 

impulsionadoras da sustentabilidade na nossa comunidade educativa, visando a 

promoção de valores, recorrendo a um conjunto diversificado de práticas e 

ensinamentos focados na questão dos Oceanos. 

 Surgiu então um projeto aglutinador no âmbito do CTA/DAC (Conselho de Turma em 

Ação/Domínios de Autonomia Curricular), em articulação com os Programas Escola 



 

 

 Azul e Eco-Escola, aliado ao tema do Projeto Educativo do Agrupamento (Educar com 

afeto, construindo o futuro). 

 
IMPLEMENTAÇÃO: 

A implementação deste Projeto obedeceu a um conjunto de etapas: planificação; 

desenvolvimento; monitorização; avaliação. Destas etapas, destacam-se as seguintes 

atividades: 

- dinamização de palestras no âmbito da sensibilização ambiental com os 

nossos parceiros, direcionadas à problemática dos Mares e Oceanos, onde foi 

evidente a preocupação dos nossos alunos em contribuir para a mudança de 

atitudes e para formarem uma consciência no sentido de minimizar a crise 

ambiental que tanto afeta os Oceanos; 

- 100 dias sem plástico: os alunos foram desafiados, durante cem dias, a reduzir 

a utilização de plástico através da substituição das garrafas de plástico de uso 

único por cantis de alumínio, sendo este o segundo ano consecutivo da 

implementação desta ação e que está a decorrer com enorme sucesso. Estão 

ainda a desenvolver-se diversas atividades para promover a mudança de 

atitudes e de comportamentos face ao ambiente, nomeadamente na redução do 

uso de plástico no dia-a-dia; na adoção de redutores de caudal de água e de 

temporizadores nas torneiras da escola; 

- Realização de visitas de estudo (Museu Marítimo de Sesimbra, Pavilhão do 

Conhecimento e Oceanário de Lisboa), onde os alunos tiveram a oportunidade 

de conhecer a biodiversidade marinha e a necessidade urgente da sua 

preservação face às problemáticas atuais. Permitiram também fomentar a 

construção de uma Literacia Ambiental nos nossos alunos, algo fundamental 

na formação de uma consciência ambiental ativa, expressa numa cidadania 

informada, responsável e pró-ativa; 

- Campanhas de limpeza de praias do Concelho de Sesimbra: constituíram 

outro momento significativo desta construção de uma Cidadania ativa, tendo 

os alunos tomando consciência do resultado das más práticas e da 

irresponsabilidade de ações humanas em termos ambientais; 

- Pintura de sarjetas – o mar começa aqui: com o envolvimento dos nossos 

alunos (do 1.º ano até ao 9.º ano), contribuiu, de uma forma artística, para 

sensibilizar a Comunidade Escolar para não descartar lixo no chão, pois … 

acaba no mar; 



 

 

 - Construção, em espaço escolar próprio, de um modelo de vida oceânico, 

recorrendo a representações em 3D da biodiversidade marinha, local que 

se revelou privilegiado para a sensibilização sobre a proteção dos Mares e 

Oceanos do nosso Planeta através de exposições permanentes e temporárias de 

diversos trabalhos ligados a essas temáticas; 

- Realização de pequenos vídeos, cartazes e posters sobre a vida marinha e sua 

relevância em termos nacionais e mundiais. 

 
Após o balanço das atividades, concluiu-se que este projeto se revelou de grande 

importância, sobretudo no que diz respeito às mudanças positivas no quotidiano da 

comunidade escolar desta escola, contribuindo para a concretização dos objetivos 

pretendidos. 

 
OBJETIVOS: 

● Promover a mudança de atitudes e comportamentos face ao ambiente no geral 

e em particular, nos Mares e Oceanos; 

● Preparar os jovens para o exercício de uma cidadania consciente, dinâmica e 

informada face às problemáticas ambientais atuais; 

● Fomentar a construção de uma Literacia Ambiental nos nossos alunos, 

● Dotar os nossos alunos de uma consciência ambiental ativa expressa numa 

cidadania informada, responsável, inclusiva e pró-ativa; 

● Criar/Dinamizar projetos que favoreçam práticas sustentáveis do ponto de 

vista ambiental; 

● Consolidar aprendizagens de educação para a Cidadania com impacto na 

atitude cívica individual, com base numa articulação entre currículo, cultura de 

escola e a comunidade; 

● Consolidar práticas quotidianas de Cidadania pró-ativa em prol do Ambiente e 

dos valores e princípios dos Direitos Humanos. 

  

A adesão da Comunidade Escolar foi excecional, tendo os alunos participado 

ativamente nos vários eventos realizados envolvendo as questões cívicas ligadas à 

preservação dos ambientes marinhos. As dinâmicas criadas permitiram preparar os 

nossos alunos para o exercício de uma cidadania consciente e informada face às 

problemáticas ambientais atuais, visível na participação nas atividades realizadas e na 

construção de uma sociedade mais tolerante, inclusiva e sustentável no seu futuro. 



 

 

Impacto na 

Comunidade 

Educativa 

 
Foi igualmente visível a disponibilidade da direção, dos docentes e assistentes 

operacionais em serviço nas escolas do Agrupamento para colaborar com as atividades 

e eventos realizados no âmbito da sua implementação, bem como na sensibilização que 

mostraram para que todos os alunos participassem e criassem uma consciência cívica 

para os temas ambientais. 

  

A colaboração dos nossos parceiros merece também uma atenção especial, 

especialmente no envolvimento e participação nas atividades realizadas, as quais foram 

todas divulgadas na Comunidade Educativa através das redes sociais - facebook, twitter, 

instagram e sites do Agrupamento e da Biblioteca Escolar. 

  

Uma palavra ainda para os encarregados de educação que se mostraram disponíveis no 

apoio e no acompanhamento das atividades realizadas pelos educandos que, desde o 

primeiro momento, acolheram e tornaram possível a concretização deste Projeto sem 

esquecer a disponibilidade demonstrada em cumprir o que lhes era proposto. 

 
Tudo somado, o impacto na Comunidade Educativa foi extremamente positivo, uma 

vez que alunos, docentes, assistentes operacionais, pais/encarregados de educação 

ficaram sensibilizados para a defesa dos Mares e Oceanos, ao mesmo tempo que se 

formaram alunos como cidadãos ativos e conscientes do seu dever ambiental. 

 


