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educação ambiental constituído por técnicos de várias entidades: 
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4. Introdução 

4.1. Futuro Sustentável: a unidade da região que ainda falta 

Futuro Sustentável? O que será isso? – pergunta o leitor, habituado a discursos e a frases 
feitas que, muitas vezes, pouco querem dizer. Por isso queremos ser muito claros: estamos 
a falar de um projecto que permitirá ao Grande Porto definir uma política comum com vista à 
defesa do ambiente e da qualidade de vida das pessoas. O projecto pretende ainda 
estimular um papel activo por parte dos cidadãos, incentivando-os a participar nos 
processos de decisão, e estabelecer formas de acesso fácil à informação. 
Tudo começou em 2003 quando a LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de 
Resíduos do Grande Porto convidou a Escola Superior de Biotecnologia para parceiro 
técnico do projecto. A partir daí definiu-se uma metodologia, iniciaram-se contactos com as 
Autarquias - Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo, Vila 
do Conde e Vila Nova de Gaia - e pôs-se mão à obra. 
Sabemos que os problemas ambientais abundam. Quem, por exemplo, não gostaria de se 
poder refrescar num ribeiro num dia quente de Verão? Mas, infelizmente, a boa parte das 
linhas de água da região estão quase sem vida, degradadas e com as margens maltratadas. 
Os Rios Douro, Leça e Ave dispensam apresentações. Falemos também de espaços 
verdes. Quantas famílias não gostariam de poder passear, ao final da tarde, numa zona 
verde perto das suas casas? É certo que têm sido criados vários espaços amplos mas serão 
suficientes? Estamos a proteger devidamente o nosso património natural? No Grande Porto, 
ao contrário da Área Metropolitana de Lisboa, não existem áreas protegidas e os incêndios 
são recorrentes. 
Que dizer, também, da qualidade do ar? Devido ao tráfego automóvel, sobretudo, os valores 
máximos admissíveis para poluentes como o ozono são muitas vezes ultrapassados. Quem 
sofre mais são as crianças e idosos, que merecem cuidados especiais. E quem já 
experimentou trocar o automóvel pela bicicleta sabe bem que não é fácil. 
Muitos outros exemplos poderiam ser dados, mas este projecto não existe para 
lamentações, mas para inverter a actual tendência. Na região não faltam recursos para 
conseguir esse objectivo. Falta, acima de tudo, articulação na definição de prioridades e nas 
intervenções. É este passo que o Futuro Sustentável se propõe dar. Através de um Plano de 
Acção consensualmente elaborado iremos procurar resolver os principais problemas da 
região e potenciar os seus aspectos positivos. O contributo dos cidadãos é a espinha dorsal 
de todo este processo. 
O projecto Futuro Sustentável foi premiado pelo ICLEI – Governos Locais para a 
Sustentabilidade. O prémio "Urban Green Days 2005 ICLEI Case Study" elegeu o projecto 
português de entre 26 projectos a concurso oriundos de cidades europeias. A natureza 
inovadora do projecto, a ligação entre as autarquias envolvidas e, sobretudo, a participação 
das populações foram as principais razões que determinaram a escolha. 
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4.2. Estratégia em curso – principais acções desenvolvidas  

São apresentadas as principais acções desenvolvidas pelo Futuro Sustentável. 

Grupo Coordenador 

O Grupo Coordenador (GC) é a estrutura central decisória e de apoio à implementação do 
Futuro Sustentável, acompanhando e coordenando o desenvolvimento de todo o processo. 
O GC é constituído por representantes de cada Autarquia, de cada Conselho Municipal de 
Ambiente e dos seguintes parceiros estratégicos: Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte, Direcção Regional de Agricultura de Entre-Douro e 
Minho, Associação Empresarial de Portugal, Ordem dos Engenheiros, Organizações Não 
Governamentais de Ambiente, União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social, Águas do Douro e Paiva e DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do 
Consumidor. A primeira reunião decorreu em Julho de 2003. 

Grupos de Trabalho Temáticos  

Pela primeira vez todos se sentam à mesma mesa para trabalhar em conjunto. Câmaras 
Municipais; Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional; Institutos 
Governamentais e Direcções Regionais (Água, Conservação da Natureza, Agricultura...); 
especialistas de Universidades; representantes do sector empresarial e das Organizações 
Não Governamentais de Ambiente. Os Grupos de Trabalho Temáticos (GTT) têm como 
objectivo acompanhar a elaboração do Diagnóstico ambiental regional e do Plano de Acção 
para cada um dos temas prioritários e contribuir para a obtenção de consensos. Os GTT 
funcionam assim como mecanismos de participação cívica e articulação regional 

Conselhos Municipais do Ambiente  

São a estrutura por excelência da discussão e participação cívica ao nível municipal, 
procurando integrar os diversos sectores e interesses da sociedade. 
Pretende-se a existência, em cada município, de um Conselho Municipal do Ambiente, 
tendo sido até ao momento criados no Porto e Póvoa de Varzim (realização de cerca de 20 
reuniões). 

Rede de Parceiros Locais 

Um dos pilares do projecto passa por fomentar o envolvimento de diversas instituições na 
definição e implementação das medidas ambientais prioritárias. Para aprofundar esta 
ligação foi criada a figura de “Parceiro Local do Futuro Sustentável”, entidade com uma 
ligação privilegiada ao projecto. Integram neste momento a rede 63 entidades, das quais 26 
Juntas de Freguesia e 21 associações.  

Inquéritos e sondagens 

Para alcançar os objectivos do Futuro Sustentável, nomeadamente a reflexão e participação 
dos cidadãos na definição do desenvolvimento sustentável na região do Grande Porto, 
foram adoptados vários instrumentos, entre os quais um questionário. A auscultação directa 
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teve como propósito identificar os problemas e potencialidades locais e regionais mais 
frequentemente sentidos, com o intuito de hierarquizar as prioridades da população 
metropolitana.  Foram distribuídos cerca de 20 000 questionários à população do Grande 
Porto em 2004 (Figura 1) e foi realizada uma sondagem regional representativa em 2005. 
 

Figura 1 – Questionário “Sinal Verde” realizado junto da população do Grande Porto 

Reuniões participativas 

Foram realizadas, em cada Concelho, reuniões participativas abertas à população, para 
discutir Visões de futuro para o desenvolvimento sustentável do Grande Porto, os principais 
problemas ambientais da região e as medidas necessárias. Decorreram de Setembro a 
Novembro de 2004 e contaram com a presença de cerca de duas centenas de cidadãos 
(Figura 2). 
 

Figura 2 – Reunião participativa realizada em Gondomar (14 de Outubro de 2004) 
 
Foram ainda realizadas reuniões com diversas instituições e especialistas, incluindo 75 
Juntas de Freguesia, em 2003 e 2004 (estas entidades, dada a proximidade aos problemas, 
estão numa posição privilegiada para agir). 
Têm sido realizadas largas dezenas de reuniões com os técnicos e políticos das diferentes 
Câmaras Municipais.  
Toda a informação recolhida foi tratada e integrada em diferentes Relatórios ao nível 
metropolitano e concelhio, de modo a facilitar a sua utilização por políticos, técnicos e outros 
líderes da região. 
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Definição de temas prioritários 

Em Maio de 2005 e com base em todas as informações recolhidas pelos vários processos 
de participação pública, foram aprovados pelo GC os temas prioritários: 

• Água (recuperação da qualidade dos rios e ribeiros) 

• Educação para a Sustentabilidade (reforço do trabalho nas escolas) 

• Mobilidade e qualidade do Ar (maior facilidade para circular a pé e de bicicleta) 

• Ordenamento do território e áreas naturais (prevenção dos incêndios) 

Fórum “Ambiente no Grande Porto” 

Conferência para estimular uma discussão aprofundada sobre as estratégias a adoptar para 
melhorar o ambiente no Grande Porto e dar visibilidade a projectos exemplares. 
O Fórum decorreu nos dias 16 e 17 de Junho de 2005, no Fórum da Maia. O encontro foi 
organizado em redor das quatro áreas temáticas prioritárias. Para cada tema foram 
realizadas sessões em Plenário e Grupos de Trabalho (apresentação de projectos 
exemplares e propostas de intervenção, seguidas de debate). Ao todo o Fórum contou com 
a participação de mais de 40 oradores, de Universidades, Autarquias, Organizações Não 
Governamentais e Empresas, e a presença de cerca de 200 pessoas que participaram 
activamente nos debates. 
Foi ainda realizada uma exposição com projectos da Região. 

Concurso “Pensar o Grande Porto” 

Em 2004 foi organizado um concurso para promover na opinião pública uma reflexão sobre 
o Grande Porto e reconhecer o papel de iniciativas locais, com resultados visíveis, que 
tenham contribuído para a melhoria da qualidade do ambiente ou para fomentar um espírito 
de cidadania activa das pessoas. 

Agenda 21 Escolar 

Educadores e alunos, funcionários, pais, conselho executivo e entidades externas, como as 
Autarquias e as Organizações Não Governamentais, entre outros parceiros, 
simultaneamente envolvidos na criação de um “Plano de Sustentabilidade” para a escola. 
Foi editado o Guia para implementação da Agenda 21 Escolar (2000 exemplares - Figura 3), 
são realizadas acções de formação e está a ser dado acompanhamento à implementação 
do processo no Agrupamento de Escolas do Viso (Porto). 
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Figura 3 – Guia de Implementação da Agenda 21 Escolar 

www.futurosustentavel.org 

Disponível toda a informação do Futuro Sustentável (estudos, relatórios das reuniões 
participativas...) bem como de projectos em curso na região, incluindo notícias, materiais 
educativos, entre outros (Figura 4). É igualmente editado um Boletim Ambiental com 
distribuição electrónica. 
 

Figura 4 – Portal do Futuro Sustentável 

Campanhas temáticas 

Campanhas de sensibilização sobre diferentes temas ambientais, concretizadas através da 
edição de fichas temáticas (10.000 exemplares), com ampla distribuição na região. Até ao 
momento foram abordados os temas da Mobilidade, Resíduos e Energia (Figura 5), 
seguindo-se a Conservação da Natureza e a Água. 
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Figura 5 – Fichas temáticas editadas pelo Futuro Sustentável 

Parcerias com a imprensa 

Foram estabelecidas parcerias com jornais locais e regionais. São periodicamente 
publicadas campanhas de sensibilização, artigos de opinião de especialistas e informação 
actualizada sobre o projecto. Foram publicados artigos sobre Participação Pública, 
Transportes, Resíduos, Espaços Verdes, Consumo, Transgénicos, Agricultura e Energia. 

4.3. O Diagnóstico de Ambiente do Grande Porto 

O diagnóstico é constituído pelo Relatório de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, 
síntese técnica que permite fornecer uma visão global da região e compará-la com outras no 
estrangeiro, e um conjunto de 4 diagnósticos temáticos (água, ordenamento, educação e 
mobilidade), incluindo o presente documento. 
Estes relatórios pretendem analisar e explicar os principais problemas ambientais com que o 
Grande Porto se debate, bem como as potencialidades existentes, avaliando as políticas 
implementadas e aferindo a distância que nos separa da sustentabilidade.  
Constituem elementos essenciais à tomada de decisões e servirão de base à elaboração do 
Plano de Acção. 

4.4. Próximos passos do projecto 

Até final do projecto serão desenvolvidas várias campanhas temáticas, com a edição de 
materiais informativos e artigos na imprensa. 
O Plano de Acção, a ser divulgado em Março de 2006, será um plano prático visando 
resolver ou minimizar os problemas detectados e fortalecer as suas potencialidades. Será 
composto por um reduzido número de “projectos âncora”, estruturantes e de grande 
efectividade, modelos de intervenção e recomendações. Cada um dos projectos será 
pormenorizado de modo a facilitar a sua concretização. 
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4.5. Tema Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável 

Entre os temas chave seleccionados para ser alvo de Diagnóstico Selectivo no âmbito do 
Futuro Sustentável – Plano Estratégico de Ambiente do Grande Porto, após o processo de 
participação pública, que integrou os workshops concelhios, os questionários à população, 
as reuniões com Juntas de Freguesia, o questionário a técnicos e a sondagem, a educação 
e formação ambiental surge como uma das prioridades legitimada pelo Grupo Coordenador 
do Futuro Sustentável. 

Efectivamente, o tema “educação e formação ambiental” surge como o mais referido nos 
fóruns participativos realizados nos vários concelhos e é também uma prioridade para os 
cidadãos de acordo com os resultados obtidos na sondagem realizada à população do 
Grande Porto (GEA, 2005). Nesta sondagem, o tema da “educação e formação ambiental” 
surge em terceiro lugar, antes do “ordenamento” e de “transportes e mobilidade”, tendo 
acima de si somente os “resíduos” e a “água”. Numa listagem de medidas concretas para a 
área do Grande Porto a sondagem aponta para “reforçar a educação ambiental nas escolas” 
como sendo a terceira prioridade dos inquiridos (uma amostra representativa da população 
do Grande Porto acima dos 16 anos de idade). 

Com base nestes dados da sondagem (GEA, 2005) e do diagnóstico preliminar de educação 
ambiental (Diagnóstico de Educação Ambiental do Grande Porto, 2005) optamos por 
orientar o nosso trabalho em duas direcções complementares: reforçar a educação 
ambiental nas escolas e promover uma estratégia de integração regional da educação 
ambiental (que inclua o envolvimento de outros públicos-alvo além do escolar). De referir 
que a necessidade de uma estratégia integrada para a educação ambiental na região 
também é apontada pelos cidadãos participantes na sondagem. 

Na realidade, mais do que aumentar o número de projectos desenvolvidos no Grande Porto 
concluiu-se pela necessidade de criar orientações estratégicas promovendo a articulação 
entre entidades e projectos (Diagnóstico de Educação Ambiental do Grande Porto, 2005). 

Optamos por utilizar a expressão “educação para o desenvolvimento sustentável” em vez de 
“educação ambiental” ou “educação para a cidadania”. Explicamos no ponto 6.1 a nossa 
opção por esta designação e abordamos algumas das leituras possíveis para “educação 
para o desenvolvimento sustentável”. 
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5. Metodologia 
5.1. Algumas notas sobre a nomenclatura utilizada 

No âmbito deste trabalho utilizaremos frequentemente a palavra “projecto”. Referir-nos-
emos a “projecto de educação ambiental” ou “projecto de educação para a sustentabilidade”. 
Tendo em conta alguma diversidade de interpretações da palavra projecto parece-nos 
essencial esclarecer qual o sentido em que a usamos aqui. 
De acordo com a bibliografia, o termo projecto tem várias conotações e é muitas vezes 
usado em sentidos distintos. Em algumas situações está associado a uma intenção, noutras 
a um esquema, plano ou programa. Num projecto estas duas vertentes estão em geral 
presentes, embora numa proporção diferente (Ponte et al, 1998). 
O termo projecto é uma designação possível de um conceito que procura unificar vários 
aspectos importantes do processo de aprendizagem: a acção realizada com empenhamento 
pessoal, a intencionalidade dessa acção e a inserção num contexto social (Ponte et al,
1998). 
De uma forma mais simples, na escola um projecto é sempre uma actividade (uma tarefa ou 
conjunto de tarefas) desenvolvidas em grupo que procura responder a uma interrogação ou 
necessidade (www.iee.min-edu.pt). 
Segundo Ponte et al (1998) há um conjunto de características fundamentais que definem o 
projecto: a sua realização pressupõe um objectivo que dá unidade e sentido às várias 
actividades; tem um carácter faseado e mais ou menos prolongado no tempo; envolve 
complexidade e incerteza, pois o problema central desdobra-se em inúmeros outros 
problemas e tarefas; pressupõe autonomia daqueles que o realizam, os quais se tornam co-
responsáveis pelo trabalho e opções ao longo das fases do seu desenvolvimento; deve ser 
original e genuíno. 
Um projecto ideal deverá integrar diferentes fases: diagnóstico, planificação, realização, 
avaliação, divulgação de resultados (Ponte et al, 1998). No entanto, os três momentos 
fundamentais são: o planeamento, a realização e a obtenção do produto desejado. O 
projecto pode assim ser considerado como um processo (enquanto está em curso) e como 
um produto (depois de realizado). 
Assim, para nós a palavra projecto implica um objectivo, um plano, um conjunto de tarefas e 
um resultado. Implica ainda alguma continuidade no tempo, pois entendemos que essa é 
essencial para se cumprirem as diferentes fases. Não consideramos essencial para esta 
definição de projecto a componente de avaliação. Apesar de a entendermos como 
importante na realidade, a nossa percepção sobre o mundo dos projectos, atestada pela 
bibliografia, leva-nos a crer que a avaliação está ainda pouco desenvolvida pelo que se a 
considerássemos na definição teríamos que excluir uma grande proporção de projectos.
Quanto à utilização da expressão “educação para o desenvolvimento sustentável” iremos 
usá-la predominantemente e de acordo com a interpretação que fazemos da designação 
como referido no ponto 6.1 embora reconheçamos que não é suficiente mudar a designação 
para alterar o conceito por detrás dos projectos. 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável         17 

5.2. Métodos de recolha de informação 

Grupo de trabalho temático 

Um dos principais métodos de compilação de dados para este diagnóstico foi a própria 
constituição do Grupo de Trabalho Temático (GTT), que foi integrado por técnicos de 
autarquias, de organizações não governamentais de ambiente, especialistas e 
representantes de entidades de relevo na educação ambiental regional. Através destes 
membros empenhados foi possível reunir dados e testar os resultados que iam sendo 
obtidos ao longo do tempo, acrescentar questões, levantar ideias. O trabalho do GTT 
decorre desde Junho de 2005, data na qual ocorreu a primeira reunião. Foram realizadas 
(até Outubro de 2005) duas reuniões de trabalho conjuntas. As actas dessas reuniões 
figuram no Anexo 1. 
Foram ainda considerados os dados recolhidos junto do grupo de debate temático do Fórum 
Ambiente no Grande Porto (que decorreu em 17 de Junho de 2005) e que integrava cerca 
de 40 pessoas com actividade e/ou interesse na área da EA/EDS (EA/EDS), desde técnicos 
das autarquias, professores, voluntários e técnicos de ONGA, altos responsáveis de 
entidades promotoras, representantes do poder central, responsáveis de estruturas de 
educação ambiental, entre outros. 

Pesquisa e análise de documentos 

Utilizamos ainda, genericamente, a tradicional pesquisa bibliográfica, de legislação e 
estatísticas e os contactos personalizados para obtenção de dados. 
Iniciamos com uma pesquisa sobre educação, educação ambiental, educação para a 
cidadania e educação para a sustentabilidade ao nível nacional, europeu e internacional. 
Esta pesquisa foi elaborada para a construção de um enquadramento da temática, que foi 
para nós uma base de trabalho e acima de tudo a compilação de um conjunto de ideias que 
poderão ser importantes para a elaboração do plano de acção, na fase seguinte deste 
projecto. Naturalmente, através desta pesquisa, tomamos também conhecimento de 
iniciativas institucionais, eventuais parceiros e projectos exemplo. Ficamos também 
conscientes de algumas dificuldades ao nível da implementação de uma real EA/EDS. 
Em paralelo procedeu-se a uma compilação de dados que nos permitisse conhecer melhor a 
realidade do meio escolar, em particular do Grande Porto. 
Recolheram-se ainda informações sobre a participação de escolas da região em programas 
nacionais de EA/EDS para o ano lectivo 2004/2005. Foram seleccionados para esta análise 
os programas Eco-Escolas, Jovens Repórteres para o Ambiente, Olimpíadas do Ambiente, 
Prosepe e Concurso Solar Padre Himalaya. Realizaram-se contactos com as respectivas 
organizações e a compilação dos dados disponibilizados através da Internet. 

Entrevistas a instituições e estruturas de educação ambiental 

Para compilar os dados relativos às instituições promotoras de projectos e estruturas de 
educação ambiental entrevistámos um conjunto de instituições e todas as estruturas em 
funcionamento actualmente. Foram elaborados guiões e identificadas as instituições e 
estruturas recorrendo a uma estratégia mista baseada em: 
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• Uma listagem de entidades potencialmente activas na área da educação ambiental 
fornecidas pelos elementos do GTT (em particular pelas Câmaras Municipais); 

• Dados do Diagnóstico de Educação Ambiental do Grande Porto (2005); 

• Uma listagem das ONGA registadas no Instituto do Ambiente e com projectos 
reconhecidos (dados de 2005); 

• Entidades que se destacam na área da educação ambiental presentes no Guia de 
Recursos em Educação Ambiental do Instituto de Promoção Ambiental (Macedo et al,
2000) e no Anuário Fórum Ambiente 2004; 

• Uma listagem de entidades e projectos fornecida pelo Observa (em Setembro de 2005, 
resultante de um projecto em curso). 

Os guiões das entrevistas para responsáveis de instituições e estruturas de educação 
ambiental podem ser observados no Anexo 2. 
A identificação de instituições e estruturas decorreu entre Junho e Setembro de 2005 e as 
entrevistas nos meses de Setembro e Outubro de 2005 (até ao dia 10). 

Entrevistas a coordenadores de projectos nas escolas  

Para caracterizar os projectos de EA/EDS no meio escolar optámos pelo método de estudos 
de caso. Para facilitar e orientar a recolha de dados elaboramos quatro guiões de entrevista 
para vários públicos potencialmente implicados em cada projecto: 
professores/coordenadores, alunos, pessoal não docente e pais. Os guiões figuram no 
Anexo 3. 
Para organizar todos os dados reunidos junto dos quatro públicos distintos foi elaborado um 
modelo para a compilação de dados, que pode ser observado no Anexo 4. 
Quanto aos projectos em curso nas escolas foi pedido a todas as autarquias (elementos do 
GTT temático) que identificassem um conjunto de escolas no seu concelho que se 
destacassem no desenvolvimento de projectos de educação ambiental (no ano lectivo 
2004/2005). A maioria das autarquias concretizou essa lista. A selecção de projectos a 
incluir nesta análise foi elaborada pela equipa técnica de acordo com alguns critérios base: 
diversidade geográfica, nível de ensino e tipo de projecto. Duma lista provisional foram 
seleccionados 30 projectos que correspondessem aos critérios definidos. Foram 
seleccionados 3 ou 4 casos por cada concelho. 
A identificação de projectos decorreu entre Junho e Setembro de 2005 e as entrevistas nos 
meses de Setembro e Outubro (até ao dia 15). 
Além das questões específicas relacionadas com o projecto foi ainda potenciado este 
momento de contacto com os coordenadores/professores para lhes colocar algumas 
questões de índole mais abrangente no âmbito da educação ambiental, que serão 
combinadas com as respostas de representantes de instituições e estruturas, outros 
professores e especialistas na área da educação e educação ambiental para construir uma 
análise SWOT (forças, fraquezas, ameaças e oportunidades) e prever necessidades num 
futuro breve. 
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Entrevistas a outros professores ou representantes de conselhos executivos 

Para complementar a análise de casos optámos por realizar entrevistas a um pequeno 
número de escolas onde aparentemente fossem menos activos em projectos de educação 
para o desenvolvimento sustentável. Inicialmente definimos que seria entrevistada uma 
escola por concelho através de sugestões obtidas junto do GTT. No entanto, por questões 
práticas, foram entrevistadas somente cinco escolas nestas condições. Conversámos com 
professores e/ou com o conselho executivo e tentamos compreender quais as razões para 
uma menor actividade nesta área, qual a dinâmica da escola e projectos alternativos e o que 
levaria a escola a participar/desenvolver projectos de educação para o desenvolvimento 
sustentável. O guião base para esta entrevista pode ser visto no Anexo 5. 
A identificação de projectos decorreu entre Junho e Setembro de 2005 e as entrevistas nos 
meses de Setembro e Outubro (até ao dia 10). 

Entrevistas a especialistas na área da educação e educação ambiental 

Com base num mesmo guião (Anexo 6), que foi sendo adaptado caso a caso de acordo com 
as experiências e características de cada especialista, conversámos com um conjunto de 
pessoas que actuam, de um modo ou de outro, ao nível da educação (Preciosa Fernandes e 
Rui Trindade, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 
Porto; e Carla Gomes, da Direcção Regional de Educação do Norte) e educação ambiental 
(Mário Freitas, da Universidade do Minho; Joaquim Ramos Pinto, da Associação Portuguesa 
de Educação Ambiental; Adelaide Espiga, do Instituto do Ambiente; e Rui Leal, da 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto). 

Estes diálogos decorreram durante o mês de Setembro de 2005. 
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6. Enquadramento 

6.1. A evolução da educação ambiental até à educação para o 
desenvolvimento sustentável 

O conceito de ambiente tem vindo a mudar ao longo do tempo. Se as primeiras perspectivas 
viam o ambiente como os ecossistemas naturais e os impactos da actividade humana nos 
mesmos, mais recentemente o conceito foi alargado. Hoje em dia falar de ambiente também 
reflecte ou deve reflectir as dimensões social, económica e cultural do ambiente, pelo que 
para não representar uma perspectiva demasiado sectorial (ambiente), hoje em dia se 
utilizam expressões mais abrangentes, nomeadamente o desenvolvimento sustentável 
(Stokes e tal, 2001). Assim, em vez de educação ambiental hoje fala-se de educação para o 
desenvolvimento sustentável. 
No entanto, apesar de ter surgido como o culminar de uma história de mais de 30 anos de 
educação ambiental, a educação para o desenvolvimento sustentável não deve hoje em dia 
ser confundida com educação ambiental (UNESCO, 2004). 
A sustentabilidade está relacionada com formas de olhar para o mundo e com uma prática 
pessoal e social que leve ao desenvolvimento de: 

• Indivíduos plenos e realizados pessoalmente; 

• Comunidades baseadas no envolvimento, na cooperação, na tolerância e na equidade; 

• Sistemas sociais e instituições que promovem a participação cidadã, são transparentes e 
justas; 

• Práticas ambientais que valorizam a biodiversidade e os processos naturais que 
suportam a vida (Hill et al, 2003 in UNESCO, 2004). 

A educação para o desenvolvimento sustentável vai, deste modo, mais longe que a 
educação ambiental, acrescentando a este contexto os factores sócio-culturais e sócio-
políticos como a equidade, democracia, pobreza e qualidade de vida. Por esta razão a 
educação para o desenvolvimento sustentável, longe de ser uma disciplina discreta, tem que 
ser abordada de forma transversal (UNESCO, 2004). 
Teixeira (2003) sintetiza ainda esta evolução da seguinte forma: os objectivos delineados 
para uma sustentabilidade ambiental estão definitivamente vinculados à superação de 
questões interdependentes do desenvolvimento económico, a equidade social ou o 
analfabetismo, relacionando sustentabilidade económica com justiça social. E conclui: “o 
engrandecimento da sustentabilidade, afinal, poderá resultar sinónimo de engrandecimento 
da democracia”. 
Ao nível do Conselho da Europa, a utilização do termo educação para a cidadania parece 
substituir o que noutros contextos se designa de educação para o desenvolvimento 
sustentável, pois as competências que devem ser adquiridas são as mesmas e as 
metodologias de intervenção são também semelhantes (EURYDICE, 2005; Dobson, 2004). 
Alguns autores referem-se ainda a “educação para um futuro sustentável”, outros “educação 
para o ambiente e sustentabilidade” ou “educação para a sustentabilidade”. Estas 
designações não estão no entanto livres de críticas. Outros autores entendem que estas 
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designações estão todas demasiado baseadas no conceito de desenvolvimento económico, 
reflectindo um distanciamento entre o homem e a natureza e não o desejado 
desenvolvimento humano integral (paradigma da modernidade vs. o paradigma da pós-
modernidade). Sugerem assim a designação “educação para o desenvolvimento de 
sociedades responsáveis”, uma expressão que segundo estes transmite a ética da 
responsabilidade e considera como um dos principais aspectos da crise actual a ruptura 
entre o homem e a natureza (Bizerril, sem data). 
Em particular, Lima (2003), refere que o termo desenvolvimento sustentável permite uma 
pluralidade de leituras que oscilam desde um sentido avançado de desenvolvimento 
associado à justiça sócio-ambiental e renovação ética até uma perspectiva conservadora de 
crescimento económico ao qual se acrescentou uma variável ecológica. Assim, a 
interpretação do termo depende dos olhos do observador. Pergunta-se deste modo qual é o 
significado de “educar para o desenvolvimento sustentável”, visto que a interpretação pode 
variar entre um “discurso oficial”, baseado nos mecanismos de mercado e tecnologia, e um 
“discurso alternativo ao oficial”, inspirado numa perspectiva integral, holística. Lima (2003) 
reporta também que a educação para o desenvolvimento sustentável parece ter surgido 
como consequência da educação ambiental, ou como resultado dos insucessos desta. 
Argumenta, baseado em diversos autores, que a educação ambiental não se mostrou capaz 
de responder à complexidade da crise contemporânea pelo facto de ter tratado a crise 
ambiental como uma crise meramente ecológica, de confundir o meio ambiente com 
natureza, de desprezar as suas dimensões políticas, éticas e culturais, de apresentar uma 
abordagem fragmentada da crise sócio-ambiental, de aplicar metodologias disciplinares não 
participativas e de baixa criatividade e ao propor respostas comportamentais e tecnológicas 
para problemas de grande complexidade (Vários in Lima, 2003). Como tão bem o ilustra 
Ramón Margaleff (o mundialmente conhecido ecólogo) num mundo onde as desigualdades 
são tão evidentes e há mudanças radicais necessárias “não é lícito manter as pessoas 
distraídas com borboletas, florzinhas e pandas”. 
Há num entanto um importante aspecto a destacar, que nos foi apontado por Joaquim 
Ramos Pinto (comunicação oral, Setembro de 2005). Segundo este especialista da 
Associação Portuguesa de Educação Ambiental, nos seus princípios a educação ambiental 
já considera todos os aspectos que agora estão a ser atribuídos à educação para o 
desenvolvimento sustentável. Questões como a integração de aspectos sociais e 
económicos e a visão crítica, por exemplo, já estavam presentes nas primeiras declarações 
sobre educação ambiental de Belgrado e Tiblissi. Segundo Joaquim Ramos Pinto, a 
mudança de nome (promovida essencialmente pelas Nações Unidas e Unesco) é acima de 
tudo uma estratégia política que não vem acrescentar nenhum valor à educação ambiental. 
Crê também que, se a educação ambiental tem lacunas detectadas, se tentem resolver 
esses problemas: “As pessoas fazem o mesmo mudando-lhe o nome? Porque não usar o 
mesmo nome e rever os seus pontos fracos?”. Joaquim Ramos Pinto reconhece que no 
passado quem se dedicou à educação ambiental foram essencialmente pessoas da área 
das ciências e biologia e por isso uma abordagem predominante sobre os valores naturais. 
Mas outros caminhos devem ser seguidos e a palavra “ambiente” não deve ser substituída 
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porque não é limitante. No entanto, Joaquim Ramos Pinto admite que se possa falar de uma 
“educação para comunidades sustentáveis”, porque é uma designação centrada na 
sustentabilidade local. 
Neste trabalho, cujo objectivo está longe de uma análise semântica ou discursiva 
pormenorizada, utilizaremos dominantemente a expressão “educação para o 
desenvolvimento sustentável” por acreditarmos que este termo não é tão limitante como 
“educação ambiental”. No entanto, cremos que mais importante do que o termo é o seu 
significado real. E da diversa bibliografia consultada para a realização deste trabalho temos 
evidência que as expressões “educação para a cidadania”, “educação ambiental” e 
“educação para o desenvolvimento sustentável” podem significar, na maioria dos casos, 
uma e a mesma coisa: desenvolver indivíduos plenos, cooperantes, tolerantes, justos, 
conhecedores e participantes activos na sociedade e que tenham comportamentos 
ambientais compatíveis com a manutenção dos processos naturais que suportam a vida. De 
uma forma sintética, indivíduos respeitadores de si próprios, dos outros e da natureza. É 
essa a nossa visão. 

6.2. A educação para o desenvolvimento sustentável no contexto 
mundial 

Alguns passos históricos em direcção a um novo paradigma 

Quando a Organização das Nações Unidas (ONU) se constituiu em 1945 os grandes 
aspectos considerados alvo de atenção especial para se atingir a segurança mundial eram a 
paz, os direitos humanos e um desenvolvimento sócio-económico equitativo. Durante os 
primeiros anos de existência da ONU não se fazia referência ao ambiente como uma 
preocupação comum. No entanto, com as evidências ecológicas e após a Conferência de 
Estocolmo sobre Ambiente Humano em 1972, a segurança ecológica passou a ser a quarta 
preocupação principal das Nações Unidas. Iniciando-se com a Declaração de Estocolmo, 
várias nações mundiais adoptaram um conjunto de tratados, declarações e cartas que 
procuravam constituir uma aliança global que integrasse de forma eficiente o 
desenvolvimento e a conservação. Todos os documentos produzidos por governos e ONG 
reflectem uma crescente tomada de consciência sobre o facto de que os problemas sociais, 
económicos e ambientais requerem soluções integradas. 
A Carta Mundial para a Conservação da Natureza adoptada pelas Nações Unidas em 1982 
representa uma declaração progressiva de princípios éticos e ecológicos e é ainda hoje em 
dia um dos documentos mais sólidos desde essa altura na perspectiva da ética ambiental. 
Efectivamente, em 1987, com o documento “O Nosso Futuro Comum”, a Comissão Mundial 
da ONU para o Ambiente e Desenvolvimento fez um repto para a criação de uma nova carta 
que consolidasse e alargasse os princípios legais mais importantes mediante a criação de 
novas regras necessárias para manter o sustento e a vida o nosso planeta partilhado e 
conduzir o comportamento do estado à transição necessária para o desenvolvimento 
sustentável. Desde essa data várias movimentações existiram para a elaboração da Carta 
da Terra. Finalmente, em 1982, aquando da Cimeira da Terra, foi assumido o desafio de 
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redigir a Carta e inclusive vários governos, ONG e outras entidades, incluindo as religiosas, 
elaboraram as suas recomendações. Um dos resultados desta Cimeira foi a Declaração do 
Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento, que apesar de ser um documento muito valioso não 
satisfez na totalidade as aspirações dos grupos que defendiam a elaboração da Carta da 
Terra. Isso acontece porque segundo o seu ponto de vista não reafirma os compromissos 
para com a já decana Carta Mundial para a Conservação da Natureza e assume uma 
perspectiva demasiado antropocêntrica da conservação, ao não afirmar o valor intrínseco de 
todas as formas de vida nem articular claramente uma atitude de respeito face à natureza. 
Segundo os críticos, a não ser que os seres humanos comecem a ter uma real atitude de 
respeito pela Terra e apreciem o valor intrínseco da vida é muito pouco provável que se 
consigam as mudanças comportamentais necessárias e essenciais para o estabelecimento 
de uma sociedade sustentável (Carta da Terra, 2001). 

A educação para o desenvolvimento sustentável pelos olhos da comunidade 
internacional 

Apesar de eventuais críticas aos seus resultados, na Conferência das Nações Unidas para o 
Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro (Brasil), foi destacado o importante papel da 
educação num tipo de desenvolvimento que respeitasse e cuidasse do ambiente natural. 
Esta medida foi explícita no Plano de Acção para o Século XXI que resultou dessa 
Conferência: a Agenda 21. Segundo o Capitulo 36 deste documento a educação deveria ser 
(re)orientada de forma a estimular valores e atitudes de respeito para com o meio ambiente 
(UNESCO, 2004). É aqui reforçada uma história já com vinte anos de educação para a 
protecção do meio ambiente: a educação ambiental. 
Dez anos mais tarde, na Cimeira de Joanesburgo, esta visão foi alargada para incluir a 
justiça social e a luta contra a pobreza como princípios base de um desenvolvimento 
sustentável. Os aspectos humanos e sociais do desenvolvimento sustentável vieram tornar 
claro que a solidariedade, equidade, partenariado e cooperação eram tão cruciais para a 
protecção ambiental como as abordagens científicas. Nesta Cimeira foram ainda reforçados 
os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (que haviam sido adoptados em 2000 pela 
comunidade internacional) e o Plano de Acção de Dakar de Educação para Todos 
(adoptado no Fórum Mundial da Educação em Dakar, Senegal, em 2000). Neste último 
Fórum a comunidade internacional reconheceu que a educação é um direito fundamental e 
a chave para um desenvolvimento sustentável, para a paz e estabilidade, para o 
desenvolvimento económico e coesão das nações (UNESCO, 2004). 

A sociedade civil e a educação para o desenvolvimento sustentável: os Fóruns 
Mundiais da Educação 

Em 2001, no Fórum Mundial da Educação, foi subscrita a Carta de Porto Alegre pela 
Educação Pública para Todos por mais de 15 mil presentes neste encontro representando 
mais de 100 países. Sendo que um dos principais objectivos deste Fórum foi a educação 
pública, gratuita e de qualidade para todos os cidadãos da Terra como uma condição 
essencial para a Paz e melhores condições de vida para a Humanidade. Destacou-se a 
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necessidade de uma mudança no sistema económico dominante e nas políticas públicas 
nacionais e locais de forma a haver uma mais equitativa distribuição de riqueza, 
sustentabilidade ambiental e acesso amplo a todos dos bens culturais comuns. O Fórum 
afirmou-se como uma realidade na luta por uma sociedade solidária, radicalmente 
democrática, igualitária e justa (www.paulofreire.org). 
Em 2002, realizou-se a segunda edição do Fórum Mundial da Educação, mais uma vez em 
Porto Alegre (Brasil). A reflexão repousou nos limites e potencialidades e avanços e recuos, 
dificuldades e sucessos de uma educação capaz de promover a cidadania activa, 
intermulticultural e planetária. Entre as onze propostas de acção ali apresentadas destaca-
se a Cidade Educadora, que reestrutura e mobiliza todos os seus recursos, sectores e 
instâncias para se transformar num espaço pedagógico (Declaração de Porto Alegre, 2003). 
Esta acção sugerida tenta concretizar o provérbio índio actualmente muito citado na 
bibliografia relacionada com a educação: “É necessária toda uma aldeia para educar uma 
criança”. Com esta frase fica clara a necessidade de responsabilizar todos os membros de 
uma comunidade na tarefa educativa reconhecendo formalmente um papel que, de um 
modo informal, já todos desempenham, mesmo que disso não tenham consciência. 

A iniciativa do milénio: Década das Nações Unidas da Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável 

Em Dezembro de 2002, durante a 57ª Assembleia-geral das Nações Unidas, foi proclamada 
a Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DNUEDS) 
para o período 2005-2014, enfatizando-se a educação como um elemento indispensável 
para o desenvolvimento sustentável. Nesta Assembleia foi também decidido que a UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) seria a agência das 
Nações Unidas responsável pela promoção e implementação da década. 
Seguindo estas orientações, em 2004 a UNESCO publicou um documento preliminar sobre 
o estabelecimento da Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável (DNUEDS). 
Uma interessante e clara definição de educação para o desenvolvimento sustentável é 
proposta neste documento: a educação para o desenvolvimento sustentável (EDS) é 
essencialmente sobre valores, com o respeito como um valor central. Respeito pelos outros, 
incluindo as gerações actuais e futuras, respeito pela diversidade e diferença, respeito pelo 
ambiente, pelos recursos do planeta que habitamos. A educação permite-nos conhecermo-
nos melhor a nós próprios e aos outros e as nossas interdependências com o meio 
ambiental e social e é esta compreensão que nos pode levar a construir uma base durável 
para a construção do valor respeito.
E no documento da UNESCO conclui-se que a educação por si só não tem a capacidade de 
inculcar valores desta natureza, pois se assim fosse o mundo já estaria mais evoluído no 
que diz respeito a práticas de desenvolvimento sustentável. Mas reforça que a educação, 
não sendo o factor único, constitui a trave mestra das estratégias capazes de promover tais 
valores. 
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A EDS projecta-se como uma educação de alta qualidade e centra-se nas seguintes 
características: (a) interdisciplinar e com perspectiva holística, isto é, a aprendizagem para o 
desenvolvimento sustentável deve ser transversal a todo o curriculum e não uma disciplina 
independente; (b) orientada por valores, partilhando os valores e princípios base do 
desenvolvimento sustentável; (c) promotora do espírito critico e da resolução de problemas, 
estimulando a auto-confiança necessária para encarar os desafios associados ao 
desenvolvimento sustentável; (d) multi-metodológica, utilizando a arte, a experimentação, o 
debate, a representação, entre outras; (e) participativa, na qual os alunos participam nas 
decisões sobre o que vão aprender e como; (f) relevante ao nível local, analisando questões 
globais mas essencialmente locais e utilizando a(s) linguagem(ns) mais familiar(es) para os 
alunos (UNESCO, 2004). 
De acordo com a UNESCO (2004), a EDS destina-se a todas as pessoas da Terra, 
independentemente do estádio da vida em que se encontrem. No limite, o que se pretende é 
que adquiram competências base para o desenvolvimento sustentável: reflexão crítica e 
criativa, comunicação oral e escrita, capacidade de colaboração e cooperação, gestão de 
conflitos, resolução de problemas e planeamento, utilização das tecnologias de informação 
adequadas e cidadania prática. 
As estratégias gerais a utilizar a todos os níveis e contextos durante esta década são sete. 
Os stakeholders devem utilizar amplamente estas sete estratégias, quer nos seus contextos 
institucionais, quer nas parcerias que estabeleçam: (a) diálogo e construção de visões; (b) 
consulta pública e estímulo do sentimento de pertença; (c) parcerias e redes de trabalho; (d) 
desenvolvimento de competências e formação; (e) investigação e inovação; (f) tecnologias 
de informação e comunicação; (g) monitorização e avaliação. O cruzamento destas sete 
estratégias permitirá uma abordagem coerente à EDS e idealmente garantirá que as 
atitudes do público e as estratégias educacionais acompanharão os desafios dinâmicos do 
desenvolvimento sustentável. 

A Carta da Terra: uma ferramenta fundamental para a educação para o 
desenvolvimento sustentável 

A Carta da Terra é uma declaração de princípios fundamentais que tem o objectivo de 
formar uma sociedade justa, sustentável e pacífica no século 21. Procura inspirar nos povos 
da Terra um novo sentido de interdependência e responsabilidade partilhada para o bem da 
humanidade e das demais espécies que habitam o nosso planeta. É um repto para criar 
uma sociedade global num momento crítico da história. É um documento com uma visão 
ética integrada, que reconhece a protecção ambiental, os direitos humanos, o 
desenvolvimento humano sustentável e a paz como aspectos interdependentes e 
indivisíveis. 
No seu princípio 4, alínea b) refere que é fundamental “transmitir às futuras gerações os 
valores, tradições e instituições que apoiem o desenvolvimento a longo prazo, das 
comunidades humanas e ecológicas da Terra.” E para isso, o princípio 14 da Carta diz 
respeito a “Integrar na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, as 
competências, o conhecimento e os valores necessários para um modo de vida 
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sustentável”. Este Princípio desdobra-se ainda em vários aspectos, dos quais destacamos 
dois: 

• Dar a oportunidade a todos e em particular às crianças as oportunidades educativas que 
lhe permita adquirir as capacidades para contribuir activamente para o desenvolvimento 
sustentável; 

• Promover o contributo das artes, das ciências humanas e das outras áreas científicas 
para a educação para a sustentabilidade. 

Os trabalhos de elaboração da Carta da Terra iniciaram-se em 1987, na Comissão Mundial 
para o Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, com o objectivo de criar uma carta 
que tivesse os princípios fundamentais do desenvolvimento sustentável. Curiosamente foi 
um dos temas não concluídos durante a Cimeira da Terra em 1992, no Rio de Janeiro. Em 
1997, após um novo sopro político e financeiro, a Comissão da Carta da Terra foi formada e 
em 2000 foi realizado o lançamento oficial da Carta da Terra. 
Os objectivos principais da Iniciativa Carta da Terra são (Carta da Terra, 2001): 

• Disseminar a Carta da Terra aos indivíduos e organizações em todos os sectores da 
sociedade a nível mundial; 

• Promover o uso educativo da Carta da Terra em escolas, universidades, comunidades 
de fé e outras instituições assim como desenvolver e distribuir os materiais de apoio 
necessários; 

• Promover a utilização, implementação e adesão da Carta da Terra por parte da 
sociedade civil, empresas e entidades governamentais e vários níveis. 

A Carta da Terra pode efectivamente ser utilizada como uma ferramenta educativa para 
desenvolver o entendimento sobre as alternativas importantes que se nos deparam no futuro 
e a necessidade premente de um compromisso em direcção a uma forma de vida 
sustentável (Carta da Terra, 2001). Além do valor pedagógico dos “cenários” e soluções, 
permite ainda estimular a reflexão sobre as atitudes e os valores éticos que governam os 
comportamentos, ser um catalizador de diálogo intercultural e intergeracional e uma base de 
trabalho relevante para o desenvolvimento de políticas de desenvolvimento sustentável. 
A Iniciativa Carta da Terra inclui um programa educativo. Foi já desenvolvida uma grande 
variedade de materiais educativos para todas as idades. Todos os materiais se baseiam na 
Carta da Terra como uma ferramenta de responder aos reptos do nosso tempo. Foi também 
criado um comité especial cujo objectivo é o de desenvolver uma rede global de educadores 
comprometidos em utilizar a Carta da Terra como recurso pedagógico e ainda desenvolver 
novos recursos educativos baseados nela, quer para o nível básico, quer secundário, 
universitário ou para a educação não formal e formação contínua. 
Existe já um grande consenso entre os educadores sobre a importância de integrar a 
educação para valores no material curricular das escolas. Assim, a Carta da Terra pode ser 
usada de diversas formas como ferramenta educativa, entre as quais: 

• Como base para novos materiais curriculares com o objectivo de promover a 
compreensão dos desafios que enfrenta a humanidade e a urgente necessidade de 
assumir o compromisso da sustentabilidade; 
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• Como catalizador para a discussão e esclarecimento de valores sociais fundamentais e 
ecológicos e a sua inter relação; 

• Como um guião para explorar importantes questões relacionadas com a globalização e o 
desenvolvimento sustentável (Carta da Terra, 2001). 

Um caso concreto da sua implementação: no Ensino Básico um programa de educação 
multicultural foi desenvolvido e implementado por um professor em Maiorca (Espanha). 
Além da tradução da Carta nas várias línguas dos seus alunos, organizou actividades 
fotográficas nas quais os seus alunos deveriam tirar fotografias que ilustrassem os principais 
Princípios da Carta da Terra. Estabeleceu ainda uma rede informal via Internet com escolas 
de outros pontos do mundo. 
De acordo com o Relatório de Actividades da Iniciativa Carta da Terra de 2004, existe neste 
momento um Guia de Recursos para Educadores designado “Trazer o Desenvolvimento 
Sustentável para a sala de Aula” que pretende responder às necessidades dos professores 
de todo o mundo que gostariam de abordar novos valores e estilos de vida. Este manual 
resulta das experiências partilhadas de vários professore que têm usado a Carta da Terra 
como ferramenta pedagógica. Está ainda em testes por vários professores da rede e pode 
ser solicitado para testes por outros educadores (mohit@earthcharter.org). 
Um outro material foi desenvolvido pelo Ministério da Educação da Costa Rica, que integrou 
a Carta da Terra no curriculum do ensino básico e secundário. De acordo com o Relatório 
de Actividades da Iniciativa Carta da Terra de 2004, esse material educacional seria 
distribuído pela primeira vez em 2005. É um outro material que poderá ser adaptado e 
utilizado noutros países do mundo. 
De destacar que a importância da Carta como uma ferramenta pedagógica foi já relevado 
em várias conferências e encontros internacionais, tendo inclusive sido destacado no 
documento da UNESCO sobre a implementação da Década das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável (pág. 14, UNESCO, 2004). 

Algumas notas sobre dificuldades comuns em educação para o desenvolvimento 
sustentável no mundo 

Durante a leitura de alguns documentos dispersos na Internet sobre educação ambiental e 
educação para o desenvolvimento sustentável (ex: Bizerril, sem data; Governo Federal do 
Brasil, 2003; Zabaleta et al, 1991) vários aspectos parecem-nos surgir sistematicamente 
quando se abordam os problemas e desafios para o futuro: 

• Esta dimensão da educação deve constar no currículo de formação de professores de 
todos os níveis de ensino e de todas as disciplinas. 

• Apesar de em vários países (ex: Brasil e países europeus) a educação 
ambiental/educação para a cidadania/educação para o desenvolvimento sustentável 
estar prevista no sistema educativo como um tema a integrar nas diversas disciplinas 
curriculares a verdade é que a sua integração é ainda incipiente na maior parte dos 
casos e a maioria das actividades desenrola-se como actividade complementar ao 
currículo. 
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6.3. A educação para o desenvolvimento sustentável no contexto 
europeu 

Europa: liderança desejada no desenvolvimento sustentável 

De acordo com a Comunicação da Comissão ao Conselho da Europa e Parlamento Europeu 
sobre a Revisão de 2005 da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da União Europeia: 
Primeiros passos e orientações para o futuro, de 9 de Fevereiro de 2005, o desenvolvimento 
sustentável é um objectivo fundamental da União Europeia (Artigo 2), estando a sua 
importância reflectida no Tratado da União e na Constituição Europeia. (Commission of the 
European Communities, 2005). 
A Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da União Europeia foi adoptada em 2001 no 
Conselho de Gotemburgo. A principal mensagem da Estratégia de Desenvolvimento 
Sustentável da União Europeia é que as três dimensões da sustentabilidade têm que “andar 
de mãos dadas” e reforçar-se mutuamente: “o desenvolvimento sustentável dá à Europa 
uma visão de longo prazo positiva de uma sociedade mais próspera e mais justa e que 
provê um ambiente mais limpo, seguro e saudável – uma sociedade que nos garante uma 
melhor qualidade de vida para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos.”. A
Estratégia reforça ainda a necessidade de melhorar as decisões políticas, destacando-se a 
sugestão de melhorar a comunicação entre decisores e partes interessadas (cidadãos, 
organizações) e promovendo a sua mobilização. 
De destacar que na Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da União Europeia (UE) se 
assume que “o sistema educacional tem um papel vital a desempenhar na compreensão do 
conceito de desenvolvimento sustentável, estimulando um sentido de responsabilidade 
individual e colectiva e consequentemente mudanças comportamentais.” (Commission of the 
European Communities, 2001). 
A Comissão comprometeu-se a rever a estratégia no início de cada mandato pelo que a 
actual Comissão, em funções até 2009, está a rever, até ao final do ano corrente (2005) 
esse documento. Para o futuro, propõe, entre outras medidas: 

• Reafirmar a tridimensionalidade do desenvolvimento sustentável e a clara contribuição 
da UE para o desenvolvimento sustentável mundial, assumindo a liderança no 
estabelecimento da agenda mundial da sustentabilidade. A UE afirma-se portanto na 
liderança rumo ao desenvolvimento sustentável.  

• Reforçar novas formas de tomada de decisão política, valorizando mais a avaliação de 
impacto e a consulta dos envolvidos (cidadãos e organizações). 

• Identificar as inter-relações existentes entre as várias tendências actuais em direcção à 
insustentabilidade (ex: o investimento na inovação tecnológica poderia aumentar a 
competitividade e melhorar a qualidade ambiental e coesão social). (Commission of the 
European Communities, 2005). 

Duas décadas de discurso repleto de ambiente e desenvolvimento sustentável 

A política de ambiente da União Europeia desenvolveu-se fortemente durante as duas 
últimas décadas (e se inicialmente era visto como os ecossistemas naturais e os impactos 
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ambientais, cedo o conceito foi alterado para integrar as componentes social, económica e 
cultural). O papel da educação na política de ambiente foi inequivocamente reconhecido por 
uma Resolução adoptada pelo Conselho de Ministros em 1988 que referia que o objectivo 
da educação ambiental é aumentar a sensibilização do público para os problemas 
existentes, assim como possíveis soluções, e criar as fundações para uma participação 
informada e activa do indivíduos na protecção do ambiente e na utilização racional dos 
recursos naturais.
Em 1993 o Parlamento Europeu reforçou este objectivo numa Resolução na qual pediam 
aos Estados Membro e à Comissão que “a dimensão ambiental fosse incluída em todos os 
aspectos da educação e em todos os níveis de ensino” e para “enfatizar o papel dos 
professores e alunos no desenvolvimento e implementação de políticas”. 
O ambiente e desenvolvimento sustentável foram ainda os temas centrais do 5º Programa 
da União Europeia cujo desafio era o de integrar a dimensão ambiental em todas as áreas 
de decisão política, assumindo-se um factor chave para introduzir as necessárias alterações 
comportamentais para uma mudança em direcção à sustentabilidade. 

Europa: cidadania e sustentabilidade fortemente interligadas 

O Conselho da Europa proclamou o ano 2005 como o Ano Europeu da Cidadania através da 
Educação. 
A educação para a cidadania inclui a aprendizagem sobre os direitos e deveres do cidadão, 
o respeito pelos valores democráticos e direitos humanos e a importância da solidariedade, 
tolerância e participação na sociedade. A educação para a cidadania é vista como um meio 
de ensinar as crianças e jovens da Europa a tornarem-se cidadãos responsáveis e activos 
(EURYDICE, 2005) e envolve (1) literacia política, (2) pensamento crítico e certas atitudes e 
valores e (3) participação activa dos alunos na vida política e social (EURYDICE, 2005). 
Comparando as competências que as crianças e jovens deverão adquirir através da 
educação para a cidadania (EURYDICE, 2005) e as que deverão adquirir através da 
educação para a sustentabilidade (UNESCO, 2004) podemos verificar que são 
extremamente semelhantes, pelo que se assumirá aqui essa equivalência. 

O ensino da cidadania na Europa 

Em 2002, após uma recomendação do Conselho da Europa sobre Educação para a 
Cidadania Democrática ter explicitado que todos os níveis de ensino do sistema educativo 
deveriam desempenhar um importante papel na implementação deste conceito no 
curriculum, quer como uma disciplina, quer como um tema transversal, os países europeus 
puseram em marcha as necessárias transformações curriculares (EURYDICE, 2005). Hoje 
em dia, todos os países europeus incluem a educação para a cidadania nos seus currículos 
nos três níveis de ensino. A fórmula encontrada para essa integração varia de país para 
país: alguns optaram por criar uma disciplina (o que também aconteceu em Portugal), outros 
por incluir os conceitos de cidadania em algumas disciplinas já existentes (como a história e 
geografia, por exemplo) e outros ainda por adoptar uma abordagem horizontal, incluindo 
conceitos e práticas de cidadania de uma forma transversal ao currículo. Naturalmente 
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nenhuma das opções exclui as outras e na maioria dos países há soluções mistas. 
Curiosamente, Portugal é um dos países da UE onde há um maior número de tempo 
dedicado à educação cívica (quando a analisamos como disciplina independente). As 
nossas crianças e jovens são os que, juntamente com os italianos e ingleses, têm mais 
tempo de formação para a cidadania: 5 anos (EURYDICE, 2005). 
Um dado importante sobre o ensino da cidadania na Europa é que a maioria dos países não 
prevê formação específica prévia para os professores sobre esta matéria. A educação para 
a cidadania é garantida por professores “generalistas” ou que obtiveram algum tipo de 
formação durante o exercício das suas funções. Além disso, na maioria dos países 
europeus, o apoio para os professores que ensinam nesta área é informal. O apoio passa 
por algumas acções de formação, apoios financeiros para projectos ou material informativo 
que são oferecidos por algumas entidades governamentais, fundações públicas ou privadas, 
centros de investigação e organizações não governamentais (EURYDICE, 2005). 
De acordo com um estudo recente (2005) sobre a educação para a cidadania na Europa 
levada a cabo pela rede Eurydice - The Information Network on Education in Europe, duas 
questões são fundamentais para o futuro da educação para a cidadania (ou 
sustentabilidade, no nosso contexto): a prática da cidadania responsável na escola e 
comunidade envolvente e a avaliação do impacto da educação para a cidadania. 
Na realidade, é fundamental aprender com a prática, pelo que a cidadania se deve aprender 
através da acção, criando uma “escola democrática” na construção da qual participam 
activamente os alunos, os pais, os professores, outros grupos e entidades. O grande desafio 
desta abordagem consiste na forma de avaliar o desempenho dos alunos. Enquanto que 
avaliar conceitos teóricos é relativamente fácil, avaliar a adopção de novas atitudes e 
comportamentos é extremamente complexo (EURYDICE, 2005). 

Breves notas sobre educação ambiental nos sistemas educativos europeus 

A presença da educação ambiental nos sistemas educativos de países e regiões da Europa 
foi analisada num estudo realizado em 2001 (Stokes et al, 2001). Abordaremos brevemente 
algumas das conclusões a que chegou esse estudo e algumas recomendações também 
relevantes para a presente análise. 
Na maioria dos países europeus a educação ambiental não é uma disciplina discreta. E 
efectivamente essa havia sido a recomendação da Comissão Europeia (1997). No entanto, 
uma das consequências desta opção é que os documentos que definem os programas 
muitas vezes não recomendam ou prescrevem o tema, existindo uma grande flexibilidade na 
abordagem to tema. No limite, o tipo de abordagem e a extensão da mesma depende das 
características pessoais e das competências de cada professor (Stokes et al, 2001). Mesmo 
quando existem políticas locais definidas, a educação ambiental nas escolas é ainda 
irregular e dependente dos interesses e vontade de um pequeno número de professores 
altamente empenhados. 
Em todos os níveis de ensino nos países e regiões da EU, a educação ambiental pode ser 
abordada de três formas distintas: 

• Como uma disciplina discreta 
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• Integrada em outras disciplinas 

• Através de uma abordagem transdisciplinar 
No 1º ciclo de ensino básico a maioria dos países e regiões opta pela abordagem integrada 
em outras disciplinas como a geografia, ciências domésticas, tecnologias, educação cívica 
ou cidadania. No entanto, em alguns países, como a Espanha, França, a Grécia e a 
Finlândia, a educação ambiental é uma disciplina curricular. 
Ao nível do 2º e 3º ciclo de ensino básico, mais uma vez a maioria dos países e regiões opta 
pela abordagem integrada em outras disciplinas. Surge depois a abordagem multidisciplinar. 
As disciplinas do 2º e 3º ciclos nas quais a educação ambiental tem espaço nos países e 
regiões da UE são principalmente a geografia e a biologia (ou outras ciências naturais). Há 
depois outras disciplinas onde o tema é integrado: ciências sociais, tecnologias, educação 
cívica. 
Ao nível do ensino secundário, além dos cursos da especialidade ministrados em vários 
países europeus (por exemplo, em Portugal e de acordo com a actual revisão curricular 
existe o curso tecnológico de “Planeamento e Ambiente”) a educação ambiental nos cursos 
gerais é integrada em outras disciplinas curriculares, principalmente na geografia e nas 
ciências. Surgem ainda algumas referências de integração nas línguas, ética, educação 
cívica, tecnologias, economia, artes e matemática (Stokes et al, 2001). 
Algumas das lacunas identificadas através deste estudo referem-se à falta de divulgação de 
informação relativa aos programas curriculares das várias disciplinas no espaço europeu e à 
falta de partilha de experiências de sucesso no mesmo contexto. A necessidade de avaliar 
as iniciativas e verificar se os objectivos necessitam de revisão bem como desenvolver 
indicadores de atitudes, conhecimento e comportamento (que possam ser quantificados 
através do Eurobarómetro) são outras das recomendações deste estudo. Não menos 
importante é a referência à adequada formação de professores, quer a básica, quer a 
contínua, para garantir que os professores estão devidamente capacitados para poder 
integrar a educação ambiental nas diferentes áreas curriculares (Stokes et al, 2001). 

Exemplos de educação para o desenvolvimento sustentável na Europa 

Na Áustria, o Ministério da Ciência, Educação e Cultura atribui financiamento governamental 
para que as escolas desenvolvam projectos que se proponham atingir objectivos 
educacionais, ecológicos, de saúde e sustentabilidade. Os projectos são avaliados 
conjuntamente por representantes dos Ministérios da Educação e Ambiente. Além do prémio 
existe uma revista, uma página na Internet com uma base de dados de projectos e um fórum 
coordenador de eventos, campanhas, etc. 
Na Bélgica, através de uma iniciativa do Ministério do Ambiente, em parceria com uma 
universidade local, foi desenvolvido o projecto “Green School”. Destina-se aos alunos do 2º, 
3º ciclos e secundário e consiste na aplicação do EMAS (Environmental Management 
System) ao nível da escola. Alunos, professores e pessoal não docente devem envolver-se 
na auditoria, identificação de aspectos críticos e de soluções e na sua implementação e 
avaliação. Uma escola que tenha implementado o EMAS com sucesso tem um galardão 
“Green School”. 
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Na Finlândia faz-se uso das novas tecnologias da informação para criar suportes 
pedagógicos e redes de informação sobre desenvolvimento sustentável. 
Na Itália a par com outras iniciativas existe um vasto conjunto de Centros para a Educação 
Ambiental que são geridos regionalmente em articulação com o poder central. Existem os: 
“Territorial Laboratories for Environmental Education”, que são centros de informação e de 
consulta para os parceiros sociais. Desempenham portanto um papel mais formal. 
“Centres for Experience”, que são espaços informais de aprendizagem ao serviço da 
educação ambiental. Oferecem frequentemente programas que envolve contacto directo 
com o ambiente. 
“Centres for Regional Co-ordination”, que são uma iniciativa mais recente e resultam de um 
deseja expresso pelas administrações regionais no sentido de prover formação e informação 
ambiental mais coerente e sólida. 
Na Suécia o governo lançou um Prémio “Green School” como forma de estimular nos alunos 
que frequentam o ensino obrigatório o envolvimento em projectos. Para se candidatar, a 
escola deve integrar o ensino teórico e prático das questões ambientais focando-se na 
escola e na comunidade local. Actividades de ar livre devem ser complementadas com 
outras actividades e o envolvimento com organizações locais é muito valorizado (Stokes et 
al, 2001). 

6.4. A educação para o desenvolvimento sustentável em Portugal 

A educação ambiental/educação para o desenvolvimento sustentável em Portugal nos 
últimos anos 

Uma análise das bases de uma EA/EDS desde os anos sessenta é realizada em Cunha et 
al (1999). A evolução desde essa época é evidente: há um crescimento da importância 
atribuída à educação para o ambiente, que acompanha as evoluções internacionais na 
matéria, e culmina no início dos anos 90 com a criação do Instituto de Promoção Ambiental 
(1993), um instituto tutelado pelo Ministro do Ambiente e Recursos Naturais destinado à 
promoção de acções no domínio da formação e informação dos cidadãos e apoio às ONGA. 
Em 1994, Mário Soares realiza a sua primeira Presidência Aberta dedicada ao Ambiente, 
em 1995 o Plano Nacional da Política de Ambiente é publicado (com referências explicitas à 
necessidade de integrar ambiente, educação e formação) e em 1996 o IPAMB sofre um 
novo impulso, graças ao seu Presidente José Guerreiro (Teixeira, 2003). A linha de apoio a 
projectos de educação ambiental é reforçada financeira e processualmente, apoiando 
projectos desde o ensino pré-escolar até ao secundário e profissional em escolas públicas, 
cooperativas ou privadas. São estimulados os projectos em parceria com outras entidades. 
São lançados apoios para as ONGA para o desenvolvimento de projectos e concretização 
de iniciativas no âmbito da educação ambiental. 
Foram realizadas mostras nacionais de educação ambiental, eleitos temas anuais 
agregadores das actividades a desenvolver, assinados protocolos, em particular com o 
Ministério da Educação, que incluiu o destacamento de professores para desenvolver 
actividades de educação ambiental, foram editadas publicações informativas, entre as quais 
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os Cadernos de Educação Ambiental, uma pequena revista sobre projectos exemplares a 
nível nacional, ideias internacionais e questões para debate sobre a temática. 
Foram elaborados, produzidos e editados materiais didáctico-pedagógicos de apoio às 
actividades de educação ambiental como as Maletas Pedagógicas temáticas. Foi criada a 
Rede Nacional de Ecotecas, iniciada com a inauguração da Ecoteca de Porto de Mós/Serra 
de Aire e Candeeiros, em 1997. Pretendia-se uma rede desconcentrada de estruturas de 
apoio às escolas e outras entidades com actuação no âmbito da educação ambiental. Ainda 
neste ano foi criado o Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável. 
Por esta altura o IPAMB geria ainda os projectos demonstrativos de educação ambiental, 
implementados em colaboração com outras entidades e coordenava o Plano de Formação 
Profissional em Ambiente (Cunha et al, 1999). 
Em 1999, iniciam-se os trabalhos formais para a elaboração de uma Estratégia Nacional de 
Educação Ambiental. Este trabalho contudo não foi acabado (Teixeira, 2003). 
Em 2000, é publicado o Guia de Recursos em Educação Ambiental, numa parceria entre o 
IPAMB e uma empresa privada (Caderno Verde – Comunicação SA), um livro com mais de 
1500 fichas de entidades, projectos e recursos na área da educação ambiental (Teixeira, 
2003, Macedo et al, 2000). Curiosamente, neste auge da educação ambiental no nosso 
país, com um elevado nível de apoio financeiro institucional, o custo médio dos projectos por 
aluno envolvido era somente de cerca de 5 euros/aluno/ano (Macedo et al, 2000), o que 
mostra que com investimentos modestos se podem conseguir grandes feitos. 
Desde 2000 a actividade institucional na área da EA/EDS foi-se reduzindo gradualmente e, 
de acordo com um artigo de Vilarigues (2004), parece consensual entre as Organizações 
Não Governamentais de Ambiente que a acção ao nível institucional para a EA/EDS em 
Portugal é actualmente quase inexistente. 
Foi extinto o Instituto de Inovação Educacional, a Direcção Geral do Ambiente foi fundida 
com o Instituto de Promoção Ambiental (criando-se o Instituto do Ambiente), o Observatório 
das Ciências e Tecnologias e o Instituto para a Cooperação Científica e Tecnológica 
Internacional (que integravam o Programa Ciência Viva) foram também extintos após cortes 
orçamentais. Segundo Adelaide Espiga (comunicação oral em Setembro de 2005) o Instituto 
do Ambiente é uma estrutura essencialmente técnica, que na realidade não está 
vocacionada para a educação. No Instituto do Ambiente a educação ambiental está agora 
restrita à Direcção de Serviços para o Acesso à Informação e Participação do Cidadão, 
cujas principais actividades são a organização anual de um encontro de educação ambiental 
e a gestão do apoio financeiro a projectos de ONGA. 
A Estratégia Nacional de Educação Ambiental, apesar dos grupos de trabalho já 
constituídos, todavia não existe. Segundo Adelaide Espiga (comunicação oral em Setembro 
de 2005), essa estratégia também só deverá existir se estiver radicada numa estratégia de 
desenvolvimento sustentável e essa também ainda não existe. 
O protocolo de cooperação entre os Ministérios da Educação e do Ambiente existente desde 
1999/2000 tem perdido vigor. No ano lectivo 1999/2000, 22 professores foram destacados. 
No ano lectivo 2004/2005 existiam somente metade: três dedicados à coordenação de 
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Ecotecas e os restantes oito à coordenação de projectos promovidos por ONGA. Sabemos 
que este ano (2005/2006) o protocolo foi renovado. 
Segundo a opinião dos dirigentes associativos, não se conhece um interlocutor no Ministério 
da Educação para a EA/EDS. Em relação a este aspecto queremos ressalvar que na 
Direcção Regional de Educação do Norte existe uma técnica vocacionada para esta 
temática. No entanto, segundo esta técnica, a DREN tem tido um papel algo passivo na 
educação ambiental que se faz na região, tendo sido remetida para um papel de observador 
e de meio de divulgação de eventos (Carla Gomes, comunicação oral em Setembro de 
2005). 
Além disso, o financiamento de projectos de escolas tem também estado congelado desde 
2002 e o programa Ciência Viva, que atribuía importantes apoios à EA/EDS, tem igualmente 
vindo a sofrer cortes orçamentais significativos desde 2002. 
A rede nacional de Ecotecas está também a agonizar. Das previstas muitas acabaram por 
nunca ser concretizadas e das existentes restam três: de Macedo de Cavaleiros, de Olhão e 
de Porto de Mós/Serra de Aire e Candeeiros. Vivem no entanto com dificuldades financeiras 
graves e acabam por não conseguir cumprir plenamente o seu desígnio: ser um instrumento 
de ligação entre a educação ambiental/para a sustentabilidade e a participação efectiva dos 
cidadãos (Vilarigues, 2004). 
Apesar deste panorama, tem havido desenvolvimentos ao nível da investigação e acção em 
EA. Por exemplo, em 2003, realiza-se o 1º Congresso Mundial de Educação Ambiental em 
Espinho, onde participantes de diversos ramos da educação e EA reflectiram e debateram, 
de uma forma integrada, questões fulcrais da EA, nomeadamente sobre politicas de 
ambiente, média, comunicação, formação de professores e técnicas e avaliação das acções 
de EA. As principais conclusões finais deste evento focaram a importância de abordagens 
de trabalho de equipas multidisciplinares, a relevância da troca de informação entre agentes 
de EA, a vantagem de estratégias de execução orientadas para as soluções e não 
centradas nos problemas e metodologias de avaliação de projectos.  
 

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

Nesta análise não poderemos deixar de referir, ainda que superficialmente, a Estratégia 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS). A proposta de ENDS para o período de 
2005-2015 foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 180/2004 de 11 de 
Novembro e publicada no Diário da República – I Série-B nº 298 de 22 de Dezembro de 
2004. 
Algumas das linhas estratégicas assumidas na ENDS no âmbito do domínio estratégico “Em 
direcção a uma sociedade solidária e do conhecimento” que tocam os aspectos da 
educação cívica/educação para a sustentabilidade identificam as seguintes prioridades: 
1. Promover o emprego, a educação e a formação, o acesso à cultura, a investigação, a 
cooperação tecnológica e a qualificação profissional reforçando capacidades e visando a 
competitividade da população portuguesa. 
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• Considerar a educação como um processo contínuo de aquisição de competências e 
potenciador de uma cidadania activa, reforçando o desenvolvimento da educação pré-
escolar e da educação básica, visando uma efectiva igualdade de oportunidades e o 
combate ao abandono escolar. 

• Incrementar o processo de aprendizagem ao longo da vida (ALV), enquanto paradigma 
da sociedade da informação e do conhecimento e factor essencial mobilizador de 
alterações de comportamentos e atitudes. 

• Reforçar as componentes de educação cívica, direitos humanos, de interesse pela 
fruição e criação culturais, educação ambiental e educação para a saúde, 
desenvolvendo e transmitindo os instrumentos cognitivos potenciadores de processos 
autónomos de aquisição de conhecimentos e comportamentos. 

2. Desenvolver a educação, a sensibilização, a informação, a participação, o acesso à 
justiça e a responsabilização em matéria de desenvolvimento sustentável. 

• O acesso à informação é crucial em democracia, mas a informação só se torna eficaz se 
os cidadãos a relacionarem com um quadro de conhecimentos e a usarem para resolver 
problemas, formar opiniões e efectuar escolhas.  

• Enfrentar, como prioridade estratégica, o imperativo de modernizar a Administração 
Pública, nomeadamente através do reforço/alargamento a este sector da Intervenção 
Operacional "Sociedade da Informação", no sentido de superar os atrasos estruturais em 
matéria de produção, disseminação e consumo de informação. 

• Reforçar, integrar e simplificar os procedimentos e avaliar a eficácia do estatuto do 
Mecenato (ambiental, social, cultural, científico, tecnológico, desportivo e educacional) 
visando o reforço do associativismo, fortalecendo a sociedade civil, e a criação de 
plataformas de informação e participação do público. 

Ao que sabemos a ENDS está neste momento a ser alvo de novas reflexões que, ao que 
parece, terão em consideração o documento já aprovado em Conselho de Ministros. No 
entanto, um mecanismo de orientação rumo ao desenvolvimento sustentável continua a não 
existir. 

O desenvolvimento sustentável no XVII Governo Constitucional 

O Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 
(MAOTDR) assume como prioridade a ‘Qualidade de vida e desenvolvimento sustentável, 
mais qualidade ambiental e melhor ordenamento do território’. Segundo um documento 
disponível em www.maotdr.gov.pt/MAOTDR/PROGRAMA , a política de ambiente e de 
ordenamento do território estará no centro da estratégia de desenvolvimento do país com o 
objectivo de aproximar Portugal da média europeia no que diz respeito aos níveis de 
protecção ambiental e de qualidade de vida. Assume-se a necessidade de um melhor 
aproveitamento do potencial de desenvolvimento das várias regiões e cidades que contrarie 
as disparidades existentes de forma eficaz, pressupondo a existência de estratégias de 
coesão territorial que incluem três principais componentes interligadas: conservação da 
natureza, desenvolvimento local e regional, integração em redes supranacionais. 
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Uma das três condições consideradas essenciais pelo MAOTDR para atingir a coordenação 
das políticas territoriais é o estímulo de comportamentos mais exigentes por parte das 
entidades públicas, cidadãos e sectores económicos, reforçando junto destes uma “cultura 
do território”. Neste domínio o Governo propõe-se a desenvolver três medidas prioritárias: 
aposta na educação para o ambiente e ordenamento do território nas escolas e nos 
currículos do ensino básico e secundário; realização de campanhas mediáticas sobre 
aspectos concretos e lançamento de um programa experimental orientado para a animação 
e sensibilização para o ambiente. 
Paralelamente refere-se ainda neste documento do MAOTDR um conjunto de medidas para 
promover o envolvimento dos cidadãos nas decisões. 

Educação para a cidadania, ambiente e desenvolvimento sustentável na escola 

Sendo a escola um lugar de aprendizagem, de socialização e de convivência social deverá 
oferecer às crianças e jovens mais do que um espaço físico e organizacional. Deve oferecer 
sobretudo um espaço relacional, de convivência, de cooperação, de resolução de conflitos. 
A escola deve ensinar as crianças e jovens a fazer uso do conhecimento e informação na 
compreensão da realidade, ajudando a desenvolver cidadãos mais participativos (Gomes et 
al, 2001). Assim, a educação para a cidadania é assumida como uma área transversal, 
podendo a sua abordagem integrar um conjunto de temáticas como a educação para os 
direitos humanos, a educação ambiental, a educação para a saúde ou outras que 
constituam preocupação da sociedade actual. Pretende-se deste modo sensibilizar alunos e 
professores para uma participação mais consciente na sociedade, questionando 
comportamentos, atitudes e valores. 
As temáticas relacionadas com a educação para a cidadania devem ser abordadas em 
qualquer área curricular, de acordo com os projectos curriculares de escola e de turma, e 
com a planificação de cada aula (Gomes et al, 2001). 
Nos três ciclos de Educação Básica surgiram há pouco tempo três áreas novas, áreas 
curriculares não disciplinares: área-projecto, estudo acompanhado e educação cívica 
(EURYDICE, 2005). 
O Ensino Básico (do 5º ao 9º ano de escolaridade) inclui uma disciplina de Formação Cívica 
(de dois tempos lectivo por semana). Além disso a educação cívica deve ser um tema 
transversal ao currículo destes níveis de ensino. Ao nível do Ensino Secundário a educação 
para a cidadania deve ser um tema transversal ao currículo, não existindo todavia qualquer 
exigência quanto ao tempo a dedicar a esta abordagem (EURYDICE, 2005). 
No caso do ensino secundário este foi sujeito a reformas (Decreto-Lei nº 74/2004 de 26 de 
Março) cujo reflexo se começou a sentir no ano lectivo 2004/2005. O novo currículo do 
secundário inclui 5 cursos científicos ou humanísticos, 10 cursos tecnológicos e cursos 
artísticos organizados em três áreas (artes visuais, dança e música). De referir que entre os 
cursos tecnológicos se destaca o de “Planeamento e Ambiente” (EURYDICE, 2005). 
Quanto à operacionalização da educação para a cidadania, no 1º ciclo do ensino básico, a 
gestão e planificação das aprendizagens relativas à educação para a cidadania são 
discutidas em conselho de docentes sendo a operacionalização das diversas temáticas a 
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abordar da responsabilidade do professor titular da turma. Nos 2º e 3º ciclos essa mesma 
gestão é realizada em conselho de turma, sendo a operacionalização da responsabilidade 
de cada professor da turma na sua área curricular disciplinar, disciplina ou nas áreas 
curriculares não disciplinares. A responsabilidade da disciplina de Formação Cívica recai 
sobre o director de turma, embora possa ser assegurada por outro professor que revele 
adequado perfil. No ensino secundário, as aprendizagens relativas à educação para a 
cidadania são planificadas e geridas pelo conselho de turma, sendo que a operacionalização 
cabe, mais uma vez, a cada professor. A somar, os programas de todas as disciplinas no 
secundário contemplam finalidades, objectivos e sugestões metodológicas que promovem o 
desenvolvimento de competências no âmbito da educação para a cidadania (Gomes e tal, 
2001). 
No que diz respeito às questões ambientais no currículo, estas estão explicitamente 
presentes no programa do primeiro ciclo. No segundo e terceiro ciclos surgem menos 
destacadas (EURYDICE, 2005). 
De referir ainda que o Ministério da Educação define o curriculum mas as escolas podem 
adaptar a sua organização às circunstâncias locais (EURYDICE, 2005), pelo que a 
educação para a cidadania pode ser baseada nos quadros de realidade próxima. 
Segundo o EURYDICE (2005), com o fim de aumentar os níveis de qualificação da 
população activa devem ser atingidos um conjunto de objectivos ao nível da educação. 
Entre estes objectivos, cuja maioria se refere ao alargamento da educação pré-escolar e 
secundária, aumento da capacidade formativa do sistema educativo, aumento da articulação 
entre o ensino básico e secundário e entre o primeiro e as necessidades reais do mercado 
do emprego, está situada a necessidade de “incluir a educação para a cidadania em todas 
as áreas curriculares”, sendo que esta educação para a cidadania deve incluir as dimensões 
da cooperação intercultural e protecção ambiental. 

Diferentes pontos de vista, o mesmo tópico chave 

Ao analisar a documentação produzida pelos técnicos da área da educação e sobre os 
técnicos na área do ambiente e sustentabilidade é curioso notar que a linguagem é distinta 
mas muitos destes documentos se centram em temáticas que são comuns ou que têm 
muitos aspectos em comum. Um exemplo desta afirmação pode ser observado ao analisar o 
“Caderno da Agenda 21 Escolar” (Grupo de Estudos Ambientais da ESB-UCP, 2005) e o 
documento “Construir o projecto educativo local: relato de uma experiência (Instituto de 
Inovação Educacional (IIE), em www.iee.min-edu.pt). Ambos os documentos se baseiam na 
ideia de que a escola deve ter uma política própria e ser um meio de incubação dos hábitos 
dos “novos” cidadãos e de redefinição de espaços democráticos e de responsabilidades da 
sociedade (assumindo o seu papel formador). Assim, enquanto que o documento do Grupo 
de Estudos Ambientais se foca no envolvimento da comunidade escolar alargada na 
identificação de prioridades de intervenção ao nível social e ambiental, diagnóstico e 
elaboração de um plano de acção com responsabilidades partilhadas por todos os grupos 
(aquilo a que chamamos “Agenda 21 Escolar”), o documento do IIE, por outras palavras, 
sugere a criação de um “espaço educativo de concertação”, no qual todos os participantes 
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vão definir e executar uma politica educativa global. Promove-se assim a aproximação da 
escola a outras instituições externas, criam-se sinergias, espaços de reflexão e de tomada 
de decisão em direcção a um melhor aproveitamento dos recursos e aumento do diálogo. 
Estes são também aspectos básicos de uma Agenda 21 Escolar implementada ao nível do 
Agrupamento, por exemplo. 
Ao que na Agenda 21 Escolar (A21E) se designa de Grupo Coordenador da A21E, o IEE 
refere como um Conselho Local de Educação (CLE). Reuniria o município, as escolas, as 
estruturas desconcentradas das DRE e os agentes económicos, sociais, culturais e 
científicos. Em relação ao Programa Educativo Local (PEL), o documento do IIE refere que 
os seus objectivos principais são aumentar a responsabilidade social na educação através 
da coordenação e mobilização de recursos; promover a integração educativa e social e o 
desenvolvimento pessoal, social e cultural das crianças, jovens e adultos; contribuir para 
maior equidade entre as crianças independentemente do seu sexo, origem étnica ou social e 
promover a valorização e o desenvolvimento locais principalmente através da educação 
ambiental e patrimonial. Efectivamente estes são também os objectivos gerais a atingir num 
processo de Agenda 21 Escolar implementada ao nível do concelho ou do agrupamento. 
Olhando para a A21E de uma forma mais limitada, isto é, aplicada somente ao meio escolar 
mais estrito (a escola) podemos argumentar que o projecto desenvolvido nesse âmbito e o 
Grupo Coordenador podem ser mais uma vez equiparados ao projecto educativo e aos 
parceiros nele envolvidos. 
Em conclusão, a educação para a sustentabilidade consiste num conjunto de conceitos que 
de algum modo estão já previstos no sistema educativo ou pelo menos já foram alvo de 
reflexão pelos técnicos da educação. Por exemplo, a existência do Projecto Educativo de 
Escola e do Projecto Educativo Local poderão funcionar como pontos de partida para a 
aplicação prática dos conceitos de democracia participativa, gestão sustentável de recursos, 
equidade, desenvolvimento local, pilares essenciais do desenvolvimento sustentável. 
Na realidade aquilo que ainda parece acontecer em muitas autarquias do nosso país é um 
trabalho descoordenado entre diversos pelouros, nomeadamente os da educação e 
ambiente (mas também os da juventude e acção social, por exemplo). Como ilustra um 
técnico da área da educação ambiental: “no grupo de trabalho tenho quatro técnicos – 
ambiente, educação, acção social e juventude – e vejo como é que entendem e discutem as 
coisas e como as puxam para si. Um técnico de acção social tem também no seu plano de 
acção a educação ambiental vista da sua maneira. Mas eu não acho que deva haver uma 
educação ambiental vista por cada um à sua maneira porque a educação ambiental deve 
ser vista num todo em que cada um de nós dá a sua parte e se articula…Infelizmente há 
conflitos de interesses entre divisões e necessidade de protagonismo, mas também há 
virtudes porque as pessoas reconhecem que andavam a fazer coisas isoladas e têm-se 
articulado.”
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Um interessante exemplo da construção de um programa educativo local 

No concelho da Golegã foi encetada em 1993 a construção do PEL. Foi criado um Círculo 
de Estudos, um grupo de educadores e professores voluntários que em conjunto com os 
técnicos do IIE fizeram crescer o PEL. 
A primeira fase do projecto consistiu em estabelecer novas relações entre os educadores e 
professores e a comunidade local. Foram desenvolvidas actividades com os pais e restantes 
parceiros, não muito diferentes das usuais numa escola que tenha alguma interacção com o 
meio, mas desta vez as actividades eram enquadradas por um manifesto de apresentação 
do pretendido. Através destas acções foi-se cimentando a confiança mútua, base de 
colaborações mais permanentes e de maior alcance. Com o tempo, os parceiros 
institucionais foram efectivamente mostrando-se disponíveis para o estabelecimento de 
partenariado educacional.  
Com base neste diagnóstico (problemas e potencialidades) o Círculo de Estudos elaborou o 
PEL em dois dias de trabalho. 
De uma lista mais extensa foram escolhidas prioridades tendo sido descritas 4 finalidades 
para o PEL das quais destacamos duas: “Desenvolver nas crianças e nos jovens o espírito 
de iniciativa e de solidariedade para que sejam capazes de tomar em mãos as tarefas de 
desenvolvimento local.” e “Sensibilizar a população jovem e adulta para a defesa e 
recuperação do meio ambiente e desenvolver hábitos de preservação e cuidado em relação 
ao património colectivo.”. 
Sobre as formas de actuação para levar a cabo as finalidades destacamos o 
desenvolvimento, em parceria com a autarquia, de um programa de defesa e recuperação 
do meio ambiente natural, urbano e cultural com uma primeira fase de sensibilização e uma 
segunda fase de intervenção.  
Na realidade, e como aqui ilustramos, as escolas da Golegã e a autarquia e demais 
parceiros embarcaram num projecto de criação das bases para a promoção da 
sustentabilidade a nível local. O PEL surge como o motor de arranque das parcerias, por um 
lado e, por outro, como um elemento integrador de todas as inúmeras actividades 
habitualmente desenvolvidas mas que até então eram desprovidas de um objectivo global.  
A experiência não foi isenta de falhas, mas foi assumida como algo em construção e, como 
tal, os erros e falhas funcionaram como momentos de aprendizagem para todos. No limite, 
deste projecto resultou a criação de um Centro de Recursos Concelhio e a AGE, a 
Associação da Golegã para a Educação e Desenvolvimento Comunitário. (www.iee.min-
edu.pt). 
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7. As instituições e a educação ambiental/educação para o 
desenvolvimento sustentável 

Na Tabela 1 – Instituições identificadas como potencialmente actuantes na área da EA/EDS 
no Grande Porto é possível ver um conjunto de instituições no Grande Porto que 
desenvolvem acções, actividades ou projectos de EA/EDS. Algumas delas podem ter 
acções recentes, outras não desenvolver actividades nos últimos anos. Umas podem ter 
uma acção continuada e outras desenvolverem actividades pontuais. No entanto, todas elas 
potencialmente estão envolvidas em actividades relacionadas com a EA/EDS. Relembramos 
que esta listagem provém da identificação realizada pela maioria das Câmaras Municipais, 
elementos do GTT, dados do Diagnóstico de Educação Ambiental no Grande Porto – Dados 
Preliminares (2005) e fontes documentais. 
As instituições estão distribuídas por concelho de acordo com a localização da sua sede. No 
entanto, muitas delas têm um âmbito supramunicipal, regional ou nacional, sendo indicado 
esse âmbito depois da enumeração da respectiva entidade. 
Foram identificadas 54 instituições. 
 
Tabela 1 – Instituições identificadas como potencialmente actuantes na área da EA/EDS no Grande 

Porto 

Concelho (sede) Instituições

Espinho Câmara Municipal de Espinho 

Câmara Municipal de Gondomar 

Centro de Formação de Professores de Gondomar 

Centro Lúdico de S. Pedro da Cova 

Escola Profissional de Gondomar 

Lipor (âmbito supramunicipal) 

Gondomar 

Portucalea – Associação Florestal do Grande Porto (âmbito regional) 

Câmara Municipal da Maia 

Junta de Freguesia da Maia 

Maiambiente, EM 

Maia 

Serviços Municipalizados de Electricidade, Água e Saneamento da Maia 

AMILEÇA - Associação dos Amigos do Rio Leça (âmbito regional) 

Câmara Municipal de Matosinhos 

Quercus (âmbito regional) 

ADEIMA - Associação de Desenvolvimento Integrado de Matosinhos 

MIDAS – Movimento Internacional em Defesa dos Animais 

Matosinhos 

CATI – Centro de Apoio à Terceira Idade (S. Mamede Infesta) 

Águas do Douro e Paiva (regional) Porto 

APRIL - Associação Política Regional e de Intervenção Local (âmbito regional) 
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Associação EUROCOAST (sem âmbito) 

Associação Regional de Protecção do Património Cultural e Natural 

Câmara Municipal do Porto 

Campo Aberto – Associação de Defesa do Ambiente (sem âmbito) 

CIDN – Conselho Ibérico para a Defesa da Natureza (âmbito ibérico) 

Escola Superior de Biotecnologia, UCP 

Escola Superior de Educação, IPP 

Escola Superior de Tecnologia de Saúde, UP 

Faculdade de Ciências, UP 

Faculdade de Engenharia, UP 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, UP 

FAPAS - Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens (âmbito nacional) 

FORESTIS – Associação Florestal de Portugal (âmbito regional) 

Fundação de Serralves 

GAIA - Grupo de Acção e Intervenção Ambiental 

Laboratório de Hidrobiologia - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, UP 

Instituto Politécnico do Porto 

Junta de Freguesia de Santo Ildefonso 

NDMALO  – Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Lordelo do Ouro (âmbito local) 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Porto 

Terra Viva!/ Terra Vivente - Associação de Ecologia Social 

Universidade Fernando Pessoa 

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim Póvoa de Varzim 

Grupos de Escuteiros de Póvoa de Varzim 

Valongo Câmara Municipal de Valongo 

Associação dos Amigos do Mindelo para a Defesa do Ambiente (âmbito local) 

Câmara Municipal de Vila do Conde 

Vila do Conde 

Junta de Freguesia de Guilhabreu 

ADPM - Associação de Defesa da Praia da Madalena (sem âmbito) 

Águas de Gaia, EM 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

ENERGAIA – Agência Municipal de Energia de Gaia 

Onda Verde - Associação Juvenil de Ambiente e Aventura (âmbito regional) 

Pinus – Associação de Defesa de Ambiente de Sermonde e Serzedo (âmbito local) 

Vila Nova de Gaia 

Senhores Bichinhos - Associação de Protecção aos Animais (sem âmbito) 

Na Figura 6 é possível visualizar a distribuição das instituições promotoras de educação 
ambiental por concelho da região do Grande Porto. 
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Figura 6 – Distribuição das instituições promotoras de educação ambiental por concelho da região do 
Grande Porto (número absoluto). 

 
Entre as várias instituições potencialmente envolvidas foram seleccionadas um conjunto que 
foi alvo de uma entrevista para recolha de dados relativos à entidade em si e seus projectos. 
Na Tabela 2 identificamos todas as instituições seleccionadas para entrevista de acordo 
com os critérios previamente definidos (todas as integrantes do GTT, todas as ONGA, 
algumas entidades que se destacam pelo seu trabalho na área da EA/EDS, de acordo com 
o Diagnóstico de Educação Ambiental no Grande Porto – Dados Preliminares (2005) e 
outras entidades potencialmente activas (como o Metro do Porto, CCDR-Norte e Suldouro). 
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Tabela 2 – Instituições que actuam na área da EA/EDS no Grande Porto que foram seleccionadas 
para uma entrevista para recolha de dados. 

Assinalou-se com (?) as entidades que foram contactadas para testar a existência de actividades 

Concelho (sede) Instituições 

Espinho Câmara Municipal de Espinho 

Câmara Municipal de Gondomar Gondomar 

Lipor (âmbito supramunicipal) 

Maia Câmara Municipal da Maia 

AMILEÇA - Associação dos Amigos do Rio Leça (âmbito regional) Matosinhos 

Câmara Municipal de Matosinhos 

Águas do Douro e Paiva (regional) 

Câmara Municipal do Porto 

Campo Aberto – Associação de Defesa do Ambiente (sem âmbito) 

CCDR-Norte (âmbito regional)  (?) 

Escola Superior de Biotecnologia, UCP 

Escola Superior de Educação, IPP 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, UP 

FAPAS - Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens (âmbito nacional) 

Fundação de Serralves 

GAIA - Grupo de Acção e Intervenção Ambiental 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, UP - Laboratório de Hidrobiologia 

Junta de Freguesia de Santo Ildefonso 

Metro do Porto (âmbito regional) (?) 

Porto 

Universidade Fernando Pessoa 

Póvoa de Varzim Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 

Valongo Câmara Municipal de Valongo 

Associação dos Amigos do Mindelo para a Defesa do Ambiente (âmbito local) Vila do Conde 

Câmara Municipal de Vila do Conde 

ADPM - Associação de Defesa da Praia da Madalena (sem âmbito) 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

ENERGAIA (?) 

Onda Verde - Associação Juvenil de Ambiente e Aventura (âmbito regional) 

Vila Nova de Gaia 

SULDOURO (?) 

Das várias instituições que nos propusemos entrevistar (29) entrevistamos na realidade 23. 
Informação da ENERGAIA foi obtida posteriormente às entrevistas. A AMILEÇA apresentou-
se não contactável. A CCDR-N, a SULDOURO e a empresa Metro do Porto informaram-nos 
não estar a desenvolver actividade nesta área. Com a Escola Superior de Educação não foi 
possível agendar uma reunião nas datas que nos eram viáveis.  
Os dados recolhidos nas entrevistas permitiram-nos construir a Tabela 3. 
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Tabela 3 – (Parte 1) Caracterização de instituições que actuam no Grande Porto na área da EA/EDS
“Área” refere-se à área geográfica na qual a instituição actua; “Pessoas” refere-se ao número de colaboradores que estão afectos às actividades de educação ambiental; “Estruturas” refere-se ao
número de infra-estruturas de educação ambiental que esta instituição gere; “Razões para actuarem” corresponde às justificações apresentadas pela entidade para actuar na área da educação

ambiental.

Instituição Área Pessoas Estruturas Razões para actuarem
Águas do Douro e Paiva Supramunicipal 4 1 Faz parte dos estatutos da empresa fomentar a educação ambiental.

Associação de Defesa da Praia da
Madalena

Freguesia 8 a 10 0 Defender a qualidade de vida e alertar para a importância da preservação e
conservação do Meio Ambiente.

Associação dos Amigos do
Mindelo Para a Defesa do
Ambiente

Concelho 5 0 A Reserva Ornitológica de Mindelo foi a primeira área protegida criada em Portugal,
tendo hoje um estatuto de protecção indefinido e sendo vítima de múltiplas agressões.
Pretende-se, com o projecto de EA/ES, dar a conhecer os valores naturais existentes e
seduzir para as potencialidades do espaço em termos de conservação da natureza,
educação ambiental, ecoturismo e promoção da qualidade de vida e de um
desenvolvimento sustentável.

Câmara Municipal da Maia Concelho 6 3 A autarquia já actua na área da educação ambiental há cerca de 10 anos, sendo o
Ambiente uma prioridade.

Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim

Concelho 3 0 Promover uma mudança de atitudes na área dos resíduos, água e poluição atmosférica.

Câmara Municipal de Espinho Concelho 2 1 Dada a dimensão do concelho, não existe um gabinete de ambiente, sendo a Lipor a
entidade designada para actuar na educação ambiental e a câmara apoiar logística e
financeiramente essas actividades.

Câmara Municipal de Gondomar Concelho 3 0 Sensibilizar a comunidade escolar, promover a preservação do Meio Ambiente e
desenvolver comportamentos adequados face às questões ambientais.

Câmara Municipal de Matosinhos Concelho 7 2 É fundamental hoje em dia uma câmara abordar as questões de Ambiente.

Câmara Municipal de Valongo Concelho 8 3 Existia já muito trabalho técnico anterior. A criação do Parque Paleozóico despoletou a
iniciativa da autarquia promover acções de EA/ES. Projectos subsequentes levaram à
diversificação das temáticas abordadas. Também foram incentivados pelas solicitações
dos visitantes.

Câmara Municipal de Vila do
Conde

Concelho 6 1 Identificaram-se importantes lacunas de informação e sensibilização ambiental, não só
na comunidade em geral como na comunidade escolar. Tais lacunas têm o potencial de
comprometer o sucesso de qualquer projecto que necessite da participação e
envolvimento da população o que é o caso, de forma genérica, dos projectos na área do
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Instituição Área Pessoas Estruturas Razões para actuarem
ambiente.

Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia

Concelho 13 3 Melhorar os comportamentos da sociedade, mudar e optimizar a gestão dos recursos
naturais e aumentar a qualidade ambiental.

Câmara Municipal do Porto Concelho 28 4 Existe uma estrutura desde 1989, quando o Ambiente deixou de ser apenas a recolha
de lixo e outros temas, como p. ex. o ruído, tornaram-se alvo de intervenção. O
aparecimento de ONGA também deixou mais tempo disponível para a câmara abarcar
ainda mais temas.

Campo Aberto - Associação de
Defesa do Ambiente

Região Norte 1 0 A convicção de que a acção enraíza no conhecimento e que o cidadão com maior grau
de conhecimento relativos ao ambiente e á sustentabilidade poderá ter uma actuação
mais positiva nestas matérias.

Centro de Investigação e
Intervenção Educativas da
Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação, UP

Grande Porto 1 a 2 0 Responsabilidade social da instituição; procura por parte da sociedade/comunidade
(estágios, projectos profissionais/ licenciados para trabalhar nesta área desde os anos
90); e as competências existentes nas áreas da educação/ formação / desenvolvimento
local/ intervenção comunitária e ambiente.

ENERGAIA – Agência Municipal
de Energia de Gaia

Concelho 3 0 A ENERGAIA é uma organização de direito privado que tem por missão prestar serviços
para a promoção da utilização racional da energia e das energias renováveis,
contribuindo para a protecção do ambiente e para melhoria da qualidade de vida da
região onde GAIA se insere.
As áreas de actuação da ENERGAIA são diversas, entre as quais se destacam:
Protecção do ambiente, pela sensibilização de “boas práticas” e introdução de
tecnologias eficientes, por forma a diminuir o impacto ambiental relacionado com a
utilização de recursos naturais e a produção de resíduos.

Escola Superior de Biotecnologia,
UCP

Região Norte 4 0 Faz parte da missão da instituição.

FAPAS - Fundo para a Protecção
dos Animais Selvagens

Região Norte 4 a 5 5 A função é ajudar os cidadãos a melhorar o seu desempenho ambiental e desenvolver
actividades nas escolas.

Fundação de Serralves Região Norte 6 0 Desde a inauguração do parque em 1989, Serralves esteve alerta a estas questões: o
Ambiente é transversal e contemporâneo e o público é mais integrado na época em que
vive.

GAIA - Grupo de Acção e
Intervenção Ambiental

Mais que um
concelho

10 0 Proporcionar alternativas radicalmente diferentes às que existem e partir para a acção;
sensibilizar e informar como ponto de partida para a acção e mudança; e preocupação
com a vida do ser humano e com o planeta Terra.
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Instituição Área Pessoas Estruturas Razões para actuarem
Junta de freguesia de Santo
Ildefonso

Freguesia 60 0 Melhorar a qualidade de vida e sensibilizar para um melhor ambiente.

Laboratório de Hidrobiologia,
Instituto de Ciências Biomédicas
Abel Salazar, UP

Concelho 12 0 Por solicitação do Ciência Viva e para usufruir dos benefícios de contrapartida para
adquirir equipamento.

LIPOR Supramunicipal 12 1 O Gabinete de Informação da Lipor foi criado em 1996 para sensibilizar a população
para a correcta separação dos resíduos sólidos urbanos.

Onda Verde - Associação Juvenil
de Ambiente e Aventura

Concelho 50 1 Desde a criação da associação, há a preocupação com questões ambientais e o
objectivo de sensibilizar para a mudança de comportamentos.

Universidade Fernando Pessoa Região Norte 4 0 A procura de mercado foi uma das razões principais para serem criados cursos de
formação nesta área para professores, de modo a capacitar os professores com o know-
how.

Tabela 3 - (Parte 2) Caracterização de instituições que actuam no Grande Porto na área da EA/EDS.
“Três principais projectos” refere-se aos principais desenvolvidos pela entidade em educação ambiental; “Outros serviços” refere-se a outras iniciativas e actividades pontuais na área da educação

ambiental; “IMA” refere-se ao investimento médio anual (aproximado) da entidade em educação ambiental; “% IMA” corresponde ao valor percentual do IMA da entidade que é investido
exclusivamente em educação ambiental; “IMA (% terceiros)” corresponde ao valor percentual do orçamento médio anual para educação ambiental que provém de entidades terceiras.

Instituição Três principais projectos Outros serviços IMA (€) % IMA IMA (% terceiros)
Águas do Douro e
Paiva

1 - Centro da ETA em Lever
2 - A água e os nossos Rios
3 - Prémio de Jornalismo "Saber d'
Água - Água e Desenvolvimento no
Douro e Paiva"

Receber visitas à ETA de Lever; comemorar o Dia
da Água; e publicar o Relatório de Ambiente Anual
e o Boletim Informativo Mensal do Programa de
Educação Ambiental.

250.000 euros 1,5 0%

Associação de
Defesa da Praia da
Madalena

1 - Sessões de Educação Ambiental
2 - Fiscais do Ambiente
3 - CoastWatch

Publicar trimestralmente o DUNA - Jornal de
Ambiente; e manter a linha telefónica de ambiente
e página de Internet.

Todo o dinheiro é
utilizado na
educação
ambiental.

100 Com excepção das
quotas de sócio tudo
o resto provem de
terceiros.

Associação dos
Amigos do Mindelo
Para a Defesa do
Ambiente

1 - Projecto CD-ROM – Conservação
da Reserva Ornitológica de Mindelo
2 - Criação e Dinamização de
Ecoclubes
3 - Fornos Solares

Organizar programa de ecoturismo; Implementar
Agenda 21 de Mindelo; Realizar acções de
vigilância das praias, defesa do cordão dunar e
programa de verificação da aptidão da água do
mar para uso balnear; e promover um concurso

Ecoclubes 1.894
€,
Recursos
Humanos (EA)
8.123,55 €,

Ecoclubes
11, 8%
Recursos
Humanos
(EA) 33%

93
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Instituição Três principais projectos Outros serviços IMA (€) % IMA IMA (% terceiros)
escolar. Educação

Ambiental
(outros) 2.840,36
€,
ROM (outros)
3.449,60 €

Educação
Ambiental
(outros) 12%
ROM
(outros)14%

Câmara Municipal da
Maia

1 - Projecto Anual para as Escolas da
Maia
2 - Escola Ambiental da Quinta da
Gruta
3 - Ecocentro de Folgosa

Manter uma linha verde; disponibilizar
gratuitamente bicicletas; recolher gratuitamente
monstros; e coordenar o projecto Restauração 5
estrelas (com a MaiaAmbiente).

n.s. n.s n.s.

Câmara Municipal da
Póvoa de Varzim

1 – Colocação de mini-ecopontos nas
Escolas
2 – Troca Por Troca
3 – Com Todos a Ajudar a Praia vai
Melhorar

Gerir o ecocentro; disponibilizar cinzeiros de praia;
efectuar acções de sensibilização sobre outras
temáticas em escolas; e implementar o processo
de compostagem em 12 escolas.

n.s. n.s 0%

Câmara Municipal de
Espinho

1 - Centro Azul
2 - Actividades de Educação
Ambiental diversas
3 - Dias comemorativos (Dia do
Ambiente, Dia sem Carros, etc.)

Apoiar as oficinas de reciclagem da Lipor; apoiar a
Associação de Desenvolvimento do Concelho de
Espinho nas actividades de combate à pobreza
através da cedência de materiais e apoio logístico;
celebrar dias comemorativos (dia do Ambiente, dia
Europeu sem carros, etc.); realizar palestras de
sensibilização e esclarecimento sobre ambiente
quando solicitadas; promover visitas de escolas
com âmbito de educação ambiental; promover a
actividade "Soldadinhos da Areia em conjunto com
a Associação de Cultura, Ambiente, Desporto e
Educação; colocar ecopontos e recolher RSU em
todas as escolas; implementar a Bandeira Azul na
praia; recolher monstros ao domicílio; recolher
papel e resíduos em grandes quantidades em
empresas; e apoiar mudanças de empresas.

n.s. n.s. 0%

Câmara Municipal de
Gondomar

1 – Quanto mais separo mais ganho
2 – Campanhas isoladas
3 – Ambiente na sala de Aula

Gerir o ecocentro; manter uma linha verde;
recolher lixo insólito ao domicílio e óleos e pneus
nas oficinas do concelho; e doar contentores de
grandes dimensões (7m3) para obras.

n.s. 1 70% (URBAN)

Câmara Municipal de
Matosinhos

1 - Operação Restauração 5 estrelas
2 - Centro de Educação Ambiental
3 - Ambiente Mais

Manter a linha telefónica de ambiente e página de
Internet; Celebração de dias comemorativos
(distribuição de folhetos, realização de acções/

500.000 euros 5 a 10 0%
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Instituição Três principais projectos Outros serviços IMA (€) % IMA IMA (% terceiros)
actividades, realização de palestras, visitas,
debates, etc.); Campanha "Monstros" - serviço
gratuito de recolha (linha telefónica); realização de
actividades/ acções de sensibilização relativas ao
litoral; realização/ apoio de actividades com a
Lipor; recolha selectiva e diferenciada de resíduos
nas empresas; publicação da Revista Municipal.

Câmara Municipal de
Valongo

1 - Centro de Interpretação Ambiental
2 - Centro de Monitorização e
Interpretação Ambiental
3 - Dinamização ambiental do Centro
Veterinário Municipal

Publicar edições e brochuras de índole informativa
e técnico-científica; manter linha telefónica de
ambiente; coordenar o trabalho dos Sapadores
Florestais (silvicultura preventiva, acções de
dissuasão e esclarecimento, etc.); apoiar
iniciativas diversas como o encontro distrital do
Prosepe e campos de férias; comemorar dias
temáticos; sensibilização ambiental no âmbito do
Polis de Ermesinde.

15 milhões de
euros em
conjunto para a
Cultura, a
Habitação e o
Ambiente

3 a 5 75% para acções no
âmbito do Polis; 50%
do valor total do
projecto para acções
apoiadas pelos Life.

Câmara Municipal de
Vila do Conde

1 - Compostagem e Hortas
Pedagógicas
2 - Acções educativas de temáticas

A Câmara têm disponibilizado uma série de
equipamentos e materiais, quer para a realização
de exposições, quer para actividades relacionadas
com o ambiente (compostores, contentores para
resíduos indiferenciados e selectivos, etc.). Em
termos de parceiros, colaboram de forma mais ou
menos directa instituições como a LIPOR ou o
Centro Ciência Viva.

25.000 euros 3 0.

Câmara Municipal de
Vila Nova de Gaia

1 - Acções directas em Escolas
2 - Projecto A21L com o Eixo
Atlântico
3 - Plano Anual de EA sobre
Resíduos

Manter os centros de educação ambiental (ELA,
PBG e CEAR); Departamento de Ambiente em
colaboração com Departamento de Educação;
Águas de Gaia; serviço gratuito de recolha de
monstros

23 % de 16
milhões de euros
para o Ambiente
e para a Cultura

3 0%

Câmara Municipal do
Porto

1 - Rede de Criação de Centros de
Educação Ambiental
2 - Acção Local 21 3 - Ambiente em
Movimento

Administrar a interface com o munícipe, manter o
Centro de Documentação com banco de imagens;
realizar palestras e acções de sensibilização a
escolas quando solicitadas; recolher
selectivamente papel nos departamentos da
câmara; e realizar oficinas temáticas para
funcionários da câmara.

191.481 euros
(rede de CEA)

n.s n.s.

Campo Aberto -
Associação de
Defesa do Ambiente

1- Mapa Verde
2- Livro <Reflectir o Porto>
3 - Programa Anual de Visitas e

Publicar a Revista Ar Livre - Ambiente, Cultura,
Alternativas e outras publicações diversas; e
realizar colóquios, debates, palestras e

n.r. n.r. n.r.
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Instituição Três principais projectos Outros serviços IMA (€) % IMA IMA (% terceiros)
Passeios seminários.

Centro de
Investigação e
Intervenção
Educativas da
Faculdade de
Psicologia e de
Ciências da
Educação, UP

1 - TERRA I - Transversalização
curricular, Educação para a
Sustentabilidade e Formação de
Professores do 1º CEB.
2 - TERRA II - Transversalização
curricular, Educação para a
Sustentabilidade e Formação de
Professores do 2º e 3º CEB.

Consultoria Técnico-Científica em Educação,
Comunicação e Ambiente; docência e formação
integrada na Licenciatura e projectos; e apoio à
comunidade (ex. participação em seminários
/encontros).

n.s. n.s n.s.

ENERGAIA –
Agência Municipal de
Energia de Gaia

1- eds.NORTE
2- Portal de ambiente
3- Eco-escolas

Encontram-se em desenvolvimento outros
projectos que comportam uma componente de
sensibilização na área de ambiente e energia:
Portal da energia, DISPLAY, RUSE, BELIEF,
Futuro Sustentável

183000 3,66% 103290

Escola Superior de
Biotecnologia, UCP

1 - Centro de Demonstração de
Compostagem
2 - Olimpíadas do Ambiente

Implementar processos de Agenda 21 Local, a
nível regional, municipal e escolar, realizar
formação e acções de sensibilização em diversas
áreas (p. ex. consumo sustentável, transgénicos e
resíduos), criar conteúdos e edições sobre
questões ambientais, manter páginas de Internet,
entre outros.

n.s. n.s 100%

FAPAS - Fundo para
a Protecção dos
Animais Selvagens

1 - Jornadas Sobre Conservação da
Natureza
2 - Campanhas propostas às Escolas
3 - Visitas guiadas em todo o país

Produzir material didáctico-pedagógico
(audiovisuais, Guias); efectuar palestras a pedido
de várias entidades; publicar edições periódicas (A
Tribuna da Natureza e Boletim Cegonha Branca);
manter página de Internet; e acompanhar
tecnicamente questões ambientais.

n.s. n.s No caso das
brochuras, apenas
10% é do FAPAS.

Fundação Serralves 1 - Clubes da Natureza
2 - Cientistas no Parque
3 - Aulas no Parque

Organização de Encontros de Ambiente (com a
LPN); Formação contínua a professores; Projecto
anual com escolas; Oficinas para escolas; Oficinas
de Verão

1/3 do orçamento
do Serviço
Educativo é
usado na EA (o
SE tem 1/3 do
orçamento total
da Fundação)

n.r. 49% (Estado) 51%
(mecenas, fundos e
patrocínios)

GAIA - Grupo de
Acção e Intervenção
Ambiental

1 - Bancas de Sensibilização
2 - Pic-Nic vegetariano
3 - Eco-Natal

Comemorar o Dia Sem Compras, a Semana Sem
TV, a Bomba de Hiroshima; apoiar a Bicicletada;
manter as páginas de Internet da Bicicletada e do

5.000 euros do
Programa de
Apoio a

100 70 a 80%
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Instituição Três principais projectos Outros serviços IMA (€) % IMA IMA (% terceiros)
GAIA; e participar em acções pelos Direitos
Humanos e dos Animais, contra petrolíferas,
MacDonalds, etc..

Associações
Juvenis e o
restante provem
dos sócios.

Junta de freguesia de
Santo Ildefonso

1 - Separação de Resíduos em todas
as EB1 e JI
2 - Celebração de dias
Comemorativos
3 - Semana do Ambiente

Recolher pilhas com a colaboração da câmara. n.s. 1,5 Recebem apoio da
Câmara do Porto.

Laboratório de
Hidrobiologia,
Instituto de Ciências
Biomédicas Abel
Salazar, UP

1 - Bactérias na Praia Realizar palestras de sensibilização quando
solicitadas; prestar esclarecimentos e emitir
pareceres técnicos sobre questões de poluição da
água.

0 0 Apoio logístico do
ICBAS e o restante
vem do Ciência Viva.

LIPOR 1 - Gabinete de Informação Local
2 - Horta da Formiga
3 - Consumo Sustentável

Manter o Ecofone (serviço de recolha de RSU);
dar formação ambiental a professores, quadros,
empresas, recolher selectivamente RSU; e
colaborar com Eco-Escolas.

1.000.000 euros 2 a 5 Quadro comunitário
de Apoio e Sociedade
Ponto Verde.

Onda Verde -
Associação Juvenil
de Ambiente e
Aventura

1 - Intercâmbio de Jovens
"Aquecimento Global"
2 - Defesa da Águia real
3 - Campos e Férias e OTL

Promover desportos radicais com chamada de
atenção para o Meio Ambiente; realizar formação
de formadores na área do Ambiente; fazer
denúncias ambientais; limpar lixeiras, matas e
praias; e participar no CoastWatch; e manter uma
página de Internet.

n.s. n.s n.s.

Universidade
Fernando Pessoa

1 - Educação Ambiental
2 - À Descoberta da Praia e do Mar
3 - Engenharia do Ambiente para não
Engenheiros do Ambiente

Tratar estatisticamente informação sob a forma
sociológica; realizar questionários; projectar
páginas de Internet; e realizar candidaturas.

n.s. n.s 75% (PRODEP)
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7.1. Competências básicas necessárias para um técnico institucional 
de educação ambiental/educação para o desenvolvimento sustentável 

Gostaríamos de completar este capítulo referindo-nos a alguns dados que recolhemos junto 
de vários entrevistados relativamente às competências básicas que os técnicos das 
instituições devem ter para trabalhar as questões da EA/EDS.  
 
Além de competências técnico-científicas na área do ambiente é fundamental ter ou 
trabalhar para adquirir uma visão sistémica (humano-natural) e contrair competências na 
área de gestão de projectos e comunicação (Rui Leal, comunicação oral em Setembro de 
2005). 
É importante que os promotores de EA/EDS conheçam o meio para o qual trabalham, em 
particular as escolas e a sua forma de funcionamento (Rui Leal, comunicação oral em 
Setembro de 2005). Segundo, Joaquim Ramos Pinto (comunicação oral em Setembro de 
2005) os “técnicos de ambiente têm geralmente lacunas ao nível da formação pedagógica e 
por isso devem tentar adquirir essa formação ou entrosar-se profissionalmente com os 
técnicos que a têm”. Refere ainda que “sinto um grande choque entre técnicos do ambiente 
e da educação porque uns acham que uns devem apostar numa coisa e outros noutra… Por 
exemplo, se um técnico de ambiente vai a uma escola fazer uma palestra sobre um tema de 
ambiente já acha que está a fazer educação ambiental. Naturalmente pode estar a contribuir 
para um programa ou projecto de educação ambiental mas isso, só por si, não é um projecto 
porque não há continuidade. Por isso é essencial o acompanhamento por pessoas com a 
componente pedagógica. Além disso devem ter a capacidade de cruzar também as 
questões sociais para que se entenda claramente que a educação ambiental não é o estudo 
dos passarinhos ou dos resíduos.” 
Mário Freitas (comunicação oral, em Setembro de 2005) é da mesma opinião: “todos 
aqueles que intervenham de alguma forma em processos que impliquem alguma 
componente educativa deveriam ter alguma formação adequada.” E faz uma dissertação 
sobre esta questão que nos parece bastante pertinente: “acho que tem a ver com a 
discussão sobre o valor dos diferentes tipos de ciências (…) enquanto que é (…) admissível 
que um médico possa fazer educação na saúde ou que um engenheiro possa fazer 
educação a propósito de questões ambientais, o contrário já não é tão reconhecido. Ou seja, 
que um educador possa interferir nestes ambientes, isto tem a ver com o “status” das 
diversas ciências, o “achado” de que há ciências mais puras, mais duras, mais dignas, mais 
credíveis, mais valoráveis do que outras e que a educação é mais ou menos uma coisa que 
toda a gente faz…”. 
Ainda a respeito de articulação entre ambiente e educação Rui Leal (comunicação oral em 
Setembro de 2005) acrescenta que “é obrigatório existir articulação e comunicação 
interna (intra-institucional) para facilitar o desenrolar dos trabalhos”. 
Um pertinente aspecto referido por Joaquim Ramos Pinto (comunicação oral em Setembro 
de 2005) é o facto de a maioria dos técnicos que trabalham a temática da educação 
ambiental não conhecerem na realidade os seus princípios e finalidades (expressos em 
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documentos como a Declaração de Belgrado, por exemplo). Se esses princípios e objectivos 
não são conhecidos corre-se o risco de se perder o potencial da educação ambiental, que 
acaba por ficar resumida a um conjunto de celebrações de efemérides ambientais ou 
actividades desconcertadas. Joaquim Ramos Pinto concretiza: “… por exemplo, os resíduos 
foram uma aposta política. Se essa temática foi uma aposta politica e foi assumido pela 
população é natural que o trabalho e investimento em educação ambiental também tivesse 
incidido sobre o trabalho nessa área (…) como agora, com a seca, não é mal nenhum que 
as pessoas que trabalham em educação ambiental se esforcem por tratar o recurso água, 
mas atenção porque para trabalhar esta temática tenho que pensar em atitudes, em 
comportamentos e tenho que pensar na pessoas que estão em África e que não têm água 
potável, como é que essa água pode ai chegar, porque é que a água não está potável, o 
problema das guerras… isto é que é educação ambiental, porque isto é o que prevêem os 
princípios da educação ambiental.” 
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8. As estruturas de educação ambiental/educação para o 
desenvolvimento sustentável 

Na Tabela 4 reunimos um conjunto de estruturas no Grande Porto vocacionadas para 
acções, actividades ou projectos de EA/EDS. Esta listagem provém da identificação 
realizada pela maioria das Câmaras Municipais, elementos do GTT, dados do Diagnóstico 
de Educação Ambiental no Grande Porto – Dados Preliminares (2005) e fontes 
documentais. 
As estruturas estão distribuídas por concelho de acordo com a sua localização. No entanto,
muitas delas têm um âmbito supramunicipal, regional ou nacional. 
Foram identificadas inicialmente 28 estruturas potencialmente vocacionadas para a EA/EDS. 
Uma delas – o Pavilhão da Água (Fundação Ciência e Desenvolvimento) – assumiu não ter 
essa vocação, pelo que foi excluída da listagem apresentada. Apesar dessa exclusão 
continuamos a acreditar que o Pavilhão da Água pode ter um papel importante a esse nível 
pois tem como intuito promover nos seus visitantes a aquisição de novos conhecimentos 
sobre a água. 
Algumas das estruturas identificadas ainda estão em fase de construção ou ainda não 
entraram em funções, nomeadamente o Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental 
de Gondomar, o Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Matosinhos, o 
Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Vila do Conde e o Centro de 
Educação Ambiental da Estação de Tratamento de Água de Lever (da empresa Águas do 
Douro e Paiva). 
Existem neste momento no Grande Porto um conjunto disperso de espaços vocacionados 
para a EA/EDS. Alguns desses espaços são recentes e estão ainda a afirmar-se, outros já 
têm cerca de uma dezena de anos de actividade e são sobejamente reconhecidos nesse 
papel como o Parque Biológico de Gaia (Vila Nova de Gaia) e o Ecocentro de Folgosa 
(Maia). 
Os concelhos de Gondomar e da Póvoa de Varzim não identificaram qualquer estrutura com 
actividade no presente, embora em Gondomar esteja a ser construído o  
Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental. 
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Tabela 4 – Estruturas vocacionadas para a EA/EDS nos concelhos do Grande Porto. 

As estruturas que ainda não estão em funcionamento são assinaladas com (*) 

Concelho Estruturas 

Espinho Centro Azul 

Gondomar Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental* 

Complexo Municipal de Educação Ambiental da Quinta da Gruta 

Espaço de Educação Ambiental "Aprender Ambiente" - Ecocentro de Folgosa 

Maia 

Parque de Avioso – S. Pedro 

Centro de Educação Ambiental 

Escola Ambiental da Mainça 

Casa da Juventude de Matosinhos 

Casa de Juventude de S. Mamede 

Casa da Juventude de Santa Cruz do Bispo 

Museu de Santiago (casa do bosque) 

Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental* 

Matosinhos 

Parque das Dunas da Praia da Memória 

Centro de Educação Ambiental da Pasteleira / Centro Interpretativo sobre Rios e Ribeiras do 
Porto 
Centro de Educação Ambiental de S. Roque 

Centro de Educação Ambiental do Covelo 

Centro de Educação Ambiental do Núcleo Rural 

Porto 

Museu do Carro Eléctrico 

Centro de Interpretação Ambiental 

Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental 

Valongo 
 

Centro Veterinário Municipal 

Centro de Ciência Viva de Vila do Conde Vila do Conde 
 

Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental* 

Centro de Educação Ambiental das Ribeiras 

Centro de Educação Ambiental da ETA de Lever* 

Fundação Estação Litoral da Aguda 

Vila Nova de 
Gaia 

Parque Biológico de Gaia 

Na Figura 7 é apresentada a distribuição das estruturas vocacionadas para a educação 
ambiental por concelho da região do Grande Porto. 
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Figura 7 - Distribuição das estruturas vocacionadas para a educação ambiental por concelho da 
região do Grande Porto (número absoluto). 

 
Entre as várias estruturas identificadas seleccionamos um conjunto para ser alvo de uma 
caracterização relativa à sua organização e seus projectos. 
A única estrutura seleccionada e não entrevistada foi o Centro de Ciência Viva de Vila do 
Conde, que não se apresentou disponível para a marcação de entrevista. 

 
Os dados recolhidos nas entrevistas e recolha de dados permitiram-nos construir Tabela 5. 
 
.
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Tabela 5 - (Parte 1) Caracterização das estruturas de educação ambiental do Grande Porto.
“Instituição” refere-se à entidade gestora desse espaço; “Data” refere-se à data de entrada em funcionamento; “Área” refere-se à área geográfica na qual a instituição actua; “Aptidão” corresponde

às metas dessa estrutura; “Públicos” refere-se aos principais grupos-alvo e “Visitantes/ano” ao número de pessoas que frequentam o espaço anualmente (números aproximados).

Estrutura Instituição Data Área Aptidão Públicos Visitantes/ano Espaços
Centro de Educação
Ambiental da ETA de
Lever

Águas do
Douro e
Paiva

Entrará em
funcioname
nto em 2006

Região norte
e centro

Aumentar o nível de conhecimento
sobre a situação dos
ecossistemas ribeirinhos e a
valorização das bacias
hidrográficas da área de
intervenção da AdDP; dar uma
forma mais estruturada às visitas
que actualmente já são feitas à
ETA de Lever

População
escolar dos 18
municípios da
entidade e
publico em
geral.

n.d. Videoteca/mediateca
e jogo "fábrica da
água", biblioteca, sala
polivalente,
aquaterrário e
laboratório, sala e
potabilização da água.

Complexo Municipal de
Educação Ambiental da
Quinta da Gruta

Câmara
Municipal da
Maia

2001 Concelho Centralizar as actividades de
educação ambiental e concentrar
o corpo técnico.

Público em
geral

308 adultos e
103
alunos(centro de
documentação)

Auditório, centro de
documentação,
laboratório, horta, loja,
sala de exposições,
auditório, curral para
animais de pequeno
porte, e cozinha
tradicional.

Espaço de Educação
Ambiental "Aprender
Ambiente" - Ecocentro de
Folgosa

Câmara
Municipal da
Maia

1998 Concelho Sensibilizar os visitantes para a
importância da separação dos
resíduos e desenvolver
actividades práticas para os
visitantes, de modo a
complementar as visitas ao
ecocentro

Escolas e
população
geral.

n.s. Trilho da Natureza,
estufa com material
de jardinagem e horta
e sala para atelier

Parque de Avioso de S.
Pedro

Câmara
Municipal da
Maia

2005 Mais que um
concelho

Espaço natural e verde com
estruturas construídas de modo a
respeitar o que já existia; estrutura
ecológica municipal do concelho;
promover actividades de educação
ambiental.

Publico em
geral

n.s. Alojamento,
restaurante e
cafetaria, auditório,
salas polivalentes,
ciclovia e percursos
pedestres.

Centro Azul Câmara
Municipal de
Espinho

1987 Concelho Espaço que funcione como centro
de documentação, exposição e
local de actividades de educação
ambiental.

Jovens,
crianças e
acompanhantes
em período
balnear.

5000 Sala polivalente
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Estrutura Instituição Data Área Aptidão Públicos Visitantes/ano Espaços
Centro de Educação
Ambiental

Câmara
Municipal de
Matosinhos

1998 Concelho Apoiar professores e escolas no
desenvolvimento de trabalhos
relacionados com o Ambiente e
editar material de apoio.

Público em
geral

n.s. Sala polivalente, sala
de exposições e
centro de
documentação.

Centro de Informação e
Educação Ambiental do
Parque de Dunas da
praia da Memória

Câmara
Municipal de
Matosinhos

2003 Mais que um
concelho

O Parque de Dunas da Praia da
Memória faz sensibilização
ambiental sobre as questões do
litoral e em particular para os erros
a evitar no ecossistema dunar.

Grupos
escolares
durante o ano
lectivo e
população geral
na época
balnear

320 em época
escolar, mais de
200 pessoas no
Verão.

Trilho interpretativo,
sala de exposições
permanente e
gabinete de apoio.

Centro de Interpretação
Ambiental

Câmara
Municipal de
Valongo

Maio 2004 Mais que um
concelho

Funciona como um portal de
entrada para as Serras de Santa
Justa e de Pias. Preservação de
uma área de Rede Natura 2000.

População do
concelho e
também grupos
nacionais e
estrangeiros.

2000 Recepção, loja e sala
de exposições
permanentes.

Centro de Monitorização
e Interpretação
Ambiental

Câmara
Municipal de
Valongo

Abril 2005 Mais que um
concelho

Tratar de questões de Ambiente
Urbano

Público em
geral

616 pessoas em
actividades
organizadas e 70
pessoas
individuais

Sala polivalente,
cafetaria e recepção,
atelier, laboratório,
sala de monitorização
e centro documental.

Centro Veterinário
Municipal

Câmara
Municipal de
Valongo

Fevereiro
2004

Mais que um
concelho

Alertar para as questões dos
Direitos dos animais: maus-tratos,
abandono, etc.. Promover a
adopção de animais abandonados
e melhorar a salubridade das vias
públicas.

População geral
e escolar do
concelho.

500 Recepção escolar
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Estrutura Instituição Data Área Aptidão Públicos Visitantes/ano Espaços
Centro de Monitorização
e Interpretação
Ambiental

Câmara
Municipal de
Vila do
Conde

2005 Mais que um
concelho

Ser um veículo de promoção
ambiental, fornecendo informação,
formação e educação ao público e
estimulando o seu envolvimento;
promover e gerir a informação
resultante das medições e
monitorizações ambientais
realizadas ou a implementar;
contribuir para a tarefa global de
Sensibilização e Educação
Ambiental dos cidadãos,
necessária para a aquisição de
valores, conhecimentos e práticas
que contribuem para a
manutenção e promoção da
qualidade ambiental; melhorar e
reforçar a identidade urbana dos
residentes; e promover, apoiar e
desenvolver projectos, acções e
actividades que viabilizem um
melhor conhecimento das
questões ambientais locais,
regionais e globais.

Escolas e
população
geral.

n.d. Biblioteca e ludoteca,
laboratório, auditório,
sala monitorização e
interpretação
ambiental e sala
polivalente.

Centro de Educação
Ambiental das Ribeiras

Câmara
Municipal de
Vila Nova de
Gaia

2002 Grande
Porto

Sensibilizar para a problemática
das águas doces e ribeiras e
pequenas linhas de água;
sensibilizar para obtenção da
Bandeira Azul

População do
GP e os
banhistas na
época balnear

10000 Auditório, sala de
exposição, mediateca,
aquários e estação de
monitorização da
qualidade da água e
areias.

Fundação Estação Litoral
da Aguda

Câmara
Municipal de
Vila Nova de
Gaia

1992 Região
Norte

Foi sempre um objectivo inicial da
instituição aproximar as pessoas
às questões do litoral e da
problemática dos recursos
marinhos e pesqueiros.

Público em
geral.

30000 Aquário, Museu das
Pescas,
Departamento de
Educação e
Investigação,
biblioteca temática,
loja e cafetaria.
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Estrutura Instituição Data Área Aptidão Públicos Visitantes/ano Espaços
Parque Biológico de Gaia Câmara

Municipal de
Vila Nova de
Gaia

1981 Região norte
e centro

Permitir que as escolas pudessem
ter EA em espaços em contacto
com a Natureza

Grupos
escolares do
Grande Porto e
também outros
grupos de todo
o país

120000 Auditório, pousada,
restaurante e
cafetaria, sala de
exposições, loja,
clínica, viveiros, futuro
centro de recuperação
de animais, trilho com
3 km, reconstrução de
património antigo,
Parque de dunas,
Parque da Aguda de
Parque da
Lavandeira.

Centro de Educação
Ambiental da Pasteleira /
Centro Interpretativo
sobre Rios e Ribeiras do
Porto

Câmara
Municipal do
Porto

2004 Concelho Oferece a possibilidade de
conhecer as linhas de água de
maior relevo que atravessam a
cidade, e renaturalização e
valorização das ribeiras
acompanhada de percursos
interpretativos.

Jovens e
crianças (43%
EB2,3, 25%
EB1, 25% Pré-
escolar)

1426 Salas de actividades e
exposições
permanentes, centro
interpretativo e lago.

Centro de Educação
Ambiental de S. Roque

Câmara
Municipal do
Porto

2002 Concelho Propor a descoberta de vários
ecossistemas e dos sucessivos
ciclos de vida em reacção à
sucessão das 4 estações.

Grupos
escolares do
Porto
(41%JI+41%
EB1+18%EB23)
e 2% de adultos

3666 2 salas polivalentes,
laboratório e labirinto.

Centro de Educação
Ambiental do Covelo

Câmara
Municipal do
Porto

1997 Concelho Dar a conhecer práticas agrícolas
e o cultivo biológico para além de
promover a reciclagem orgânica.

Grupos
escolares do
Porto (43%
JI+43%EB1) e
14% de adultos

17104 Horta, sala de
actividades, centro
demonstrativo de
compostagem e
vermicompostagem e
estufas.

Centro de Educação
Ambiental do Núcleo
Rural

Câmara
Municipal do
Porto

2003 Concelho Recriar e explorar a ruralidade
inerente ao espaço e promoção de
actividades etnográficas,
artesanais e tradicionais. Incentivo
a iniciativas de comércio mais
ecológico.

Adultos (65%) e
o resto crianças
(JI+EB1)

6428 Salas polivalentes,
carpintaria, cozinha
regional, restaurante,
horta pedagógica,
lojas temáticas e
picadeiro.
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Estrutura Instituição Data Área Aptidão Públicos Visitantes/ano Espaços
Museu do Carro Eléctrico STCP 1992 Região

Norte
Dar a conhecer um espólio e uma
colecção que fez parte da vida dos
portuenses. Mostrar um objecto
que mudou a vida das pessoas,
associado ao desenvolvimento.
Desenvolver actividades paralelas
e complementares com escolas na
área da Física, Mecânica e
Electrónica.

Escolas, idosos
e população em
geral

25000 Museu com sala de
exposições
temporárias, sala de
ateliers, loja e sala de
espectáculos.

Tabela 5 – (Parte 2) - Caracterização das estruturas de educação ambiental do Grande Porto.
“Espaços” refere-se aos principais espaços funcionais da estrutura; “Serviços” refere-se a outras iniciativas e actividades pontuais na área da educação ambiental; “Pessoas” refere-se ao número

de colaboradores que estão afectos às actividades de educação ambiental; “Orçamento” refere-se ao investimento médio anual (aproximado) da estrutura; “Projectos” diz respeito aos três principais
desenvolvidos na estrutura.

Estrutura Instituição Serviços Pessoas Orçamento Projectos Problemas Sucessos

Centro de
Educação
Ambiental da
ETA de Lever

Águas do
Douro e Paiva

Fábrica da água,
miradouro virtual,
comemoração de dias
especiais, oficinas de
boas práticas
ambientais e de
poupança de água,
visitas guiadas à ETA.

1 a 2 n.s. n.d. De momento só funcionam
as visitas guiadas à ETA e
porque houve necessidade
de integrar todas as
actividades de EA que já se
realizam em Lever num
único espaço é que se
pensou no Centro de
Educação Ambiental.

A procura cada vez maior
das visitas guiadas à ETA
de Lever e actividades de
carácter ambiental.

Complexo
Municipal de
Educação
Ambiental da
Quinta da
Gruta

Câmara
Municipal da
Maia

Centro de
documentação com
acesso gratuito à
Internet

3 a 7 n.s. 1 - Dias /
épocas
comemorativos
(S. Martinho,
Natal,
Carnaval,
Páscoa, etc.)
2 - Escola
Ambiental da
Quinta da
Gruta
3 - Acções de
Formação
Ambiental

Não têm sentido muitos
problemas.

Grande adesão do público
em termos de educação
ambiental, transformação de
um espaço antigo e
degradado num espaço
aprazível e num complexo
de educação ambiental.
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Estrutura Instituição Serviços Pessoas Orçamento Projectos Problemas Sucessos

Espaço de
Educação
Ambiental
"Aprender
Ambiente" -
Ecocentro de
Folgosa

Câmara
Municipal da
Maia

Deposição selectiva de
resíduos

3 a 4 n.s. 1 - Atelier de
papel 2 -
Atelier de
Fantoches
3 - Trilho da
Natureza

Espaço demasiado pequeno
para satisfazer a procura e a
estufa está demasiado
exposta a vandalismos e
roubos.

Grande solicitação por parte
das escolas para visitarem e
participarem nas actividades
oferecidas pela estrutura.

Parque de
Avioso de S.
Pedro

Câmara
Municipal da
Maia

n.r. 3 a 4 n.s. n.r. É ainda muito recente para
terem já sentido problemas.

É ainda muito recente para
terem já sentido problemas.

Centro Azul Câmara
Municipal de
Espinho

Edição de um jornal de
praia e visitas guiadas
ao sistema de dunas de
Paramos

1 a 2 n.s. 1 - Jornal de
Praia
2 - Ateliers
sobre várias
temáticas
3 - Praia
Segura

Falta de recursos humanos
para desenvolver todos os
projectos de educação
ambiental.

A grande adesão durante a
época balnear por parte de
jovens e adultos.

Centro de
Educação
Ambiental

Câmara
Municipal de
Matosinhos

Atendimento técnico na
resolução de problemas
ambientais.

4 50.000 € 1 - Jornadas
de Ambiente
para
professores
2 - Feiras
ecológicas
3 - Actividades
de praia

Divulgação das actividades e
avaliação das mesmas.

n.s.

Centro de
Informação e
Educação
Ambiental do
Parque de
Dunas da
praia da
Memória

Câmara
Municipal de
Matosinhos

Atendimento ao público
no centro.

2 a 4 30.000 € 1 - Visitas
guiada às
dunas.

Divulgação do projecto e
coordenação entre as duas
entidades envolvidas.

O número de visitantes tem
aumentado e existe um
interesse em continuar a
desenvolver um projecto
com este tema por parte de
algumas escolas.

Centro de
Interpretação
Ambiental

Câmara
Municipal de
Valongo

Atendimento dos
visitantes, actividades
de dinamização
ambiental (visitas
guiadas, etc.), 3 trilhos
pedestres

4 a 6 20.000 € para
protocolo com
FCUP e
ICETA

1 - Visitas
guiadas de
geologia,
biologia e
generalistas
2 - Boletim

Falta de recursos humanos
como reflexo de falta de
recursos financeiros,
vandalismo nos trilhos e, por
vezes, no centro.

Grande receptividade do
público, atribuição do prémio
Geoconservação 2005, pela
Progeo, pelo trabalho
efectuado no âmbito do
Parque Paleozóico;
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Estrutura Instituição Serviços Pessoas Orçamento Projectos Problemas Sucessos

interpretativos
sinalizados na Serra de
Santa. Justa e Pias.

Valongo
Natura

atribuição do 2.º prémio
Green Days, pelo Eurosite,
por um conjunto de
iniciativas realizadas em
2003 (exposição,
conferências, visitas,
concurso fotográfico).

Centro de
Monitorização
e
Interpretação
Ambiental

Câmara
Municipal de
Valongo

Atendimento dos
visitantes, actividades
de dinamização
ambiental (ateliers,
etc.).

2 n.r. 1 – Actividades
de
dinamização
do espaço
2 - Exposição
Itinerante
sobre
Ambiente

Falta de recursos humanos
como reflexo de falta de
recursos financeiros.

Adesão e satisfação dos
participantes nas
actividades.

Centro
Veterinário
Municipal

Câmara
Municipal de
Valongo

n.d. 3 24.000 € 1 - Visitas e
actividades
para diferentes
grupos
2 –
Sensibilização
dos munícipes
relativamente
à esterilização
como meio de
prevenção do
abandono de
animais.

A falta de recursos humanos,
a mentalidade ainda pouco
cooperante da população e a
falta de experiência por parte
dos técnicos para
acompanharem visitas para
grupos especiais
(deficientes, por exemplo).

Pela inovação do projecto
que tem sido muito bem
recebido. O aspecto de tudo
ser novo e limpo atrai mais
pessoas. A receptividade e
envolvência dos
participantes e o apoio da
comunicação social local e
nacional.

Centro de
Monitorização
e
Interpretação
Ambiental

Câmara
Municipal de
Vila do Conde

Acções de
monitorização e
interpretação ambiental
(qualidade de ar interior
e exterior, ruído, água,
solo e energias
renováveis);
exposições,
conferências e
seminários sobre a
temática do ambiente;
visitas guiadas e

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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estudos de campo.

Centro de
Educação
Ambiental das
Ribeiras

Câmara
Municipal de
Vila Nova de
Gaia

Visitas guiadas aos
trilhos das ribeiras e
visitas e
experimentação de
interior.

4 a 8 75.000 € 1 - Educação
Ambiental
sobre Água
Doce
2 - Educação
Ambiental nas
Praias -
Bandeira Azul

Monitorização dos
parâmetros da ribeiras e
linhas de água que
desaguam no rio Douro.
Monitorização das águas
balneares.

Gaia tem já 110.000 fogos
ligados ao saneamento (de
130.000). Chegar ao público
adulto durante a época
balnear.

Fundação
Estação
Litoral da
Aguda

Câmara
Municipal de
Vila Nova de
Gaia

Disponibilizar serviços
de educação ambiental
passiva; Biologia no
Verão; editar livros e
folhetos; recuperar
animais arrojados;
manter página de
Internet; colaborar com
o ICN; e realizar
investigação.

2 a 8 20.000 € 1 - Programa
de Educação
Ambiental no
Litoral 2 -
Trilhos de
Interpretação e
Natureza
3 - Actividades
dentro do ELA:
Turma do
Mar/Contos do
Mar/Noites do
Fundo do Mar)

Falta de recursos financeiros
e recursos humanos
principalmente; o ELA
desenvolve algumas
actividades que não se
pagam a si mesmas.

Pelo facto de alguns
projectos terem já longas
listas de espera pode ser
considerado um sinal de
sucesso, e por isso a ELA
decidiu criar alternativas,
desenvolvendo outros
projectos similares para
abarcar essas pessoas. No
entanto, o facto mais
importante a referir passa
pela grande qualidade
técnica e científica das suas
actividades, o que também é
reconhecido pelos
participantes e da qual a
ELA se orgulha.

Parque
Biológico de
Gaia

Câmara
Municipal de
Vila Nova de
Gaia

Ateliers de diversas
actividades, feiras de
agricultura biológica
aos sábados,
publicações periódicas
e página de Internet.

9 a 12 n.s. 1 - Programa
de Educação
Ambiental no
Parque
2 - Encontros
Anuais de
Educação
Ambiental

A não definição de um
orçamento só para
actividades de educação
ambiental, a falta de
comunicação entre sectores
e de um modelo de gestão a
sério.

Conseguimos cativar os
visitantes a serem regulares
no Parque. Exigirmos
qualidade dos projectos,
apesar dos compromissos.

Centro de
Educação
Ambiental da
Pasteleira /
Centro

Câmara
Municipal do
Porto

Parque urbano com 7
ha com equipamentos
vários

3 191.481 €
para o
conjunto dos 4
CEA da CMP

1 - Percurso
Interpretativo a
linhas de água
do Concelho
do Porto 2 -

O transporte é sempre
insuficiente perante as
solicitações. O orçamento é
muito pequeno para realizar
as diversas actividades, falta

O facto de haver pré-
inscrições mesmo antes de
os projectos serem
apresentados ao público.
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Interpretativo
sobre Rios e
Ribeiras do
Porto

Oficinas
temáticas e
sazonais /Dias
comemorativos

um observatório para poder
analisar as mudanças de
comportamentos ambientais
e também para avaliar as
estratégias tomadas.

Centro de
Educação
Ambiental de
S. Roque

Câmara
Municipal do
Porto

Dramatização, contos
tradicionais e jogos
didácticos.

4 191.481 €
para o
conjunto dos 4
CEA da CMP

1 - As 4
Estações no
Parque de S.
Roque
2 - Oficinas
temáticas e
sazonais /Dias
comemorativo

O transporte é sempre
insuficiente perante as
solicitações; Orçamento
muito pequeno para realizar
as diversas actividades; falta
um observatório para poder
analisar as mudanças e
comportamentos ambientais
e também para avaliar
estratégias.

o facto de haver pré-
inscrições mesmo antes de
os projectos serem
apresentados ao público

Centro de
Educação
Ambiental do
Covelo

Câmara
Municipal do
Porto

Comemoração de dias
especiais, entrega de
unidades de
vermicompostagem,
actividades de
horticultura biológica e
actividades gratuitas.

4 191.481 €
para o
conjunto dos 4
CEA da CMP

1 - Horta
pedagógica
2 - Casa da
Nia
3 - Dias
comemorativos

O transporte é sempre
insuficiente perante as
solicitações; Orçamento
muito pequeno para realizar
as diversas actividades; falta
um observatório para poder
analisar as mudanças e
comportamentos ambientais
e também para avaliar
estratégias.

o facto de haver pré-
inscrições mesmo antes de
os projectos serem
apresentados ao público.

Centro de
Educação
Ambiental do
Núcleo Rural

Câmara
Municipal do
Porto

Música, artesanato,
artes plásticas, horta
pedagógica,
compostagem e
vermicompostagem e
consumo sustentável.

4 191.481 €
para o
conjunto dos 4
CEA da CMP

1 - Oficinas
temáticas e
sazonais /Dias
comemorativos
2 - Feira de
produtos de
Agricultura
Biológica/
Actividades
Etnográficas e
Artesanais

O transporte é sempre
insuficiente perante as
solicitações; Orçamento
muito pequeno para realizar
as diversas actividades; falta
um observatório para poder
analisar as mudanças e
comportamentos ambientais
e também para avaliar
estratégias.

o facto de haver pré-
inscrições mesmo antes de
os projectos serem
apresentados ao público.

Museu do
Carro
Eléctrico

STCP Viagens de eléctrico
com agência de
viagens, programa

8 e bolsa de
actores

n.s. 1 - Venha
Tomar um Chá
Connosco

Não têm sentido grandes
problemas porque tem uma
grande liberdade de acção.

Em função das expectativas
têm conseguido atingir os
objectivos. A inovação é
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famílias nos museus,
Festejo dos
aniversários no museu,
poesia em linha para
escolas e para o
público em geral, hora
do conto para netos e
avós.

2 - Histórias de
Vida
3 - Programas
Educativos

sempre necessária uma vez
que a oferta é grande e têm
de ser competitivos.
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9. Principais projectos promovidos por instituições e 
estruturas de educação ambiental do Grande Porto 

Apresenta-se na Tabela 6 a caracterização geral dos projectos de EA/EDS 
identificados no âmbito deste estudo. 
Cada um dos projectos aqui identificado é descrito em maior detalhe no Anexo 7. 
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Tabela 6 - Caracterização geral dos projectos de EA/EDS identificados no Grande Porto.
“Instituição” refere-se ao promotor do projecto; “Anos” ao número de anos do projecto no terreno; “Objectivos” diz respeito ao número de objectivos potencialmente quantificáveis; “Temas” ao

número de temas ambientais e sociais abordados no âmbito do projecto; “Soluções” corresponde à preocupação em centrar as acções em soluções para os problemas ambientais/sociais (S –
significa resposta afirmativa; N – negativa); “Parceiros” diz respeito ao número de entidades integradas no projecto; “Planificação” corresponde ao tempo médio aproximado de planeamento do

projecto (em meses); “Técnicos” significa número de colaboradores envolvidos no planeamento do projecto e “Técnicos GP” ao mesmo número mas com formação específica em gestão de
projectos; “Avaliação” corresponde à existência de essa fase do projecto (S – significa resposta afirmativa; N – negativa)

Projecto Instituição Anos Objectivo
s Temas Soluçõe

s
Parceiro

s
Planificaçã

o
Técnico

s
Técnicos

GP Avaliação

A Água e os Nossos
Rios – Programa de
Educação Ambiental

Águas do Douro e Paiva 1 4 2 S 4 4 4 a 5 2 a 3 S

Centro de educação
ambiental na ETA de
Lever

Águas do Douro e Paiva 0 2 1 S n.r. 9 3 a 6 2 S

Prémio de jornalismo –
saber d’água

Águas do Douro e Paiva 1 2 5 N 2 3 4 a 5 3 a 4 S

Coastwatch da foz do
douro a espinho

Associação de Defesa da
Praia da Madalena

4 1 mais de
5

N 1 1 3 1 S

Fiscais do ambiente Associação de Defesa da
Praia da Madalena

10 1 3 N 1 2 3 a 4 1 S

Sea – sessões de
educação ambiental

Associação de Defesa da
Praia da Madalena

3 1 3 N 2 12 2 a 3 1 S

Criação e Dinamização
de Ecoclubes

Associação dos Amigos do
Mindelo Para a Defesa do
Ambiente

1 3 1 S 2 n.r. 3 2 S

Fornos solares Associação dos Amigos do
Mindelo Para a Defesa do
Ambiente

2 3 3 S 4 n.r. 3 2 N

Projecto CD-ROM –
Conservação da
Reserva Ornitológica
de Mindelo

Associação dos Amigos do
Mindelo Para a Defesa do
Ambiente

7 3 4 S 1 1 3 2 S

Ecocentro de Folgosa -
Aprender Ambiente

Câmara Municipal da Maia 8 2 2 S 1 12 5 2 S
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Projecto Instituição Anos Objectivo
s Temas Soluçõe

s
Parceiro

s
Planificaçã

o
Técnico

s
Técnicos

GP Avaliação

Projecto anual de
educação ambiental
para as escolas da
maia

Câmara Municipal da Maia 10 2 muitos N 9 3 3 1 S

Centro Azul Câmara Municipal de
Espinho

18 2 3 S 3 2 a 3 2 0 S

Ambiente na sala de
aula

Câmara Municipal de
Gondomar

1 2 5 N 6 3 1 0 S

Campanhas de
sensibilização /
divulgação do
ecocentro

Câmara Municipal de
Gondomar

1 4 3 S 1 12 3 a 4 0 S

Quanto mais separo
mais ganho

Câmara Municipal de
Gondomar

1 3 1 S 1 2 2 0 S

Ambiente + Câmara Municipal de
Matosinhos

1 2 2 N 4 2 5 5 S

Centro de Educação
Ambiental

Câmara Municipal de
Matosinhos

8 2 muitos N 2 1,5 4 3 S

Operação restauração
5 estrelas

Câmara Municipal de
Matosinhos

1 3 2 S 2 6 21 2 S

Colocação de mini-
ecopontos nas escolas

Câmara Municipal de Póvoa
de Varzim

5 2 2 S 1 1,5 1 0 S

Com todos a ajudar a
praia vai melhorar

Câmara Municipal de Póvoa
de Varzim

3 2 1 S 2 5 a 6 1 1 S

Troca por troca Câmara Municipal de Póvoa
de Varzim

4 2 2 s 2 3 1 0 S

Acções educativas de
temáticas

Câmara Municipal de Vila do
Conde

10 0 7 N 1 n.r. 1 0 N

Compostagem e
Hortas Pedagógicas

Câmara Municipal de Vila do
Conde

8 0 5 S 0 3 1 0 N

Acções directas em
escolas

Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia

5 1 5 N 2 2 a 3 5 3 N
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Projecto Instituição Anos Objectivo
s Temas Soluçõe

s
Parceiro

s
Planificaçã

o
Técnico

s
Técnicos

GP Avaliação

Agenda 21 local Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia

2,5 2 muitos S 18 8 a 12 3+20 2 S

Plano anual de
educação ambiental
sobre resíduos

Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia

4 1 2 S 1 3 5 3 S

Acção Local 21 Câmara Municipal do Porto 2 8 muitos S 50 4 5 2 S

Ambiente em
movimento - Ecobus

Câmara Municipal do Porto 4 2 2 N 0 1 1 a 2 1 S

Livro <Reflectir o
Porto>

Campo Aberto 0,5 1 4 N 0 1 1 0 S

Mapa verde Campo Aberto 2 1 4 S 0 3 1 0 S

Programa Anual de
Visitas e Passeios

Campo Aberto 3 2 4 S 0 3 1 0 S

Oficinas temáticas e
sazonais /dias
comemorativos

Centro de Educação
Ambiental da Pasteleira /
Centro Interpretativo sobre
Rios e Ribeiras, CM Porto

2 2 3 S 0 2 2 a 3 1 S

Percurso interpretativo
a linhas de água do
concelho do porto

Centro de Educação
Ambiental da Pasteleira /
Centro Interpretativo sobre
Rios e Ribeiras, CM Porto

2 2 4 N 0 4 2 a 3 1 S

Casa da Nia – centro
de demonstração de
compostagem e
vermicompostagem

Centro de Educação
Ambiental da Quinta do
Covelo, CM Porto

3 2 3 S 0 1 2 a 3 1 S

Horta pedagógica Centro de Educação
Ambiental da Quinta do
Covelo, CM Porto

9 2 2 S 0 2 3 a 4 1 S

Oficinas temáticas e
sazonais /dias
comemorativos

Centro de Educação
Ambiental da Quinta do
Covelo, CM Porto

9 2 5 S 0 2 3 a 4 1 S
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Projecto Instituição Anos Objectivo
s Temas Soluçõe

s
Parceiro

s
Planificaçã

o
Técnico

s
Técnicos

GP Avaliação

Actividades no âmbito
da bandeira azul

Centro de Educação
Ambiental das Ribeiras, CM
Vila Nova de Gaia

3 2 1 S 0 1 4 0 S

Educação ambiental
sobre as linhas de
águas doces

Centro de Educação
Ambiental das Ribeiras, CM
Vila Nova de Gaia

3 2 2 S 1 1 4 0 S

Feira de produtos de
agricultura biológica/
actividades
etnográficas e
artesanais

Centro de Educação
Ambiental do Núcleo Rural,
CM Porto

1 2 4 S 2 4 3 a 4 2 S

Oficinas temáticas e
sazonais /dias
comemorativos

Centro de Educação
Ambiental do Núcleo Rural,
CM Porto

3 2 3 S 0 2 3 a 4 2 S

As 4 estações no
parque de s. Roque

Centro de Educação
Ambiental do Parque de S.
Roque, CM Porto

4 2 3 N 0 2 3 a 4 2 S

Oficinas temáticas e
sazonais /dias
comemorativos

Centro de Educação
Ambiental do Parque de S.
Roque, CM Porto

4 2 2 S 0 2 3 a 4 2 S

Visitas guiadas às
dunas

Centro de Informação e
Educação Ambiental do
Parque das Dunas da Praia
da Memória, CM Matosinhos

3 2 2 N 1 2 4 2 s

Boletim Valongo
Natura

Centro de Interpretação
Ambiental, CM Valongo

1 3 2 S 2 0,5 4 2 N

Visitas guiadas de
geologia, biologia e
generalistas

Centro de Interpretação
Ambiental, CM Valongo

geologi
a (6);
biologia
e
general
ista (1)

3 3 S 3 1 10 6 S
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Projecto Instituição Anos Objectivo
s Temas Soluçõe

s
Parceiro

s
Planificaçã

o
Técnico

s
Técnicos

GP Avaliação

TERRA I -
Transversalização
curricular, Educação
para a
Sustentabilidade e
Formação de
Professores do 1º CEB

Centro de Investigação e
Intervenção Educativas da
Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação, UP

5 2 todos s 5 6 3 0 S

TERRA II -
Transversalização
curricular, Educação
para a
Sustentabilidade e
Formação de
Professores do 2º e 3º
CEB

Centro de Investigação e
Intervenção Educativas da
Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação, UP

2 2 todos s 2 6 3 0 S

Actividades de
dinamização do
espaço

Centro de Monitorização e
Interpretação Ambiental, CM
Valongo

0,5 2 mais de
4

S 1 2 2 1 S

Exposição itinerante
sobre ambiente

Centro de Monitorização e
Interpretação Ambiental, CM
Valongo

em
fase de
planea
mento

3 muitos S 0 4 2 a 3 2 S

Visitas e actividades
para diferentes grupos

Centro Veterinário, CM
Valongo

2 3 2 S 0 2 1 a 3 1 S

Sensibilização dos
munícipes
relativamente à
esterilização como
meio de prevenção do
abandono de animais

Centro Veterinário, CM
Valongo

2 3 2 S 0 2 1 A 3 1 S

eds.NORTE ENERGAIA 2 6 4 S 0 2 3 1 S

Portal de ambiente ENERGAIA 1 2 12 S 1 3 4 1 S
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Projecto Instituição Anos Objectivo
s Temas Soluçõe

s
Parceiro

s
Planificaçã

o
Técnico

s
Técnicos

GP Avaliação

Eco-escolas ENERGAIA 5 1 1 S 0 2 2 1 S

Centro de
Demonstração de
Compostagem

Escola Superior de
Biotecnologia, UCP

8 2 4 S 0 0,25 1 a 3 1 S

Olimpíadas do
Ambiente

Escola Superior de
Biotecnologia, UCP

11 2 7 S 1 2 6 1 S

Trilhos de
interpretação da
natureza

Estação Litoral da Aguda 1 2 5 s 1 0,25 1 0 S

Turma do mar / contos
do mar / noite no fundo
do mar

Estação Litoral da Aguda 3 2 3 s 1 n.s. 2 0 S

Campanhas escolares FAPAS – Fundo Para a
Protecção de Animais
Selvagens

13 2 5 S 4 1 a 3 4 a 6 1 S

Jornadas sobre
conservação e
educação ambiental

FAPAS – Fundo Para a
Protecção de Animais
Selvagens

17 1 5 S 4 1 4 a 5 1 S

Percursos
interpretativos

FAPAS – Fundo Para a
Protecção de Animais
Selvagens

14 3 3 S 1 1,5 3 a 4 1 S

Aulas no parque /
parque à vista

Fundação de Serralves 10 2 3 S 0 2 a 3 3 2 S

Cientistas no parque Fundação de Serralves 3 1 3 S 1 2 5 2 a 3 S

Clubes da natureza Fundação de Serralves 16 3 4 S 0 0,25 3 1 a 2 S

Programa de
educação ambiental no
litoral

Fundação Estação Litoral da
Aguda

10 4 4 S 0 1 1 0 S

Bactérias na praia ICBAS – Laboratório de
Hidrobiologia

3 1 2 S 2 0,25 3 1 S
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Projecto Instituição Anos Objectivo
s Temas Soluçõe

s
Parceiro

s
Planificaçã

o
Técnico

s
Técnicos

GP Avaliação

Dia da árvore Junta de Freguesia de Santo
Ildefonso

3 1 1 S 0 1 5 0 N

Santo ildefonso recicla
+

Junta de Freguesia de Santo
Ildefonso

3 1 1 S 2 n.s. n.s. n.s. S

Semana do ambiente Junta de Freguesia de Santo
Ildefonso

3 1 muitos N 3 6 5 0 N

Consumo sustentável Lipor 2 2 3 N 1 3 3 n.s. N

Gabinete de
informação Lipor

Lipor 10 1 6 S 0 3 10 n.s. S

Horta da formiga Lipor 4 3 2 S 4 0,1 2 1 S

Histórias de vida Museu do Carro Eléctrico 1 3 2 S 2 12 10 0 N

Programa educativo -
ateliers

Museu do Carro Eléctrico 5 2 2 S 0 2 2 0 N

Venha tomar um chá
connosco

Museu do Carro Eléctrico 4 2 2 S 0 0,25 1 0 N

Campos de férias e
OTL

Onda Verde 9 3 3 S 0 0,5 1 a 2 1 a 2 S

Intercâmbio de jovens Onda Verde 5 1 2 N 1 13 3 3 S

Programa de
educação ambiental do
parque

Parque Biológico de Gaia 4 2 2 S 2 2 5 0 S

Curso “à descoberta
da praia e do mar”

Universidade Fernando
Pessoa - Centro de
Formação Contínua CEFOC

1 1 1 N 1 0,25 3 3 S

Curso “engenharia do
ambiente para neo-
engenheiros do
ambiente”

Universidade Fernando
Pessoa - Centro de
Formação Contínua CEFOC

1,5 3 mais de
5

N 0 2 a 3 3 3 S

Curso ”educação
ambiental”

Universidade Fernando
Pessoa - Centro de
Formação Contínua CEFOC

4 1 4 N 0 0,25 3 3 S
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10. As escolas e a educação ambiental/educação para 
o desenvolvimento sustentável 

10.1. Um olhar sobre a educação formal e os seus principais 
princípios 

A educação é um veículo através do qual o cidadão se torna crítico e consciente dos 
seus deveres e do seu papel de responsabilidade na sociedade. Um cidadão 
informado e formado é uma mais valia para o bom funcionamento da sociedade e para 
um maior enraizamento dos processos democráticos e participativos.  
Numa leitura à Lei de Bases do Sistema Educativo temos acesso aos princípios gerais 
estabelecidos para o desenvolvimento da educação que incidem, sobretudo, na 
promoção da democratização educativa e social, no direito à educação e à cultura, na 
igualdade de oportunidade no acesso à educação formal, no desenvolvimento integral 
do indivíduo e no desenvolvimento social (adaptado da Lei de Bases do Sistema 
Educativo, 1986). 
O sistema educativo constrói-se de forma a cooperar na realização do educando, quer 
em termos da sua formação psicológica, quer da sua formação física, munindo-o com 
um conjunto de “ferramentas” que lhe permitirão ser um cidadão consciente dos seus 
actos e dotando-o de um pensamento crítico mais aprofundado.  
Essa formação de um cidadão consciente, responsável e crítico passa para além das 
quatro paredes de uma escola. Nos dias que correm, a escola tem que se apetrechar 
com mais e melhores instrumentos que satisfaçam a curiosidade dos seus “clientes” e 
alargar horizontes de forma a conseguir acompanhar o acelerado ritmo social.   
Temos vindo a fazer referência à educação e, neste ponto, um dos nossos objectivos 
centra-se precisamente em compreender o seu funcionamento dentro das instituições 
escolares e de que forma poderemos promover o enraizamento de uma educação 
para a sustentabilidade ambiental no seio de uma escola. A nossa lógica passa por 
analisar e perceber o funcionamento da escola com o intuito de desvendar a melhor 
forma e momento de se fazer uma intervenção junto da mesma. No entanto, não 
pretendemos fazer uma análise exaustiva. Pretendemos apenas tocar nos pontos 
principais que têm como matriz orientadora este diagnóstico sobre EA/EDS no Grande 
Porto. Assim, serão destacados pormenores que coincidirão com os interesses do 
mesmo de acordo com a possibilidade de integrar a EA/EDS na consciência da 
comunidade educativa.  
Com o intuito de percebemos o funcionamento na prática dos agrupamentos e de mais 
algumas questões relacionadas com a autonomia da escola, a organização escolar, o 
projecto educativo e a gestão flexível do currículo, consultamos a especialista em 
educação Preciosa Fernandes (FPCEUP) que nos esclareceu alguns pontos expostos 
ao longo do texto. Desta forma, teremos uma percepção da teoria e do funcionamento 
das escolas na prática diária. 
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A escola é um espaço complexo de gerir. Para dar uma resposta eficiente tem que 
possuir uma equipa interna forte, que lidere em consonância com os princípios da 
inovação, do respeito, da abertura, da complexidade, de multiculturalidade, de 
individualidade, entre outros. Magalhães & Alçada (2002) colocam a questão da 
seguinte forma: “A escola de hoje reflecte o mundo multifacetado e complexo a que 
pertence. Não é fácil encontrar o modelo certo de gestão e administração que 
assegure em simultâneo ordem e liberdade, autoridade e cooperação, exigência e 
tolerância, tradição e inovação, identidade histórica e multiculturalidade, tutela do 
poder central e existência da autonomia.”. 
Actualmente o procedimento que orienta a administração e gestão das escolas rege-
se pelos conceitos de autonomia e descentralização e pelos princípios que estes 
implicam, mencionados no Decreto-Lei n.º115-A/98 de 4 de Maio: a democratização, a 
igualdade de oportunidades e a qualidade do serviço público de educação. Esta nova 
forma de organização exige da escola um papel activo e interactivo. Activa no sentido 
de dinamizar as suas estruturas internas. Interactiva de modo a implicar toda a 
comunidade educativa na construção dos seus objectivos.  
O documento que legisla esta forma de gestão refere que o desenvolvimento deste 
processo exige que sejam considerados os vários componentes da escola e as suas 
ligações com o meio exterior, isto é, com o poder central, regional e local que 
continuam a exercer uma função tutelar sobre a mesma.    
Sob esta forma de organização, a escola terá de desenvolver a sua política educativa 
a partir do contexto em que se insere, recorrendo à análise da realidade que a envolve 
(problemas e potencialidades) e utilizando todo o tipo de instrumentos que tem ao seu 
dispor para poder responder mais eficientemente às necessidades educativas 
identificadas. É localmente e em contacto directo com a realidade que podemos 
responder às exigências emergentes e não através de processos padronizados que 
são elaborados em gabinetes distantes e baseados em estatísticas que camuflam e 
reduzem a real descrição do contexto.  
Esta nova “imagem” da escola permite administrar de forma mais coerente os seus 
recursos educativos através do seu projecto educativo, pois são-lhes deliberadas 
competências que possibilitam essa liberdade. Tal como refere o Decreto-Lei n.º115-
A/98 de 4 de Maio, a autonomia concede à escola a oportunidade de desempenhar 
melhor o serviço público de educação, cabendo à administração educativa uma 
intervenção de apoio e regulação, com vista a assegurar uma efectiva igualdade de 
oportunidades e a correcção das desigualdades existentes. Ou seja, é um processo de 
dupla face, pois, por um lado, a administração e a gestão da escola seguem normas 
estabelecidas para todas as escolas e, por outro lado, prevê-se que a escola parta de 
conjunturas concretas e construa um projecto educativo distinto e ajustado.  
Os esforços levados a efeito no sentido de tornar as escolas autónomas versam 
também para que a qualidade da educação prospere, uma vez que se está em 
contacto mais directo com as problemáticas. Associada a todo o procedimento está a 
importância de uma cultura de responsabilidade partilhada que é preciso criar e 
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alimentar entre toda a comunidade educativa. Está a morrer a velha ideia da escola 
como um sistema fechado e centrado em si. As demandas actuais exigem que ela se 
abra para toda e comunidade e que estabeleça um diálogo permanente. O conceito de 
comunidade educativa utilizado neste texto “inspira-se” no das autoras Magalhães & 
Alçada (2002) e, neste sentido, diz respeito, quer ao grupo que constitui a escola 
(professores, pais, alunos, funcionários, etc.), quer ao contexto que envolve a escola e 
todo o tipo de instituições e pessoas que fazem parte dele, pois considera-se que 
todos os ambientes estão guarnecidos por uma vertente educativa. 
De acordo com o Decreto-Lei n.º115-A/98 de 4 de Maio, “consagra-se, assim, um 
processo gradual que permite o aperfeiçoamento das experiências e a aprendizagem 
quotidiana da autonomia, em termos que favoreçam a liderança das escolas, a 
estabilidade do corpo docente e uma crescente adequação entre o exercício de 
funções, o perfil e a experiência dos seus responsáveis.”  
A dinâmica da concentração da administração educativa nas escolas, e citando a 
respectiva lei da autonomia das escolas (Decreto-Lei n.º115-A/98 de 4 de Maio), ”tem 
de assentar num equilíbrio entre a identidade e complementaridade dos projectos, na 
valorização dos diversos intervenientes no processo educativo, designadamente 
professores, pais, estudantes, pessoal não docente e representantes do poder local.” 
A entrega da autonomia às escolas é concebida através da consagração da direcção 
executiva como o órgão dirigente responsável pela mesma.  
Na prática, a autonomia das escolas é muito complexa e depende da força e 
dedicação da estrutura interna que gere a escola. De acordo com Preciosa Fernandes 
(comunicação oral, em Setembro de 2005) a autonomia “depende do ponto de vista 
sobre o qual a estamos a olhar. Se a analisarmos do ponto de vista da gestão 
podemos dizer que as escolas têm autonomia. Mas, se focarmos esta questão mais ao 
nível das questões curriculares e pedagógicas, ela está prevista em decreto, mas na 
prática é muito complexo e essa autonomia não existe na realidade na maior parte dos 
casos.” 

Os agrupamentos de escolas 

De acordo com a definição apresentada no Decreto Regulamentar nº 12/2000, de 29 
de Agosto, um agrupamento de escolas define-se como uma unidade organizacional, 
dotada de órgãos próprios de administração e gestão, podendo integrar 
estabelecimentos de educação pré-escolar e de um ou mais ciclos de ensino básico, a 
partir de um projecto pedagógico comum.  
Estes foram pensados para diminuir esforços, rentabilizar os recursos existentes na 
comunidade, partilhar experiências, enriquecer aprendizagens, precaver estados de 
isolamento de professores e alunos, facilitar a adaptação dos alunos na transição de 
escola ou nível de ensino, promover as experiências positivas que decorrem nas 
escolas e evitar o abandono escolar e a exclusão social.  
A formação de agrupamentos de escolas prende-se com o estabelecimento de 
trajectos educativos integrados, com a expansão da educação pré-escolar como a 
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fase inicial de educação básica e com a articulação curricular entre níveis e ciclos de 
ensino e a imediação territorial.  
As escolas que fazem parte de agrupamentos permanecem com o mesmo nome e 
com a mesma identidade, podendo escolher uma denominação que os designe.  
Em termos de organização, os agrupamentos têm um Conselho Executivo, uma 
Assembleia e um Concelho Pedagógico comum, eleito entre todas as escolas 
pertencentes ao agrupamento. Estes órgãos desenvolvem a sua actividade na escola 
nomeada para ser a sede do agrupamento. Cada escola tem um professor 
coordenador que deve estar inserido nos quadros definitivos, sendo escolhido por três 
anos pelos professores da escola à qual pertence.  
Em meados de 2002/2003 encetou-se um processo de organização dos agrupamentos 
em agrupamentos verticais nas escolas do Grande Porto, gerindo-se de acordo com 
os parâmetros supracitados. Esta forma de organização conjectura-se numa lógica de 
flexibilidade, facilitando a criação de métodos de gestão viáveis e uma planificação 
pedagogicamente sustentável que promova a coerência e a continuidade. Hoje em dia 
na área do Grande Porto todos os agrupamentos estão organizados verticalmente. 
Os documentos analisados sobre a constituição dos agrupamentos transpareceram-
nos muita burocracia, pois uma decisão solicitada por uma escola pertencente ao 
agrupamento tem que passar por vários processos até ser tomada. Preciosa 
Fernandes (FPCEUP) relata-nos, acerca deste assunto, e segundo um estudo sobre a 
avaliação dos agrupamentos do concelho do Porto no qual está envolvida, que existe 
um desfasamento entre as expectativas do que é a constituição de um agrupamento e 
aquilo que é a situação real. Relativamente aos aspectos burocráticos, um olhar do 
senso comum leva a crer que há um acréscimo de burocracia, o que cria entropia. No 
entanto, no estudo de Preciosa Fernandes (com outros investigadores) não subsistem 
dados tão negativos a este nível indicando, até, que algo foi melhorado. O estudo 
ainda não entrou no detalhe que explique as razões que permitam clarificar o que 
mudou na realidade. 
O 1º ciclo do ensino básico é aquele que mais se “queixa” da burocracia e de que é 
necessário muito tempo e papéis para obter o que é pedido. Mas, tal facto está 
relacionado a cultura deste nível de ensino, uma vez que anteriormente havia uma 
gestão muito “doméstica”. Este nível de ensino geria-se com algumas verbas vindas 
das juntas de freguesia e das famílias dos alunos, que lhes dava uma capacidade de 
resposta muito mais imediata. Neste momento, tem muitos mais parâmetros para 
cumprir para formalizar o pedido, daí a tal percepção da burocracia. 

Os órgãos administrativos das escolas 

Interessa-nos agora identificar os níveis de educação sobre os quais versará este 
diagnóstico e fazer uma sucinta análise sobre a sua organização, sendo eles: o pré-
escolar; o 1º ciclo, o 2º ciclo, o 3º ciclo e o secundário.  
São quatro os órgãos administrativos de uma escola, mais precisamente: 

• O Conselho Executivo; 
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• A Assembleia de Escola; 

• O Conselho Pedagógico e; 

• O Conselho Administrativo. 
Resumidamente, as funções destes organismos são as seguintes: 

• A Direcção Executiva tem como tarefa a gestão e administração da escola; 

• A Assembleia é formada por toda a comunidade educativa (representantes de 
professores, pessoal não docente, estudantes, pais e encarregados de educação e 
representantes das autarquias) e o seu papel é avaliar e ratificar as directrizes 
orientadoras da actividade da escola; 

• O Concelho Pedagógico tem a função de definir os principais traços de orientação 
educativa da escola; 

• Ao Conselho Administrativo compete-lhe garantir a administração financeira da 
escola.  

Para facilitar o desempenho interno das suas acções, no que respeita aos programas 
das disciplinas, à orientação das turmas e acompanhamento das suas especificidades, 
à promoção de condições para as crianças com necessidades educativas especiais, 
entre mais aspectos, constituíram-se estruturas de orientação educativa que têm 
diferentes designações dentro dos distintos níveis de ensino. 
Assim, na educação pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico os dispositivos de 
orientação e coordenação educativa são: 

• O Concelho de Docentes, do qual são membros constituintes todos os educadores 
de infância e todos os professores do 1º ciclo e as suas tarefas incidem sobre a 
articulação curricular; e 

• O Concelho de Docentes Titulares de Turma que estão responsáveis pelo 
planeamento das actividades de cada ano escolar. 

No que concerne ao 2º ciclo, 3º ciclo e ensino secundário, as estruturas responsáveis 
pela orientação educativa são: 

• Os Departamentos Curriculares (departamentos onde se encontram os professores 
que leccionam a mesma disciplina ou disciplinas que se encarem como sendo 

profícuas de serem reunidas);
• Os Concelhos de Turma (presididos sempre pelo director de turma, onde é definida 

a avaliação sumativa dos alunos); 

• As Coordenações, de ciclo ou de cursos (onde existem Concelhos de Directores de 
Turma, fazendo parte deste todos os directores de turma e podem nomear um 
representante entre os seus elementos). 

Para além das estruturas indicadas se as escolas entenderem que é importante 
criarem mais estruturas, podem fazê-lo. 
Na Figura 8 é possível observar a estrutura funcional dos órgãos administrativos da 
escola.
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Figura 8- Órgãos administrativos da escola e fluxos de informação principais.
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O regulamento interno das escolas 

As escolas ou os agrupamentos de escolas são autónomos na concepção do seu 
regulamento. Este documento é pensado para informar a comunidade educativa e a 
comunidade que envolve a escola sobre as particularidades de funcionamento da mesma.  
A Direcção Executiva prepara uma proposta com a colaboração do Conselho Pedagógico, 
sendo esta, posteriormente, submetida à aprovação pela Assembleia.  
Segundo Magalhães & Alçada (2002), os pontos primordiais que são tocados no 
regulamento interno decretado por cada escola abordam as seguintes questões: a oferta 
educativa da escola; composição e funcionamento dos órgãos de administração e gestão da 
escola; parcerias: objectivos e entidades participantes; composição e funcionamento de 
outros serviços e actividades da escola e direitos e deveres dos membros da comunidade 
escolar e regime disciplinar. 

Os projectos educativos e projectos curriculares 

Tanto o PEL (Projecto Educativo Local) como o PEE (Projecto Educativo de Escola) 
constituem instrumentos de planificação e organização das políticas educativas. O primeiro 
incide sobre uma área territorial e o segundo sobre uma escola.  
Comparativamente com o PEE, o PEL é mais abrangente, pois estabelece a politica de uma 
área geográfica que para além de englobar as várias escolas da mesma área, envolve 
também um grupo de instituições locais que se constituem parceiras para a elaboração das 
prioridades educativas locais num processo de negociação. O PEL é um método de 
concretização de uma política educativa local que integre as ofertas educativas e sociais 
existentes, no sentido de rentabilizar os recursos, numa óptica de desenvolvimento local. 
Por sua vez, o PEE de uma escola ou agrupamento de escolas consiste na definição das 
linhas orientadoras, numa perspectiva de visão de futuro da escola, em consonância com a 
legislação vigente, mas de forma autónoma. Subjacente à construção do PEE está a 
importância da participação e da implicação do maior número de pessoas da comunidade 
educativa de forma a obter uma percepção mais holística da realidade. Assim, professores, 
pais e encarregados de educação, funcionários da escola, alunos e representantes das 
entidades locais têm um papel preponderante no esclarecimento da actividade da escola, na 
identificação dos principais problemas e na determinação de um sentido e metas a alcançar 
para resolver os problemas prioritários encontrados. Este processo tem como pano de fundo 
melhorar o desempenho da escola e manter a comunidade educativa informada e 
esclarecida sobre a vida/actividades da escola. 
Cabe ao Conselho Pedagógico elaborar uma proposta para ser avaliada pela Direcção 
Executiva que, posteriormente, produz o PEE e apresenta-o à Assembleia. Esta proposta 
deve ser produzida tendo em consideração as informações relativas às características da 
escola e do contexto que a rodeia; dos recursos disponíveis e das opiniões retiradas dos 
diálogos com os diferentes agentes da comunidade educativa. 
Segundo Preciosa Fernandes (comunicação oral, em Setembro de 2005) o PEE não é uma 
questão nova, já vem do tempo da Lei de Bases do Sistema Educativo (1986). O Projecto 
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Curricular de Escola (PCE) é uma terminologia mais recente que emerge no contexto do 
movimento da flexibilização curricular. Surge em 1997/1998 com a reflexão participada dos 
currículos do ensino básico, a gestão flexível do currículo e a reorganização curricular do 
ensino básico. 
Neste momento, há um projecto educativo de agrupamento que define a política educativa 
do agrupamento e que é constituído por diferentes subsistemas, as escolas. 
Visto a partir de um esquema, teríamos o projecto educativo enquanto chapéu, no 
intermédio o projecto curricular de escolas e por último os Projectos Curriculares de Turma 
(PCT). Isto no quadro daquilo que são as orientações actuais. E estes projectos deveriam 
estar articulados com um PEL (Figura 9). 
 

Figura 9 - Diferentes tipos de Projectos Educativos 

 

Os três tipos de projectos – Projecto Educativo de Escola (PEE), Projecto Curricular de 
Escola (PCE), Projecto Curricular de Turma (PCT), previstos para serem desenvolvidos no 
seio de uma escola, exigem, quer por parte da escola quer por parte dos professores, um 
esforço extra para que os objectivos sejam alcançados. Este género de projectos está 
desfasado da perspectiva tradicional de escola, ou seja, da ideia de que esta serve somente 
para fazer com que os alunos consumam os valores e conhecimentos estabelecidos a nível 
nacional. Tal como referem as autoras (Leite, 2000): “se reconhecermos que a qualidade do 
ensino e a capacidade de corresponder às situações reais e de mobilizar os recursos locais 
passa pelo envolvimento das escolas e dos seus agentes na procura de caminhos que se 
adequam a esses contextos reais e que proporcionem uma formação com sentido para 
todos os alunos, então temos também que nos afastar de uma concepção curricular 
construída à prova das escolas e dos professores para nos aproximarmos de uma outra que 
incorpore a diversidade de situações e a flexibilização de percursos e meios de formação.”   
Aquando da elaboração destes projectos é necessário ter presente a noção de projecto 
como sinónimo de transformação, isto é, planeia-se uma mudança com o intuito de melhorar 
a situação actual. 
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De facto, o PEE pode organizar-se de acordo com as ambições e prioridades da escola, 
envolvendo todos os agentes educativos e procurando construir linhas de acção que 
satisfaça os sujeitos que vão senti-las. O PEE afasta-se da uniformização, procurando uma 
perspectiva mais centrada em responder às especificidades da comunidade educativa. É 
também um processo que, como já foi referenciado, confere espaço ao diálogo e 
consequentemente a negociações entre os intervenientes, promovendo os processos de 
participação. Neste processo o papel do “professor executor” do currículo é transferido para 
o “professor configurador” do currículo. Ou seja, não há espaço para programas “receitas” 
prontos a usar, privilegiando-se uma construção do currículo de acordo com a realidade 
educativa da respectiva escola. 
Concisamente, o PEE é a “pedra basilar” a partir da qual é materializado o PCE e no PCT. 
Estas duas últimas designações são muito recentes e estão relacionadas com a 
compreensão de currículo enquanto um projecto, “portanto enquanto algo que é aberto e 
dinâmico, de forma a permitir apropriações e adequações às realidades para que é proposto 
e onde vai ser vivido.” (Leite, 2000). 
Foi a partir da necessidade da escola responder à diversidade (cultural, social, 
necessidades educativas e outras) e com a sugestão de organização curricular no 
seguimento do modelo de “gestão flexível do currículo” que estes conceitos de projecto 
ganharam mais terreno. 
A definição de PCE passa pela convicção de que uma escola para responder eficazmente 
aos seus desafios e para desenvolver aprendizagens significativas para os alunos deveria 
fazer ajuste ao currículo nacional, considerando o contexto concreto onde ele se insere. 
Tanto o PCE como o PCT têm como fundamento apropriar o currículo nacional à 
especificidade da escola e dos alunos. O que distingue estes dois tipos de projecto é a 
escala de intervenção, as linhas de orientação e o nível de funcionamento. Enquanto que o 
PEE é elaborado de acordo com o currículo nacional e PCE é construído ao nível local 
(respeitando o currículo nacional) o PCT é definido de acordo com as especificidades da 
turma. Enquanto que o PCE funciona numa vertente “deliberativa” o PCT funciona numa 
vertente “executiva”.  
No que toca ao nível da concretização destes projectos, de acordo com a informação 
fornecida por Preciosa Fernandes (comunicação oral, em Setembro de 2005), neste 
momento, existem escolas que de facto trilham os caminhos da flexibilização curricular. 
Estas escolas têm know-how e são capazes de conceber projectos curriculares de forma 
adequada e com sentido para aquela instituição, ou seja, ajustado às suas especificidades. 
Há outras que apenas cumprem a lei e têm os projectos em formato de documento. 
Basearam os seus projectos em trabalhos de outras escolas e na realidade não os 
cumprem. Preciosa Fernandes (comunicação oral, em Setembro de 2005) acrescenta: “Os 
professores precisam de receitas para seguirem e precisam de tudo muito detalhado. Foi 
possibilitado aos professores eles serem configuradores do currículo, mas eles preferem ser 
executores do currículo. Mas estes factos não podem ser desligados da nossa história, da 
nossa socialização enquanto formação de professores. Nós somos formados/socializados 
no modelo da quinta, da horta, da disciplina, do trabalho individualizado, portanto, quando os 
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professores se formam através deste modelo e na prática lhes exigimos que sejam 
cooperantes, trabalhem em equipa, que dêem espaço, vez e voz aos alunos, isto é um 
passo do tamanho de um gigante. Existem questões que têm de ser articuladas e são 
questões de fundo, não se pode pôr o ónus da questão nos professores.”
No Grande Porto existem escolas que são o exemplo desta experiência de gestão flexível 
do currículo com sucesso: a Escola EB 2,3 de Miragaia, o Agrupamento das Antas (sede na 
Escola Nicolau Nazoni), a Escola EB 2,3 de Paranhos, entre outras. Estas escolas, 
estiveram na linha da frente, experimentaram e continuam com o espírito de inovar, de 
optimizar os recursos, de combater índices de absentismo e de insucesso escolar. Ainda a 
propósito disto e citando Preciosa Fernandes (comunicação oral, em Setembro de 2005): 
“Miragaia é uma escola com um contexto envolvente difícil, há muita marginalidade, 
carências, no entanto a escola é dinâmica e a comunidade educativa está muito ligada aos 
interesses da escola.”

As potencialidades da Carta Educativa 

A Carta Educativa, como actualmente é entendida, pode definir-se como instrumento basilar 
de apoio à decisão por parte de quem tem a responsabilidade de gerir os destinos da 
educação num determinado território. Estamos, pois, perante um instrumento de 
planeamento, uma metodologia de intervenção no planeamento e ordenamento da Rede 
Educativa inscrita no contexto mais abrangente do ordenamento territorial, a qual visa obter 
a melhoria da educação, do ensino, da formação e da cultura num dado território, isto é, ser 
parte integrante do seu desenvolvimento social. 
É por ter assumido esta abrangência que hoje em dia, em vez do antigo nome de “Carta 
Escolar”, se fala em “Carta Educativa” compreendendo, deste modo, não apenas os 
tradicionais equipamentos escolares mas todos os outros equipamentos sociais que de 
algum modo possam desempenhar um papel na educação.  
As autarquias locais são as responsáveis pela elaboração da Carta Educativa. Parte-se do 
princípio de que as autarquias são quem melhor conhece as necessidades das populações 
e é, justamente, a elas que as populações se dirigem de forma a verem essas necessidades 
satisfeitas. Após a sua elaboração a Carta Educativa tem que ser aprovada pela Assembleia 
Municipal respectiva, após discussão e parecer do Conselho Municipal de Educação (Artigo 
19.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro). A Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional (CCDR), o Ministério da Educação (ME) e as Direcções 
Regionais de Educação (DRE), têm também atribuições nas tarefas de planeamento e 
gestão do sistema. Estas últimas, em representação do Ministério da Educação, prestam o 
apoio técnico adequado, disponibilizam toda a informação indispensável à elaboração da 
Carta Educativa e suportam 50% das respectivas despesas. 
A Carta Educativa, integrando o Plano Director Municipal, está sujeita a ratificação 
governamental, mediante parecer prévio vinculativo do Ministério da Educação, entidade 
com a qual as autarquias locais devem articular estritamente as suas intervenções de forma 
a assegurar o cumprimento dos princípios, objectivos e parâmetros técnicos estatuídos. 
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Também o Conselho Municipal de Educação coopera activamente na elaboração da Carta 
Educativa e na sua reconfiguração ao longo do tempo. 
A elaboração deste instrumento de planeamento visa permitir implementar uma estratégia 
no sentido de orientar a gestão do sistema educativo em função do desenvolvimento sócio-
económico e cultural, decidir sobre reconversão e adaptação do parque escolar existente, 
restantes equipamentos de apoio e antever a respectiva expansão/redução, definir 
prioridades, optimizar recursos e evitar rupturas e inadequações da rede educativa à 
dinâmica social e desenvolvimento urbanístico. 
A Carta Educativa, enquanto documento, pretende-se que seja sempre inacabada, esteja 
em permanente evolução, andando lado a lado com a dinâmica do Concelho em que se 
insere. 
Fizemos uma primeira tentativa de recolha de informação sobre a existência da Carta 
Educativa nos nossos concelhos alvo (Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa 
do Varzim, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia) e do funcionamento dos Conselhos 
Municipais de Educação. Através da Internet e de contactos telefónicos com os Pelouros da 
Educação dos vários concelhos pudemos verificar que todos os concelhos supracitados têm 
em funcionamento o Conselho Municipal de Educação, excepto o concelho de Vila Nova de 
Gaia cujo Conselho está a aguardar aprovação em Assembleia Municipal. Todos os 
concelhos estão a elaborar a sua Carta Educativa. O Porto é o único que disponibiliza 
através da sua página na Internet informação relativa ao processo de elaboração da Carta 
Educativa do concelho. 
Na nossa opinião as Cartas Educativas poderiam constituir-se potencialmente uma forma de 
integração das questões do desenvolvimento sustentável ao nível das políticas educativas 
concelhias e tentamos compreender junto de alguns especialistas e entidades competentes 
qual o papel possível da Carta Educativa. Em contactos informais com autarquias 
compreendemos que o grupo de trabalho da Carta Educativa não compreende nenhum 
técnico da área do ambiente (“só tem estado presente a comunidade educativa dura”). Junto 
da DREN (Setembro de 2005) tomamos conhecimento, que as Cartas Educativas lidam 
essencialmente com as estruturas físicas e os equipamentos (identificando problemas e 
soluções a esse nível) e não interferem activamente no que diz respeito às políticas do 
âmbito da educação ambiental de um determinado território. 
Questionamo-nos até que ponto não se estará a perder uma oportunidade se a educação 
ambiental não for reflectida nesta Carta Educativa (por exemplo as estruturas físicas, como 
os centros) e se as políticas de educação ambiental do concelho não forem definidas neste 
documento. Mas, segundo Joaquim Ramos Pinto (comunicação oral, em Setembro de 
2005): “para integrar o ambiente tem que ser repensada, trabalhada numa equipa 
multidisciplinar… E isso tem lógica porque a educação deve ser pensada numa política de 
desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade local, isto é, o que é desejável na 
localidade ou região ao nível da sustentabilidade.”. 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável      86 

O Conselho Municipal de Educação 

O processo de criação de Conselhos Municipais de Educação decorreu no seguimento das 
permutas de atribuições e competências da administração central para as autarquias locais 
no âmbito da educação e do ensino não superior. 
O Conselho Municipal de Educação tal como define o Decreto-Lei nº7/2003, de 15 de 
Janeiro “é uma instância de coordenação e consulta, que tem por objectivo promover, a 
nível municipal, a coordenação da politica educativa, articulando a intervenção, no âmbito do 
sistema educativo, dos agentes educativos e dos parceiros sociais interessados, analisando 
e acompanhando o funcionamento do referido sistema e propondo as acções consideradas 
à promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do mesmo.” 
As competências deste órgão, regulamentadas pelo supracitado Decreto-Lei, prendem-se, 
entre outras, com questões de: 

• Coordenação do sistema educativo e articulação da política educativa com outras 
políticas sociais; 

• Assistência do decurso da concepção e da revisão da Carta Educativa em parceria com 
os órgãos municipais e os serviços do Ministério da Educação;  

• Avaliação de projectos educativos a desenvolver no município; 

• Medidas de desenvolvimento educativo (no âmbito da formação ao longo da vida, do 
apoio a crianças e jovens com necessidades educativas especiais, da organização de 
actividades educativas de complemento curricular, do apoio a actividades culturais, de 
preservação do ambiente e de educação para a cidadania, entre outras);  

• Programas e acções de prevenção e segurança dos espaços escolares e seus acessos;  

• Intervenções de qualificação e requalificação do parque escolar. 
Para além destas competências, o Conselho Municipal de Educação deve examinar o 
exercício dos estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino, no que toca à 
qualidade das instalações, ao cumprimento do pessoal docente e não docente, ao êxito 
escolar das crianças e dos alunos, analisar o contexto escolar e propor medidas que 
promovam melhorias no sistema educativo. 
A equipa constituinte do Conselho Municipal de Educação deve integrar os seguintes 
representantes: o presidente da Câmara Municipal, o presidente da Assembleia Municipal, o 
vereador responsável pela educação e o director regional de educação. A acrescer a estes 
elementos também fazem parte representantes da comunidade local, de diferentes áreas 
nomeadamente: da educação (incluindo representantes de professores, alunos e pais dos 
vários níveos de ensino); da solidariedade social (que desenvolvam actividades no âmbito 
educativo); da saúde; da segurança; da segurança social; do emprego e formação 
profissional e da juventude e desporto. 

Os direitos e deveres do professor no ‘puzzle’ da educação 

Da análise do documento que estipula as normas a serem seguidas e respeitadas na 
carreira de docente, destacamos alguns aspectos que, quanto a nós, são de relevância para 
este diagnóstico. Assim, sublinhamos no Decreto-Lei n.°139-A/90 de 28 de Abril a 
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importância dada ao direito que os professores têm de intervir e participar no processo 
educativo. Esta referência feita à validade da participação dos professores demonstra, na 
nossa opinião, que um professor é uma “peça” essencial na construção de um projecto 
educativo de uma escola. A lei reflecte que a motivação, persistência e o carácter activo de 
um professor têm espaço para se manifestarem, reflectindo também a importância da 
colaboração destes na edificação de uma intervenção educativa mais adequada e mais 
eficiente. 
Segundo a lei, o professor tem o direito de intervir na orientação pedagógica através da 
liberdade de iniciativa a exercer no quadro dos planos de estudo aprovados e dos projectos 
educativos das escolas, na escolha dos métodos de ensino, das tecnologias e técnicas de 
educação e dos tipos de meios auxiliares de ensino mais adequados. 
Para além dos direitos que o Decreto-Lei estabelece também são estabelecidos os deveres 
do corpo docente que versam sobre a responsabilidade que estes têm em contribuir para a 
formação e realização integral dos alunos. Os professores desempenham uma função fulcral 
na construção de indivíduos cívicos, responsáveis e conscientes do seu papel social. Para 
tal, estes devem, a título de exemplo, estimular capacidades e desenvolver competências 
nos alunos; devem respeitar as diferenças culturais e pessoais dos alunos; devem partilhar 
experiências pedagógicas e promover espaços de diálogo e de trabalho colectivo.  
Um outro aspecto de relevo que está previsto na lei é o direito à formação por parte do 
corpo docente (Decreto-Lei nº105/97, de 29 de Abril). O docente tem direito ao acesso a 
acções de formação contínua regulares, “destinadas a actualizar e aprofundar os 
conhecimentos e as competências profissionais dos docentes e apoio à autoformação dos 
docentes, de acordo com os respectivos planos individuais de formação.” 
Relativamente à questão da formação, Preciosa Fernandes (comunicação oral, em 
Setembro de 2005) afirma-nos que “a formação cria espaços promotores de reflexão, 
desencadeares de novas iniciativas, mas desde que esta esteja ligada o mais possível ao 
contexto. A chamada formação em contexto nasce do diagnóstico e é direccionada para 
colmatar as necessidades identificadas. Existem professores que sabem aproveitar estes 
momentos e outros que infelizmente só fazem formação para conseguir os pontos de 
promoção na carreira”. 
Joaquim Ramos Pinto (comunicação oral, em Setembro de 2005) acrescenta que “devem 
ser criados programas específicos de acordo com as necessidades. Falta uma formação 
adequada às realidades de cada um e não aquilo que se vinha a fazer (…) toda a gente, 
independentemente de estar a trabalhar ou não, independentemente de assumir ou não 
uma proposta de trabalho de projecto fazia a formação. Considero que a formação deve ser 
reestruturada no sentido de dar apoio a uma determinada escola agrupamento ou grupo no 
sentido de dar resposta às necessidades daquele projecto específico ou acção concreta e ir 
procurar formadores específicos para aquilo. Deveria ser uma formação no contexto de 
trabalho. Por vezes é difícil encontrar os formadores certos mas não é impossível…”
Em termos de duração de trabalho, o corpo docente tem de prestar 35 horas semanais de 
serviço. A distribuição das horas de trabalho é dividida de acordo com uma componente 
lectiva e outra não lectiva. Deste modo, relativamente à componente lectiva,  o pessoal 
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docente do pré-escolar e 1º ciclo tem de cumprir 25 horas semanais; o pessoal docente dos 
2º e 3º ciclos do ensino básico tem de cumprir 22 horas semanais e o do ensino secundário 
tem de cumprir 20 horas semanais. O mesmo número de horas tem que ser cumprido pelo 
pessoal docente do ensino especial. 
Realça-se que para o exercício de outras funções administrativas ou pedagógicas está 
prevista a redução da componente lectiva, tal como está prevista esta redução no aumento 
do tempo de anos de serviço.     
No que se refere ao tempo destinado à componente não lectiva, este  serve para que o 
corpo docente se dedique à concretização de trabalhos individuais (preparação das aulas, 
investigação, entre outros) e trabalhos referentes à escola (colaboração em actividades da 
escola, participação de reuniões pedagógicas, entre outros). Assim, para a componente não 
lectiva está conjecturado: 10  horas para o ensino pré-escolar e 1º ciclo; 13 horas para 2º e 
3º ciclos; 15  horas para o ensino secundário e 13 horas para o ensino especial. 
O Despacho nº17 387/2005 (2ª série) delibera às escolas e agrupamentos de escolas 
competências que lhes permitem estipular de forma autónoma o número de horas a atribuir 
à componente não lectiva. O mesmo despacho procura enunciar alguns princípios de 
actuação que todos os estabelecimentos de educação e ensino estão obrigados a 
desenvolver, de molde a potenciar o melhor aproveitamento das suas capacidades próprias 
de organização e gestão dos tempos de trabalho, assim como a implementação de soluções 
organizativas ajustadas às necessidades efectivas da escola e dos respectivos utentes. 
Assim, realça as actividades educativas para a ocupação dos alunos nos tempos em que os 
professores faltarem, ou seja, a escola tem que potenciar os seus recursos de forma a 
preencher todos os tempos com trabalhos significativos para a comunidade  escolar. Esta 
ocupação dos tempos escolares é utilizada para desenvolver dinâmicas de apoio educativo, 
complemento curricular, reforço das aprendizagens e aulas de substituição. Sendo 
organizadas de acordo com cada escola ou agrupamento. 
Esta reestruturação dos horários dos professores pode ser vista como uma oportunidade 
para a EA/EDS. Segundo Joaquim Ramos Pinto (comunicação oral, Setembro de 2005), por 
exemplo, “com este tempo os professores podem trabalhar e alguns já começam a pedir 
algum apoio sobre como trabalhar estas questões…Essa pode ser uma oportunidade”.  

10.2. Alguns dados estatísticos sobre educação formal no Grande Porto 

Nas próximas tabelas (Tabela 7, Tabela 8, Tabela 9, Tabela 10) apresentamos os mais 
recentes dados (ano lectivo 2004/2005) relativos ao número de escolas por nível de ensino, 
alunos e professores nos concelhos do Grande Porto: Espinho, Gondomar, Maia, 
Matosinhos, Porto, Póvoa do Varzim, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia. Os 
dados foram fornecidos pela DREN (em Outubro de 2005). 
 

Tabela 7 – Número total de escolas por concelho do Grande Porto no ano lectivo 2004/2005. 
Fonte: DREN, 2005 

Concelho Nº de Escolas
Espinho 32 
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Gondomar 130 
Maia 80 
Matosinhos 110 
Porto 255 
Póvoa de Varzim 60 
Valongo 54 
Vila do Conde 93 
Vila Nova de Gaia 205 
Grande Porto 1019 

Tabela 8 – Escolas no Grande Porto por nível de ensino e por concelho (2004/2005) 
Fonte: DREN, 2005 

Concelho Natureza Tipologia Nº Total 
7Privado 

EP 2 
1

EB1 7 
EB1/JI 10 
EB2,3 2 
ES/EB3 2 

Espinho 

Público 
 

JI 1 

 

32 

15 Privado 
EP 1 

1
EB1 56 
EB1/JI 13 
EB2,3 9 
ES/EB3 4 

Gondomar 

Público 

JI 31 

 

130 

20 Privado 
EP 1 

1
EB1 15 
EB1/JI 27 
EB2,3 6 
ES/EB3 3 

Maia 

Público 

JI 7 

 

80 

38 Privado 
 EP 3 

1
EB1 24 
EB1/JI 19 
EB2,3 10 
EBI/JI 1 
ES/EB3 6 

Matosinhos 
 

Público 

JI 8 

 

110 

128 Privado 
EP 17 
EB1 26 

Porto 

Público 
EB1/JI 33 
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Concelho Natureza Tipologia Nº Total 
EB2,3 16 
EP 1 
ES/EB3 12 
ESA 1 
JI 21 

 

255 

Privado   14 
1

EB1 19 
EB1/JI 9 
EB2,3 5 
ES/EB3 2 

Póvoa de Varzim 
Público 

JI 10 

 

60 

14 Privado 
EP 1 

1
EB1 2 
EB1/JI 25 
EB2,3 6 
ES/EB3 3 

Valongo 

Público 

JI 2 

 

54 

12 Privado 
EP 1 

1
EB1 24 
EB1,2 1 
EB1/JI 21 
EB2,3 5 
ES 1 
ES/EB3 1 

Vila do Conde 

Público 

JI 26 

 

93 

52 Privado 
EP 2 

1
EB1 40 
EB1/JI 63 
EB2 1 
EB2,3 14 
ES/EB3 9 

Vila Nova de Gaia 

Público 

JI 23 

 

205 

Tabela 9 – Nº de alunos, por nível de ensino, para os concelhos do Grande Porto no ano lectivo 
2004/2005 Fonte: DREN, 2005 

Concelho JI 1º CEB 2º CEB 3º CEB Secundário 
Espinho 846 1772 974 1285 1383 
Gondomar 2060 6919 3571 4912 2934 
Maia 1995 4989 2627 3748 2616 
Matosinhos 2338 6962 3888 5254 3314 
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Porto 6127 12600 6901 9354 9563 
Póvoa de Varzim 948 3402 2131 2483 1887 
Valongo 1913 4587 2629 3461 2014 
Vila do Conde 2014 3867 2041 2644 1485 
Vila Nova de Gaia 4742 13266 7245 9597 6061 
Grande Porto 22983 58364 32007 42738 31257 

Tabela 10 – Nº de professores, por nível de ensino, para os concelhos do Grande Porto no ano lectivo 
2004/2005. Fonte: DREN, 2005 

Concelho Ed. infância 1ºCEB 2ºCEB 3ºCEB Secundário 
Espinho 50 117 122 176 205 
Gondomar 123 459 455 578 443 
Maia 114 337 360 405 513 
Matosinhos 141 466 612 802 594 
Porto 383 813 1130 1496 1604 
Póvoa de Varzim 54 301 288 288 283 
Valongo 120 297 375 393 325 
Vila do Conde 124 292 256 329 192 
Vila Nova de Gaia 293 792 914 1198 873 
Grande Porto 1402 3874 4512 5665 5032 

10.3. Alguns dados sobre a possibilidade de transversalizar o ambiente 
nos currículos escolares 

Uma das necessidades largamente reclamada para o desenvolvimento de novas  formas de 
literacia ambiental através do ensino formal, consiste na transversalização disciplinar de 
temáticas ambientais nos currículos escolares. Esta é uma área emergente em Portugal 
para a qual a equipa de investigação do CIIE-FPCEUP – Centro de Investigação e 
Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade do Porto, se propôs dar um contributo concreto através do projecto “TERRA – 
Transversalização curricular e consciência ambiental”. 
O Projecto TERRA desenrolou-se em duas fases: a primeira fase (2000-2003) dedicou-se à 
transversalização de temas ambientais no 1º Ciclo do EB; a segunda fase (2003-2005 – foi 
financiada pela FCT e FEDER - POCTI/CED/42610/2001), apresentou um objectivo similar 
para o 2º e 3º Ciclos. 
O projecto TERRA propôs-se aprofundar, avaliar e elaborar teoricamente conjuntos de 
propostas transversais aos programas curriculares dos 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, 
trabalhando diferentes questões sócio-ambientais relevantes da actualidade e apresentando 
como objectivo final a edição de materiais pedagógicos (1º Ciclo) e de orientações em 
educação para a sustentabilidade (EA/EDS – educação ambiental/educação para o 
desenvolvimento sustentável; 2º e 3º Ciclos) para professores daqueles níveis de ensino. A 
síntese deste trabalho desenvolvido ao longo de cinco anos (2000-2005), e seus resultados 
finais, são apresentados no Anexo 8.
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Articulação entre conteúdos programáticos e projectos de educação ambiental 

Gostaríamos ainda de referir as respostas obtidas junto de vários professores que 
entrevistámos para este diagnóstico relativamente à questão “quais as possíveis 
articulações entre conteúdos programáticos e projectos de EA/EDS?”. 
No geral, os respondentes parecem facilmente ver a possibilidade dessa integração, em 
particular nas áreas curriculares não disciplinares. Seguem-se algumas das respostas: 

• “Existem conteúdos escolares que se adaptam perfeitamente com a abordagem da 
educação ambiental, nomeadamente na disciplina de Ciência da Natureza ou EVT. Tudo 
depende principalmente da sensibilidade do professor que lecciona a disciplina.” 

• “A área-projecto pode constituir-se uma forma de explorar estas temáticas.” 

• “Se existir um esforço por parte dos docentes, nos programas curriculares, há disciplinas 
onde é perfeitamente possível conjugar a educação ambiental com a matéria da 
disciplina. Aliás, todas as disciplinas podem (e deviam) focar a educação ambiental, 
embora exista disciplinas onde essa abordagem seja mais fácil, mas, é necessário 
ultrapassar as dificuldades”. 

• “A educação ambiental é abordada principalmente nas disciplinas de Estudo do Meio e 
Formação Cívica.” 

• “Todas as disciplinas têm esse potencial! Por exemplo, todos os currículos a Biologia e 
Geologia têm uma componente de Desenvolvimento Sustentável (dentro daquela 
interligação da Ciência – Tecnologia – Contexto Sócio-económico – Sociedade – 
Ambiente). Em todas disciplinas de todos os anos há uma componente de EA, por vezes 
as abordagens quer nos livros/manuais não são feitas da forma mais correcta (…) 
Principalmente no básico, o 8º ano inclusive é todo o ano lectivo relacionado com à 
“Sustentabilidade na TERRA”. 

• “A EA pode/deve ser tratada em áreas curriculares não disciplinares, pois não há 
Educação Cívica sem educação ambiental. A Área de Projecto também integra o 
projecto curricular de turma e educação ambiental pode ser aqui...” 

• “Em todas a disciplinas do básico é muito fácil abordar a temática de educação 
ambiental, quer seja a Português, Matemática ou Estudo do Meio.” 

10.4. Participação das escolas do Grande Porto nos principais 
programas de educação ambiental/educação para o desenvolvimento 
sustentável 

Antes de apresentar dados quantitativos relativos à participação das escolas do Grande 
Porto nos programas nacionais Eco-Escolas, Jovens Repórteres para o Ambiente, 
Olimpíadas do Ambiente, Concurso Solar Padre Himalaya e Prosepe, descrevemos 
sucintamente cada um desses programas. 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável      93 

Programa Eco-Escolas 

O programa Eco-Escolas é uma iniciativa europeia da responsabilidade da Associação 
Bandeira Azul da Europa (ABAE) e da Fundação para a Educação Ambiental na Europa 
(FEE Portugal), destinando-se principalmente a escolas do ensino básico. Encontra-se 
implementado em Portugal desde o ano lectivo de 1996/97. 
Este programa procura implementar o processo de Agenda 21 ao nível local, encorajar 
acções, reconhecer e premiar o trabalho desenvolvido pela escola na melhoria do seu 
desempenho ambiental, incentivar a gestão dos espaços escolares e sensibilizar 
comunidades, bem como estimular a criação de parcerias locais entre a escola e autarquias, 
empresas, órgãos de comunicação social e outros agentes.  
A ABAE/FEE Portugal fornece uma metodologia constituída pelos seguintes passos: 
constituição do conselho Eco-Escola (composto por representantes da comunidade escolar 
e local) que servirá como força motriz e deve assegurar a execução das outras vertentes do 
processo; realização de auditorias ambientais à escola; elaboração de um plano de acção 
que deverá ser anualmente revisto com base nas auditorias; a monitorização e avaliação 
das acções do plano de acção); trabalho curricular (os assuntos ambientais que são 
estudados na sala de aula, deverão reflectir-se no funcionamento da escola); divulgação à 
comunidade; e o estabelecimento de um Eco-código (é uma declaração de objectivos 
traduzidos por acções concretas que todos os membros da escola devem seguir). 
Relativamente aos temas abordados, existem três temas base que deveram constar sempre 
do plano de acção de uma Eco-Escola: água, resíduos e energia. Todos os anos é 
destacado outro tema, denominado por tema do ano. Para além destes temas, a escola de 
acordo com a sua auditoria ambiental e com as suas características poderá também 
desenvolver outros temas.  
No acto de inscrição, a escola deverá apresentar uma declaração da câmara municipal que 
demonstre o seu interesse em participar e apoiar a escola durante a implementação do 
programa. 
Uma escola que pretenda ser reconhecida com a Bandeira Verde deverá fazer chegar à 
comissão nacional uma candidatura juntamente com um relatório síntese das actividades 
realizadas no âmbito do programa. Posteriormente a candidatura será analisada, avaliada e 
se cumprir todos os requisitos receberá o galardão das Eco-Escolas. 

Jovens Repórteres para o Ambiente 

O programa Jovens Repórteres para o Ambiente trata-se de um projecto internacional de 
educação ambiental, promovido pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e 
Fundação para a Educação Ambiental na Europa (FEE Portugal), destinado aos alunos do 
9º ao 12º ano, incluindo escolas profissionais. Encontram-se envolvidos neste projecto 
professores e alunos de 17 países que constituem a actual rede Young Reporters for the 
Environment (YRE). 
Este projecto está implementado em Portugal desde 1996, pretendendo contribuir para uma 
preparação dos jovens no exercício de uma cidadania activa na defesa do ambiente, através 
da sua participação nos processos de decisão. 
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As escolas que se inscreverem no projecto poderão trabalhar no nível 1 (nível nacional) ou 
no nível 2 (nível internacional), desde que, no segundo caso, se comprometam a realizar a 
cooperação via Internet e em língua inglesa com outras escolas da rede. Poderão ainda, 
caso queiram, trabalhar em ambos os níveis. 
Para aderir ao programa Jovens Repórteres para o Ambiente a escola terá que disponibilizar 
à equipa participante (alunos e professores) acesso fácil à Internet e estabelecer uma 
parceria com um órgão de comunicação social (local, regional ou nacional). 
Os estudantes que desempenham o papel de jornalistas, têm como missão investigar e 
interpretar questões ambientais relevantes a nível local, reforçando os seus conhecimentos 
no domínio do ambiente, das línguas estrangeiras e das novas tecnologias e técnicas de 
comunicação. Posteriormente, têm ainda a possibilidade de publicar os resultados da 
investigação quer nos jornais escolares, quer na imprensa regional e diária, ao mesmo 
tempo que vão trocando impressões com outros jovens pertencentes à rede. Os temas de 
investigação jornalística são subordinados à agricultura, às cidades, à água, à energia, aos 
resíduos, ao ambiente urbano, às zonas costeiras, ao litoral, entre outros.  
Anualmente são organizados diversos eventos, nomeadamente seminários nacionais (cujo 
objectivo é promover a convivência e troca de ideias entre os diferentes participantes), 
missões (consistem numa viagem de um grupo de jovens a determinado local, nacional ou 
internacional, para investigar e conhecer a dimensão global dos problemas ambientais) e 
concursos (que pretendem premiar os melhores trabalhos realizados no âmbito do projecto). 

Olimpíadas do Ambiente  

As Olimpíadas do Ambiente (OA) são um concurso dirigido aos alunos do 3º ciclo do ensino 
básico e secundário de todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas dos Açores 
e da Madeira. Esta iniciativa é da responsabilidade da Quercus – Associação Nacional de 
Conservação da Natureza e da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica 
Portuguesa. 
O concurso visa incentivar e promover o conhecimento e interesse pela temática ambiental 
nas suas múltiplas vertentes. 
As OA englobam duas categorias distintas, a Categoria A (7º ao 9º ano de escolaridade) e a 
Categoria B (10º ao 12º ano).  
Nos últimos anos, o concurso tem-se desenrolado ao longo das seguintes fases: uma 
eliminatória local; uma eliminatória distrital e uma final nacional. Na final, que se realiza ao 
longo de um fim de semana, além da prova em si é desenvolvido um conjunto de 
actividades práticas, nomeadamente, feiras de experiências laboratoriais e passeios 
pedestres a áreas naturais do país ou zonas protegidas, e realizam-se também colóquios-
debates na sessão solene de entrega de prémios. 
Os principais temas ambientais abordados são: conservação da natureza, recursos naturais, 
poluição, estilos de vida, ameaças globais, política ambiental e realidade portuguesa.  
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Concurso Solar Padre Himalaya 

Trata-se de um concurso de âmbito nacional organizado e promovido pela Sociedade 
Portuguesa de Energia Solar (SPES) e conta com o apoio do Programa Ciência Viva e a 
colaboração do Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI). 
Com início em 2004, é um concurso dirigido às escolas dos ensinos básico e secundário, 
públicas e privadas. A sua realização visa promover a divulgação das energias renováveis 
junto dos alunos e dos professores, alertando para a problemática ambiental relacionada 
com a utilização indiscriminada de combustíveis fósseis e consequente aumento de 
emissões de gases de efeito de estufa. 
O concurso consiste essencialmente na construção de protótipos que funcionem em 
condições reais de radiação solar. No ano lectivo 2004/2005 o concurso teve os quatro 
escalões habituais: Aurora (1º ciclo do Ensino Básico) – construção de um relógio de sol; 
Perigeu (2º ciclo do Ensino Básico) – construção de um forno solar; Apogeu (3º ciclo do 
Ensino Básico) – construção de um carrinho fotovoltaico; e Zénite (Ensino Secundário) – 
construção de um colector solar térmico; mas também contou com mais dois novos 
escalões: Afélio (universitário) – corresponde à apresentação de um projecto de casa solar; 
e Periélio – escalão livre em termos etários e em termos temáticos dentro das energias 
renováveis. 
A avaliação dos trabalhos tem como base três critérios: o desempenho, a criatividade e a 
estética. 

Prosepe 

O programa Prosepe assume-se desde o ano lectivo 1993/1994 como um projecto de 
educação florestal, dinamizado pelo Núcleo de Investigação Científica de Incêndios 
Florestais (NICIF), do Instituto de Estudos Geográficos da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, contando com o apoio da Direcção Geral dos Recursos 
Florestais.  
A iniciativa destina-se a alunos do 1º ciclo até ao secundário, passando pelas escolas 
profissionais e de ensino especial. 
O Prosepe visa contribuir para o desenvolvimento sustentado do sector florestal, através da 
sensibilização da comunidade escolar para a importância da floresta e da sua preservação, 
centrando-se na problemática dos incêndios. O programa apresenta-se como uma 
actividade de complemento curricular, em que o primeiro passo para a sua implementação 
consiste na criação de um Clube da Floresta (composto por alunos e professores). 
Nos últimos dois anos, o financiamento cedido às escolas tem sido escasso, no entanto, as 
escolas têm desenvolvido as suas actividades através de apoios que conseguem junto de 
autarquias, governos civis, etc.). 
A metodologia adoptada pelo Prosepe consiste no envio da ficha de inscrição ou de 
renovação para as escolas no final de cada ano lectivo. No início do ano lectivo seguinte, as 
escolas pertencentes à rede dos Clubes da Florestas recebem o programa de actividades. É 
marcada a primeira reunião com o coordenador distrital, na qual se define o ponto de 
situação de cada clube. 
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O NICIF organiza, ao longo do ano, vários encontros, nomeadamente jornadas para os 
professores participantes e encontros distritais e nacionais dos clubes da florestas. Estes 
encontros baseiam-se em actividades de campo no âmbito da sensibilização florestal, desde 
visitas, jogos, visualização de vídeos, etc.. 
Segundo informações obtidas por nós junto da organização, os Clubes da Floresta voltarão 
a ter um maior apoio financeiro neste ano lectivo (2005/2006). 
 
Na Tabela 11 é possível observar as várias escolas, por concelho do Grande Porto, que 
durante o ano lectivo 2004/2005 desenvolveram trabalho no âmbito dos principais 
programas de EA/EDS descritos. 
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Tabela 11 – Escolas do Grande Porto participantes nos programas de EA/EDS, durante o ano lectivo 
2004/2005.  

Legenda: EE – Eco-Escolas; JRA – Jovens Repórteres para o Ambiente; OA – Olimpíadas do Ambiente; CSPH – Concurso 
Solar Padre Himalaya; P – Prosepe. Fonte: ABAE/FEE Portugal; Escola Superior de Biotecnologia: Sociedade Portuguesa de 

Energia Solar; e Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais. 

Escola EE JRA OA CSPH P
Espinho 

EB 2,3 Domingos Capela     
Gondomar 

EB 1 da Boucinha/JI de Triana 
EB 1 da Venda Nova 
EB 2,3 de Medas     
EB 2,3 de Rio Tinto 
EB 2,3 Frei Manuel de Santa Inês 
Secundária de Gondomar   
Secundária de Rio Tinto  

Maia 
Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras 
Públicas do Norte 
EB 1/JI da Maia 
EB 1/JI Gestalinho – Barca 
EB 2,3 da Maia 
EB 2,3 de Gueifães   
EB 2,3 de Pedrouços 
Secundária da Maia   
Secundária de Águas Santas 
INED – Instituto de Educação e Desenvolvimento  

Matosinhos 
EB 2,3 de Passos José    
EB 2,3 de Leça da Palmeira    
EB 2,3 de Perafita    
EB 2,3 de Leça do Balio   
Secundária c/3 de Augusto Gomes   
Secundária da Boa Nova 
Secundária do Padrão da Légua    
Secundária Senhora da Hora  

Porto 
AESBUC – Externato Augusto Simões Ferreira   
CENFIM Porto – Centro de Formação Profissional da Industria Metalúrgica e 
Metalomecânica 

 

Centro Educativo de Santo António 
Colégio de Nossa Senhora da Paz   
Colégio de Nossa Senhora do Rosário 
Colégio dos Órfãos   
Colégio Luso-Francês   
EB 2,3 de Paranhos   
EB 2,3 do Viso     
EB 2,3 Manoel de Oliveira   
EB 2,3 Nicolau Nasoni   
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Escola EE JRA OA CSPH P
EB 2,3 Augusto Gil  
Secundária Alexandre Herculano  
Secundária Aurélia de Sousa  
Secundária c/3 de Clara de Resende   
Secundária Carolina Michaelis 
Secundária de Rodrigues de Freitas   
Secundária Infante D. Henrique  
Externato das Escravas do Sagrado Coração de Jesus 
Externato Paraíso Infantil 
IM – Instituto Multimédia  
JI "O Patinhas" 
Universidade Fernando Pessoa    

Póvoa de Varzim 
EB 1 n.º1 da Póvoa de Varzim – Século 
EB 1 Nossa Senhora da Saúde 
EB 1 n.º3 de Laúndos 
EB 2,3 de Rates 
EB 2,3 Dr. Flávio Gonçalves   
EB 2,3 de Aver-o-Mar 

Valongo 
EB 1/JI da Gandra 
EB 1/JI Saibreiras 
EB 1 da Boavista 
EB 1 de Ermesinde/J. I. Carvalhal 
EB 2,3 Padre Américo   
EB 2,3 de Sobrado     
EB 2,3 D. António Ferreira Gomes   
Secundária de Ermesinde   
Secundária de Valongo   

Vila do Conde 
Agrupamento Vertical Escola Maria Pais Ribeiro "Ribeirinha"   
EB 1/JI de Caxinas   
EB 2,3 "A Ribeirinha"    
EB 2,3 Frei João de Vila do Conde    
EB 2,3 Júlio Saúl Dias 

Vila Nova de Gaia 
Centro Social de Sandim 
Colégio dos Cedros   
Colégio de Gaia    
Colégio Internato dos Carvalhos   
EB 1 das Pedras 
EB 1 n.º1 do Alquebre 
EB 2,3 de Avintes   
EB 2,3 Sophia de Mello Breyner   
EB 2,3 de Valadares    
EB 2,3 de Soares dos Reis   
EB 2,3 Teixeira Lopes 
Secundária Almeida Garrett   
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Escola EE JRA OA CSPH P
Secundária António Sérgio   
Secundária de Inês de Castro   
Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves 
Secundária c/3 de Carvalhos   
Secundaria c/3 Arq. Oliveira Ferreira – Arcozelo   
Secundária c/3 Condes de Resende   
Secundária c/3 Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves    

Na Tabela 12 são apresentados os dados relativos ao número total de escolas por concelho 
participante em cada programa, bem como um total de participação para cada concelho. 
Verifica-se que os concelhos de Matosinhos e Porto são aqueles que marcam presença em 
todos os programas. Espinho só marca presença num deles. 
 

Tabela 12 – Número de escolas participantes nos programas de EA/EDS, durante o ano lectivo 
2004/2005 por concelho do Grande Porto.  

Legenda: EE – Eco-Escolas; JRA – Jovens Repórteres para o Ambiente; OA – Olimpíadas do Ambiente; CSPH – Concurso 
Solar Padre Himalaya; P – Prosepe. A inexistência de programa é assinalada com (-) 

 
Relativamente aos concelhos do Grande Porto, a Tabela 13 mostra que os programas com 
maior participação, no ano lectivo de 2004/2005, foram as Olimpíadas do Ambiente (38 
escolas inscritas), seguida pelas Eco-Escolas (30 escolas inscritas) e o Concurso Solar 
Padre Himalaya (16 escolas inscritas). Os programas que contaram com menos inscrições 
foram o Jovens Repórteres para o Ambiente e o Prosepe, com 10 e 8 escolas inscritas, 
respectivamente. 
Da análise dos dados verifica-se que no Grande Porto a taxa de participação das escolas 
em alguns dos programas (Olimpíadas do Ambiente, Concurso Solar Padre Himalaya e 
Jovens Repórteres para o Ambiente) foi superior à média nacional. 
No entanto, e numa análise global, o que ressalta destes dados é um baixo nível de adesão 
das escolas do Grande Porto (e também ao nível do país) aos programas aqui referidos. 

Concelhos EE JRA OA CSPH P Total 
Espinho - - - - 1 1 
Gondomar 4 1 2 - 1 8 
Maia 6 2 3 - - 10 
Matosinhos 1 1 2 5 1 10 
Porto 6 6 12 5 1 30 
Póvoa de Varzim 4 - 2 - 1 7 
Valongo 4 - 4 - 1 9 
Vila do Conde 1 - 2 2 - 5 
Vila Nova de Gaia 4 - 11 4 2 21 
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Tabela 13 – Número de escolas participantes em programas de EA/EDS, no ano lectivo 2004/2005, 

para o Grande Porto e Portugal Continental (frequência absoluta e percentagem de participação) 
Fontes: os dados relativos aos programas forma fornecidos pelas respectivas organizações. Os dados sobre o número de 
estabelecimento de ensino no Grande Porto e Portugal Continental foram cedidos pela DREN (GIASE, 2005). Nota: dados 

provisórios relativos ao ano lectivo 2004/2005) 

Ao analisar a participação das escolas do Grande Porto nos programas nacionais 
destinados todos os níveis de ensino (desde o 1º ciclo ao secundário) - Eco-Escolas, 
Concurso Solar Padre Himalaya e Prosepe – é possível concluir que os concelhos da Maia, 
Póvoa de Varzim e Valongo são aqueles com um maior número de inscrições no programa 
Eco-Escolas (Tabela 14). Oito por cento das escolas da Maia e sete por cento das da Póvoa 
de Varzim e Valongo participam neste programa. 
No concelho de Matosinhos cinco por cento das escolas envolveram-se no Concurso Solar 
Padre Himalaya, uma percentagem de participação acima da dos outros concelhos. 
Relativamente ao programa Prosepe, Espinho tem uma participação acima dos restantes 
concelhos (3%), que corresponde a uma escola num universo de 32. 

 
Tabela 14 – Percentagem de escolas por concelho aderente aos programas Eco-Escolas (EE), 

Concurso Solar Padre Himalaya (CSPH), Prosepe (P) no ano lectivo 2004/2005 

Concelhos % EE % CSPH % P
Espinho - - 3,2 

Gondomar 3,1 - 1,0 

Maia 7,7 - - 

Matosinhos 0,9 4,9 1,0 

Porto 2,4 2,1 0,4 

Póvoa de Varzim 6,7 - 2,0 

Valongo 7,4 - 1,9 

Vila do Conde 1,1 3,0 - 

Vila Nova de Gaia 2,0 2,2 1,1 

No que respeita ao número de alunos envolvidos nos programas de EA/EDS durante o ano 
lectivo 2004/2005, foram-nos fornecidos pelas respectivas organizações apenas dados 
relativos aos programas Eco-Escolas e Jovens Repórteres para o Ambiente (Tabela 15). 

Grande Porto País 
Programas 

Nº escolas %
participação Nº escolas %

participação 
Eco-Escolas 30 2,9 450 3,1 
Jovens Repórteres para o Ambiente 10 7,8 79 6,1 
Olimpíadas do Ambiente 38 29,5 312 24,1 
Concurso Solar Padre Himalaya 16 1,8 129 1,3 
Prosepe 8 0,9 236 2,4 
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O programa Eco-Escolas envolve 6695 alunos na região e o Jovens Repórteres para o 
Ambiente envolve 217. O concelho da Maia é o que mais contribuiu com alunos no 
programa (2001) seguido pelo concelho de Gondomar (1170). A Maia tem 12,5% da sua 
população escolar total envolvida no programa. De seguida surgem Póvoa de Varzim, 
Valongo e Gondomar. 
No programa Jovens Repórteres para o Ambiente a percentagem de alunos envolvidos por 
concelho (em relação à população escolar total desse concelho admissível para este 
programa) é sempre inferior a 1%. No entanto, os concelhos da Maia e do Porto são os que 
têm envolvida neste programa uma maior fatia da sua população escolar (0,8 e 0,7%, 
respectivamente). 
 
Tabela 15 – Alunos participantes nos programas Eco-Escolas e Jovens Repórteres para o Ambiente 

em valor absoluto e frequência por concelho no ano lectivo 2004/2005.  
Dados fornecidos pelos organizadores. 

EE JRA Concelhos 
N.º de alunos % participação N.º de alunos % participação 

Espinho 0 - 0 - 
Gondomar 1170 5,7 4 0,1 
Maia 2001 12,5 50 0,8 
Matosinhos 180 0,8 24 0,3 
Porto 618 1,4 139 0,7 
Póvoa de Varzim 654 6,0 0 - 
Valongo 883 6,0 0 - 
Vila do Conde 575 4,8 0 - 
Vila Nova de Gaia 614 1,5 0 - 

O trabalho desenvolvido durante o ano lectivo 2004/2005 nas escolas do Grande Porto foi 
reconhecido no âmbito dos programas referidos: 

• Escola Secundária de Rio Tinto (Gondomar) » uma menção honrosa nas Olimpíadas do 
Ambiente - Categoria B. 

• CENFIM Porto – Centro de Formação Profissional da Industria Metalúrgica e 
Metalomecânica (Porto) » 2º Prémio  no escalão ZÉNITE  e o 1º Prémio no escalão 
PERIÉLIO Concurso Solar Padre Himalaya. 

• Colégio Luso-Francês (Porto) » uma menção honrosa nas Olimpíadas do Ambiente - 
Categoria A. 

• Escola EB 2,3 Augusto Gil (Porto) » 3º prémio num Concurso Nacional de Fotografia dos 
Jovens Repórteres para o Ambiente. 

• Escola Secundária c/3 Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves (Vila Nova de Gaia) »  3º 
Prémio - escalão Periélio no Concurso Solar Padre Himalaya. 
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10.5. Estudos de caso: 30 projectos de educação ambiental/educação 
para o desenvolvimento sustentável nas escolas do Grande Porto 

Nas próximas páginas apresentamos uma análise relativa a um conjunto de 30 estudos de 
caso de projectos de EA/EDS nas escolas. É um número arbitrário mas que acreditamos 
poder reflectir um conjunto de exemplos na região ao nível da implementação de projectos 
de EA/EDS. Tentamos garantir a maior diversidade possível ao nível do concelho de 
implantação da escola (seleccionamos 3 a 4 casos por concelho), do nível de ensino 
(tentamos integrar casos desde o jardim de infância ao nível secundário), do tipo de 
estabelecimento (escolas públicas, privadas, centros sociais). 
Através destes casos queremos mostrar o que de exemplar se faz na região e acima de 
tudo incentivar, através dos sucessos e do reconhecimento das dificuldades comuns, outras 
iniciativas semelhantes. 
Sabemos que as escolas vivem problemas financeiros mais ou menos graves e que o 
professor tem uma carreira muito exigente. Por vezes demasiado exigente, pois aos 
professores é pedida uma tarefa extremamente complexa e que é contrariada por um 
conjunto de factores externos, muitas vezes também institucionais (Delors et al, 1996). No 
entanto, nesse contexto difícil, muitos professores (e escolas) foram capazes de ultrapassar 
as limitações financeiras, burocráticas e as diversas pressões e exigências sociais impostas 
pela sociedade e construíram experiências educativas que tiveram, têm ou terão um impacto 
real nas vidas dos seus alunos e eventualmente da comunidade. Efectivamente foram 
capazes de olhar para as dificuldades e encará-las como desafios e não como justificação 
para a inacção. Por todas as razões queremos destacar aqui essas experiências educativas 
e enfatizar o seu valor. 
Pretendemos ainda, através de uma análise global destes 30 casos, puramente qualitativa e 
naturalmente subjectiva, destacar alguns aspectos que nos pareceram pertinentes de 
assinalar. 
Na Tabela 16 apresentamos sucintamente os 30 estudos de caso seleccionados. O texto 
integral dos casos pode ser analisado no Anexo 8. 
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Tabela 16 – Escolas e projectos seleccionados por concelho do Grande Porto para ser alvo de 
análise 

Concelho Escola Projecto 

EB 1/ JI nº1 de Marinha 

 [Projecto “Água mole em pedra dura…” ] 
No projecto desenvolvido pela EB1/LJ da Marinha as 
professoras procuram que as crianças lidem com o objecto de 
estudo, para o perceberem e assimilarem mais depressa os 
conteúdos, pois existe uma ligação entre a teoria a prática. E é 
nas idades mais tenras que se precisa de referências e de lidar 
directamente com as coisas para se ter um entendimento 
significativos delas, esta filosofia é seguida por esta escola que 
trabalha com crianças 4 aos 8 anos de idade. O projecto teve 
impacto no seio de toda a comunidade educativa e contribuiu 
para a mudança de hábitos, por exemplo: “agora os miúdos 
quando vão beber água enchem somente um pouco o copo, se 
depois quiserem beber mais repetem, para não deitar água 
fora.” Destacamos a importância que a escola deu à formação 
promovendo várias oportunidades para todos os elementos 
envolvidos no projecto (professores, alunos e auxiliares de 
acção educativa) e a escolha de uma temática familiar da 
comunidade em torno da escola, permitindo-lhes envolver-se 
no projecto. Os professores são o motor que impulsiona todo o 
trabalho: “Nós muitas vezes somos o arranque, somos o motor, 
mas depois falando com eles acertamos (…)” Os sucessos do 
projecto reflectem-se, principalmente, na motivação e 
entusiasmos das crianças: “Nós sentimos que os miúdos 
gostaram mesmo (…)”. 

Espinho 

EB 2,3 Domingos Capela 

[Clube Hedera Helix]
Quando se entra nesta escola o nosso olhar é de imediato 
roubado para a observação da limpeza e asseio do espaço, 
proporcionado pelo Clube Hedera Helix. Já com sete anos de 
idade, as actividades desenvolvidas vão ao encontro das 
temáticas da limpeza, higiene e reciclagem, para além da 
valorização da natureza, uma vez que são problemáticas que 
assomam o meio envolvente da escola. Já reúnem alguns 
prémios que são exibidos com orgulho e que servem de 
motivação para se investir ainda mais no projecto. Neste clube, 
coordenado e participado só por docentes do sexo feminino, 
desconhecem os conceitos de dificuldade e de desistência e 
sentem-se bem acolhidas pelo conselho executivo: “A escola 
gosta deste projecto” e “todos os anos nos dá carta branca”. 
Um dos sucessos que declaram é o de que “temos sempre 
clientes”, pois os alunos procuram muito o clube.  
Os recursos financeiros para o clube vêm do orçamento da 
escola e de cotas simbólicas pagas pelos membros do clube 
(alunos e professores).  
O envolvimento da comunidade das acções é baixo mas em 
algumas actividades o clube abre-se ao exterior, interagindo 
com idosos da comunidade, por exemplo. 
Os alunos nada mudariam na dinâmica do clube mas gostavam 
de aprender no futuro sobre “o motivo da extinção dos 
animais”… Mais um desafio para o Clube Hedera Helix. 
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Concelho Escola Projecto 

Secundária Dr. Manuel 
Gomes de Almeida 

[Clube do Ambiente] 
O Clube do Ambiente da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes 
Almeida já conta com nove anos de existência e com a 
teimosia e persistência de dois professores que tentam manter 
o clube vivo. Através do discurso dos professores Alberto 
Caeiro e Octávio Lima podemos apreciar que o clube tem um 
funcionamento muito prático e caracteriza-se por ter iniciativas 
que pretendem o reflexo junto da sociedade envolvente da 
escola. Estes professores ambicionam fomentar o carácter 
interventor e activo dos alunos em prol causas ambientais 
injustas. Os 15 alunos participantes no projecto, num trabalho 
conjunto com os dois professores, têm um método muito 
caseiro de agir, não seguem grandes planificações mas têm 
conseguido bons resultados.  

JI de Trás da Serra 

[Quanto mais separas, mais ganhas] 
Uma ideia tão simples como um concurso de recolha selectiva 
de resíduos conseguiu mobilizar e envolver as famílias deste 
jardim-de-infância que, até aí, mal entravam no espaço onde 
ficam diariamente as suas crianças. Além do terceiro lugar no 
concurso promovido pelo Departamento de Ambiente e 
Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Gondomar, que viria 
a render um computador com ligação à Internet, através deste 
projecto adquiriram-se novas atitudes e comportamentos em 
relação aos resíduos sólidos urbanos. A competição entre 
vários jardins-de-infância da mesma freguesia (dois dos quais 
com um prémio) motivou ainda mais a afluência de familiares e 
vizinhos a esta iniciativa. As actividades desenvolvidas em 
torno da mascote “Virgolino Pascoal” são um bom exemplo de 
articulação entre o projecto e os conteúdos curriculares do 
Ensino Pré-escolar. 

Gondomar 

EB 2,3 de Medas 

[Clube da Floresta - Prosepe] 
Ao observar esta escola a partir do exterior somos 
agradavelmente surpreendidos com a variedade de plantas 
aromáticas, árvores de fruto e outras plantas que nela vivem. 
Estas e outras acções resultam de um esforço que o Clube da 
Floresta tem vindo a desenvolver ao longo dos seus cinco anos 
de vida. O Clube vive da dedicação de três docentes e de cerca 
de 50 alunos por ano e mantém-se fiel ao seu objectivo 
principal: promover a preservação das florestas e dos espaços 
verdes. Apesar dos resultados, o coordenador admite que mais 
poderia ser feito, nomeadamente ao nível da integração 
curricular. Os jovens participantes no Clube sentem que estão 
a melhorar “o visual da escola” e que estão a fazer coisas pelos 
próximos alunos, aos quais já começaram a “passar o 
testemunho”. Os jovens deste clube arriscam sugerir que para 
o futuro gostariam de visitar mais locais de Portugal e que 
querem aprender mais sobre espécies animais e vegetais 
características: “para aprender a dar mais importância ao País”. 
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Concelho Escola Projecto 

Secundária de Rio Tinto 

[Projecto de Área Escola sobre Compostagem (12º ano)] 
Neste projecto houve vários factores convergentes que foram 
decisivos para o sucesso da iniciativa: a tradição e filosofia em 
educação ambiental previamente existente na escola; a 
vontade que uma turma do 12º ano demonstrou em 
implementar a compostagem doméstica durante a Área Escola 
e, não menos importante, a conjugação das entidades Câmara 
Municipal de Gondomar e Lipor para o apoio logístico e 
formativo. Com a ajuda e articulação de professores, 
funcionários, órgãos de gestão e de entidades exteriores, essa 
turma empenhou-se intensamente na implementação efectiva 
da compostagem. O projecto teve tanto sucesso que, no âmbito 
do concurso “Jovens Repórteres para o Ambiente”, uma aluna 
publicou um artigo sobre a compostagem para o jornal da 
escola e para o jornal do Programa URBAN II. 

Creche e JI de Crestins 
(Santa Casa da Misericórdia 
da Maia) 

[Projecto RIR – Reciclar, Inovar e Reutilizar] 
Tendo nascido há três anos do desejo de rentabilizar 
pedagogicamente os espaços verdes do jardim-de-infância, 
três educadoras têm-se dedicado de forma notável e em 
horário pós-laboral à coordenação de uma horta pedagógica e 
de iniciativas ligadas aos resíduos. No projecto RIR – Reciclar, 
Inovar e Reutilizar, desde as crianças que “vivem tudo 
intensamente”, às auxiliares, educadoras e pais, todos têm 
plantado e colhido os frutos do jardim/horta e do seu enorme 
esforço e dedicação. Uma peça essencial deste puzzle bem 
sucedido foi, sem dúvida, a colaboração de um eco-conselheiro 
da Lipor que tem acompanhado próxima e activamente o 
projecto. Com o RIR, os filhos conseguem passar mais tempo 
juntos com os seus pais e estes têm uma oportunidade de 
recordar e valorizar as vivências rurais. 

EB 1/ JI do Gestalinho 

[“A nossa Água”] 
Este estudo de caso mostra, acima de tudo, uma convergência 
de esforços pela educação na preservação do recurso ‘água’. 
Foi notório o envolvimento de toda a escola neste projecto com 
um objectivo comum, desde os alunos, professores e 
funcionários até aos pais. Houve um acompanhamento 
pedagógico mensal e apoio material por parte de uma entidade 
proponente do projecto – a empresa Águas do Douro e Paiva 
(AdDP). A inovação da iniciativa da AdDP deu-se a vários 
níveis, a começar pelo facto das escolas só passarem à fase 
de implementação dos projectos se as propostas fossem 
premiadas. A inovação também passou pelo tipo de actividades 
sugeridas às escolas: sessões lúdicas sobre a água e os 
ecossistemas ribeirinhos; jogos pedagógicos; teatro; animação 
de músicas; etc., às quais a escola acatou com entusiasmo. 

Maia 

EB 2,3 de Pedrouços 

[Clube da Floresta] 
Nesta escola podemos encontrar um jardim frondoso, cuidado 
e defendido atentamente por alunos do Clube da Floresta que 
também actuam em áreas como a separação de resíduos. 
Sobressai um esforço contínuo em valorizar a educação 
ambiental através da participação em diversas iniciativas e 
solicitações exteriores. Não obstante, sentem-se resistências 
por parte dos alunos da escola em respeitar o trabalho feito, 
sendo necessário substituir continuamente as vedações dos 
espaços verdes. Sem dúvida que a enorme dedicação de um 
professor que, curiosamente, não é da área das ciências 
naturais, tem sido o grande impulso para a manutenção deste 
clube, apesar das crescentes adversidades. 
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Concelho Escola Projecto 

Secundária de Águas 
Santas 

[Programa Eco-Escolas] 
Nesta escola assistimos a uma vontade efectiva de 
diagnosticar a situação ambiental e de melhorá-la 
continuamente através de todos os membros escolares, 
incluindo o pessoal não docente. A prova disso é o 
reconhecimento por parte da Câmara Municipal da Maia de que 
esta escola tem uma das melhores taxas de separação de 
resíduos do Concelho. Com oito galardões “Bandeira Verde” 
em nove anos de participação no Programa Eco-Escolas, é 
sem dúvida um bom exemplo de como professores de Língua 
Inglesa e de outras áreas fora das Ciências podem 
perfeitamente dinamizar actividades interessantes para os 
jovens e consistentes a nível de articulação curricular, por 
exemplo. 

EB 1 nº2 Cruz de Pau /JI da 
Biquinha 

[Projecto Curricular de Turma “Conhecer a minha 
Freguesia”] 
Conhecer a escola e “a minha freguesia” foi uma fórmula que 
ajudou a sensibilizar e incentivar os alunos de uma turma com 
várias carências, para valores como a cidadania e o respeito 
pelo próximo e pelos espaços. Mais do que dar todo o 
programa curricular, houve a preocupação de interligar 
conhecimentos e actividades, de forma lúdica e pedagógica, 
como forma de melhorar o comportamento e a auto-estima 
destas crianças. Um dos alunos com maiores problemas de 
comportamento, por exemplo, era dos que mais insistia para 
fazerem actividades de reutilização de materiais. 

EB 1/ JI da Quinta de S. 
Gens 

[Projecto educativo: “Viver com Arte”] 
Mais do que um projecto, o “Viver com Arte” é uma forma de 
estar que envolve toda a escola numa dinâmica alternativa ao 
sistema de ensino tradicional e onde várias componentes 
artísticas e cívicas são altamente valorizadas, a par com as 
áreas disciplinares. A auto-análise de atitudes e 
comportamentos que os alunos fazem no fórum semanal é uma 
das estratégias utilizadas para fomentar valores como a 
tolerância e a liberdade de expressão. A capacidade de 
argumentação e a expressão oral foram algumas das 
competências que sobressaíram durante a entrevista aos 
alunos. Ao substituir, progressivamente, os manuais escolares 
por dossiers/manuais elaborados por professores e alunos, 
esta escola caminha a passos largos para uma plena 
flexibilização do currículo. Além disso, o forte empenho dos 
pais e de outras entidades neste projecto e o gosto das 
crianças em estar na escola como se fosse uma segunda casa 
prova que aqui se vive uma verdadeira abertura e integração 
na comunidade. 

Matosinhos 

Secundária da Boa Nova 

[“Por uma escola mais limpa e mais amiga do ambiente] 
A minimização do problema de abandono de resíduos em 
vários espaços da escola foi conseguida através de uma 
campanha extremamente incisiva. Usando uma estratégia de 
“marketing ambiental” adequada aos jovens, uma professora de 
Educação Física conseguiu conquistar o interesse de outros 
colegas e dos funcionários para esta questão. Como resultado 
do esforço de todos, foi possível reduzir mais de 50% a 
quantidade de “lixo” deixado no interior da escola e mais de 
75% dos resíduos atirados para o chão no exterior. Este valor 
só foi atingido depois de os alunos olharem para cartazes do 
tipo: “Não queremos que limpes. Apenas que não sujes!” e da 
sua posterior participação na limpeza da escola. 
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Concelho Escola Projecto 

EB 2,3 de Miragaia 

[Projecto Educativo da Escola] 
A escola EB 2,3 de Miragaia foi escolhida por nós como um 
estudo de caso, não por desenvolver um projecto de educação 
ambiental exemplar mas por ter um projecto educativo de 
escola que deve ser apresentado como um bom exemplo. 
Desta forma, facilitar-nos-á a compreensão do funcionamento 
do projecto educativo de escola e da sua concepção e 
aplicação em consonância com a prática.  
A escola de Miragaia é um exemplo de força, de persistência e 
de luta constante contra uma realidade escolar recheada de 
carências a todos os níveis. Esta escola estrutura o seu 
projecto educativo de acordo com os problemas identificados e 
procurando sempre fazer os ajustes necessários de acordo 
com as características específicas da sua população. A teoria 
que descreve o projecto está de mãos dadas com o dia-a-dia 
da escola, só assim é que têm conseguido alguns sucessos. 

EB 2,3 do Viso 

[Clube da Floresta Pulmões do Mundo] 
O Projecto do Clube da Floresta Pulmões do Mundo surgiu no 
âmbito do Prosepe com o intuito de sensibilizar a população 
escolar para questões ambientais e acima de tudo ser mais 
uma esperança a iluminar a vida destes alunos que precisam 
de referências e de quem lhes dê alguma atenção. Com a 
duração de 8 anos, já somaram alguns prémios que são 
avaliados como sucessos, no entanto, os sucessos 
considerados mais importantes pela professora Sílvia Portela, 
são a recuperação de alguns alunos mais problemáticos. O 
Clube da Floresta pretende que os alunos adquiram 
consciência ambiental e uma verdadeira mudança de atitudes 
no seu dia-a-dia: ”Sim. Reciclar, poupar água, sabemos que 
não devemos fazer algumas coisas nas florestas para não 
provocarmos incêndios. Estamos mais informadas sobre o 
ambiente.” 

Porto 

Secundária Aurélia de 
Sousa 

[Eco-Cidadãos – Jovens Repórteres para o Ambiente] 
O projecto Eco-Cidadãos fomenta uma cultura de ambiente no 
âmbito de dois projectos destinados para dois níveis de ensino 
da escola. Assim, o Eco-Escolas destina-se para o ensino 
básico e os Jovens Reportes para o ensino secundário. Este 
último proporciona aos alunos o contacto com novas culturas e 
o desenvolvimento e aperfeiçoamento da língua inglesa numa 
rede europeia de troca de experiências e informação, 
funcionando como uma oportunidade para os alunos alargarem 
horizontes. Os sucessos do projecto reflectem-se no facto de 
todos os anos o mesmo trazer algo de novo para todos os 
participantes e à medida que vão continuando têm aprendido 
mais e têm tido mais apoio. 
Com sete anos de experiência em projectos ambientais a 
escola tem feito um trabalho significativo junto dos alunos: “os 
jovens não são o futuro, mas sim o presente. Os jovens têm 
que começar a actuar agora, não podem esperar.” 
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Concelho Escola Projecto 

Externato das Escravas do 
Sagrado Coração de Jesus 

 [Projecto Eco-Escolas] 
O projecto Eco-Escolas desenvolve pequenas acções 
ambientais que nos alunos reflectem um grande impacto a nível 
dos seus comportamentos enquanto cidadãos informados e 
conscientes da sua presença/influência no planeta. O que mais 
cativou estes alunos durante o projecto foi o facto de poderem 
sensibilizar as pessoas, através de cartazes ou mesmo 
tentando falar com elas e, acima de tudo, procurem dar o 
exemplo: “Um não pode mudar o planeta, mas pelo menos 
alguns já podem ajudar!”. Com apenas dois anos de existência 
o processo Eco-Escolas conseguiu cativar toda a escola pois, 
começaram a trabalhá-lo num nível de ensino e agora todo o 
colégio está envolvido.  

EB 1 nº 6 “O Século” 

[Projecto “Dá a mão pelo Ambiente”] 
Mais do que uma sensibilização e comunicação sobre as 
questões ambientais, neste projecto vive-se um espírito de 
acção que pretende contribuir para uma efectiva mudança 
ambiental. Há quatro anos em curso, o projecto “Dá a mão pelo 
ambiente” tem envolvido directamente duas professoras 
efectivas e 15 alunos por ano. Embora sem a participação 
directa dos pais e dos funcionários, a escola tem tentado 
resolver vários problemas ambientais com a ajuda da Câmara 
Municipal de Póvoa de Varzim: estão a implementar soluções 
para diminuir o consumo e poluição nas áreas da água, 
resíduos, energia e transportes; e através da colocação de 
cartazes por iniciativa dos próprios alunos, conseguiram 
diminuir a poluição sonora dentro da cantina. A oferta de livros, 
em troca da entrega de pilhas usadas, é um exemplo de como 
a adesão a iniciativas de entidades exteriores pode gerar 
recursos para a escola. 

EB 2,3 de Rates 

[Programa Eco-Escolas] 
Este caso é um bom exemplo de como o Programa Eco-
Escolas pode estar ao serviço da resolução efectiva de 
problemas detectados pelas escolas. De acordo com os órgãos 
de gestão da EB 2,3 de Rates, um dos problemas que urgia 
resolver e vigiar, de forma contínua e sustentada, era a questão 
dos resíduos. Este esforço é visível pela vontade de continuar o 
processo, mesmo fora do âmbito de um projecto reconhecido a 
nível nacional e internacional. Com o Programa Eco-Escolas 
conseguiu-se que os funcionários começassem a separar os 
resíduos para valorização e que diminuísse a quantidade de 
resíduos lançados no chão dos espaços da escola. 

Póvoa de 
Varzim 

EB 2,3 Cego do Maio 

[Clube de Ambiente de Ensino Especial] 
Nesta escola, assistimos a uma dinamização crescente de 
actividades ambientais com os alunos do Ensino Especial. Com 
o Clube do Ambiente pretende-se sensibilizar os alunos para a 
preservação do ambiente “dar-lhes actividades mais práticas e 
motivadoras para eles.” Ao observarmos, por exemplo, o 
empenho que existe em cuidar dos vasos da estufa, em fazer a 
germinação de sementes e plantação de produtos da horta, 
notamos que este clube está a tentar encontrar o seu papel na 
comunidade escolar. Desde que vieram para o clube, “(…) os 
meninos (do Ensino Especial) estão mais conscientes, como 
indivíduos, do seu papel na preservação do ambiente. São 
capazes de levar isto muito mais a sério (do que os do Ensino 
Regular) e levar a palavra aos outros.” Embora não tenhamos o 
feedback de uma amostra representativa de alunos, ficamos 
com a ideia de que há uma série de ajustes que o clube 
necessita e deseja fazer, em termos de organização, para que 
as actividades se tornem mais motivadoras.  
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Concelho Escola Projecto 

EB 1 de Xisto 

[Projecto de Escola “Ateliers de Trabalho”] 
Desde ateliers de arte, jardinagem, carpintaria até aos ateliers 
de cozinha e costura, são muitas as opções que esta escola 
oferece há dez anos aos alunos do Ensino Regular e Especial. 
A intenção dos “Ateliers de trabalho” tem sido alcançar, aos 
poucos, uma “igualdade” de tratamento entre os alunos destes 
dois tipos de ensino e a integração e aceitação dos alunos com 
deficiência, por parte dos pais dos alunos ditos “normais” e 
pelos novos professores e auxiliares. A criatividade e 
integração deste projecto chegam a várias áreas, 
inclusivamente à Matemática. Para estimular a motivação por 
esta área e envolver os pais no acompanhamento dos estudos, 
todos os fins-de-semana a família tentava resolver um 
problema. E ao Domingo, muitos pais diziam: “Amanhã não te 
esqueças de perguntar à professora sobre o problema!”. A 
integração dos alunos com deficiência dá-se, nomeadamente, 
na “hora do conto”, em que estes alunos dramatizam uma 
história para todos os colegas da turma. Uma vez por semana, 
esta animação é voltada para a comunidade, tendo lugar no 
Centro Cultural de Valongo. Destaca-se a valorização dada à 
formação e às competências, quer do pessoal docente, quer do 
não docente.  

EB 2,3 Padre Américo 

[Área de Projecto/ Clube do Ambiente] 
A multidisciplinaridade e a integração curricular são o mote 
para actividades ambientais desenvolvidas, principalmente em 
Área de Projecto e em várias áreas disciplinares, como a 
Geografia, Educação Visual e Tecnológica (EVT) e as Ciências. 
Com o apoio da Lipor, os alunos uniram a “arte” e o “ambiente”, 
elaborando flores de plástico e papel; frascos decorativos; 
bolas de Natal a partir de pacotes de leite, etc. Ou seja, em 
termos de funcionamento, apesar de haver um clube do 
ambiente como pano de fundo, quase todas as actividades 
foram desenvolvidas em contexto de sala de aula, consoante 
com os recursos disponíveis. Nesta experiência educativa e, 
em concreto, sobre o potencial de reutilização dos resíduos, 
notou-se claramente que os alunos ficaram muito 
entusiasmados e espantados com tudo aquilo que se pode criar 
a partir de objectos e materiais usados.  

Valongo 

EB 2,3 Dom António 
Ferreira Gomes 

[Clube do Jovem Saudável] 
Nesta escola, é notório um efervescer de iniciativas e de 
grupos temáticos que desejam encontrar o seu espaço fora do 
currículo tradicional. Tabaco, alimentação, sexualidade, higiene 
e exercício físico são alguns dos assuntos discutidos no Clube 
do Jovem Saudável desde há nove anos o qual, a par com 
outros clubes temáticos da escola, pretende contribuir para um 
crescimento saudável e sustentável dos seus alunos. Apesar 
de não haver uma intenção explícita de interligar os hábitos de 
vida saudável com a educação para a sustentabilidade, 
poderemos considerar que a multiplicidade de clubes temáticos 
(ex. Clube da Cidadania, do Ambiente, do Jovem Saudável) e a 
sua possível articulação, poderão contribuir, de uma forma 
muito concreta, para uma vivência sustentável da comunidade 
escolar nas suas múltiplas vertentes. Esta interligação, de 
resto, é já visível no aumento de sensibilização para a questão 
dos resíduos da escola pela aluna com quem falámos, desde 
que começou a participar na Clube do Jovem Saudável. 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável      110 

Concelho Escola Projecto 

Secundária de Ermesinde 

[Área curricular não disciplinar – “Ambiente”] 
Com mais de dez anos de experiência em educação ambiental, 
a Escola Secundária de Ermesinde tem defendido várias 
iniciativas, entre as quais o Grupo Ecológico e o Programa 
“Jovens Repórteres para o Ambiente”. A área não disciplinar 
“Ambiente”, criada há dois anos para o 8º ano por motivação 
dos professores para esta temática, conjuga actividades muito 
práticas de forma a motivar os jovens para várias questões e 
tornar apetecível a vivência escolar. Sabendo que elaborar 
relatórios e trabalhos escritos não é uma tarefa muito atractiva 
para os alunos, os coordenadores da área “Ambiente” têm-se 
preocupado em promover a discussão de vários problemas 
ambientais através de ateliers de reutilização de resíduos, da 
participação em concursos de banda desenhada temáticas, de 
debates sobre temas actuais da sociedade e da construção de 
maquetas de equipamentos de energias renováveis. 

EB 1/ JI nº6 dos 
Benguiados 

[Projecto “Ajuda-me a salvar o Ambiente”] 
Ao “mergulhar” neste projecto transparece uma real comunhão 
de objectivos e de motivações entre os alunos de uma turma do 
4º ano de escolaridade, a sua professora, os pais e algumas 
auxiliares acerca do problema dos resíduos da escola. O 
envolvimento de uma única turma foi de um nível tal, que 
alunos e respectivos pais pretendem levar o “Clube dos Amigos 
do Ambiente” para a sua nova escola. O entusiasmo é tanto 
que estes alunos gostariam de motivar seus os colegas e 
respectivos pais para separarem os resíduos. Para além dos 
alunos, professora e auxiliar, destaca-se a presença de quase 
todos os encarregados de educação e de elementos da 
autarquia na Assembleia de Turma. É igualmente de louvar o 
grau de maturidade e de eficiência que este órgão conseguiu 
atingir. Apesar do grande envolvimento dos alunos, da 
professora, dos pais e de uma auxiliar de educação na 
divulgação do projecto por toda a escola, a separação dos 
resíduos só foi efectivamente praticada nessa turma. Na 
generalidade e segundo a nossa percepção da dinâmica da 
escola, existe ainda alguma resistência por parte do corpo 
docente e do Conselho Executivo em desenvolver iniciativas 
que vão para além do ensino escolar tradicional (ex. educação 
para a cidadania). 

Vila do Conde 

EB 2,3 "A Ribeirinha" 

[Projecto/concurso de fornos solares Padre Himalaya] 
Neste projecto encontramos aqui a dedicação ímpar de uma 
turma que, durante dois anos consecutivos (5º e 6º anos), fez 
“investigação científica” em prol das energias alternativas e de 
regiões sem electricidade. Foi extraordinário o entusiasmo 
demonstrado em todas as tarefas, desde a pesquisa de 
informação sobre energia solar, até ao desenho e construção 
dos protótipos de fornos solares, passando pelas experiências 
de aquecimento de água para optimizar a eficiência dos 
modelos. Não podemos deixar de destacar, no entanto, que 
quando questionados acerca do que gostariam de saber/fazer 
sobre ambiente, estes alunos não se referiram a questões de 
energia mas sim aos resíduos: “(…) devia haver uma disciplina 
para separar o lixo.”O facto de ter sido uma organização não 
governamental a estimular o projecto na escola e a apoiá-lo 
financeiramente; e de ter havido uma colaboração intensiva de 
uma entidade do Ensino Superior terá, com certeza, favorecido 
o sucesso desta iniciativa e o enriquecimento de experiências 
de parte a parte. 
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Concelho Escola Projecto 

Secundária José Régio 

[Eco-clube da escola] 
Neste projecto destaca-se a forma original que um professor de 
Educação Física encontrou para tornar o recém-criado Eco-
clube sustentável, a longo prazo e a longo alcance (com toda a 
comunidade escolar, incluindo parceiros exteriores). Tendo 
como prioridade a motivação e o envolvimento dos professores 
na área ambiental, foram organizados passeios pedestres para 
este público-alvo por diversas áreas naturais. Estes eventos 
trouxeram tanto entusiasmo e compromisso dos docentes que 
o clube tem agora condições para alargar a sua actividade a 
mais alunos e professores. Assim, desde professores de 
Biologia, Físico-química e Geografia até docentes de Educação 
Visual e Tecnológica (ligação arte-ambiente), Electrotecnia 
(tema da energia) e Educação Física (percursos pedestres), 
são múltiplas as áreas disciplinares sobre as quais se vai 
basear a actuação deste clube. 

Colégio dos Carvalhos 

[Clube Ciência Viva] 
O projecto sobressai pela importância dada à diversão e 
descontracção das aprendizagens que aguça a motivação dos 
alunos. Sublinhamos a procura de espaços ao ar livre e de 
ambientes relaxados para a realização das actividades, dando 
oportunidade de os alunos terem um contacto directo com a 
natureza, e a oportunidade que os mesmos têm em assistir a 
processos de produção de determinados produtos de época 
(vinho, alfaces, cenouras). O projecto foi pensado por um único 
professor que desenvolveu toda a planificação. O professor 
André Sousa contou que a implementação do projecto foi 
facilitada pela abertura e disponibilidade da escola: “Foi um 
trabalho árduo mas ao mesmo tempo fácil porque a escola 
estava preparada para isto.”. Todos os anos atingem o limite de 
inscrições, tal demonstra a motivação e interesse dos alunos 
pelo clube: “(…) Também é a alegria com que os alunos estão 
no clube, porque isto não é uma actividade que tenha 
avaliação, é uma actividade para promover o lazer, para eles 
descansarem, para aumentarem o conhecimento deles mas 
sem o factor avaliação. Por isso, é que a maior parte das 
actividades são ao ar livre em locais de descontracção.” 

Vila Nova de 
Gaia 

EB 2, 3 da Madalena 

[TERRA – transversalização curricular e consciência 
ambiental] 
O projecto TERRA prima pela transversalidade no tratamento 
das temáticas ambientais, pelo respeito da individualidade de 
cada individuo, pela visão alargada e integrada do que é o meio 
ambiente e pela valorização dos interesses de todos na 
concretização das actividades. Estas directrizes que definem o 
Projecto TERRA seduziram a professora Maria Luísa Carreira 
que apresentou o projecto à escola. É importante sublinhar o 
carácter empenhado e dedicado da professora Maria Luísa 
Carreira que apesar de todos os percalços encontrados pelo 
caminho da implementação do projecto não desistiu, pelo 
contrário, aguçou a vontade de este ano fazer mais e melhor. O 
interessante do projecto TERRA, segundo a professora Maria 
Luísa Carreira, é estimular os professores a estarem integrados 
num grupo com os mesmos objectivos e a comunicarem entre 
si, para conjuntamente fazerem um trabalho mais rico e sob 
várias perspectivas: “Acho que as pessoas têm uma visão 
muito restrita nesta área, pensam que estas temáticas estão 
centradas no professor de biologia e têm uma visão ecológica 
muito diminuta, consideram que nada tem a ver com o 
Homem.”. 
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Concelho Escola Projecto 

Centro Social de Sandim 

[Eco-Escolas] 

O Centro Social de Sandim exerce uma forte intervenção na 
formação da primeira infância e da infância, preocupando-se 
que as crianças recebam uma educação abrangente que as 
oriente no sentido da sustentabilidade ambiental. Uma prova 
disso é o projecto Eco-Escolas desenvolvido pelo mesmo. O 
programa Eco-Escolas não está vocacionado para crianças tão 
novas e o Centro com o seu empenho e interesse consegui ser 
o primeiro a nível nacional a aderir ao programa. O objectivo 
base do projecto do centro é desenvolver uma educação 
ambiental coerente. Pretendem com o mesmo consciencializar 
todos indivíduos, não só as crianças, mas também a população 
envolvente para a necessidade de preservar e cuidar do 
ambiente: “As pessoas vizinhas do centro também acabam por 
se envolver.”. Até ao momento já conseguiram alcançar um 
maior envolvimento da comunidade, a mudança de 
mentalidades e a maior abertura do pessoal docente para esta 
problemática, porque muitos eram renitentes à ideia de aplicar 
a educação ambiental a crianças tão pequenas. 

Alguns aspectos que nos parece relevante destacar relativamente aos estudos de caso são 
apresentados de seguida (não existe uma ordem de importância no elenco das ideias): 

• O primeiro aspecto de destaque incide sobre as características que definem o contexto 
escolar e o meio envolvente da escola. São escolas que se inserem em meios 
socioeconómicos distintos e o grupo de alunos com que trabalham são muito diversos: 
estes factores fazem com que cada um dos projectos desenvolvidos tome um rumo 
próprio.

• É de realçar a força de vontade e a persistência dos professores coordenadores,
pois é evidente que estes são a força motriz que faz com que os projectos caminhem. 

• Há vários coordenadores/impulsionadores de iniciativas (2º, 3º ciclos e ensino 
secundário) que não são da área de Ciências (tradicionalmente encarados como os 
mais aptos para tratar esta temática). Por exemplo, há coordenadores das áreas de 
Educação Física, Educação Visual e Tecnológica, Educação Tecnológica, Inglês, ente 
outras. 

• Apesar de haver projectos com prémios atribuídos ao longo de vários anos, todos os 
coordenadores parecem valorizar, acima de tudo, o envolvimento e retorno positivo 
dos alunos.

• Algumas escolas têm tido “parcerias” com áreas comerciais de grande superfície: 
Intermarché (intercâmbio por brinquedos), hipermercados Modelo/Continente (entrega de 
pilhas usadas em troca de livros e material escolar). Esta interacção parece ser uma 
forma de melhorar os recursos das escolas para trabalhar a EA/EDS. 

• Nota-se em algumas escolas que as entidades exteriores proponentes de projectos 
ajudaram a definir estratégias de acção, inclusivamente, estratégias de articulação 
curricular (por exemplo, a empresa Águas do Douro e Paiva sugere actividades de 
Português e Matemática na abordagem do tema ‘água’; a Lipor sugere que os talhões da 
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horta sejam feitos com formas geométricas diferentes, abordando a Matemática). Isto 
pode querer dizer, por um lado, que as entidades exteriores têm um razoável 
conhecimento dos conteúdos e de estratégias pedagógicas de cada nível de ensino. Por 
outro lado, pode significar também que as escolas, por seu turno, também estão abertas 
a sugestões, não se sentindo detentoras do saber educativo. Pode ainda querer dizer 
que as escolas encontram algumas dificuldades em integrar o currículo nacional nos 
projectos, logo, em facilitar a aprendizagem através da prática e do saber-fazer (falta de 
flexibilização curricular). 

• Alguns coordenadores realçam a necessidade das entidades exteriores apresentarem 
as suas ofertas de projectos logo no início do ano lectivo, pelo menos, para que as 
escolas possam planear e integrar as diversas acções e para que esses projectos sejam 
desenvolvidos até ao fim (ex. na Secundária de Rio Tinto os alunos não chegaram a ver 
o resultado final da compostagem). 

• Alguns coordenadores sugerem que as Câmaras Municipais e outras entidades 
exteriores visitem as escolas e vejam in loco as iniciativas (projectos, clubes) que 
já existem para que as suas propostas de actividades se enquadrem na 
dinâmica/política escolar existente. Deste modo, os recursos oferecidos podem ser 
orientados e rentabilizados em prol de pouca quantidade de interesses/temas mas 
genuínos para a escola e não a favor da massificação de projectos soltos, pontuais e 
sem sentido para a realidade.   

• Em algumas escolas de vários níveis de ensino (1º, 2º, 3º ciclos e secundário), os 
alunos acharam algumas actividades/animações infantis e poucos pertinentes para 
o objectivo do projecto: jogos de futebol insufláveis da Lipor (?), ateliers de brinquedos. 
Inclusive as animações com palhaços foram preteridas mesmo pelos mais novos (1º 
ciclo). Parece-nos fundamental estar atento ao facto de as crianças e jovens de hoje 
poderem ter interesses e motivações distintas das que conhecemos. Um exemplo 
interessante desta percepção é o facto de os alunos da Secundária de Ermesinde, da 
disciplina “Ambiente”, terem apreciado muito mais um debate que fizeram sobre os 
sectores económicos que consomem mais água do que a actividade de concepção de 
um brinquedo, que acharam infantil. 

• Alguns alunos referiram que o projecto tinha demasiadas actividades e que os tinha 
‘cansado’. Quanto a este apontamento não nos pareceu que os alunos tivessem dito isso 
por “preguiça”. Na realidade pareceu-nos que por vezes pode ter sido difícil acompanhar 
o ritmo e ter sido até desgastante e desmotivante. Por isso, os proponentes externos à 
escola devem ter a preocupação de adequar não só o tipo de actividade e a 
linguagem como também a quantidade de trabalhos e produtos que se propõe.
Para além das entidades exteriores que sugerem as actividades, o professor também 
deverá ter um olhar crítico sobre o projecto. Esta questão prende-se com as 
características que um coordenador de projecto deverá ter e com a formação em 
educação ambiental e em metodologia de projecto que os professores deveriam 
procurar. 
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• Um aspecto que nos impressionou foi o facto de alguns jovens nos terem dito na 
entrevista que se devia apostar mais na educação ambiental com os alunos mais 
novos pois eles “serão os adultos de amanhã”. Todos concordamos que a educação 
ambiental deve começar desde tenra idade mas estas afirmações vindas de 
adolescentes transmitiram-nos uma sensação de passividade, inércia e de impotência 
por parte destes alunos. Os adolescentes já não acham que podem mudar o mundo à 
sua volta? Esta mensagem leva-nos a reforçar a necessidade de um trabalho de 
educação ambiental realmente interventivo, participativo e crítico. 

• Uma dificuldade que é comum a quase todos os projectos é a falta de sensibilização e 
motivação de (outros) professores da escola. Em alguns casos também é referida a 
falta de apoio por parte do Conselho Executivo. Destacamos o caso da Escola 
Secundária José Régio, na qual o coordenador do Eco-clube resolveu este problema ao 
encetar a actividade do clube pela motivação dos restantes colegas através do contacto 
com a natureza (percursos em áreas naturais) com a consequente criação de laços entre 
eles. 

• A participação dos pais é uma questão que neste tipo de projectos se assinala como 
uma aspiração, mas o máximo que tem sido conseguido na maioria dos casos é envolver 
dois ou três pais da associação de pais ou então funcionários que, por coincidência, até 
têm filhos na mesma escola. Os pais estão cada vez mais desligados da vida escolar 
dos seus filhos e disponibilizam pouco tempo para acompanhar o seu percurso 
escolar. De certa forma, transferem a responsabilidade deles para a escola quando 
deixam lá os seus filhos até à hora de os irem buscar. Ainda em relação aos pais foi 
curioso constatar que a maioria dos respondentes a este questionário foram mães. 

• Muitos dos projectos aspiram o envolvimento real da comunidade e a maioria deles 
conseguiu pequenos sucessos em actividades esporádicas que recaíam mais na 
sensibilização. 

• Outro aspecto flagrante que observamos foi relativamente à formação dos auxiliares de 
acção educativa. Estes funcionários lidam todos os dias com os alunos, têm 
influência sobre os mesmos, são uma referência e no entanto a sua formação é 
muito insuficiente. Das escolas estudadas, não houve um único funcionário que 
estivesse devidamente informado e instruído sobre as questões ambientais, valiam-se 
dos seus conhecimentos provenientes da experiência de vida, dos meios de 
comunicação social e do que colhiam pelos corredores da escola. Curiosamente, poucos 
sentiam necessidade em obter formação na área. 

• Uma outra observação que fizemos foi que os projectos que têm uma planificação 
estipulada com todos os momentos definidos são aqueles que seguem os programas de 
educação ambiental propostos pelo exterior, pois estes têm fases obrigatórias para 
serem cumpridas. 

• A divulgação de boas ideias e de projectos que incentivem determinadas atitudes 
entre várias escolas da mesma zona pode gerar uma dinâmica diferente e uma 
exigência (“competição saudável”) entre instituições de ensino. Esta competição foi, 
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aliás, um pouco visível entre os vários jardins-de-infância de Jovim (JI Trás Serra, em 
Gondomar) quando participaram num concurso cujo objectivo era juntar a maior 
quantidade de resíduos separados selectivamente. Um outro exemplo: alunos da 
Secundária de Águas Santas conheciam a iniciativa promovida na EB 2,3 Pedrouços na 
qual uma aluna ganhou uma bicicleta (prémio oferecido pela C.M. da Maia) e sugeriram 
na entrevista que houvesse mais incentivos desse género para estimular o uso de 
transportes ecológicos. 

• Em várias escolas os projectos/temas surgiram principalmente de 
necessidades/motivações concretas das escolas detectadas pelos coordenadores 
e/ou Concelho Executivo. Noutras situações os projectos/temas surgiram 
principalmente de motivações pessoais dos coordenadores (gosto pela natureza e pelas 
questões ambientais, em geral). 

• Os principais parceiros das escolas são geralmente a Lipor e as autarquias 
(principalmente a câmara municipal, mas também a junta de freguesia). Em alguns casos 
destacam-se ainda a empresa AdDP e organizações não governamentais de ambiente. 

• As estruturas e os recursos da Lipor são os mais frequentemente referidos como 
sendo utilizados no âmbito dos projectos. 

• Na maioria dos casos, independentemente dos objectivos dos projectos, a aprendizagem 
de alunos, pais e pessoal não docente relativamente aos aspectos do ambiente e 
desenvolvimento sustentável centram-se em questões relacionadas com os resíduos 
(limpeza urbana e separação de recicláveis) e poupança de água. É o que a maioria das 
pessoas associa quando de fala da palavra “ambiente”. 
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Dos vários casos apresentados há alguns que se destacam, quer pela consistência de 
estratégias que usam, quer pela pertinência dos assuntos que abordam, quer pela 
continuidade/duração que os projectos têm, pela originalidade, pelos resultados concretos e 
perspectivas futuras. No entanto, todos os casos têm algumas características e qualidades 
próprias. Referimo-nos a esses aspectos distintivos de seguida: 

EB 1/ JI nº1 de Marinha 
Este parece ser um excelente exemplo de adaptação do “global ao local”: para abordar o tema ‘água’ este grupo 
elegeu como objecto de estudo a ribeira de Silvalde que se localiza perto da escola e que estava fortemente 
poluída (era uma problemática ambiental/social próxima das crianças e da população). O começo do projecto de 
estudo da ribeira de Silvalde coincidiu com um programa de reabilitação urbana desenvolvido pela autarquia, 
pelo que ambos os esforços contribuíram de uma forma sinérgica para que aquele espaço merecesse mais 
atenção e fossem introduzidas melhorias. Realçamos ainda o facto de o grupo de professores da escola se 
encarar como um grupo de mediadores de processos que vão sendo construídos com a participação de todos 
(pais e alunos, em particular). 

EB 2,3 Domingos Capela 
Este será mais um bom exemplo de como um projecto de educação ambiental numa escola vive sem receber 
nenhum tipo de financiamento. Trabalha somente com os recursos disponíveis e facilitados pela escola “a escola 
todos os anos nos dá carta branca” e por cotas simbólicas pagas pelos membros do clube (alunos e 
professores). De evidenciar ainda o facto de em algumas actividades o clube se abrir à comunidade exterior, 
interagindo com idosos da comunidade, por exemplo. 

Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida 
Neste clube, além dos objectivos da adopção de novos valores e do desenvolvimento da capacidade de 
intervenção, pretende-se também promover o convívio e a socialização. São actividades feitas essencialmente 
durante os fins-de-semana, devido ao escasso tempo dos alunos, e que estendem a escola para fora dos 
espaços temporais habituais. O que aprendem fora também levam para a escola e potenciam aprendizagens 
integradas com os currículos da disciplina de Ciências. 

JI de Trás da Serra 
Destaca-se por ter conseguido o envolvimento dos pais (antes alheios ao meio escolar) nas actividades dos seus 
filhos e por ter conseguido novas atitudes em relação à separação de resíduos (embora não exista avaliação 
formal da iniciativa) 

EB 2,3 de Medas 
Destaca-se por ter um objectivo claro e manter-se fiel ao objectivo – promover e preservar os espaços verdes – 
desenvolvendo actividades práticas nesse sentido. Destaca-se ainda pelo facto de os alunos mostrarem um forte 
sentimento de pertença ao projecto. 

Secundária de Rio Tinto 
É de destacar neste projecto o facto de ter partido da vontade dos alunos, isto é, da iniciativa de uma turma do 
12º ano. A participação de uma turma deste nível de ensino é um facto menos comum devido ao usual stress 
imposto a estes alunos para obtenção de resultados para entrada no ensino superior. 

Creche e JI de Crestins (Santa Casa da Misericórdia da Maia) 
Neste projecto as educadoras utilizaram uma horta pedagógica como um foco de atracção das famílias ao 
espaço educativo e de envolvimento das crianças em actividades rurais. O Eco-conselheiro da Lipor 
desempenhou um papel importante, demonstrando o valor para a escola de um acompanhamento externo de 
proximidade. 

EB 1/ JI do Gestalinho 
Neste caso é de destacar o facto de no final do projecto se ter feito uma tentativa de avaliação do seu impacto 
junto das famílias das crianças que estiveram envolvidas. Foi feito um questionário, que as crianças levaram 
para casa para os pais preencherem. Com a boa vontade de um estudante universitário (filho de uma das 
docentes) foi feito o tratamento estatístico dos dados e chegaram à conclusão que os pais tinham (declarado) 
comportamentos de protecção do recurso água que surpreendeu a equipa de projecto pela positiva. 
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EB 2,3 de Pedrouços 
O Clube da Floresta surgiu por iniciativa de um professor de Educação Tecnológica que lecciona na escola há 
muitos anos e que tem um gosto especial pela natureza. Este caso destaca-se pela perseverança deste docente 
apesar de um conjunto de dificuldades por si declaradas. A sua determinação em ter uma escola mais verde era 
tanta que ele próprio pagava ao jardineiro para cuidar das plantas. 

Secundária de Águas Santas 
É de realçar o facto de ser uma escola com o galardão verde do programa Eco-Escolas há oito anos 
consecutivos. Destaca-se ainda o facto de as actividades do projecto habitualmente serem regidas pelas etapas 
próprias do Programa Eco-Escolas, mas às quais vão adicionando outras iniciativas, algumas delas propostas 
por entidades externas. 

EB 1 nº2 Cruz de Pau /JI da Biquinha 
Neste caso, a necessidade de motivar os alunos que têm um elevado nível de carência em vários aspectos e de 
os dar a conhecer a freguesia onde estudam e moram levou uma professora a desenvolver um projecto de turma 
(integrado no Projecto Curricular de Turma) com contornos ambientais e baseado em actividades muito práticas 
sobre resíduos e água. É de realçar o investimento no conhecimento do “local”. 

EB 1/ JI da Quinta de S. Gens 
Mais do que um projecto é toda uma dinâmica de ensino alternativa ao sistema tradicional e onde várias 
componentes artísticas e cívicas são altamente valorizadas, a par com as áreas disciplinares. De destacar a 
existência de um fórum semanal com o objectivo de estimular a auto-análise de atitudes e comportamentos dos 
alunos e promover valores como a tolerância e a liberdade de expressão. Ressalta ainda o facto de alunos e 
professores estarem a construir os seus próprios manuais escolares (substituindo os tradicionais manuais), 
resultante de uma verdadeira flexibilização curricular. 

Secundária da Boa Nova 
Destaca-se o facto de o projecto ter surgido de uma necessidade detectada: resolver a questão da deposição de 
“lixo” no espaço exterior, bar e salas. O projecto envolve alunos de várias turmas, a criação de clube de ambiente 
e que deu resultados mensuráveis de redução de resíduos depositados incorrectamente. Aliás, este é o único 
projecto cujos resultados têm sido quantificados ao longo do tempo, avaliando o sucesso (ou insucesso) de 
determinadas intervenções. 

EB 2,3 de Miragaia 
Esta escola tem um bom exemplo de projecto educativo de escola. Além disso é um exemplo de força, de 
persistência e de luta constante contra uma realidade escolar recheada de carências a todos os níveis. Esta 
escola estrutura o seu projecto educativo de acordo com os problemas identificados e procurando sempre fazer 
os ajustes necessários de acordo com as características específicas da sua população. A teoria que descreve o 
projecto está de mãos dadas com o dia-a-dia da escola, só assim é que têm conseguido alguns sucessos. 

EB 2,3 do Viso 
Este caso destaca-se pelo dinamismo imposto pela acção de um pequeno grupo de professores numa escola 
inserida num meio social complicado. A acção de uma professora em particular mostra como um docente de uma 
área alheia ao ambiente (EVT) pode desencadear com sucesso toda uma série de projectos de educação 
ambiental consistentes. Destaca-se neste caso a forte liderança desta coordenadora e a sua capacidade para 
criação de parcerias com entidades externas à escola. O Clube Prosepe continua a viver apesar do corte 
orçamental e os princípios da Agenda 21 Escolar vão este ano ser claramente expressos no Projecto Curricular 
de Escola.  

Secundária Aurélia de Sousa 
Um projecto Jovens Repórteres para o Ambiente que proporciona aos alunos o contacto com novas culturas e o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento da língua inglesa numa rede europeia de troca de experiências e 
informação, funcionando como uma oportunidade para alargarem horizontes. Os sucessos do projecto reflectem-
se no facto de todos os anos o mesmo trazer algo de novo para todos os participantes e à medida que vão 
continuando têm aprendido mais e têm tido mais apoio. É um excelente exemplo do “efeito bola de neve” – 
reconhecimento trás reconhecimento. 
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Externato das Escravas do Sagrado Coração de Jesus 
Este projecto distingue-se por uma característica: iniciou-se como um projecto-piloto num só nível de ensino e 
depois foi alargado aos restantes níveis. Os problemas ambientais alvos de atenção foram identificados através 
de auditorias e já implementaram acções práticas para resolver muitos desses problemas (por exemplo, trocaram 
os vidros das janelas para vidros duplos, nas casas de banho existem campanhas de sensibilização para fechar 
sempre as torneiras…). 

EB 1 nº 6 “O Século” 
Envolve cerca de 15 alunos por ano no projecto e tem tentado resolver vários problemas ambientais concretos 
da escola: implementar soluções para diminuir o consumo e poluição nas áreas da água, resíduos, energia e 
transportes. É um exemplo pelo trabalho interventivo que desenvolve na melhoria do ambiente na escola. Além 
disso, neste projecto tentam gerar recursos para a escola através da participação em iniciativas ambientais 
promovidas por entidades externas (em troca da entrega de pilhas usadas são oferecidos livros por uma 
superfície comercial no concelho). 

EB 2,3 de Rates 
Esta escola mostra reconhecer o mais importante: apesar de aplicarem a metodologia base do programa Eco-
Escolas não se candidataram ao galardão verde por falta de tempo e acrescentam que “(…) mais importante do 
que participar no concurso é conseguir a mudança de atitudes.”. 
Parece haver nesta escola uma boa dinâmica ao nível da potenciação de recursos: por exemplo, no ano passado 
os alunos fizeram trabalhos sobre fontes energéticas alternativas e sobre métodos a utilizar para poupar água, e 
os conteúdos resultantes foram publicados no Jornal da Escola, no âmbito do Eco-Escolas. 

EB 2,3 Cego do Maio 
Esta é uma experiência de projecto de educação ambiental com alunos do ensino especial para estes tentarem 
encontrar o seu papel na comunidade escolar. Segundo as coordenadoras, “estes alunos estão mais 
conscientes, como indivíduos, do seu papel na preservação do ambiente. São capazes de levar isto muito mais a 
sério (do que os do Ensino Regular) e levar a palavra aos outros.”

EB 1 de Xisto 
Este projecto tem como objectivos a integração de alunos com deficiência numa escola de ensino regular, 
minimizando o preconceito, por parte dos pais dos alunos regulares, em relação aos alunos deficientes. É um 
projecto global que integra o Projecto Curricular de Escola e baseia-se na dinâmica de ateliers temáticos (atelier 
de carpintaria, costura, cozinha, de artes e de jardinagem), com bons resultados comprovados pela ligação 
afectiva que todo os intervenientes adquiriram com a escola. 

EB 2,3 Padre Américo 
Este projecto é um exemplo de como através da utilização de vários recursos disponibilizados por entidades 
externas à escola (Lipor) e criação de parcerias com uma instituição de ensino superior para a concretização de 
um projecto na escola (FCUP). É também interessante constatar que a visibilidade dada pelas entidades 
externas àquilo que se faz no seio da escola é altamente valorizado pelos coordenadores (e restante 
comunidade escolar): refere-se o exemplo da exposição de um produto que os alunos fizeram em Educação 
Visual e Tecnológica (EVT) que foi exposta na Fundação de Serralves. 

EB 2,3 Dom António Ferreira Gomes 
Nesta escola denota-se um efervescer de iniciativas e de grupos temáticos que desejam encontrar o seu espaço 
fora do currículo tradicional. Tabaco, alimentação, sexualidade, higiene e exercício físico são alguns dos 
assuntos discutidos no Clube do Jovem Saudável desde há nove anos o qual, a par com os outros clubes 
temáticos da escola, pretende contribuir para um crescimento saudável e sustentável dos seus alunos. 

Secundária de Ermesinde 
Há dois anos e por indicação do Ministério da Educação foi criada uma área não disciplinar, para os 7º e 8º anos, 
tendo um carácter aberto cujo âmbito, objectivos e conteúdos ficam ao critério de cada escola (ex. dedicada às 
artes, tecnologias de informação, etc.). Tendo consciência da dinâmica que esta escola tinha em torno de 
temáticas ambientais, e que no 8º ano são abordadas vários conteúdos sobre este assunto, foi decidido 
denominar a área curricular de “Ambiente”, neste ano de escolaridade. 
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EB 1/ JI nº6 dos Benguiados 
Neste projecto destaca-se a motivação da professora para as questões ambientais que, por sua vez, levou os 
seus alunos a detectarem, em Assembleia de Turma, a necessidade de resolver um problema da escola: os 
resíduos que eram lançados para o chão do recreio e da sala. O envolvimento da turma foi de tal ordem no 
projecto e no Clube de Ambiente que alguns alunos (em 2006/2006 estão numa EB 2,3 junto desta escola) e os 
respectivos pais já solicitaram ao Director de Turma para dinamizar o clube na sua nova escola. 

EB 2,3 "A Ribeirinha" 
É um excelente exemplo de trabalho de projecto: uma turma, durante dois anos consecutivos (5º e 6º anos), fez 
investigação em prol das energias alternativas e de regiões sem electricidade. Fizeram pesquisa de informação, 
desenharam hipóteses, construíram protótipos e testaram a sua eficiência. É também interessante o facto de ter 
sido uma organização não governamental a estimular o projecto na escola e a apoiá-lo financeiramente; e de ter 
havido uma colaboração intensiva de uma entidade do Ensino Superior. 

Secundária José Régio 
Neste projecto destaca-se a forma original que um professor de Educação Física encontrou para tornar o recém-
criado Eco-clube sustentável. Para estimular nos seus colegas o gosto pela natureza e promover contactos 
extra-profissionais entre estes, organizou passeios pedestres para este público-alvo por diversas áreas naturais. 
Estes eventos trouxeram tanto entusiasmo e compromisso dos docentes que o clube tem agora condições para 
alargar a sua actividade a mais alunos e professores. 

Colégio dos Carvalhos 
Este clube assume existir para promover o lazer dos alunos (“para eles descansarem”), para aumentarem o 
conhecimento deles mas sem o factor avaliação, isto é, de uma forma relaxada. Um exemplo que não deve ter 
vergonha dos seus objectivos, pois a criação de espaços alternativos de acção e relação para os jovens é 
também uma iniciativa de louvar. 

EB 2, 3 da Madalena 
Este projecto é uma experiência de transversalização curricular desenvolvida em parceria com uma universidade 
(a metodologia de um grupo de investigação da FPCEUP está a ser testada na escola). Merece destaque por 
essa abertura a uma metodologia proveniente do meio académico. 

Centro Social de Sandim 
O programa Eco-Escolas não está vocacionado para crianças tão novas e o Centro, com o seu empenho e 
interesse, conseguiu ser o primeiro a nível nacional a aderir ao programa. 
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10.6. Projectos de educação ambiental/educação para o 
desenvolvimento sustentável nas escolas: algumas questões chave 

Com base em 35 entrevistas realizadas a professores e diálogos mantidos com os 
representantes de todas as instituições e estruturas, especialistas em educação ambiental e 
encarregados de educação, pessoal auxiliar e alunos reunimos dados que permitem dar 
uma contribuição na resposta às seguintes questões: 
 

1. Como é que as entidades exteriores (autarquias, ONGA, etc.) poderiam dar um 
contributo ainda mais útil para auxiliar as escolas nos seus projectos de EA/EDS? 

2. Que razões podem existir para as escolas não desenvolverem projectos de EA/EDS? 
3. O que pode levar as escolas/professores a participar/desenvolver projectos de 

EA/EDS? 
4. Que tipo de conhecimentos necessitam os professores para participar/desenvolver 

projectos de EA/EDS? 
5. Quais os principais factores de sucesso para projectos de EA/EDS? 
6. Como potenciar as escolas como promotoras de EA/EDS? 
7. Para o futuro da EA/EDS: que ideias e sugestões são sugeridas? 

 
Apresentamos de seguida uma análise para cada pergunta ilustrada nos testemunhos 
recolhidos. 
 
Contributos possíveis e necessários das entidades externas 

1. Como é que as entidades exteriores poderiam dar um contributo ainda mais útil 
para auxiliar as escolas nos seus projectos de EA/EDS? 

“Os apoios das entidades externas às escolas são obviamente muito úteis (…) já têm respondido a alguns dos 
pedidos feitos pela escola, no entanto são apoios muito exíguos. Por vezes, o que as entidades externas 

pretendem obter através de projectos com as escolas é fazer marketing. 
Isso não interessa à escola!” (um professor do Grande Porto) 

Segundo os coordenadores de projectos nas escolas (professores) as entidades externas 
poderão prestar um maior auxílio através de: 
 
Promoção de formação 

• Os centros de formação podiam disponibilizar mais acções na área ambiental (já há 
muitas noutras áreas mas não no ambiente), estes centros também deviam estar mais 
sensibilizados. 

• Deve ser promovida a formação em instituições superiores, por exemplo em 
investigação-acção, porque se estuda um caso, de acordo com o que a escola quer 
fazer. 

• Formação das escolas por parte das entidades externas. 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável      121 

• Descentralizar mais as reuniões e acções de formação. 

Maior reconhecimento e valorização 

• Devia haver uma motivação para uma troca entre escola-entidades (“dar e receber”). 
Devia haver um reconhecimento de fora para dentro acerca das vantagens da 
participação da escola em determinado projecto. 

• Um maior apoio monetário e através da divulgação dos projectos (algum reconhecimento 
lá fora e cá dentro). 

• Ajudar a dar visibilidade ao projecto. 

• Deviam ajudar mais na divulgação das acções. 

• Ajudarem não só projectos de grande envergadura mas também projectos pequenos. 
(“ajudarem mais no terreno. (…) quando está a ser implementado com vontade. (…). 
Deviam dar mais valor aos trabalhos porque há pessoas que desanimam”.). 

 
Maior proximidade 

• Através de comunicações e parcerias (devem ser propostos projectos com significado 
para a escola, senão é “folclore”). 

• “Talvez começarem a vir às escolas. Eu para fazer alguma coisa tive de procurar a ajuda 
de outros e muitas vezes não obtive feedback, acho que deveria haver mais projectos. 
Estou a lembrar-me, por exemplo, do projecto Ciência Viva do Ministério da Ciência e 
Tecnologia que tem feito um bom trabalho, são inovadores e parece-me que fica um 
pouco restrito a determinadas escolas, só escolas como a nossa com condições é que 
consegue chegar lá e fazer educação ambiental. Que essas instituições e entidades 
fossem às escolas de vez em quando.”

• Maior abertura e uma resposta mais rápida às solicitações feitas. 

• Enviar às escolas técnicos especialistas que auxiliem na avaliação dos projectos: “As 
entidades exteriores são muito importantes, porque quando estamos muitos envolvidos 
num projecto, acabamos por não ter a percepção real das coisas, há pormenores que 
nos escapam. É por isso que é essencial ter uma entidade externa para avaliar melhor o 
que se passa. Os pareceres técnicos têm uma importância extrema, pois há áreas em 
que é necessário ter ajuda de técnicos. Mas, saliento que este apoio deveria ser 
contínuo!”

• A receptividade e abertura por parte das instituições são factores importantes para 
ajudar as escolas a promover a educação ambiental, quer no que se refere a apoio 
financeiro quer na troca de conhecimentos. As entidades exteriores à escola deveriam 
manifestar mais o seu interesse em colaborar com a escola, apresentar mais propostas 
ou simplesmente aceitar prontamente em participar no que já está a ser desenvolvido 
pela escola. 

• As entidades devem-se informar acerca daquilo que já existe nas escolas (ex. clubes). 
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• As entidades externas poderiam dar um contributo ainda mais útil às escolas se 
estivessem mais abertas e disponíveis, uma vez que “a educação é um património 
activo”. Se houvesse mais parcerias com as escolas, como foi o exemplo da Feira 
Ecológica. 

• As entidades externas deveriam procurar conhecer a dinâmica e o funcionamento da 
escola e depois disponibilizar o que têm, desde recursos financeiros e humanos. 
“Embora não sejam as questões financeiras que impedem o prosseguir de um projecto, 
mas sim a falta de vontade das pessoas!”. 

• Podiam trabalhar directamente em conjunto com as escolas, “os professores já estão 
fartos de papéis e mais papéis”. Era mais produtivo e eficaz ter alguém com formação 
que se deslocasse até às escolas – era um elo aglutinador. 

• As entidades deveriam fornecer informações relevantes para os projectos e por outro 
lado, deveriam colocar-se totalmente ao serviço das escolas. 

• “Deveriam funcionar como um trabalho em rede”. 

• “As entidades exteriores deveriam ter um papel mais activo nas escolas, por exemplo, 
envolver as escolas nas tomadas de decisão!”

• “Devia haver uma maior articulação com as escolas.”

Maior e mais organizada oferta de actividades 

• Poderiam contribuir com uma maior oferta de projectos de educação ambiental para o 
ensino pré-escolar. 

• As Câmaras e a Lipor poderiam apresentar mais projectos para as escolas poderem 
optar. 

• Devia haver mais oferta de projectos e iniciativas direccionadas para o 3º ciclo do ensino 
básico secundário. 

• As entidades exteriores poderiam ajudar mais as escolas se houvesse uma maior 
facilidade em realizar visitas de estudo. 

• “Há coisas propostas (…) que deviam ser logo no início do ano para podermos 
participar”.

Mais apoio técnico e financeiro 

• “As próprias empresas podiam utilizar a Lei do Mecenato e utilizar isso ao máximo pelo 
ambiente, porque as escolas têm pouco tempo de abordar directamente as empresas. 
Assim, em vez de dar os impostos directamente ao estado, podiam reservar uma 
percentagem da facturação.”. Esta doação teria de ser acompanhada de uma boa 
estruturação do projecto e de uma avaliação das actividades. 

• As entidades exteriores darem sugestões concretas para abordar: política dos 3R’s; 
energias renováveis; áreas florestais; aquecimento global. 

• Darem os recursos pedagógicos e outros (materiais, como compostores); recursos 
humanos (autarquia devia ajudar e dar feedback à escola). 
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• “Dando mais recursos materiais, financeiros e material de apoio.” 

• “Ter uma resposta sempre positiva aos pedidos das escolas, isto é, estarem mais 
disponíveis para ajudar no que for necessário”. 

• Fornecer ajuda principalmente ao nível de recursos, quer materiais, quer humanos 
(formação). 

• “As entidades poderiam disponibilizar mais matérias como livros com actividade, 
formação…”. 

• Disponibilizar meios de transporte.

• Disponibilizar técnicos (por exemplo: jardineiros).

• Fornecer equipamentos (recolha selectiva: ecopontos, ferramentas, consumíveis de 
computadores).

• Disponibilização de espaços para colóquios/exposições. 

• Facilitar o transporte dos alunos para visitas de estudo. 
 
Criando uma rede integrada e espaço de concertação 

• As entidades exteriores poderiam dar um contributo muito útil às escolas se houvesse 
uma estrutura integradora, de carácter institucional, que procurasse juntar os principais 
intervenientes nos diferentes projectos de educação ambiental do Grande Porto sem, no 
entanto, direccionar as acções em demasia. Exemplifica uma estrutura referindo-se à 
Lipor que, apesar de ter um papel ainda não suficiente a esse nível, tem sido importante 
pois, direcciona a maior parte das escolas na área do Grande Porto. Afirma que “falta um 
empurrão”. Era necessário que houvesse um local de encontro e de debate para as 
pessoas falarem das suas experiências e que tivesse um papel motivador. Que fossem 
reuniões e encontros de trabalho muito paradigmáticos em que o trabalho futuro seria 
planificado para “deixar já as coisas em andamento”. (nota: citação de um professor que 
esteve presente numa das sessões do Grupo de Trabalho do projecto “Futuro Sustentável” na 
qual “as pessoas se reconheceram a nível de problemas e necessidades”) 

• “Criar uma estrutura concelhia/distrital que envolvesse todas as escolas e com formação 
para pais e professores, criando iniciativas.”

• A existência de um programa global nas escolas na área ambiental promovido por 
diversas entidades: “(…) nessa linha do ambiente dinamizar coisas”. 

• “O que seria interessante era diferentes entidades executarem um projecto em rede, no 
qual todos se envolvam, trabalhem e participem activamente.” 

Maior continuidade 

• As iniciativas exteriores não devem ser esporádicas (ex. “projecto URBAN abriu portas, 
mas quando acabar podem aumentar as dificuldades com parceiros exteriores”). 

Estímulo do espírito competitivo  

• A promoção de concursos junto das escolas (educador de uma Creche e JI) 
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• Promover “concursos para motivar” a actividade.

Os professores reforçam ainda a importância das estruturas/espaços que podem ser 
potenciados para a educação ambiental, como podemos ver através deste testemunho: 
“Muitos meninos aqui dizem que o leite vem do pacote e não da vaca, ou seja eles precisam 
de ter contacto com a prática para interiorizarem melhor. Outro exemplo, a natureza verde, 
no ano passado, levei-os ao Parque da Cidade e foi interessante ver como eles estavam 
entusiasmados, identificavam as coisas e perguntavam o que não sabiam. Aprendem mais 
depressa ao verem as coisas e ao terem contacto com elas.”

Se até agora apresentamos as percepções dos professores iremos agora expor a 
perspectiva dessas “entidades externas” à escola relativamente ao que pensar que podem 
fazer para auxiliar os estabelecimentos de ensino. Por um lado, há quem pense que “Os 
promotores de educação ambiental dificilmente podem ser mais úteis, já há muita oferta de 
tudo.”, por outro, há quem refira um conjunto de aspectos que podem contribuir para 
melhorar o que de muito já se faz, nomeadamente: 
 
Maior coordenação entre entidades e fomento do trabalho em rede 

• Mais coordenação dos projectos (sem repetição do mesmo tipo de projectos) ao nível do 
Grande Porto. 

• Haver mais coordenação e organização entre os promotores de educação ambiental 
porque as escolas são bombardeadas com muitos projectos diferentes todos os anos. 

• Promover mais workshops sobre Ambiente no Grande Porto. 

• Fazer encontros de Educação Ambiental com avaliação final e rotatividade entre 
promotores. 

• Formação de uma rede que reúna os principais promotores de EA/EDS para se saber 
“quem faz o quê”. 

• Partilhar o capital de informação que os promotores de EA/EDS reúnem entre si. 

• Devia haver o estabelecimento de uma rede hierárquica entre universidade e escolas 
secundárias e de ensino básico no sentido de aquelas apoiarem estas na área da 
EA/EDS. 

• O estabelecimento de parcerias com outros promotores de EA/EDS é muito importante e 
recomendável para a qualidade das acções ser mais alargada. 

 
Mais e melhor oferta de materiais e actividades 

• Produção de materiais pedagógicos mais atractivos e inovadores (ex: os vídeos actuais 
já estão ultrapassados). 

• Propor actividades novas e produção de novos conteúdos. 

• Oferecer educação em locais fora da escola, fazer as pontes para a educação ambiental 
em espaços alternativos que sejam lúdicos, motivadores. 
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• Concepção de programas apelativos com alma, com valores e emoção. 

• Os promotores podem dar uma ajuda na disponibilização de mais informação técnica de 
qualidade às escolas. 

 
Apoio na criação de parcerias e trabalho de intervenção 

• Criação de uma grande movimentação civil com instituições, ONG, bombeiros, escolas, 
entre outros, para intervenções periódicas no terreno. 

• Promover o estabelecimento de parcerias. 

• Articulação com as escolas para chegar a um público mais vasto (divulgação e mostra 
dos projectos que fazem em educação ambiental) 

• Usar a maior facilidade no estabelecimento de parcerias com empresas (lei do 
mecenato) 

• Criação de mais associações para apoiarem as actividades de educação ambiental 
(formação, execução prática, criação de materiais pedagógicos, etc.) 

• “Sendo parceiros locais de projectos.” 
 
Estimulo através da valorização do potencial intrínseco da escola 

• “Fazer pontes com a escola”. 

• Fazer mais divulgação do que se passa nas escolas. 

• Apoiar os professores mais motivados e dinâmicos em educação ambiental. 

• Aproveitar os jovens e crianças para valorizar a sua acção de educação ambiental junto 
de outros públicos, seria uma forma de educação cívica activa nos jovens. 

• Subsidiar as escolas para participarem nas acções de educação ambiental. 

• Apoiar mais os professores para adquirirem formação em educação ambiental. 
 
Mais trabalho de proximidade 

• “Os promotores podem ter mais presença nas escolas e diversificar actividades no meio 
de tanta teoria que é dada nas escolas”. 

• Os promotores devem estar mais presentes nas escolas. 

• Haver mais divulgação dos projectos nas escolas. 
 
Formação 

• “As escolas não têm meios para saber fazer, o programa Ciência Viva é uma 
preocupação manifesta disto e daí que seja tão importante este programa.” 

• Os promotores devem fazer mais acções para professores porque muitos ainda estão 
numa fase muito incipiente da educação ambiental. 

 
Disponibilização de recursos 
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• Os promotores podem disponibilizar as salas e os centros culturais e outros espaços 
públicos para actividades de educação ambiental. 

• Apoio logístico. 

• Facilitar visitas às instalações e/ou processos. 

• Contributo financeiro (mecenato ambiental) 
 
Por último, mas não menos importante, um dos respondentes acrescenta que as entidades 
externas podem ajudar as escolas através do exemplo: “Implementando medidas e 
princípios de gestão ambiental que sirvam de exemplo/demonstração.”. 
 
Em síntese: 

Os professores dizem: Os promotores dizem: 

Promoção de formação Formação dos professores 

Maior reconhecimento e valorização 
Estimulo através da valorização do potencial intrínseco 
da escola 

Maior proximidade Mais trabalho de proximidade 

Maior e mais organizada oferta de actividades Mais e melhor oferta de materiais e actividades 

Mais apoio técnico e financeiro Disponibilização de recursos 

Criando uma rede integrada e espaço de concertação 
Maior coordenação entre entidades e fomento do 
trabalho em rede 

Maior continuidade das acções 

Estímulo do espírito competitivo  

Apoio na criação de parcerias e trabalho de 
intervenção 

Dificuldades sentidas pelas escolas ao nível dos projectos de educação ambiental 

2. Que razões podem existir para as escolas não desenvolverem projectos de 
EA/EDS? 

Reunimos respostas a estas questões junto de cinco professores, que nos apontaram as 
seguintes razões: 

• É fácil trabalhar com as crianças os temas como a educação ambiental, porém os 
adultos extra-escola – família – acabam por desmotivar os alunos: “Pois é principalmente 
em casa que os projectos de educação ambiental perdem o incentivo, devido à 
indiferença da família perante as actividades desenvolvidas pelos alunos.”

• É muito difícil optar por projectos contínuos no tempo. Uma vez que, exige uma 
grande motivação e dedicação: “No início de cada projecto existe sempre aquele 
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interesse inicial, mas com o passar do tempo e com o acumular de outras tarefas esse 
interesse/motivação vai desaparecendo, acabando mesmo por morrer!”

• Há uma oferta exagerada de projectos – os professores sentem muita dificuldade em 
optar: “Existe uma sobrecarga de projectos, tornam-se difícil coordenar, desenvolver e 
orientar todas as iniciativas que são propostas pelas diversas entidades.”

• É difícil gerir os programas escolares com outros tipos projectos. “É muito cansativo! 
Pedem projectos para tudo e depois tudo tem que ser justificado, tudo tem que ser 
escrito…”

• Há uma certa inflexibilidade induzida pela tutela (ministério, DREN, Gabinetes de 
Avaliação, etc.): “O próprio sistema de ensino não dá muita elasticidade de manobra, a 
não ser que se criem os chamados “Clubes de Ambiente” ou “grupo de trabalho de 
educação ambiental”.”

• Sentem a pressão para o cumprimento do programa: “Nós (professores) também 
temos por parte da tutela instruções para cumprir o programa, que é outro nível de 
dificuldade, relacionado com o funcionamento da escola, com a vontade dos 
professores, com o tipo de alunos que temos ou até com a ideia de escola de quem 
manda (que pode ser mais virado para as artes do que para a ciência) …se nos impõem 
programas para cumprir, principalmente ao nível do secundário existe a pressão para 
cumprir o que está no programa. Ora isso dá pouco tempo para em hora e meia ou uma 
hora por semana e trabalhar com a EA, e, por vezes é difícil pô-los a trabalhar, organizar 
as coisas…”; “É difícil ter projectos, porque é complicado gerir o tempo dentro da sala de 
aula. Existe um programa que precisa de ser cumprido e se as turmas foram muito 
grandes e com dificuldades de aprendizagem dificulta ainda mais…”

• Há dificuldade em flexibilizar o currículo: “Por último, a pouca elasticidade para 
adaptar os currículos às realidades do meio. Porque as escolas têm autonomia até um 
certo ponto, os professores não podem tomar a liberdade de não dar uma certa matéria!”

• Permanecem alguns preconceitos e existe falta de orientação concreta para 
integração da educação ambiental nas várias disciplinas: “Na escola todas as 
disciplinas desde o Inglês, Geografia e mesmo a Educação Física têm Educação Cívica. 
Todas as disciplinas têm uma componente de Ciência, Tecnologia e Sociedade e 
normalmente isso é levado para a EA, mas depois a forma como esses sistemas são 
explorados fica muito ao critério do professor, e, se por acaso o professor não tem 
sensibilidade provavelmente não vai abordar a questão da forma mais correcta ou da 
forma mais adequada. E, depois ainda há um pouco aquela ideia um pouco paroquial 
que a parte de EA deve ser tratada pelos professores de biologia ou de ciências.” 

• O trabalho de educação ambiental nas escolas vive principalmente da motivação de 
alguns professores e da sensibilidade dos restantes: “Há ainda outro nível de 
dificuldades relacionado com os professores e com os alunos, ou seja, falo da motivação 
das pessoas que trabalham no projecto de EA. Os professores por causa da sua 
motivação pessoal, dos tempos lectivos que têm, das solicitações burocráticas que têm 
de fazer…não é uma questão de disponibilidade é uma questão de tempo físico, mas 
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também pode haver um problema de falta sensibilidade dos professores para tratarem 
temáticas ambientais.” 

• Desadequação dos projectos propostos às escolas pelas entidades externas: “Os 
alunos depois de anos e anos de campanhas mal organizadas, desenvolvem a ideia de 
que o desenvolvimento sustentável é recolher pilhas para pilhões, é colocar o papel e o 
plástico no sítio certo…isto está bem para o básico! Mas a partir do segundo ciclo é 
preciso meter uma velocidade superior.”

• Os projectos de educação ambiental – ou a percepção que deles existe – não estimula 
professores com visões mais holísticas e humanas das questões ambientais: “Isto 
levanta outro nível de exigências ou de necessidades de recursos da escola, que tem a 
ver com a ideia de “escola” que está presente no subconsciente de quem manda na 
escola, por exemplo, nós como professores de ciências temos uma ideia de EA e de DS 
que depois ao ser transmitida influência, limita as práticas que se têm no dia a dia. Ainda 
há um bocado aquela tendência de se achar que o desenvolvimento sustentável e a 
educação ambiental é uma coisa para ecologistas ou “ecolojetas”! Ainda nos limitamos a 
fazer a reciclagem, a recolher as pilhas e colocá-las no pilhão, mas depois não tem uma 
dimensão humana que faça com que daqui a 10 anos as pessoas que andaram a 
recolher pilhas tenham ou interiorizem quando forem adultos um comportamento 
ambiental seja aceitável. Reduziu-se a colocar o papel ou cartão no sítio certo – 
papelão.” 

 
Factores de estímulo ao desenvolvimento de projectos 

3. O que pode levar as escolas/professores a participar/desenvolver projectos de 
EA/EDS? 

As respostas a esta questão estão agregadas em torno dos seguintes eixos principais: 
 
Apoio de proximidade por parte de entidades externas à escola 

• Às escolas chegam muitas propostas de educação ambiental mas falta um técnico que 
viesse à própria escola e orientasse e apoiasse o professor. Este acompanhamento 
podia ser apenas uma vez por mês, desta forma “obrigava” o professor a trabalhar e na 
área e a envolver-se mais. “E, até poderia realizar acções de formação/sensibilização 
dentro da sala de aula para o professor como para os alunos.” 

• “Um professor por vezes sente-se um pouco perdido, quando pedem para trabalhar num 
certo projecto, logo a ajuda de um especialista é fundamental, embora este pedido não 
seja de resposta fácil.” 

• “Seria necessário apostar na formação aos professores, uma vez que muitos sentem-se 
inseguros em algumas áreas, daí que a presença de um técnico seja imprescindível para 
fornecer orientações, procedimentos e recursos.”

• Os alunos também necessitam de ser sensibilizados e valorizam a visita de pessoas e 
entidades externas à escola: “Por exemplo, para aproveitar o tempo extracurricular, 
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vinha à escola alguém para dar formação directa às crianças, não só aos professores, na 
qual poderia ser cedida documentação que os professores não têm acesso ou não 
conhecem!” Por vezes é necessário alguém de fora ou uma pessoa diferente para cativar 
os alunos, estes ficam com mais atenção e sentem mais curiosidade. Os miúdos 
gostam!” 

• “É necessário mais apoio por parte de entidades externas, nomeadamente das 
autarquias.”

• Falta uma estrutura de suporte que apoie o desenrolar das actividades, “para que o 
projecto não morra a meio do ano”. 
 

Lançamento de desafios 

• Os concursos funcionam como um incentivo ao trabalho: “Os concursos são uma forma 
excelente de incentivar os alunos e professores a trabalharem em conjunto em prol de 
algo.” 

 
Mais recursos e apoios 

• Manuais de implementação de projectos: “Para nos sentirmos bem a trabalhar num 
projecto precisamos de esquemas e de documentação para seguir durante o ano. 
Tínhamos de nos preparar para isso, ou seja, precisamos de uma metodologia, um 
procedimento a seguir. Mas, também para isso deviria de haver um acompanhamento 
periódico de alguém que estive apto e seguro para falar sobre o assunto e que ajudasse 
o professor sempre que este sentisse dificuldades.” 

 
A necessidade de cumprir horários 

• “Agora com esta nova ocupação dos tempos lectivos pode ser que os professores sintam 
a necessidade de fazer algo útil, se este útil for ligado às suas áreas e se conseguirmos 
juntar o útil ao agradável…melhor ainda e talvez assim comecem a trabalhar com a 
temática de educação ambiental!”  

 
São ainda referidos pelos docentes aspectos como a necessidade de consistência e 
sustentabilidade nos projectos, a necessidade de uma rede que funcione de forma 
coordenada e articulada. Segundo os professores são aspectos que os levariam a sentir-se 
mais motivados/apoiados para o desenvolvimento de projectos. Um professor refere ainda 
que “sempre se fez e sempre se fará trabalhos com educação ambiental, mas é apenas ao 
nível da turma, o que é necessário é um projecto global.”. 
 

Competências necessárias para coordenadores de projectos de educação ambiental 
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4. Que tipo de conhecimentos os professores necessitam para participar/desenvolver 
projectos de EA/EDS? 
A este nível as respostas centram-se principalmente nos seguintes aspectos: 

• “Era necessário existir mais informação ou elucidação sobre os projectos: a quem 
recorrer, como fazer, quais os projectos que existem…” 

• “Existe nas escolas muita falta de conhecimento dos contactos a efectuar junto de 
entidades para consultoria, orientação e/ou apoio para desenvolver projectos. Bem 
como, é importante conhecer os canais a percorrer para chegar ao contacto certo.” 

• “Quais os passos que deve ter um projecto para a resolução de um problema. Que 
metodologia adoptar?!” 

• “Era necessário algo que explicasse como planificar uma actividade porque por vezes há 
dificuldade em ligar a teoria à prática. Esta planificação ter o cuidado de ser prática e 
adaptada ao nível de escolaridade.” 

 
É interessante constatar que as necessidades aqui declaradas se centram essencialmente 
ao nível da metodologia dos projectos e formas de encontrar informação. Não significa 
naturalmente que os professores não sintam lacunas em termos das próprias questões 
ambientais mas que o saber “onde, quem, como” podem ser mais relevantes. 
 
Ainda a este respeito ouvimos três especialistas em EA/EDS quanto às competências-chave 
que entendem que um professor deveria ter para coordenar projectos: 

• Segundo Joaquim Ramos Pinto (comunicação oral, em Setembro de 2005) é 
fundamental os professores “terem conhecimento dos princípios e objectivos da 
educação ambiental  (muitos acham que educação ambiental é trabalhar com 
ambiente…)”. Além disso é necessário terem enquadramento e acompanhamento da 
área que vão trabalhar (ou formação); água, resíduos, flora ou fauna. Acrescenta: “ou 
têm conhecimento ou criam parcerias, nomeadamente com outros colegas e dai a 
importância da interdisciplinaridade.” Além disso devem entender que para fazer 
educação ambiental têm que ter um projecto educativo: “eu só posso dizer que estou a 
desenvolver uma acção de educação ambiental se ela pressupõe um projecto educativo, 
se há um programa com objectivos e com as condições necessárias para desenvolver 
esse projecto. (…) Eu não posso fazer uma acção pontual e chamar-lhe educação 
ambiental. O dia da árvore é uma acção de educação ambiental? Eu questiono-me 
porque acho que juntar 200 crianças para plantar uma árvore num dia e depois no dia 
seguinte estar tudo destruído pelas bolas de futebol não é educação ambiental mas sim 
deseducação ambiental. (…) Por isso a questão do projecto, privilegiar a continuidade de 
um determinado trabalho. Não precisa ser um projecto educativo no sentido formal. 
Basta ter como pressupostos as questões educativas assentes em determinados 
princípios: objectivos, finalidades, acções, tempo para trabalhar com determinado grupo, 
a estrutura e organização de um projecto…” 
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• Mário Freitas (comunicação oral, em Setembro de 2005) acrescenta que o professor 
necessita de várias competências: “Se pensarmos neste tipo de educação, em primeiro 
lugar deve ter algumas competências no domínio da compreensão da complexidade de 
alguns problemas, ou seja, da interdependência dos problemas, da interdependência dos 
domínios sociais, económicos e ambientais (…). Tem que ir construindo 
progressivamente um conhecimento interdisciplinar, inter-relacionado, um pensamento 
que ao mesmo tempo abarque esta maior complexidade das coisas.”. Mário Freitas 
refere ainda que o professor deverá ter “componentes ou competências metodológicas 
(…) que tipo de metodologias tem ao seu dispor, quais as vantagens e inconvenientes 
de cada uma (…) , mas com capacidade de implementação de determinadas 
metodologias, nomeadamente de resolução de problemas, de trabalho-projecto, de 
desenvolvimento de reflexão sobre valores, de pensamentos críticos (…).”  E conclui 
reconhecendo que “estas exigências ditas assim parecem ter um carácter “satânico”, 
mas digamos que não é um pacote fechado de competências, é estar preocupado com 
estas competências, é estar constantemente a conseguir aprofundar estes domínios.” 

• Rui Leal (comunicação oral, em Setembro de 2005), além do que já foi referido, é da 
opinião que o professor necessita de competências pedagógicas, de gestão de projectos 
e de comunicação. Refere ainda que além das competências os professores 
coordenadores de projectos de EA/EDS necessitam reunir um conjunto de qualidades 
como a capacidade de ouvir e dialogar; persistência; capacidade de liderança; 
capacidade de trabalho em equipa (gerindo parcerias, criando apoios); criatividade e 
grande sentido de responsabilidade. Rui Leal ilustra este último ponto da seguinte forma: 
não é pelo facto de estar a trabalhar as questões ambientais com crianças pequenas que 
se deve ser menos rigoroso. A linguagem e conteúdo devem ser adaptados mas a 
responsabilidade do rigor manter-se. 

 
Factores que intervêm no sucesso de projectos de educação ambiental 

5. Quais os principais factores de sucesso para projectos de EA/EDS? 

Para esta pergunta reunimos dados junto de professores, pais, pessoal não docente, 
especialistas em educação ambiental, técnicos que trabalham em EA/EDS. 
 
Começamos por apresentar a percepção dos especialistas: 

• Segundo Joaquim Ramos Pinto (comunicação oral, em Setembro de 2005) um dos 
principais factores de sucesso é o facto de a escola assumir o compromisso do 
projecto: “se for assumido politicamente pela assembleia de escola (na teoria) ou (na 
prática) pelo órgão de gestão da escola. (…) Se o órgão de gestão incluir isso na sua 
proposta como um projecto educativo – já que este órgão se mantém durante três anos) 
o projecto tem maior probabilidade de continuidade independentemente das pessoas 
mudarem. Quando há um projecto educativo assumido, se um professor sai e vem outro 
ou um professor chega mais tarde à escola, o programa já está definido e deve dar-lhe 
continuidade.” Ainda segundo Joaquim Ramos Pinto um outro factor de sucesso é a 
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existência de estruturas de apoio aos projectos: “Por exemplo, um grupo de trabalho 
que se compromete a assessorar o trabalho das escolas. Além de dar material tem a 
função de encontrar as pessoas certas para temas certos: exemplo, energias 
alternativas…O problema é que as escolas fracassaram muitas vezes na educação 
ambiental porque não sabem onde encontrar. E mesmo nós, que até sabemos mais, às 
vezes não conhecemos tudo…”. Um factor que pode fazer a diferença nos projectos de 
educação ambiental é a continuidade. Apesar de a concepção de projecto já pressupor 
essa continuidade, é preciso reforçá-la. Mas isso pressupõe que “não vamos chamar a 
acções pontuais “projecto de educação ambiental”… Pode ser uma acção pontual de 
educação ambiental que se integre num programa, mas não vamos chamar projecto a 
uma acção pontual. Por exemplo o Dia da Terra (…) pode haver duas abordagens 
diferentes: comemorar o dia ou fazer um trabalho contínuo. Numa experiência recente 
tivemos efectivamente escolas que se envolveram num trabalho contínuo no qual o Dia 
da Terra foi assinalado como um momento especial do projecto. Foi o ponto alto, mas 
antes disso houve trabalho e depois também. No entanto, outras escolas puseram o Dia 
da Terra no seu programa de actividades e nem sequer se sabe se fizeram algo.”. E 
essa continuidade pode ser auxiliada por entidades externas, por exemplo grupos de 
trabalho com técnicos da autarquia. Joaquim Ramos Pinto termina referindo que “o
dinheiro é necessário mas não é um problema (…) Eu sempre vi os bons projectos de 
educação ambiental nas escolas sem exigências de dinheiro à partida (..) E até pode 
usar-se outros recursos que não o dinheiro. É preciso recursos e os financeiros podem 
ser traduzidos em outros: materiais e humanos.”

• Quando colocado perante esta questão, Rui Leal (comunicação oral, em Setembro de 
2005) refere que “as pessoas são o principal factor de sucesso dos projectos” e
acrescenta que o espírito de abertura e a “capacidade de construir com os outros”
são factores muito importantes. 

• Preciosa Fernandes (comunicação oral, em Setembro de 2005), refere a necessidade de 
concertação com o projecto curricular: “tem de ser definida ao nível curricular a 
abordagem das questões ambientais”. Aponta ainda que deveria haver um 
comprometimento da instituição em fazer com que estes conteúdos fossem um eixo do 
próprio currículo, o que fazia com que o tema fosse trabalhado ao nível das disciplinas. 
Este compromisso teria de ser assumido ao nível do projecto curricular da instituição. 
Além disso Preciosa Fernandes sugere ainda que quando entidades externas tentam 
levar projectos até à escola têm de “fazer uma campanha de marketing muito boas (...) 
pois, ou a escola está desperta para estes novos desafios, ou então a entidade externa é 
que tem que chamar a atenção para a importância destes conteúdos no currículo”. 
Preciosa Fernandes termina acrescentando que um importante factor de sucesso é a 
forte liderança, bem como a equipa interna da escola. Aliás, estes são factores 
fulcrais para que a escola se desenvolva e não espelhe muitas vezes o meio carente que 
a envolve, e aposte em projectos pioneiros. 
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Apresentamos de seguida as percepções dos técnicos de entidades externas à escola sobre 
esta questão. No geral, segundo os entrevistados, o sucesso de projectos na escola é ditado 
pelos seguintes factores: 

• Planeamento do projecto – é importante que o projecto tenha qualidade e seja 
planeado com tempo, bem contextualizado (com base na realidade local), com objectivos 
bem definidos e claros, bem apresentado e bem articulado com o calendário escolar. 

• Capacidade de desenvolver trabalho cooperativo e participado – é essencial a 
escolha dos parceiros certos (envolvendo família, autarquia, empresas, auxiliares) e 
permitir às pessoas serem participantes na definição de objectivos (processo 
participativo). Ter uma boa equipa de trabalho e funcionar como uma equipa é também 
fundamental. 

• Características pessoais dos participantes – todos reconhecem que “o professor é 
fundamental” e que a sua motivação, envolvimento, convicção e persistência são 
essenciais para os projectos corram bem. 

• Competências específicas – o conhecimento técnico dos assuntos abordados e a 
emoção que o educador é capaz de colocar no projecto são importantes. 

• Existência de incentivos e apoios financeiros – a existência de apoios financeiros e 
incentivos, em particular às escolas mais carenciadas, pode ser importante para o 
sucesso de um projecto. 

• Adequação ao público – é fundamental conhecer bem os alunos (saber de onde vieram 
e quais os seus interesses), saber adaptar o projecto às circunstâncias, necessidades, 
dificuldades das escolas e ao grupo, usar uma linguagem, conteúdos e meios ajustados 
ao público (“mexer, ver, montar, estragar, etc., isso é muito importante, muito mais que 
teorias”). 

• Comunicação inter-institucional – deve estabelecer-se uma ponte de 
ligação/comunicação entre escola e promotores dos projectos (autarquias, por exemplo). 

• Apoio na execução dos projectos – esse apoio externo deve dar-se ao nível técnico e 
metodológico, contribuindo para a continuidade das acções e para manter elevados os 
níveis de motivação dos professores (“Os professores são muito importantes e devem 
ser apoiados”). 

• Compromisso – deve haver uma pré-disposição do Conselho Executivo para aderir aos 
projectos. 

Os coordenadores de projectos nas escolas – educadores e professores – referem que para 
os projectos terem sucesso deve ser considerado o seguinte conjunto de aspectos: 
Apoio da escola (CE) e restantes docentes e auxiliares 

• “A disponibilidade da escola (professores, conselho executivo, auxiliares) e do meio 
envolvente (câmaras, juntas de freguesia) em apoiar o(s) professores envolvido(s).” 

• “Necessidade de apoio do conselho executivo” 

• “O conselho executivo tem de estar motivado” 
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• “Há um facto muito importante e que aqui acontece, tem de haver um grande apoio do 
grupo que dirige a escola; o conselho executivo tem que ser aberto (…)”  

• “É fundamental o envolvimento de todos os participantes no projecto: Como os 
mosqueteiros: um por todos e todos por um!” 

• “ (…) disponibilidade de recursos das escolas – refiro-me a dinheiro para fotocópias, 
para alugar uma camioneta, espaço físico para funcionar um clube” 

• “Deve haver interligação entre diferentes intervenientes (professores, auxiliares, alunos e 
o conselho executivo)” 

 
Motivação própria e crer no projecto 

• “Em primeiro lugar é preciso acreditar. Depois é preciso ter vontade de desenvolver 
estes projectos.” 

• “A nossa vontade de dinamizar” 

• “A confiança no projecto” 

• “Umas das coisas fundamentais, é que quem está à frente do clube goste daquilo que 
está a fazer pois dessa forma os miúdos sentem-se também mais motivados.”  

• “Perseverança” 

• “Os professores têm de ser o pilar dos projectos, se decidirem desenvolver um projecto, 
têm de tentar conseguir motivar os alunos (…)”.  

• “(…) gostar e acreditar no projecto” 

• “(…) a disponibilidade física e mental” 

• “A motivação dos professores é o núcleo base de tudo, senão os projectos não 
aparecem nem se desenvolvem.” 

• “A motivação dos professores” 

• “A capacidade de motivar os alunos, e esta depende exclusivamente dos professores” 
 
Motivação dos alunos (consequente da dos professores) 

• “Haver um envolvimento das crianças (…) elas devem vivenciá-lo, girar à volta dele.” 

• “Que os alunos adiram, que se envolvam e que acreditem naquilo que estão a fazer” 

• “Que o clube seja motivante e aliciante para os alunos” 

• “Para um projecto ter sucesso é determinante que todos se envolvam e interessem pelo 
projecto, principalmente os alunos.” 

• “É muito importante motivar os alunos!”  

• “Trabalho em conjunto e a inspiração dos alunos, mesmo que os professores não 
tenham vontade de trabalhar o tema, acabam por ficar muito entusiasmados.” 

• “É importante que a pessoa responsável pelo projecto saiba sensibilizar e motivar as 
crianças.” 
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• “(…) o projecto deve ser activo e divertido, pois o principal público-alvo são as crianças, 
se estas não se interessam, o projecto acaba por não ter futuro.” 

• “Deve haver uma forte aposta na motivação e entusiasmo das crianças. A forma como é 
transmitida uma ideia às crianças pode influenciar o sucesso do projecto. Por isso, 
convém ser alguém preparado para lidar com crianças.” 

 
Capacidade da equipa de trabalho e liderança 

• “Ter uma equipa coesa” 

• “Capacidade de trabalho em equipa” 

• “ (…) a capacidade de comunicação interna” 

• “Trabalho em equipa” 

• “ (…) a criatividade aliada à coesão do grupo no sentido em que não se devem copiar 
modelos que deram certo numa escola, pois poderão não resultar em outra” 

• “(…) o grupo de trabalho tem que ser coeso, com os mesmos interesses, que se sê bem 
e que não esteja a trabalhar no projecto pelas horas de redução do horário.” 

• “Os professores dinamizadores de projectos têm de ser responsáveis e toda a escola 
tem de estar envolvida pois é um projecto educativo de escola (houve já projectos que 
não chegaram ao fim).” 

• “Tudo depende da equipa de trabalho que se encontra na escola, pois um professor 
sozinho não vai a lado nenhum e perde facilmente a motivação.” 

• “É importante ter alguém que saiba orientar e seleccionar a informação…” 
 
O projecto partir da escola ou estar bem adaptado a ela 

• “A sensibilidade deve surgir de dentro para fora e não ao contrário, ninguém gosta de ser 
obrigado a fazer algo…as coisas não devem ser impostas.”  

• “Os projectos vindos de entidades externas devem estar adaptados aos alunos, como os 
da Lipor e os da Agenda 21.” 

• “É importante dar continuidade ao projecto e que este se baseie nos problemas reais da 
escola, daí que a fase de auditoria seja fundamental, a metodologia do projecto Eco-
Escolas está muito bem conseguida, mesmo o Plano de Acção é prático.” 

• “As entidades externas também deveriam estar sensíveis, para que de certa forma 
apoiassem os projectos que a escola pretende realizar.” 

 
Bom planeamento e gestão do projecto 

• “Em primeiro lugar deve ser um projecto bem estruturado, isto é, deverá ter objectivos 
claros, com uma metodologia prática e bem definida e deve esclarecer quais as 
responsabilidades de cada um.” 

• “(…) deverá ser um projecto que se encontre integrado numa rede de parceiros, onde 
subsista uma grande capacidade de comunicação e cooperação.” 
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• “(…) existir um planeamento, uma estruturação e uma avaliação do que foi feito.” 

• “haver uma integração curricular de forma a não valorizar demasiado o tema de projecto 
em detrimento do programa curricular ou vice-versa.” 

• “ (…) haver pragmatismo ao planear e realizar um projecto (por ex. devem ser propostas 
tarefas concretas, exequíveis e não demasiado ambiciosas)” 

• “ (…) o trabalho de um projecto deve ser acompanhado de um resultado final.” 

• “Tem de haver organização (das ideias/concepção, execução e avaliação)” 

• “(…) haver uma ou duas pessoas para coordenar as etapas e para partilhar as ideias” 
 
Continuidade 

• Referido somente por uma docente há a questão de: “Manter o que demos, manter a 
poupança da água, não estragar, manter as regras aquilo que aprendemos. Estarmos 
aprender uma coisa e depois fazemos outra, isso, não adianta nada…não é?” 

 
Envolvimento dos encarregados de educação e comunidade 

• “(…) envolver os pais” 

• “ Em primeiro lugar ter a participação dos pais – é um aspecto fulcral no sucesso dos 
projectos” 

• “(…) conversar com os pais que são os elementos auxiliadores e envolver o mais 
possível as pessoas.” 

• “(…) a comunidade tem de abrir a porta” 

• “O envolvimento dos alunos e dos encarregados de educação.” 

• “(…) ter apoio de outras instituições” 
 
Esta questão - factores de sucesso dos projectos de educação ambiental - foi também 
colocada ao pessoal não docente e encarregados de educação. Apresentamos de seguida 
os principais aspectos focados por cada um destes grupos: 
 
Os funcionários apontam principalmente: 

• “É necessária uma boa orientação (mais do que bons trabalhadores).” 

• “O empenho das pessoas que estão à frente do projecto e da informação que chega à 
escola.” 

• “O empenho das professoras, pois incentivou as auxiliares e os alunos.” 

• “Este tipo de projectos tem de ser contínuo (ao longo da vida). Tem de ser com alunos e 
professores, funcionários (formação).” 

 
Os Encarregados de educação/pais referem: 

• “A colaboração de todas as pessoas.” 

• “O haver uma divulgação adequada sobre os objectivos e o sentido do projecto.” 
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• “Os pais compreenderem os objectivos e a dinâmica do projecto e estarem disponíveis a 
ideias inovadoras e a captarem informação, estarem informados quanto às 
potencialidades do projecto e quanto às tarefas nas quais podem ser mais úteis.” 

• “Que os projectos criem competências nas diversas áreas.” 

• “Importante haver resultados concretos e também uma avaliação contínua do projecto, 
nomeadamente, ouvir a opinião das crianças quanto ao projecto.” 

• “O projecto correu bem porque vieram pessoas de fora apresentar o projecto e 
acompanhar as actividades.” 

• “Os principais factores de sucesso para projectos de EA/ES que ambas mencionam são 
a união entre pais, professores e alunos, para além do empenhamento que deve haver.” 

• “Bom relacionamento entre todos (educadoras, pais, coordenadores e comunidade).” 

• “Um projecto que tenha continuidade.” 

• “Que haja entidades que se desloquem à escola que tragam materiais.” 
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Em síntese:

Os especialistas dizem: Os promotores dizem: Os professores dizem: Os funcionários dizem: Os pais dizem:

A existência de estruturas de
apoio aos projectos

A participação na escola de
entidades externas (que trazem
projectos e acompanham)

A continuidade A continuidade A continuidade A continuidade

A necessidade de concertação
com o projecto curricular

O projecto partir da escola ou estar
bem adaptado a ela

A forte liderança Uma boa orientação das
pessoas

A equipa interna da escola

A capacidade da equipa de trabalho e
liderança

O empenho das pessoas que
estão à frente do projecto

A escola assumir o
compromisso do projecto O compromisso O apoio da escola (CE) e restantes

docentes e auxiliares

O planeamento do projecto Um bom planeamento e gestão do
projecto

A capacidade de desenvolver
trabalho cooperativo e
participado

O envolvimento dos encarregados de
educação e comunidade

A colaboração de todos O bom relacionamento
professores-pais-auxiliares

As características pessoais dos
participantes

A motivação própria e crer no projecto

A motivação dos alunos

As competências específicas

A existência de incentivos e
apoios financeiros

A adequação ao público
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Os especialistas dizem: Os promotores dizem: Os professores dizem: Os funcionários dizem: Os pais dizem:

A comunicação inter-
institucional

O apoio na execução dos
projectos

A existência de resultados
concretos

A existência de divulgação
adequada sobre os
objectivos, sentido e
dinâmica do projecto
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Papel das escolas na educação ambiental: como potenciar 

6. Como potenciar as escolas como promotoras de EA/EDS? 

Quando questionados os promotores institucionais de educação ambiental as respostas 
centram-se principalmente em torno de: 
 
Investir na integração da educação ambiental nos currículos e na transversalização 
curricular 

• “Os currículos escolares não incluem a temática Ambiente e devia estar incluída.” 

• “Apesar de terem muita informação disponível não existe a ligação da parte ambiental 
com os currículos escolares, no entanto há escolas onde conseguimos tratar o tema 
Ambiente com muito sucesso e outras onde nem sequer conseguimos entrar.” 

• “Criação de legislação que disponibilize recursos humanos para criação de áreas 
curriculares diferentes.” 

• “Promover o trabalho multidisciplinar e transversal.” 

• “Criar conteúdos curriculares dirigidos de modo a que as questões ambientais possam 
ser abordadas a todos os níveis.” 

• “Alteração dos currículos escolares para incluírem a educação ambiental” 

• “Em termos curriculares as questões de ambiente devem estar mais presentes e fazer 
parte de todos os projectos da escola” 

• “Adaptar os currículos à educação ambiental e seus conteúdos.” 
 
Estimular o trabalho de intervenção 

• “Adopção por parte da escola de uma linha de água em termos de limpeza e de 
manutenção desse espaço.” 

• “Maior interligação entre a comunidade escolar e a família próxima com acções 
participativas e também com as próprias instituições que têm ao dispor, sem ser sempre 
o próprio município.” 

• “Criação de uma grande movimentação civil com instituições, ONG, bombeiros, escolas, 
etc., para intervenções periódicas nos principais recursos hídricos.” 

• “Usar as crianças e jovens como motores da EA, criar grupos de animação e activistas 
que passem para fora da escola – tipo Ecoclubes. Por exemplo, em vez de andarem 
adultos da Sociedade Ponto Verde a fazer campanhas porta a porta substituí-los por 
jovens e crianças, e isto pode partir das escolas.” 

• “Procurar promover/desenvolver projectos piloto de mudanças institucionais/locais para a 
sustentabilidade, como formas de demonstração/experimentação, em articulação com as 
autoridades locais” 

• “Criar parcerias/colaborações/sinergias institucionais” 
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• “Servir de canal de difusão de debate e acção para a sustentabilidade integrando os 
diversos níveis escolares e comunidade escolar, através de projectos sócio-ambientais 
relevantes para a população e ligados a mudanças quotidianas democraticamente 
decididas/escolhidas.” 

• “Participar em projectos comuns com a comunidade envolvente” 

• “Implementar processos de Agenda 21 Escolar” 

• “Participar no Eco-Escolas” 
 
Investir nas escolas e no professor mais activo 

• “Apoiar o mais possível os professores especiais, mais dinâmicos que desenvolvem 
projectos interdisciplinares na área de ambiente.” 

• “Destacar professores especializados para fazerem a ponte da escola com os 
promotores de educação ambiental.” 

• “Fazer formação de professores em áreas diferentes” 

• “Valorização do trabalho das escolas na área da educação ambiental” 

• “Valorização do trabalho dos professores na dinamização dos projectos em educação 
ambiental” 

• “Apoiar os professores mais motivados” 

• “Apoiar ao máximo a criação de Jornais Escolares e Clubes de Ambiente em escolas” 

• “As escolas devem ter um orçamento para actividades de educação ambiental e não 
imputarem estes custos aos alunos” 

• “Para além das câmaras também o Ministério da Educação devia comparticipar os 
custos que as escolas têm com EA.” 

• “As escolas devem apoiar os professores mais activos em termos de educação 
ambiental” 

 
Potenciar as actividades disponibilizadas pelas instituições 

• “Os professores devem fazer a ligação posterior (ou prévia) das actividades de educação 
ambiental fora da escola (visitas) para as salas de aula para discutir, integrar, trabalhar 
os conceitos abordados nas visitas para desenvolverem projectos – pôr em prática o que 
se aprende nas visitas.” 

• “Os professores devem previamente preparar as visitas nas escolas para estas serem 
mais produtivas.” 

 
Potenciar o papel dos agrupamentos de escolas 

• “Os agrupamentos verticais funcionam muito bem, devem ser mais explorados em 
termos de acções de educação ambiental” 

• “Falta estratégia nas escolas e nos agrupamentos para que todos trabalhem para os 
mesmos objectivos, no entanto a escola tem evoluído muito.” 
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• “Os agrupamentos de escolas funcionam muito mal e não sabemos em que é que 
melhorou as escolas porque é muito mais burocrático.” 

 
Abrir canais de comunicação escola - entidade promotora 

• “Ter canais de comunicação privilegiados mais expeditos para acções de educação 
ambiental” 

• “As escolas devem melhorar a comunicação com os promotores de educação ambiental” 

• “Deve haver mais comunicação entre as escolas e os promotores de educação 
ambiental” 

 
Além destes aspectos foi ainda referido por vários entrevistados a necessidade de dar 
estabilidade aos docentes (“A falta de um quadro estável de professores dificulta o 
empenho ecológico da escola”), permitindo que se mantenham nas escolas por mais tempo. 
Outros aspectos foram pontualmente referidos. 
 
Os professores foram também convidados a responder a esta questão - Como potenciar as 
escolas como promotoras de EA/EDS? De uma forma geral as respostas são coincidentes 
com as apontadas pelos técnicos das instituições promotoras, nomeadamente: 
 
Investir na integração da educação ambiental nos currículos e na transversalização 
curricular 

• “A educação ambiental deve ser versátil e articulada com os conteúdos curriculares.” 

• “(…) a construção do próprio currículo por parte da escola, num processo constante de 
reflexão-prática e numa perspectiva de abertura e de “mistura” da Escola com a 
Sociedade.” 

 
Potenciar o papel dos agrupamentos de escolas 

• “Cada agrupamento devia ter um centro de formação para professores e funcionários, 
especialmente nas áreas do desenvolvimento sustentável (acções de formação e um 
gabinete de informações)” 

• “Os professores aderirem aos projectos propostos pelo agrupamento. No agrupamento 
deve haver sempre um conselho pedagógico para aprovar os projectos e agora não 
existe.” 

• “A adesão das escolas a projectos propostos pelo respectivo agrupamento, pela figura 
do Coordenador de Projectos que foi abolida em alguns agrupamentos (…)” 

 
Investir nas escolas, professores e alunos e valorizá-los 

• “(…) dá sempre frutos. (…) Nunca esperei dos meus alunos o que consegui no fim do 
ano!” 
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• “As escolas dispõem de recursos privilegiados, ou seja, uma escola pode ter 
especialistas em quase todas as áreas, que poderiam ser aproveitados e potenciados 
para trabalhar em projectos (...)” 

• “Devia-se valorizar mais as ideias dos alunos e incentivá-los “Vamos tentar!” e depois 
“dar corpo” às coisas.” 

• “Investir na formação dos professores em várias áreas como por exemplo em ciências e 
na metodologia de investigação-acção” 

• “Os jovens têm muita força e inspiração para trabalhar além das expectativas. A escola 
deve organizar-se de forma a proporcionar-lhes espaços e tempos lúdicos, para que 
todos se dediquem a este tipo de iniciativas e potenciá-las.” 

• “As escolas devem sugerir ideias às entidades exteriores, dentro dos projectos 
curriculares (haver uma convergência de interesses)” 

• “As escolas deviam solicitar mais a ajuda das entidades exteriores (…)” 
 
Necessidade de uma maior articulação interna (na escola) 

• “O Clube do Ambiente também devia articular mais as suas actividades com o resto da 
escola (…)” 

• “Devia haver maior articulação entre todos os elementos da escola; os 
professores/escola não se deviam dispersar com tantos projectos mas sim concentrar-se 
num único global.” 

 
Aproveitamento das horas disponíveis 

• “Criar clubes nas escolas, uma vez que há mais tempo nas escolas. Eu por exemplo, 
tenho já há muitos anos a ideia de criar um Ecoclube. Acho que através dos clubes, e 
com mais tempo nas escolas, os professores deveriam investigar mais e fazer trabalhos 
mais dedicados ao ambiente.”  

• “Mais momentos dedicados ao ambiente e os clubes são uma forma de proporcionar isso 
e depois podíamos utilizar a Internet.” 

• “Se calhar havendo horas mesmo dedicadas a estas temáticas, não em forma de aulas 
mas que o professor pudesse dedicar 3 horas a um projecto deste tipo.”  

 
Promovendo o envolvimento e a formação de toda a comunidade escolar  

• “(…) isto é, envolvendo toda a comunidade desde funcionários, professores até aos 
encarregados de educação. Movendo acções de formação nesta área.”  

• “Fazendo formação tanto dos professores como dos pais.”  

• “As escolas têm esse papel formar e educar, para preservar. Senão não se consegue 
evoluir.” 

• “Chegar às famílias e trabalhar com elas.” 

• “(…) fazer uma acção/actividade mais para a comunidade” 
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• “As escolas devem sair do seu espaço e servirem de motores de sensibilização aos pais” 

• “Através dos filhos e da criação de espaços e acção e reunião poder-se-ia chegar aos 
pais (…) monitorizar o trabalho de casa.” 

• “A escola poderia envolver mais a comunidade (…) envolver os pais com acções de 
sensibilização, embora seja difícil trazê-los cá!” 

• “Usando o papel formativo e informativo que lhes cabe: encontrar um espaço numa rádio 
para falar do projecto, por exemplo, com entrevistas de rua; fazer um folheto informativo 
do projecto; alertar os pais para a necessidade de olhar para a educação ambiental, na 
prática.”  

• “Os alunos são um veículo de informação.” 

• Os alunos ensinam melhor aos adultos do que ao contrário, porque as crianças são mais 
rigorosas e aprendem melhor certos conceitos. Assim acabam por levar para casa 
atitudes que podem transmitir à família. Ou seja, as crianças são uma grande aposta. 

 
Uma última resposta de um docente refere que o papel das escolas na EA/EDS pode ser 
potenciado se “As escolas fazerem o seu próprio papel de escola!” 
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10.7. Em síntese: 

Os promotores dizem: Os professores dizem: 

Investir na integração da educação ambiental nos 
currículos e na transversalização curricular 

Investir na integração da educação ambiental nos 
currículos e na transversalização curricular 

Estimular o trabalho de intervenção 

Investir nas escolas e no professor mais activo 
Investir nas escolas, professores e alunos e valorizá-
los 

Potenciar as actividades disponibilizadas pelas 
instituições 

Potenciar o papel dos agrupamentos de escolas Potenciar o papel dos agrupamentos de escolas 

Abrir canais de comunicação escola - entidade 
promotora 

Dar estabilidade aos docentes 

Necessidade de uma maior articulação interna (na 
escola) 

Aproveitamento das horas disponíveis 

Promovendo o envolvimento e a formação de toda a 
comunidade escolar  
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Algumas sugestões propostas pelos públicos envolvidos para futuras acções de educação 
ambiental 

7. Para o futuro dos projectos de educação ambiental na nossa região: que sugestões 
e ideias propõe para melhorar o que se faz? 

Esta questão foi colocada a alunos, pais e auxiliares de acção educativa. As principais 
respostas de cada um destes grupos são enumeradas de seguida: 
 
Alunos 

• “No futuro, os projectos de educação ambiental deviam ensinar mais coisas sobre o 
ambiente pois (…) daqui por uns anos vamos ser nós a tentar proteger o ambiente.” 

• “Plantar mais árvores” 

• “Devia haver uma disciplina sobre educação ambiental (incluindo sobre a separação de 
resíduos) porque a natureza está a desaparecer e devia haver um espaço na escola 
para cuidar dela.” 

• “Ter sempre uma pessoa “voluntária” da Lipor (…) haver uma aula ligada ao ambiente 
(resíduos e incêndios/florestas).” 

• “Devia haver mais visitas de estudo e os alunos deviam fazer perguntas sobre o 
ambiente, em Área de Projecto, para depois explicar aos pais o que aprenderam” 

• “Devia haver mais visitas de estudo (ex. um dia na Lipor) e passar mais à prática” 
 
Auxiliares de acção educativa 

• “Haver mais formação para os pais para eles poderem acompanhar os projectos.” 

• “Devia haver mais participação de entidades exteriores e mais projectos (…) escola 
também tem de colaborar mas se houver incentivos de fora as coisas correm melhor” 

• “… compreensão, atenção e uma boa comunicação pais-filhos-professores para que se 
possa passar a mensagem aos outros”. 

• “Deve haver mais formação; colóquios, em que viesse alguém de fora explicar sobre a 
reciclagem de resíduos (para professores e alunos)” 

 
Encarregados de educação/pais 

• “Concursos e convites de outras entidades, com prémios.” 

• “Devia haver mais visitas de estudo a parques (contacto com a natureza porque as 
crianças nas cidades vivem em apartamentos)” 

• “Deveriam existir mais projectos como o da AdDP e com mais frequência porque se a 
escola não promover acções de educação ambiental, se os pais não incentivam em 
casa, as crianças acabam por esquecer.” 

• Para futuro dos projectos deveria haver um maior apoio, tanto a nível financeiro como de 
recursos humanos, aos órgãos de gestão da escola. Seria também importante encontrar 
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formas mais eficientes para comunicar com os pais que não pertencem à Associação de 
Pais e que, portanto, não estão tão informados e sensibilizados para estas questões 
como os outros, seja através da escola, seja através de outras entidades. Como afirma 
esta representante da Associação de Pais: “Se os órgãos a quem a escola está 
associada estivessem mais sensibilizados para este tipo de projecto, eu penso que 
agilizaria… (…). Bastava que estivessem mais sensibilizados porque é uma luta 
constante.” 

 
Professores 

• “Existem vários jardins e parques que estão abandonados e que poderiam ser 
reabilitados para diversas actividades.” 

• “… há recursos humanos subaproveitados como os jardineiros das câmaras municipais 
que poderiam transmitir às crianças o gosto e os conhecimentos que têm e os 
funcionários da limpeza que poderiam participar em campanhas.” 

• “Há espaços naturais que podiam ser aproveitados pedagogicamente (para incentivar os 
cidadãos a gozar estes espaços). Como as crianças são um óptimo veículo para os pais, 
podiam promover práticas em casa (inquéritos, conversas informais)” 

• “Talvez as universidades pudessem organizar oficinas.” 

• “Os vereadores do ambiente deviam vir mais às escolas e ver in loco, o que é necessário  
 
Algumas oportunidades para a educação ambiental/educação para o desenvolvimento 
sustentável nas escolas 
Com base em diálogos mantidos com especialistas em educação ambiental, educação e 
com uma representante da DREN reunimos os principais factores apontados por estes como 
oportunidades: 
 
A reestruturação dos horários escolares 

• “Com este tempo as pessoas podem trabalhar e algumas já começam a pedir algum 
apoio sobre como trabalhar estas questões…” (Joaquim Ramos Pinto) 

• “As horas que os professores têm que estar nos estabelecimento de ensino a partir deste 
ano.” (Carla Gomes) 

• “Cada agrupamento funciona à sua maneira. Há orientações gerais mas cada um ajusta 
à sua maneira… É flexível.” (Joaquim Ramos Pinto) 

 
A renovação do protocolo entre Ministérios da Educação e Ambiente 

• “Foi já renovado o protocolo entre o ME e o MA e se for bem aproveitado e divulgado 
pode ser uma oportunidade. É uma oportunidade… mas como ela vai ser aproveitada e 
gerida… Mas também temos que saber usá-la, reivindicá-la e trabalhá-la. É uma 
oportunidade efectivamente porque se não houvesse professores destacados seria 
pior…” (Joaquim Ramos Pinto) 

As áreas curriculares não disciplinares e a integração curricular 
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• “Há abertura por parte das escolas para novas propostas. Os clubes podem ser uma boa 
porta de entrada para este tipo de experiência. Depois, já numa perspectiva de 
integração curricular, existem as chamadas áreas disciplinares não curriculares, são por 
excelência espaços onde se pode promover a educação para a sustentabilidade. 
Existem também disciplinas, por exemplo a biologia, que desenvolvem blocos de 
conteúdos relacionados com a educação ambiental ou propiciadores desta reflexão.” 
(Preciosa Fernandes) 

 
Necessidade de protagonismo 

• “As escolas gostam de protagonismo e de serem pioneiras. Fazer projectos que lhes 
tragam visibilidade (às escolas), que lhes tragam recursos. As escolas gostam de ideias 
novas e concretas.” (Preciosa Fernandes) 

 
Acção Comenius 
A Acção Comenius é um capítulo do programa Sócrates que intervém directamente na 
educação com vista a aproximar os sistemas de ensino na Europa. Destina-se a todos os 
membros da comunidade escolar num sentido lato – desde alunos (da primeira fase de 
ensino, pré-primário e primário, ao ensino secundário), professores e outros agentes de 
educação, associações, ONG, comunidade local, etc.. A filosofia da Acção Comenius incide 
particularmente em três especificidades que se interligam: Comenius 1 – Incentivo às 
parcerias entre escolas com o objectivo de desenvolver projectos de cooperação e 
baseados no património cultural, questões ambientais, ciência e tecnologia, bem como, 
noutros temas de interesse comum para alunos de diferentes países europeus; Comenius 2 
– Formação do pessoal educativo; e Comenius 3 – Redes Comenius visa a constituição de 
redes entre projectos ou instituições que participam em actividades no âmbito de Comenius 
1 ou Comenius 2. Será de analisar a possibilidade de este programa se constituir como uma 
oportunidade real para a EA/EDS. 
 
Apesar de nos focarmos aqui nas oportunidades não podemos deixar de referir uma ameaça 
que nos foi apontada por Preciosa Fernandes (comunicação oral, em Setembro de 2005): “A
ameaça é configurada na estranheza. Os professores podem ver a equipa que apresenta o 
projecto como estranhos, invasores e podem não estar muito predispostos a colaborar (…) 
Os professores podem ver o projecto como veículo de mais trabalho.”
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10.8. Alguns possíveis impactos da educação ambiental/educação para 
o desenvolvimento sustentável e tendências futuras 

Tendências governamentais na política de educação para o desenvolvimento 
sustentável 

Segundo o documento do actual Governo Constitucional, designado Portugal: Grandes 
Opções do Plano 2005 – 2009, Principais Linhas de Acção e Medidas em 2005-2006, 
aprovado em Conselho de Ministros em 14 de Julho de 2005, a educação e a aposta na 
formação dos jovens são grandes opções do Plano. 
No que diz respeito à educação o Plano refere o objectivo de colocar as escolas ao serviço 
da aprendizagem dos alunos, propondo-se implementar um conjunto de medidas, entre as 
quais: alargar o horário de funcionamento das escolas do primeiro ciclo do ensino básico até 
às 17.30, permitindo aos alunos beneficiar de actividades extracurriculares; generalizar o 
acesso dos alunos do 1º ciclo do ensino básico a refeições escolares; garantir a utilização 
plena dos tempos escolares dos alunos do 2º e 3º ciclos do ensino básico em actividades de 
aprendizagem em todas as escolas ainda em 2006; alterar as regras do sistema de 
colocação de professores, visando a fixação dos docentes e a redução dos níveis de 
mobilidade. 
Para enraizar a cultura e a prática da avaliação, em 2005/2006 irá ainda proceder-se ao 
lançamento do programa de avaliação do processo de aplicação dos novos currículos do 
ensino secundário e a um programa de avaliação das escolas básicas e secundárias. 
Definir-se-á ainda um novo modelo de avaliação de manuais. 
Ao nível das prioridades de investimento para 2005/2006 para o Ensino Básico e 
Secundário, o Governo destaca que irá: 

• Prosseguir o esforço de renovação, requalificação e conservação de infra-estruturas 
escolares; 

• Prosseguir o apetrechamento das escolas e bibliotecas e a informatização das Escolas 
do Ensino Básico e Secundário; 

• Utilizar a Carta Educativa de cada Município para a programação plurianual do 
investimento em infra-estruturas escolares a partir de 2007. 

A aposta nos jovens desdobra-se em várias prioridades em paralelo e estas em diversas 
medidas, entre as quais: 

• Apostar na transversalidade e na multidisciplinaridade das políticas de juventude (ex: 
aposta em programas que integrem componentes de formação e experiência em posto 
de trabalho, atacando o desemprego juvenil, em especial o que afecta os jovens recém-
licenciados e os que abandonaram precocemente o ensino; desenvolvimento de 
esforços nas escolas e universidades, visando a criação de uma nova cultura de 
empreendedorismo; promover estilos de vida saudáveis junto dos jovens; preparação de 
campanhas de prevenção da obesidade, tabagismo e alcoolismo; preparação de 
iniciativas que visem a prevenção das toxicodependências; preparação de iniciativas que 
visem a prevenção da SIDA.) 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável      150 

• Estimular e incentivar os Associativismos Juvenil e Estudantil. 

• Reforçar o Voluntariado Jovem e a sua valorização social (ex: programas especiais de 
voluntariado jovem na Saúde, na Justiça, no Ambiente e no Desporto) 

• Incentivar a mobilidade geográfica dos jovens. 

• Reforçar a dimensão internacional na área da Juventude (ex: promoção e 
desenvolvimento do intercâmbio juvenil, com prioridade para os países europeus e de 
língua portuguesa; reforço da divulgação e realização das iniciativas de formação em 
matérias internacionais; desenvolvimento do voluntariado jovem internacional, 
preferencialmente nos países da União Europeia e de língua portuguesa; reforço dos 
projectos de cooperação com os países da Comunidade de Língua Portuguesa e os 
países da União Europeia na área da juventude.) 

Além das opções e medidas gerais enunciadas neste documento não há uma clara 
referência à necessidade de promover uma educação para a sustentabilidade, para o 
ambiente ou para a cidadania.  
No entanto, na página do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional (www.maotdr.gov.pt/MAOTDR/PROGRAMA) assume-se como 
prioridade a ‘Qualidade de vida e desenvolvimento sustentável, mais qualidade ambiental e 
melhor ordenamento do território’. Segundo este documento a política de ambiente e de 
ordenamento do território estará no centro da estratégia de desenvolvimento do país com o 
objectivo de aproximar Portugal da média europeia no que diz respeito aos níveis de 
protecção ambiental e de qualidade de vida. Para isso propõe-se investimentos a realizar 
essencialmente em infra-estruturas. 
Além desta componente, o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional (MAOTDR) assume ainda a necessidade de um melhor 
aproveitamento do potencial de desenvolvimento das várias regiões e cidades que contrarie 
as disparidades existentes de forma eficaz, pressupondo a existência de estratégias de 
coesão territorial que incluem três principais componentes interligadas: conservação da 
natureza, desenvolvimento local e regional, integração em redes supranacionais. 
Uma das três condições consideradas essenciais pelo MAOTDR para atingir a coordenação 
das políticas territoriais é o estímulo de comportamentos mais exigentes por parte das 
entidades públicas, cidadãos e sectores económicos, reforçando junto destes uma “cultura 
do território”. Neste domínio o Governo propõe-se a desenvolver três medidas prioritárias: 
aposta na educação para o ambiente e ordenamento do território nas escolas e nos 
currículos do ensino básico e secundário; realização de campanhas mediáticas sobre 
aspectos concretos e lançamento de um programa experimental orientado para a animação 
e sensibilização para o ambiente. 
Simultaneamente o Governo considera essencial investir na formação de autarcas e 
funcionários e reforçar a capacidade técnica das autarquias e da administração regional e 
central. Paralelamente refere-se ainda neste documento do MAOTDR um conjunto de 
medidas para promover o envolvimento dos cidadãos nas decisões. 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável      151 

Tendências ao nível das atitudes e comportamentos 

Vários estudos têm sido realizados no país, em particular pelo Observa, ao nível das 
percepções, atitudes e comportamentos dos portugueses em relação ao ambiente. Se, por 
um lado, os portugueses se mostram extremamente preocupados com a situação ambiental, 
por outro ainda têm pouco comportamentos consentâneos com essa preocupação. No 
entanto, apesar de tímida, essa mudança de atitudes e comportamentos parece estar a 
acontecer na sociedade portuguesa. 
Para nos referirmos a um exemplo em concreto, no inquérito de 1997 realizado pelo 
Observa, 30% da população portuguesa afirmava já ter separado o lixo para reciclar 
(embora não fosse possível saber se o tinha feito casualmente ou se era um comportamento 
regular) e 50% afirmava estar disposto a fazê-lo. 
O estudo do Observa de 2001 mostra que 60% dos inquiridos afirmam separar o vidro e 
levá-lo ao ecoponto (mais de 30% fá-lo frequentemente) e cerca de 50% afirmam levar o 
seu papel e cartão ao ecoponto (mais de 20% fá-lo frequentemente). 
Parece haver aqui uma pequena mudança ao nível dos comportamentos, que pode resultar 
do alargamento das redes de ecopontos nesses anos mas igualmente dos avultados 
investimentos realizados durante a última década na área da educação, sensibilização e 
informação para a deposição selectiva. 
 
Dos dados que recolhemos ao longo deste estudo junto de professores, encarregados de 
educação, auxiliares de acção educativa e ainda alunos parece-nos haver algum impacto 
dos investimentos realizados pela Lipor e autarquias na educação ambiental especialmente 
vocacionada para a separação de resíduos. 
É de ressaltar que quando se aborda a questão ambiente junto dos alunos e funcionários, 
em particular, o retorno habitual é a referência à “separação de lixos”, “não por lixo no chão” 
e “poupar água”. São os temas que foram colocados como prioridades na agenda política e 
que de algum modo atingiram o público. 
Não podemos deixar de referir, no entanto, que esta abordagem torna o ambiente como 
uma questão extremamente estreita para a maioria das pessoas, ou seja, ambiente é igual a 
reciclagem e poupança de água. E este entendimento poderá eventualmente tornar-se 
contraproducente a prazo. 
Um interessante indicador da Emergência de Novos Valores Ecológicos na população 
portuguesa foi analisado pelo Observa (2001). 
A crise ambiental que se globalizou nos anos 70, impôs, ainda que de forma gradual, uma 
mudança nas assunções que fundamentam as relações entre sociedade e ambiente, 
abrindo espaço a emergência de um novo paradigma social NEP (New Ecological 
Paradigm), segundo a proposta de dois autores americanos Catton e Dunlap. 
Importa, pois, perceber até que ponto os novos valores do NEP se instalam na 
sociedade portuguesa. Para tal, a partir do grau de concordância dos inquiridos com cada 
uma das quinze asserções da Escala NEP - cujo objectivo é medir o processo de mudança 
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em curso – o Observa criou um índice que tem em conta a média de todas as respostas dos 
inquiridos, pretendendo com isso atingir uma ideia global da forma como se desenrola o 
processo de adesão aos novos valores ecológicos (Tabela 17). 

Tabela 17 - Grau de concordância da população portuguesa com as asserções da Escala NEP(%)  
Fonte: Observa, 2001 

Entre o total da população inquirida, apenas 10,2% dos portugueses se situa num 
pendor DSP (Dominant Social Paradigm ). A grande maioria (72,9%) partilha, ainda que 
moderadamente, os novos valores ecológicos (médio pendor NEP) e 11% assume, de forma 
clara, os valores do Novo Paradigma Ecológico (forte pendor NEP) (Figura 10). 
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Figura 10 – Posicionamento da população portuguesa na Escala NEP. 
Fonte: Observa, 2001. 

 
A adesão aos novos valores ambientais parece ser tanto mais clara quanto mais jovens são 
os inquiridos. Em suma, a grande maioria dos portugueses terá, assim, indiciado já o 
processo de abandono dos valores antropocêntricos o paradigma social dominante e, ainda 
que moderadamente, partilha os valores ecológicos, marcados sobretudo por sentimentos 
de apreensão e insegurança que terão impulsionado um movimento biocêntrico de 
revalorização da Natureza e dos elementos naturais , tendência que se acentua entre os 
mais jovens e mais instruídos. 
As alterações relativamente recentes por que tem vindo a passar a sociedade 
portuguesa, terão induzido a mudança, mas, porventura, não terão ainda tido tempo 
suficiente para consolidar a implantação dos novos valores ecológicos. O tempo e a 
integração crescente desta sociedade no sistema político-económico mundial afiguram-se 
os melhores aliados para promover a coerência do processo que não deixar, por certo, de 
contar progressivamente com alterações ao nível das atitudes e dos comportamentos em 
relação ao ambiente (Observa, 2001). 
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10.9. Análise final global sobre a educação ambiental/educação para o 
desenvolvimento sustentável no Grande Porto 

Dados reunidos no Fórum “Ambiente no Grande Porto” 

No Grupo de Trabalho sobre “Educação e Formação Ambiental” estabelecido no Fórum 
“Ambiente no Grande Porto” e que decorreu no dia 17 de Junho de 2005 com a participação 
de professores, técnicos de educação ambiental de autarquias, empresas e organizações 
não governamentais, entre outros, as principais fraquezas e ameaças vividas pela educação 
ambiental/educação para a sustentabilidade no Grande Porto são: 

• A falta de tempo dos professores, isto é, a falta de horas dos professores para o 
desenvolvimento dos projectos. 

• A mobilidade dos professores, que constitui um limite à continuidade dos projectos. 

• A falta de formação dos professores, em particular daqueles de áreas tradicionalmente 
‘externas’ ao ambiente. 

• A falta de verbas nas escolas. 

• A saturação das escolas com acções e projectos “em concorrência”. 

• A ausência de integração curricular. 

• A adesão inicial forte nas escolas no lançamento das acções mas falta continuidade no 
seu desenvolvimento. 

• Desconhecimento por parte das pessoas e entidades externas à escola sobre a 
realidade da vida na escola. 

• Os conteúdos para os professores cedidos por entidades externas devem ser mais 
práticos e úteis para os professores. 

• A falta de coordenação nas escolas (projectos desintegrados e de costas voltadas). 

• A falta de divulgação dos projectos de sucesso que acontecem nas escolas. 

• A falta de rentabilização dos agrupamentos verticais (por exemplo, para um trabalho 
acompanhado do trajecto de cada criança). 

• A falta de interacção forte entre as escolas e a comunidade. 

• A existência de tensões em algumas escolas entre as associações de pais, os 
professores e o conselho executivo. 

• A falta de práticas de educar para e com a acção concreta.  
 
Algumas outras questões constituem ainda aspectos críticos, de acordo com o mesmo 
grupo de trabalho: 

• Há uma falta de sinergia entre departamentos e entidades regionais para articulação de 
esforços. 

• O tema dominante das acções é “resíduos”. Há necessidade de diversificar. 
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• Faltam acções que promovam a qualidade de vida na cidade e para públicos com menos 
habilitações literárias, nomeadamente os idosos. 

• Há falta de projectos para públicos ‘alternativos’.  

• Há carências ao nível da avaliação: necessidade de definir “o que avaliar”? (efeitos não 
são imediatos…) 

• A preocupação com questões ambientais ainda não se traduz na aplicação e 
envolvimento dos cidadãos. 

• As medidas de sensibilização deveriam sem complementadas com medidas de 
penalização. 

• Há ainda uma falta de sensibilidade dos decisores políticos para as questões de 
sustentabilidade. 

• Há alguma descrença dos cidadãos na continuidade dos projectos (independentemente 
dos eleitos) 

• Há falta de cultura participativa (estamos mais orientados para reclamar do que participar 
positivamente nas decisões) 

 
O grupo de trabalho aponta ainda como uma barreira a normal resistência à mudança 
cultural. Uma nova atitude e um novo comportamento podem levar anos a integrar-se numa 
sociedade. 
 
De acordo com o grupo de trabalho as principais oportunidades e ideias para a educação 
ambiental/educação para a sustentabilidade no Grande Porto são: 

• Integrar a rede de transportes públicos com as estruturas de educação para o 
desenvolvimento sustentável existentes actualmente, de forma a facilitar o acesso. 

• Reforçar formação/educação ajustada às realidades físicas/económicas de cada 
concelho, desenvolvendo acções de proximidade à realidade de cada um. Por exemplo, 
em Vila do Conde e Póvoa de Varzim, educar através do mundo rural, da agricultura. Em 
Valongo através da floresta, etc. 

• Estimular o intercâmbio entre escolas, promovendo o conhecimento dos casos de 
sucesso. 

• Atribuir/assumir ‘pelouros’ temáticos às estruturas de educação para o desenvolvimento 
sustentável existentes (e instituições). 

• Investir na avaliação como uma forma de prever futuras acções e não ter receio em 
estipular objectivos modestos, trabalhando por etapas. 

• As instituições públicas deverão começar a sensibilização “por dentro”, envolver os 
colaboradores. 

• Continuar a forte aposta nas escolas (crianças, jovens, professores, auxiliares). Se a 
comunidade escolar for devidamente envolvida pode fazer a diferença e aproximar 
outros públicos. 
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• Estimular a candidatura das escolas a galardões de sustentabilidade (como o programa 
Eco escolas, por exemplo) 

• Investir em outros públicos, em particular nas empresas. 

• Para que numa escola se mobilize o maior número de professores apresentar o projecto 
a um grupo de professores e não só ao(s) mais motivado(s): criar grupos informais de 
professores que sejam o motor das acções. Além disso, ao apresentar os projectos 
deixar um “rastilho” em Julho e reforçar a campanha em Setembro. 

• Investir na integração curricular (em escolas e centros de formação profissional) 

 

Percepções dos técnicos de educação ambiental/educação para o desenvolvimento 
sustentável (análise SWOT) 

Os dados aqui apresentados resultam exclusivamente de uma questão colocada aos 
técnicos das várias instituições e estruturas que trabalham na área da educação ambiental 
no Grande Porto. 
 
Factores limitantes para a EA/EDS no Grande Porto 

Falta de recursos humanos/financeiros nas instituições 

Quase todos os entrevistados estão de acordo neste ponto: faltam recursos 
humanos e financeiros para executar e acompanhar as acções e os projectos de 
educação ambiental. 

Além dos recursos humanos contratados é também referida a falta de voluntários. 

Algumas pessoas alertam que “existe falta de sensibilidade para a educação 
ambiental por parte de quem dirige para disponibilização de financiamentos” e que 
os “custos das actividades são uma questão de mentalidades e prioridades”. Há 
quem vá mais longe e refira que “os recursos financeiros reflectem a vontade politica 
de tratar as questões do ambiente”. 

 

Falta de participação e espírito de cooperação 

É um problema frequentemente apresentado por quem se dedica a tentar mudar 
conhecimentos, atitudes e comportamentos. As pessoas participam pouco, há falta 
de cultura de cidadania (“Há uma falta de vontade e há uma preguiça enorme por 
parte da população para colaborar e ajudar nas questões ambientais que no fundo 
reflecte a falta de cidadania e de formação cívica.”), comodismo, não 
reconhecimento dos deveres de cidadão (só dos direitos). Naturalmente é um 
aspecto desencorajador para quem faz um trabalho esforçado, mas deve ser 
encarado como um desafio. 

 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável      157 

Aspectos de gestão, administrativos e legais 

Alguns entrevistados referem a existência de legislação desadequada, ausência de 
uma lei das finanças locais, a falta de estabilidade de algumas administrações. 

Ainda de referir que é apontado como um ponto fraco “a parte administrativa ocupa 
muito tempo e dinheiro das associações.” 

 

Lacunas ao nível da comunicação com as escolas 

Um ponto apontado por várias entidades: a falta de comunicação com as escolas e a 
difícil ponte que é necessário existir para que a informação chegue às escolas. 

 

Papel do professor 

Os professores são reconhecidos como o ponto-chave e a mobilidade permanente, a 
falta de motivação, a pouca vontade de alguns professores adquirirem formação 
ambiental (“currículo a metro é o seu único interesse”) são apontados nesta lista de 
pontos fracos. 

 

Competição pela atenção das escolas 

Muitos apontam que as escolas estão sobrecarregadas com projectos e denota-se 
alguma preocupação com a concorrência: “temos concorrência por parte das 
câmaras que fazem educação ambiental sem custos para as escolas” e “há sinergias 
perdidas, existem outros concelhos lançados nesta área (…)”. 

 

Dificuldade de envolver as escolas em projectos 

 

Necessidade de mais Infra-estruturas 

É apontada a necessidade de mais infra-estruturas e o facto de essa falta perpetuar 
o desenvolvimento de acções pontuais e sem continuidade. É referido que “falta um 
projecto viável, i.e. que seja capaz de ser executado, e isso não existe, Lisboa tem 
um Oceanário, tem um Pavilhão do Conhecimento e nós aqui temos qualquer coisa 
ali em Santa Maria da Feira, mas está longe, o Porto enquanto limite físico da cidade 
está extremamente carenciado a esse nível (…). 

 

Qualidade das acções e mensagem é baixa 

É referida a baixa qualidade da informação veiculada em educação ambiental, a falta 
de qualificações profissionais dos envolvidos nesta temática e a “falta de qualidade, 
muito folclore e recriação por parte de alguns promotores de educação ambiental 
sem haver propriamente essa educação (…)” 
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Falta de comunicação e articulação interinstitucional 

Este é um aspecto amplamente referido pelos entrevistados (falta de comunicação 
entre promotores, não existir partilha de projectos e experiências, haver muitos 
projectos avulsos mas não um conjunto de muitos que forma um todo, falta de 
interligações entre instituições, falta de coordenação, falta de integração de 
projectos). 

 

Públicos omissos nas acções 

Existem públicos-alvo que nunca são atingidos pelos projectos de educação 
ambiental (deficientes mentais e idosos) e que tem direito a terem também formação 
e a trabalharem nesta área. As empresas também nunca são alvo de acções e 
projectos. 

 

Desperdício dos recursos e oportunidades existentes 

Referem-se como exemplos ilustrativos dados pelos entrevistados as estruturas 
(como o Pavilhão da Água, que está num sítio privilegiado e “não está a ser 
dinamizado como deve ser”) e espaços (como o Parque Oriental na cidade do Porto). 

 

Falta de continuidades nas acções 

 

Falta de percepção de resultados das acções (ou difícil avaliação) 

 

Ameaças para a EA/EDS no Grande Porto 

Inexistência de uma Estratégia Nacional de EA/EDS 
 
Área não prioritária para o Governo 
 
Descontentamento generalizado dos professores 
 

Pontos fortes para a EA/EDS no Grande Porto 

A existência de equipamentos e espaços 

Existem diversos equipamentos de educação ambiental, alguns com bons conteúdos 
e existem muitos espaços que são uma mais valia (ex. Parque da Pasteleira, 
Caminhos do Romântico, praias, ribeiras e linhas de água, espaços naturais).  
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Um grande investimento na educação ambiental (instituições locais) 

 

A existência de uma rede informal de promotores de EA (GTT do projecto 
Futuro Sustentável) para troca de troca de experiências e de saberes 

 

Algum progresso em termos de mentalidades (mudança de comportamentos 
de separação de resíduos; manutenção de projectos…) 

 

Alguns professores são excelentes e transformam-se em dinamizadores 
principais 

 

Há abundância de meios não humanos e não financeiros 

 

A existência de Universidades na região, com abundância de capital humano 

 

A existência de uma entidade como a Lipor 

 

Oportunidades para a EA/EDS no Grande Porto 

O Futuro Sustentável como um caminho para a promoção da coordenação, 
intramunicipal/intermunicipal, troca de experiências, criação de parcerias e 
partilha 

“Um Fórum como o que se cria com o Futuro Sustentável pode ser muito útil porque 
pela primeira vez estão todas as instituições em cima da mesa a explicarem e a 
mostrarem o que fazem nesta área”

“Criação de uma coordenação e comunicação central como o Futuro Sustentável 
para a EA/EDS” 

 

Espaços que podem ser potenciados (novos parques e áreas verdes) 

 

Mobilizar os cidadãos já organizados e informados 
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11. Conclusões e recomendações 
Em síntese, reunindo todos os dados recolhidos junto de professores, técnicos, especialistas 
na área e a nossa percepção no terreno, temos a seguinte análise SWOT para a EA/EDS: 
 
PRINCIPAIS AMEAÇAS 

• Inexistência de uma estratégia nacional de educação ambiental ou de educação para o 
desenvolvimento sustentável 

• Área não prioritária para o Governo 

• Descontentamento generalizado dos professores 
PRINCIPAIS PONTOS FRACOS 

• Falta de recursos humanos/financeiros nas instituições 

• Falta de participação e espírito de cooperação 

• Aspectos de gestão, administrativos e legais 

• Lacunas ao nível da comunicação com as escolas 

• O professor (mobilidade permanente, a falta de motivação) 

• Competição das entidades pela atenção das escolas 

• Dificuldade de envolver as escolas em projectos 

• Necessidade de mais infra-estruturas 

• Qualidade das acções de educação ambiental e das mensagens é baixa 

• Falta de comunicação e articulação interinstitucional 

• Públicos omissos nas acções 

• Desperdício dos recursos e oportunidades existentes 

• Falta de continuidade nas acções 

• Falta de percepção de resultados das acções (ou difícil avaliação) 
PRINCIPAIS PONTOS FORTES 

• A existência de grande diversidade e quantidade de equipamentos e espaços 

• Um grande investimento na educação ambiental (instituições locais) 

• A existência de uma rede informal de promotores de EA (GTT do projecto Futuro 
Sustentável) 

• Algum progresso em termos de mentalidades (mudança de comportamentos de 
separação de resíduos; manutenção de projectos…) 

• Alguns professores são excelentes e transformam-se em dinamizadores principais 

• Há abundância de meios não humanos e não financeiros 

• A existência de Universidades na região, com abundância de capital humano 

• A existência de uma entidade como a Lipor 
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PRINCIPAIS OPORTUNIDADES 

• O Futuro Sustentável como um caminho para a promoção da coordenação, 
intramunicipal/intermunicipal, troca de experiências, criação de parcerias e partilha 

• Os espaços físicos da região que podem ser potenciados (novos parques e áreas 
verdes, espaços vocacionados para a educação ambiental) 

• A reestruturação dos horários escolares 

• A renovação do protocolo entre Ministérios da Educação e Ambiente 

• A necessidade de protagonismo das escolas 

• A possibilidade de mobilizar os cidadãos já organizados e informados 

• A necessidade do agrupamento definir o seu programa educativo de agrupamento e da 
escola definir os seus programas curriculares de escola/programas curriculares de turma 

• A diversidade de “espaços” pedagógicos para a qual os professores necessitam de 
apoio: disciplinas, áreas curriculares não disciplinares (área de projecto, estudo 
acompanhado e formação cívica), ocupação de tempos livres (clubes) 

• A possibilidade da escola efectuar uma gestão flexível do currículo (ajustar programas às 
realidades físicas/económicas de cada concelho) 

• A existência de Conselhos Municipais de Educação (e eventualmente da Carta 
Educativa) 

• A necessidade dos professores/escola serem reconhecidos na sociedade pelo seu 
trabalho 

• A abertura das escolas para um trabalho de proximidade, de criação de laços de 
confiança 

• A existência de casos de sucesso na região que podem ser usados como exemplo 

• O reconhecimento do valor dos pequenos projectos, com objectivos modestos e trabalho 
por etapas 

• A existência de programas nacionais de EA/EDS aos quais as escolas podem aderir 

• A existência de estudos com resultados na área da integração curricular (TERRA I, 
TERRA II) prontos a ser transpostos para a realidade das escolas 

• A Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

• A aposta do Governo numa “cultura do território”: propõe-se a apostar na educação para 
o ambiente e ordenamento do território nas escolas e nos currículos do ensino básico e 
secundário 

• A abertura das escolas para receber desafios das entidades promotoras (num espírito de 
“competição sã”) 
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Tendo em conta a análise SWOT agora apresentada podemos concluir que a EA/EDS no 
Grande Porto deverá no futuro passar por: 

• Criação de uma plataforma de diálogo e articulação entre entidades (promotores e 
escolas), troca de experiências e promoção dos projectos desenvolvidos na região. 

• Investimento em projectos demonstrativos específicos (através do seu líder, i.e., o 
professor/coordenador) com apoio técnico de proximidade; apoio financeiro; formação 
específica em contexto de trabalho dos professores, pais e auxiliares no âmbito do 
mesmo; aplicação de metodologias de avaliação. 

• Edição interinstitucional de materiais pedagógicos que promovam a transversalização 
curricular. 

• Promoção da cidadania ao nível da comunidade escolar alargada e desenvolvimento de 
parcerias locais com públicos menos usuais em educação ambiental. 

 
No âmbito de cada uma das linhas gerais de actuação apontadas propomo-nos analisar ao 
nível do plano de acção a implementação das seguintes acções concretas: 
 

Desenvolvimento de uma Rede Regional de Educação Ambiental

Espaço de debate sobre oportunidades, metodologias, dificuldades e sinergias 
possíveis. 
Essencial para iniciar um processo de articulação, promoção de bons exemplos, 
partilha de dificuldades entre as escolas e os promotores (autarquias, ONGA e 
outros potenciais promotores). 
Sugerimos que esta rede informal, dinamizada por um grupo específico, inicie a sua 
missão dando resposta às necessidades actuais referidas por muitos professores e 
promotores. 
No âmbito desta Rede será criado um Roteiro Anual de Actividades, Estruturas e 
Programas de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, serão promovidos 
encontros informais (visitas, intercâmbios), criada uma base de dados dos 
professores e técnicos que integram a Rede, divulgados os bons exemplos.  
 
Criação de um Fundo de Apoio a Projectos Escolares Demonstrativos de 

Educação Ambiental

Permitirá responder a muitas das limitações e potenciar muitas das oportunidades: 
dar continuidade aos projectos, evitar a invasão e a sobrecarga dos professores, 
motivar, partir das necessidades locais, promover o envolvimento de pais e 
parceiros. 
O FAped será uma “task-force” de apoio aos professores que se destaquem, apoiada 
por um fundo financeiro participado por autarquias, empresas. Acolherá projectos 
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escolares que financia, acompanha, ajuda a executar, avaliar e transitar para outras 
escolas e/ou docentes. Permitirá grandes resultados com baixos custos. 
Será criado um regulamento base, metodologias de intervenção, critérios de 
avaliação. 
 
Edição dos materiais pedagógicos TERRA I e TERRA II

Numa perspectiva de apoiar realmente os professores das diferentes disciplinas a 
integrar componentes de sustentabilidade nas suas aulas sugere-se um esforço no 
sentido de transversalizar conteúdos: TERRA I e TERRA II. 
Em paralelo estudar a implementação de acções de formação in loco.  
 

Implementação da Agenda 21 Escolar

Acompanhar uma experiência no Grande Porto que permita uma aprendizagem que 
possibilite um alargamento posterior a outros agrupamentos e escolas (Agrupamento 
de Escolas do Viso). 
 

Criação de Ecoclubes

Os Ecoclubes são espaços de participação juvenil, liderados pelos próprios jovens, 
organizando acções que promovem a qualidade de vida das comunidades. Através 
de campanhas de sensibilização procuram envolver os seus vizinhos na 
implementação de propostas que promovam a sustentabilidade. 
 

Indicadores de avaliação sugeridos 

• Nº de membros da Rede Regional de Educação Ambiental (RRed) 

• Nº de projectos apoiados pelo Fundo de Apoio a Projectos Escolares Demonstrativos de 
Educação Ambiental (FAped) 

• Nº de materiais pedagógicos TERRA I e TERRA II distribuídos 

• Nº de Agendas 21 Escolares implementadas 

• Nº de Ecoclubes em funcionamento 
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Para avaliar o impacto potencial das acções de EA/EDS propomos ainda a utilização do 
índice NEP (Observa 2001) pois é um indicador de atitudes. 
 

Indicador 
Momento Zero 

(Outubro 2005) 

Momento 1 

(Junho 2007) 

Nº de membros da RRed 0 50 

Nº de projectos apoiados pelo 
FAped 

0 5

Nº de materiais TI e TII 
distribuídos 

0 5.000 

Nº de Agendas 21 Escolares  

1

(EB 2,3 do Viso, recentemente em curso com o 
acompanhamento da equipa técnica da ESB-UCP) 

5

Nº de Ecoclubes 
1

(Mindelo) 
3

Índice NEP 

11% 

da população com forte pendor NEP 

(Dados para 2001, a nível nacional) 

A definir
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Futuro Sustentável - Plano Estratégico de Ambiente do Grande Porto 

REUNIÃO 1 DO GRUPO DE TRABALHO TEMÁTICO:
EDUCAÇÃO AMBIENTAL/ EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Data: Segunda-feira, 6 de Junho de 2005  
Local: Sala 1 – 6º piso - Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa  
 
Presentes 
Conceição Almeida 
Joana Manuela Oliveira 
Marta Pinto 
Pedro Macedo 

Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Católica Portuguesa (Equipa 
Técnica) 

Fernanda Lacerda Águas do Douro e Paiva (AdDP) 
Susana Pinho Câmara Municipal da Maia 
Elisabete Campos Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 
Iva Rodrigues Câmara Municipal de Gondomar 
Margarida Bento Pinto Câmara Municipal de Matosinhos 
Raquel Viterbo Câmara Municipal de Valongo 
Luís Amorim 
Rute Teixeira 

CCDR-N 

Ana Moreira  GAIA 
Nuno Barros  Lipor 

Tema Descrição 

1 –
Apresentação 
do projecto 
“Futuro 
Sustentável” 
pela Equipa 
técnica 

Como os presentes na reunião do Grupo de Trabalho Temático eram os mesmos que têm 
estado nas reuniões dos outros temas, e, uma vez que todos já conhecem o projecto, Pedro 
Macedo propôs fazer uma apresentação muito breve do projecto. 
Todavia, reforçou que o principal objectivo do projecto é o desenvolvimento sustentável da 
região através da participação e articulação regional. 
Resumidamente, o Futuro Sustentável é um processo através do qual as autoridades 
trabalham em parceria com os vários sectores da comunidade na elaboração de um Plano de 
Acção de modo a promover a sustentabilidade regional e a qualidade de vida dos cidadãos do 
Grande Porto. 

2 -
Importância e 
objectivos 
dos Grupos 
Trabalhos 
Temáticos 

No seguimento da apresentação do projecto “Futuro Sustentável”, Pedro Macedo continuou a 
reunião com a apresentação do conceito de Grupos de Trabalho Temáticos (GTT). 
Reforçou-se a ideia de que os GTT têm um papel fundamental em estruturar o Diagnóstico, 
acompanhar a elaboração deste, aprovar e participar na definição de visão para o futuro e 
propor objectivos específicos e metas concretas para indicadores-chave. 
Os GTT constituem mecanismos de participação cívica e articulação regional. 
De seguida, procedeu-se às apresentações individuais dos presentes na reunião. 
 

3. Tema: 
Educação e 
Formação 
Ambiental 

Conceição Almeida explicou aos presentes como se chegou ao tema de Educação e Formação 
Ambiental. A escolha deste tema foi baseada em diferentes documentos, nomeadamente: 

• o relatório do questionário Sinal Verde realizado à população do Grande Porto; 
• o relatório do questionário realizado a instituições e personalidades do Grande 

Porto; 
• os relatórios das reuniões participativas de cada concelho; e 
• os relatórios parcelares das reuniões com as Juntas de Freguesia. 

Conceição Almeida também referiu que foi realizado uma sondagem representativa aos 
cidadãos do Grande Porto para focalizar o tema. Os resultados demonstraram que é prioritário 
o reforço da educação e formação ambiental junto das escolas. 
De seguida, Marta Pinto começou por apresentar alguns resultados do Diagnóstico de 
Educação Ambiental (DEA). 
O DEA teve início com o começo do projecto Futuro Sustentável, uma vez que se sentiu a 
necessidade de conhecer o que estava a ser feito na área da Educação Ambiental (EA) no 
Grande Porto. 
De um modo sucinto, o DEA consistiu num questionário aplicado as várias entidades, entre 
Fevereiro a Julho de 2004, no qual se procurou saber quem, o quê, quando, como, e onde 
estavam a ser desenvolvidas actividades de EA. 
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Foram contactadas 67 entidades do Grande Porto, 34 possuíam projectos, no entanto apenas 
22 responderam ao questionário, totalizando 141 projectos. 
Verificou-se que é o Poder Local que desenvolve mais projectos.  
Em relação ao tipo de actividades, as entidades preferem promover actividades pontuais, 
como: campanhas, concursos, exposições, visitas guiadas, entre outras. Por outro lado, são 
desenvolvidos muitos programas escolares contínuos, ou seja, o público-alvo é principalmente 
as crianças do ensino do 1º, 2º e 3º ciclo de escolaridade. 
Curiosamente, o tema mais abordado nos projectos é a EA. Tema este através do qual 
pretendem informar, sensibilizar e educar o público-alvo para os diferentes aspectos 
ambientais. 
Marta Pinto apresentou ainda um conjunto de ideias para o futuro: 

1. Diversificar os temas abordados, apostando em temas como o desenvolvimento 
sustentável, cidadania, alimentação, consumo, que necessitam de uma intervenção 
clara e premente. 

2. Rever conceitos, assumindo a EA como meio útil e real para atingir a sustentabilidade 
(porque dá a conhecer, estimula a observação, o espírito crítico, o saber fazer e o 
saber avaliar distintas opções) 

3. Apurar a avaliação dos projectos executados como método de aprendizagem para 
futuras acções 

4. Reforçar parcerias no desenvolvimento dos projectos com o intuito de evitar 
actividades dispersas e desconexas, promover a comunicação entre os diferentes 
promotores dos projectos e reforçar a divulgação dos mesmos. 

5. Reorientar as acções para públicos alvo alternativos, investindo nas escolas como tem 
sido hábito mas alargando aos sectores produtivos e grupos alvo específicos como 
domésticos, jovens, idosos, entre outros. 

Após esta apresentação, Marta Pinto pediu para que o debate começasse de forma a perceber 
o que está a acontecer na EA e porquê. 

4. Debate de 
ideias para a 
estrutura do 
diagnostico 

Iva Rodrigues começou o debate por realçar que as escolas são importantes, porém considera 
que o público em geral, como os empresários, agricultores, e associações, entre outros 
também necessitam de ser sensibilizados. Por exemplo, a questão da separação do lixo, nem 
todos as famílias se prestam a este tipo de acções. Há que encontrar uma forma para tentar 
incentivar outros públicos.  
Na Câmara Municipal de Gondomar fazem algumas actividades para educar a população em 
geral. 
Nuno Barros anuiu e acrescentou que o projecto PER–Programa Especial de Realojamento 
promovido pela Câmara Municipal de Gondomar é uma boa alternativa para educar a 
população. O problema é reunir os adultos num mesmo local, enquanto que as crianças basta 
ir às escolas para falar com todas. 
Rute Teixeira colocou a questão do porquê de não se ter contactado todas as Juntas de 
Freguesias do Grande Porto. 
Marta Pinto esclareceu que só se contactou as Juntas de Freguesia que possuíam projectos de 
EA. 
Neste seguimento, Ana Moreira quis saber quais foram as Juntas de Freguesia contactadas. 
Marta Pinto respondeu que foram contactadas as Juntas de Freguesia de Guilhabreu, Santo 
Ildefonso e Maia. 
Nuno Barros sugeriu que se poderia pedir a colaboração de algumas associações, por 
exemplo: ATL, associações de moradores, etc. 
Conceição Almeida sugeriu então que se discutissem as questões relacionadas com a 
definição da estrutura do diagnóstico. 
Marta Pinto reforçou que o objectivo desta reunião com o GTT é aprovar as questões 
colocadas, apontar indicadores e fontes de informação. 
Nuno Barros disse que o 1º ciclo tem mais apetência para este tipo de actividades. 
Por sua vez, Susana Pinho comentou que na Maia existe uma escola em Águas Santas que 
normalmente aderem bastante bem e gostam de participar nas actividades de EA. 
Rute Teixeira salientou que o facto das escolas aderirem bem aos projectos depende muito dos 
professores. 
Luís Amorim concordou e salientou que o formador tem uma forte influência na motivação do 
público-alvo. 
Ana Moreira realça que a associação GAIA têm apostado nas escolas secundárias e estes 
estão pouco sensibilizados para estes temas, nomeadamente, para temas como a alimentação 
e o consumo. 
Iva Rodrigues relatou que os professores acabam por se sentirem desmotivados para 
trabalharem horas extracurriculares, pois ficaram insatisfeitas com a nova lei do Ministro da 
Educação. 
Nuno Barros afirma que por outro lado, os professores também estão saturados, uma vez que 
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existe muito trabalho ao mesmo tempo. Deveria de existir uma certa articulação. 
Luís Amorim questionou até que ponto a informação que é dada pelo formador é válida e se 
tem qualidade. A formação do próprio formador para dar EA é muito importante, por exemplo, 
na certificação ambiental. 
Nuno Barros continuou por dizer que há uma aposta/esforço grande na formação dos 
professores, porém podem colocar a questão se passam bem a palavra. 
Elisabete Campos comentou que ao nível da Póvoa de Varzim a formação dos professores é 
muito complicado, nomeadamente no que respeita à questão da deslocação para a Lipor. 
Ana Moreira sugeriu que seria interessante algumas entidades fazerem parcerias com a 
ASPEA para terem formação. 
Luís Amorim quis saber o que as Águas do Douro e Paiva (AdDP) têm feito.  
Fernanda Lacerda respondeu que são realizadas algumas visitas à ETA de Lever. Em cada 
visita os visitantes são sempre sensibilizados com a temática da Água, mas também existe um 
livro sobre o tema. 
Susana Pinho disse que teve conhecimento de um concurso das AdDP e que considera os 
resultados são bons. 
Fernanda Lacerda continuou por dizer que pretendem também fazer um Centro de EA para 
que possa ser visitado por várias pessoas, no qual será possível fazer jogos, consultar Internet, 
e outras actividades, embora estejam mais voltadas para a sensibilização na área da água. 
Pedro Macedo interrogou se fazem convites ou são contactados pelas entidades. 
A resposta de Fernanda Lacerda foi que normalmente são contactados pelas escolas. 
Pedro Macedo perguntou se desenvolvem projectos em parceria com as Águas do Cavado. 
Fernanda Lacerda disse que apenas promovem actividades em conjunto: seminários, 
conferências, etc. 
Marta Pinto pretendeu saber se os contactos estão sistematizados. 
Fernanda Lacerda afirmou que existe um gabinete de comunicação e informação. Contudo, 
pensa que existe uma base de dados das entidades que costumam ter interesse nesta área. 
Marta Pinto comentou que seria bastante interessante reunir este tipo de informação, ou seja, 
criar uma base de dados útil para o futuro. 
Pedro Macedo referiu que um dos problemas era a falta de recursos humanos, e não só, ao 
que Susana Pinho, Iva Rodrigues e Nuno Barros concordaram. Ana Moreira acrescentou que 
também existe falta de voluntariado, devido a questões financeiras e falta de participação 
cívica. 
Pedro Macedo pretendeu saber como é que as Câmaras Municipais resolvem estes problemas. 
Iva Rodrigues também quis saber como se encontram voluntários, se seria través de contactos 
com as faculdades. 
Susana Pinho referiu que costumam ser frequentemente contactados pelas faculdades, mas 
também por outras entidades. 
Elisabete Campos afirmou que conseguem voluntários através do ATL. 
Marta Pinto comentou que no caso do Grupo de Estudos Ambientais, temos experiências de 
várias pessoas que se ofereceram para serem voluntárias aquando de um pedido de trabalho 
voluntariado. 
Luís Amorim disse que também se poderia apostar na sensibilização nos campos de férias. 
Rute Teixeira apresentou que uma solução seria tentar promover parcerias com associações 
culturais. 
Ana Moreira salientou que GAIA tem uma má experiência com a Junta de Freguesia de Santo 
Ildefonso, pois recusaram-se a ser parceiro não formal num projecto apresentado. 
Marta Pinto acrescentou que fará sentido pensar na definição de canais ou regulamento que as 
ONG deveriam ter para serem ouvidas junto das Câmaras Municipais. 
Margarida Bento Pinto interveio dizendo que a programação das actividades é feita logo em 
Setembro, no início do ano lectivo. No entanto, se aparecerem mais projectos tentam 
enquadrar. 
Pedro Macedo sugeriu que a rede de contactos podia ser uma solução. 
Margarida Bento Pinto proferiu que a rede também era importante para os próprios técnicos da 
Câmara Municipal. 
Pedro Macedo relembrou que estão em construção novas estruturas na área de EA, 
nomeadamente os Centros de Monitorização e Interpretação Ambiental (CEMIA) associados ao 
Programa Polis, sendo importante potenciar este investimento. 
Raquel Viterbo opinou que estes projectos de construção co-financiada, nomeadamente o 
Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA), em Ermesinde, são extremamente 
importantes para potenciar a educação ambiental, mas lidam posteriormente com limitações a 
nível de recursos financeiros e humanos, sendo complicado dar a desejada continuidade aos 
mesmos. Valongo tem contado com o apoio técnico de Instituições da Universidade do Porto, 
da Lipor e de Organizações do Concelho para dinamizar os seus centros ambientais. 
Nuno Barros declarou que há um grupo de recursos humanos, por exemplo os escuteiros. 
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Embora haja algumas limitações, mas com alguma articulação talvez fosse possível chegar a 
alguma solução. 
Pedro Macedo esclareceu que existe uma série de entidades capazes de trabalhar na área do 
ambiente, por exemplo as bibliotecas também serão um bom recurso, podem representar um 
bom parceiro, mas falta a tal articulação regional. Pensar em termos regionais/campanhas 
regionais é fundamental. 
Nuno Barros referiu que na Maia existem escolas que já estão mais informados sobre alguns 
temas em relação a outras escolas. O melhor seria “atribuir” a coordenação de temas a 
determinadas entidades, por exemplo a Lipor tratava dos Resíduos, AdDP da Água, e, assim 
seria mais fácil este tipo de articulação. 
Rute Teixeira considera que a educação e formação a ser desenvolvida no âmbito do Futuro 
Sustentável poderá incluir as conclusões do próprio projecto, promovendo a divulgação junto 
das escolas. 
Marta Pinto pretendeu saber qual a importância dada pelas várias entidades à avaliação dos 
projectos. 
Margarida Bento Pinto afirmou que é difícil fazer essa avaliação uma vez que a avaliação da 
participação e do serviço efectuado não permite fazer uma avaliação dos conhecimentos e 
práticas adquiridas. 
Susana Pinho explicou que a avaliação que fazer é através da adesão à própria actividade – 
inscrição. Como estão num processo de certificação, promovem a avaliação das actividades 
que desenvolvem, através de inquéritos no final das actividades. 
Ana Moreira disse que avaliavam através da participação. 
Nuno Barros esclareceu que já fizeram avaliação dos projectos, no entanto, decidiram desistir. 
Optaram por reunir a informação só no final do ano lectivo. A avaliação que têm é uma 
avaliação de satisfação/avaliação de serviço. 
Pedro Macedo colocou a questão se a Lipor, como aborda muitas vezes o tema dos resíduos, 
não sente alguma saturação nesta área. 
Nuno Barros afirma que há uma saturação em relação à EA, são muitas entidades a abordar as 
escolas e de certa forma as coisas tendem a tornar-se repetitivas. Os resíduos são um tema 
bastante abordado, mas continua a haver necessidade de o apresentar. 
Elisabete Campos salientou que os alunos são sempre diferentes de ano para ano, e dai faz 
toda a lógica não esquecer os resíduos.  
Foi discutida a questão da “certificação”, nomeadamente a existência do Programa Eco-
Escolas, gerido pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE). 
Luís Amorim relembrou que os municípios podem candidatar-se igualmente à “bandeira verde” 
(programa ECOXXI da ABAE).  
Marta Pinto explicou que através de uma análise do que se passa ao nível das escolas e das 
entidades que promovem projectos de EA, será possível, recolher todos os dados quantitativos: 
quais as escolas que participam; quais as que dão continuidade, bem como obter uma análise 
qualitativa: conversar com alguns professores (que limitações têm sentido, como motivar). 
Naturalmente, tentar ter a percepção dos principais problemas na implementação dos projectos 
de EA, por exemplo: o Ministro da Educação reduziu tempo, falta de apoios, quais as 
condicionantes, etc. 
Marta Pinto continuou por afirmar que pretendemos compilar os dados quantitativos e 
qualitativos, para tal seria necessário responder às perguntas que se coloca nas folhas 
distribuídas. Uma vez que, a equipa técnica está dependente da ajuda dos participantes. 
Pedro Macedo questionou sobre que projectos modelo na área de EA faria sentido destacar no 
Fórum “Ambiente no Grande Porto”. Foram referidos vários como por exemplo: 
• Águas de Gaia (Centro de Educação Ambiental das Ribeiras de Gaia); 
• Parque Biológico de Gaia; 
• Quinta da Gruta; 
• Fundação Serralves; e 
• Deco Jovem. 
A Câmara da Maia abordou o seu projecto de EA no concelho como sendo um possível  
exemplo a apresentar durante o Fórum. 
Nuno Barros sugeriu que todos fizessem um resumo das actividades que estão a ser 
desenvolvidas em cada concelho e enviassem para a equipa técnica. 

Porto, 13 de Junho de 2005 

 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável no Grande Porto  vi 

 

Futuro Sustentável - Plano Estratégico de Ambiente do Grande Porto 
REUNIÃO 2 DO GRUPO DE TRABALHO TEMÁTICO:

EDUCAÇÃO AMBIENTAL/ EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Data: Quinta-feira, 22 de Setembro de 2005  
Local: Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental – Vila Beatriz, Valongo 
 

Tema Descrição 

1 – Ponto de 
situação do 
diagnóstico. 

No arranque da reunião, Pedro Macedo abordou o prémio do ICLEI atribuído ao projecto 
Futuro Sustentável. De seguida, Marta Pinto apresentou o trabalho realizado, no âmbito do 
Diagnóstico Ambiental Regional de Educação Ambiental/ Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável, até ao momento pela equipa técnica. Foram descritas a 
estrutura do diagnóstico, a metodologia utilizada e os resultados obtidos até ao dia da 
reunião. Relativamente aos resultados, foi pedido aos presentes para verificarem as listas de 
instituições e estruturas identificadas como promotoras de educação ambiental e propostas 
para entrevista. Joaquim Ponte apontou a ausência do Centro de Monitorização e 
Interpretação Ambiental de Vila do Conde e Fernanda Lacerda indicou que a sede das 
Águas do Douro e Paiva (AdDP) é no Porto. Esta informação será rectificado na lista 
apresentada. 

2 – Propostas 
de actuação e 
debate de 
ideias 

Como o intuito é realizar um diagnóstico-acção, Marta Pinto expôs as acções prioritárias 
para o Plano de Acção propostas pela Equipa Técnica e, de seguida, iniciou o período de 
debate sobre as referidas três linhas de acção:  
1. Investir na articulação regional 

1.1 GTT de Educação para o Desenvolvimento Sustentável no Grande Porto 
1.2 Rede Regional de Educação para o Desenvolvimento Sustentável 
1.3 Parlamento Jovem do Grande Porto 

2. Investimento nos projectos/professores 
2.1 Criação de um Fundo de Apoio a Projectos Escolares (FAPE) 
2.2 Formação em contexto local 
2.3 Transversalização curricular 

3. Mobilização para a acção 
3.1 Estimulo ao desenvolvimento de Ecoclubes 
3.2 Promoção de experiências emprego para jovens 
3.3 Implementação da Agenda 21 Escolar (Eco-Escolas) 

Presentes 

Conceição Almeida 
Marta Pinto 
Pedro Macedo 

Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Católica Portuguesa (Equipa Técnica) 

Fernanda Lacerda Águas do Douro e Paiva 

Hugo Silva Câmara Municipal da Maia 
Susana Pinho Câmara Municipal da Maia 

Elisabete Campos Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 

Iva Rodrigues Câmara Municipal de Gondomar 

Luísa Fareleiro Câmara Municipal de Matosinhos 

Clara Poças Câmara Municipal de Valongo 

Miguel Vidal Câmara Municipal de Valongo 

Raquel Viterbo Câmara Municipal de Valongo 

Joaquim Ponte Câmara Municipal de Vila do Conde 

Luís Amorim 

Rute Teixeira 
CCDR-N 

Ana Moreira  GAIA 

Nuno Barros  Lipor 
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Tema Descrição 

Miguel Vidal concordou com a manutenção do GTT e sugeriu a integração no grupo de um 
elemento da DREN. Luís Amorim adicionou a Secretaria da Juventude como outro 
organismo a fazer parte do GTT. Luísa Fareleiro referiu que a ajuda fornecida ao professor é 
muito importante e deu como bons exemplos de apoio os novos materiais pedagógicos da 
Lipor. Rute Teixeira questionou se a Casa de Ambiente e do Cidadão não seria uma 
entidade a estar representada no GTT e Marta Pinto respondeu que, com base em 
informação do Instituto do Ambiente, a Casa de Ambiente e do Cidadão não desenvolvia 
nenhuma actividade na área da EA.  
Rute Teixeira perguntou o que financiaria o FAPE e Marta Pinto explicou que, caso esta 
proposta seja aceite, poderiam ser autarquias e entidades representadas no GTT, empresas, 
fundos comunitários, etc. a contribuírem para o Fundo. A CCDR-N disponibilizou-se para 
arranjar informação sobre as medidas a recorrer para conseguir esses apoios no âmbito do 
Quadro Comunitário de Apoio. Joaquim Ponte relatou que o Ciência Viva tinha financiado 
um projecto de Educação Ambiental da autarquia a 100%. Pedro Macedo disse que as 
empresas através do Mecenato poderiam contribuir para o FAPE, bem como os 
encarregados de educação. Marta Pinto lembrou que a UNESCO provavelmente estará 
disponível para apoiar estas propostas porque estamos na “Década da Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável”. 
 Luís Amorim solicitou mais informação sobre como funcionaria o Parlamento Jovem (PJ). 
Marta Pinto alertou para a necessidade de detalhar mais esta acção, mas afirmou que o PJ 
seria uma assembleia de jovens, constituída por representantes de cada escola do Grande 
Porto e eleitos nos concelhos de turma/ escola, que debatesse assuntos de Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável e decidisse a finalidade de parte do FAPE.  
Miguel Vidal sugeriu que fosse a CCDR-N a gerir o FAPE, mas esta entidade respondeu que 
iria à partida contribuir para o FAPE e consequentemente não poderia administra-lo.  
Nuno Barros advertiu para a dificuldade em orientar e acompanhar projectos nas escolas 
e propôs que os técnicos das câmaras fossem a outros concelhos dar formação, de acordo 
com as competências, para rentabilizar recursos humanos. Marta Pinto acrescentou que a 
Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação tem estudantes que podem acompanhar o 
trabalho nas escolas. Ana Moreira lembrou que as ONGA estão habituadas a deslocarem-se 
a concelhos diferentes e podem ser um contributo positivo. Iva Rodrigues aludiu à falta de 
motivação e ao pequeno número de propostas de projectos que chegam à Câmara por parte 
das escolas.  
Pedro Macedo expressou a importância de investir nos professores mais activos.
Miguel Vidal sugeriu que houvesse um “ranking” do desempenho ambiental para as escolas. 
Susana Pinho alertou para a falta de cumprimento de actividades relativamente ao programa 
de Eco Escolas e que as iniciativas nem sempre chegam à Câmara.  
Fernanda Lacerda falou do sucesso do projecto de educação ambiental das AdDP e 
Susana Pinho referiu que a maior adesão das escolas da Maia ao referido projecto foi 
posterior à divulgação da Câmara. Fernanda Lacerda referiu que os prémios serviram para 
aumentar a participação e Susana Pinho adicionou que a formação foi também um meio para 
motivar os professores.  
Marta Pinto destacou a importância de dar o salto necessário: partir para o trabalho 
acompanhado e conhecer o funcionamento interno da escola de modo a garantir o sucesso 
dos projectos de Educação para o Desenvolvimento Sustentável.  
Ida Rodrigues concluiu que a motivação de um professor é igual ao gosto pelas questões 
ambientais.  
Marta Pinto referiu que a Equipa Técnica tem recebido solicitações de escolas do Porto, 
Espinho e Vila Nova de Gaia relativamente à Agenda 21 Escolar (A21E). Nessa sequência, 
Pedro Macedo referiu que duas das linhas de acção propostas ao GTT poderiam arrancar 
neste momento: a Rede que aposta em pessoas (por ex. os professores mais dinâmicos), 
que coordena, que procura saber o que a pessoa quer fazer e depois arranja meios para 
vencer as barreiras que possam surgir (por ex. concelho executivo); e duas A21E (escolas 
com a A21E integrado no projecto educativo).  
Elisabete Campos referiu que a E.B. 1 do Século estaria interessada em implementar uma 
A21E. Iva Rodrigues perguntou se seria um projecto a lançar a todas as escolas do Grande 
Porto. Pedro Macedo disse que nesta fase seria apenas lançar projectos piloto, para testar 
metodologias. Equipa Técnica propõe acompanhar a implementação de dois casos de modo 
haver resultados em Março 2006 a apresentar ao GTT.  
Maia e Gondomar comentaram a falta de apoio da Associação Bandeira Azul da Europa no 
programa Eco Escolas.
Marta Pinto apresentou dois estudos de casos. Todos os presentes concordaram com o 
metodologia implementada. A Lipor sugeriu a utilização dos parceiros de imprensa do Futuro 
Sustentável para divulgar os casos. Luís Amorim referiu o portal do Futuro Sustentável como 
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Tema Descrição 

outro meio de divulgação dos estudos de casos e a importância da existência de um prémio 
para as escolas. A Câmara da Maia concordou. Marta Pinto comentou que os professores 
mais activos não necessitam de prémios para os motivar. 

3. Conclusões 

Pedro Macedo referiu os próximos passos do Diagnóstico: 
Envio de versões rascunho do diagnóstico para GTT

– Em finais de Outubro 
Definição de Visão de Futuro, objectivos e metas

– Em Novembro pelo Grupo Coordenador 
Reunião GTT para discussão do Plano de Acção

– Início de 2006 
 

Para concluir os trabalhos, Marta Pinto solicitou às câmaras a informação em falta: 
 
Espinho

– Identificação de uma escola menos activa 
– Estatísticas (nº alunos, professores, estabelecimentos de ensino público e privado 
para o concelho) 
– Identificação de instituições que desenvolvem actividades de EA/EDS 
– Identificação de estruturas (espaços físicos) onde se desenvolvem actividades de 
EA/EDS 

Maia
– Identificação de uma escola menos activa 

Matosinhos
– Identificação de uma escola menos activa 
– Estatísticas (nº alunos, professores, estabelecimentos de ensino público e privado 
para o concelho) 
– Identificação de instituições que desenvolvem actividades de EA/EDS 
- Identificação de estruturas (espaços físicos) onde se desenvolvem actividades de 
EA/EDS 

Porto
– Identificação de uma escola menos activa 
– Estatísticas (nº alunos, professores, estabelecimentos de ensino público e privado 
para o concelho) 
– Identificação de instituições que desenvolvem actividades de EA/EDS 
– Identificação de estruturas (espaços físicos) onde se desenvolvem actividades de 
EA/EDS 

Vila do Conde
– Identificação de uma escola menos activa 
– Estatísticas (nº alunos, professores, estabelecimentos de ensino público e privado 
para o concelho) 
– Identificação de instituições que desenvolvem actividades de EA/EDS 
– Identificação de estruturas (espaços físicos) onde se desenvolvem actividades de 
EA/EDS 

Vila Nova de Gaia
– Identificação de uma escola menos activa 
– Estatísticas (nº alunos, professores, estabelecimentos de ensino público e privado 
para o concelho) 

Porto, 10 de Outubro de 2005 
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Anexo 2 

Guiões de entrevista para instituições e estruturas de educação ambiental 
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Guião para entrevista - INSTITUIÇÕES 

Dia:      /       /            Hora:      h 
------------------------------------------------------------A-------------------------------------------------------------------------- 

Entidade                         
Localização                         
Respondente                        
Algumas notas sobre a Instituição (área geográfica de actuação, nº de pessoas da Instituição afectas à EA/EDS, 
etc..) 
 

------------------------------------------------------------B-------------------------------------------------------------------------- 
Quais as razões para a Instituição actuar na Educação Ambiental/ Educação para a Sustentabilidade (EA/EDS)? 
 
Quais são os 3 principais projectos de EA/EDS desenvolvidos pela Instituição?  
 

PROJECTO 1:
1.a) Há quanto tempo está em curso o projecto?     
1.b) Quais são os objectivos principais do projecto? 
 
1.c) Que problemas ambientais/sociais são alvo de intervenção neste projecto e porquê?

1.d) Quais são os destinatários (públicos-alvo) do projecto? (e números aproximados envolvidos por período de 
tempo) 
 
1.e) Quais as principais acções concretas desenvolvidas no âmbito do projecto? 

 
1.f) Porque são adoptadas essas abordagens? 
 
1.g) Como é divulgado o projecto junto do público-alvo? 

 
1.h) A que apoios financeiros recorre a Instituição para desenvolver o projecto? 
 
1.i) O projecto é desenvolvido em parceria com alguma entidade? Qual? Qual a forma dessa parceria? 

 
1.j) Como é que o projecto foi concebido e é planeado anualmente? 
 
1.k) Qual o tempo médio de planificação pré-projecto?    
1.l) Qual o nº de técnicos participantes na planificação? Quantos deles têm formação em gestão de projectos? 
 /
1.m) Como é que o projecto é avaliado (o que é avaliado e que métodos)? 
 

PROJECTO 2:
2.a) Há quanto tempo está em curso o projecto?     
2.b) Quais são os objectivos principais do projecto? 
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2.c) Que problemas ambientais/sociais são alvo de intervenção neste projecto e porquê?

2.d) Quais são os destinatários (públicos-alvo) do projecto? (e números aproximados envolvidos por período de 
tempo) 
 
2.e) Quais as principais acções concretas desenvolvidas no âmbito do projecto? 
 
2.f) Porque são adoptadas essas abordagens? 
 
2.g) Como é divulgado o projecto junto do público-alvo? 
 
2.h) A que apoios financeiros recorre a Instituição para desenvolver o projecto? 
 
2.i) O projecto é desenvolvido em parceria com alguma entidade? Qual? Qual a forma dessa parceria? 
 
2.j) Como é que o projecto foi concebido e é planeado anualmente? 

 
2.k) Qual o tempo médio de planificação pré-projecto?     
2.l) Qual o nº de técnicos participantes na planificação? Quantos deles têm formação em gestão de projectos? 
 /
2.m) Como é que o projecto é avaliado (o que é avaliado e que métodos)? 
 

PROJECTO 3:
3.a) Há quanto tempo está em curso o projecto?     
3.b) Quais são os objectivos principais do projecto? 
 
3.c) Que problemas ambientais/sociais são alvo de intervenção neste projecto e porquê?

3.d) Quais são os destinatários (públicos-alvo) do projecto? (e números aproximados envolvidos por período de 
tempo) 
 
3.e) Quais as principais acções concretas desenvolvidas no âmbito do projecto? 
 
3.f) Porque são adoptadas essas abordagens? 
 
3.g) Como é divulgado o projecto junto do público-alvo? 
 
3.h) A que apoios financeiros recorre a Instituição para desenvolver o projecto? 
 
3.i) O projecto é desenvolvido em parceria com alguma entidade? Qual? Qual a forma dessa parceria? 
 
3.j) Como é que o projecto foi concebido e é planeado anualmente? 
 
3.k) Qual o tempo médio de planificação pré-projecto?      
3.l) Qual o nº de técnicos participantes na planificação? Quantos deles têm formação em gestão de projectos? 
 /
3.m) Como é que o projecto é avaliado (o que é avaliado e que métodos)? 
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---------------------------------------------------C----------------------------------------------------------------------------------- 
4) Que outros serviços disponibiliza a Instituição no âmbito da EA/EDS? (se existem parceiros para cada um 
desses serviços p.f. identificar) 

 
5) Que parcela do investimento médio anual do orçamento da Instituição é utilizada para desenvolver EA/EDS 
(serviços, acções, recursos humanos, etc.)?      (valor absoluto e percentagem) 
6) Que % total do investimento provém de terceiros? 

 

---------------------------------------------------D----------------------------------------------------------------------------------- 
7) Indique-nos quais os factores limitantes, pontos fortes e as oportunidades para a ES no Grande Porto? 

 
8) No geral e baseando-se na sua experiência indique-nos quais são os principais factores de sucesso para 
projectos de EA/EDS nas escolas (i.e., o que pode ser determinante para um projecto correr muito bem ou muito 
mal…) 
 
9) De que forma é que as entidades poderiam dar um contributo ainda mais útil para auxiliar as escolas na 
EA/EDS? 
 
10) Como é que pensa que as escolas poderiam potenciar o seu papel como promotoras da EA/EDS? 

 
Observações: 
 

Guião para entrevista - ESTRUTURAS 

Dia:      /       /            Hora:      h 
------------------------------------------------------------A-------------------------------------------------------------------- 

Estrutura                          
Instituição                         
Localização                         
Respondente                        

Algumas notas sobre a Estrutura (quando entrou em funcionamento, área de intervenção, público-alvo, etc.) 

 
Qual o principal objectivo da Estrutura? 
 

Qual o nº de visitantes/ ano?            

Quais são os espaços funcionais que existem na Estrutura (auditório, laboratório, trilho interpretativo, sala de 
exposições permanente)? 
 

Que outros serviços disponibiliza no âmbito da EA/EDS? (se existem parceiros para cada um desses serviços 
p.f. identificar) 

 

Qual o nº de pessoas afectas à Educação Ambiental/ Educação para a Sustentabilidade (EA/EDS)?   

Qual é o orçamento utilizado para desenvolver EA/EDS (serviços, acções, recursos humanos, etc.)?    

Quais os principais problemas sentidos na gestão e dinâmica da Estrutura? 
 
Quais os principais sucessos que atingiram? 
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Têm projectos? Indicar até três mais importantes p.f. 
 

------------------------------------------------------------B----------------------------------------------------------------------- 
PROJECTO 1:
1.a) Há quanto tempo está em curso o projecto?     
1.b) Quais são os objectivos principais do projecto? 

 
1.c) Que problemas ambientais/sociais são alvo de intervenção neste projecto e porquê?

1.d) Quais são os destinatários (públicos-alvo) do projecto? (e números aproximados envolvidos por período de 
tempo) 
 
1.e) Quais as principais acções concretas desenvolvidas no âmbito do projecto? 
 
1.f) Porque são adoptadas essas abordagens? 

 
1.g) Como é divulgado o projecto junto do público-alvo? 
 
1.h) A que apoios financeiros recorre a Instituição para desenvolver o projecto? 

 
1.i) O projecto é desenvolvido em parceria com alguma entidade? Qual? Qual a forma dessa parceria? 
 
1.j) Como é que o projecto foi concebido e é planeado anualmente? 

 
1.k) Qual o tempo médio de planificação pré-projecto?      
1.l) Qual o nº de técnicos participantes na planificação? Quantos deles têm formação em gestão de projectos? 
 /
1.m) Como é que o projecto é avaliado (o que é avaliado e que métodos)? 
 

PROJECTO 2:
2.a) Há quanto tempo está em curso o projecto?     
2.b) Quais são os objectivos principais do projecto? 
 
2.c) Que problemas ambientais/sociais são alvo de intervenção neste projecto e porquê?

2.d) Quais são os destinatários (públicos-alvo) do projecto? (e números aproximados envolvidos por período de 
tempo) 
 
2.e) Quais as principais acções concretas desenvolvidas no âmbito do projecto? 
 
2.f) Porque são adoptadas essas abordagens? 
 
2.g) Como é divulgado o projecto junto do público-alvo? 
 
2.h) A que apoios financeiros recorre a Instituição para desenvolver o projecto? 
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2.i) O projecto é desenvolvido em parceria com alguma entidade? Qual? Qual a forma dessa parceria? 
 
2.j) Como é que o projecto foi concebido e é planeado anualmente? 

 
2.k) Qual o tempo médio de planificação pré-projecto?     
2.l) Qual o nº de técnicos participantes na planificação? Quantos deles têm formação em gestão de projectos? 
 /
2.m) Como é que o projecto é avaliado (o que é avaliado e que métodos)? 
 

PROJECTO 3:
3.a) Há quanto tempo está em curso o projecto?     
3.b) Quais são os objectivos principais do projecto? 
 
3.c) Que problemas ambientais/sociais são alvo de intervenção neste projecto e porquê?

3.d) Quais são os destinatários (públicos-alvo) do projecto? (e números aproximados envolvidos por período de 
tempo) 
 
3.e) Quais as principais acções concretas desenvolvidas no âmbito do projecto? 

 
3.f) Porque são adoptadas essas abordagens? 
 
3.g) Como é divulgado o projecto junto do público-alvo? 

 
3.h) A que apoios financeiros recorre a Instituição para desenvolver o projecto? 
 
3.i) O projecto é desenvolvido em parceria com alguma entidade? Qual? Qual a forma dessa parceria? 

 
3.j) Como é que o projecto foi concebido e é planeado anualmente? 
 
3.k) Qual o tempo médio de planificação pré-projecto?    
3.l) Qual o nº de técnicos participantes na planificação? Quantos deles têm formação em gestão de projectos? 
 /
3.m) Como é que o projecto é avaliado (o que é avaliado e que métodos)? 
 

---------------------------------------------------C----------------------------------------------------------------------------- 
4) Indique-nos quais os factores limitantes, pontos fortes e as oportunidades para a ES no Grande Porto? 
 
5) No geral e baseando-se na sua experiência indique-nos quais são os principais factores de sucesso para 
projectos de EA/EDS nas escolas (i.e., o que pode ser determinante para um projecto correr muito bem ou muito 
mal…) 
 
6) De que forma é que as entidades poderiam dar um contributo ainda mais útil para auxiliar as escolas na 
EA/EDS? 
 
7) Como é que pensa que as escolas poderiam potenciar o seu papel como promotoras da EA/EDS? 
 
Observações: 
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Anexo 3 

Guiões de entrevista para estudos de caso  
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Guião para entrevista - COORDENADORES DE PROJECTOS [professores] 

Dia:      /       /            Hora:      h 
------------------------------------------------------------A------------------------------------------------------------------------ 

Escola                          
Nome do coordenadores/professor                   
Tipo de público a entrevistar na escola                  
Localização                         
Níveis de ensino leccionados                    
Nº total de alunos                       
Nº total de professores                      
Pessoal não docente (nº)                     
Algumas notas sobre a escola em si (meio rural vs. urbano, nível de carência, etc.…) 
 

------------------------------------------------------------B-------------------------------------------------------------------------- 
Projecto (nome)                       
O projecto existe há quantos anos?                  
Nº médio de professores envolvidos/ano                 
Nº médio de alunos envolvidos/ano e níveis de ensino              
Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano e função             
Nº de pais directamente envolvidos no projecto               
1) Quais os professores envolvidos no último ano lectivo (nomes), respectivas área de ensino e número de anos 
de experiência no ensino e na escola? 
 
2) Em que contexto é que o projecto surgiu na Escola? 
 
3) Quais são os principais objectivos do projecto? 
 
4) Quais são os principais resultados esperados do projecto? 
 
5) Como é que se organizaram para desenvolver o projecto? (ex: envolvimento dos “órgãos” escolares) 
 
6) Quais as principais actividades concretas desenvolvidas e que recursos pedagógicos foram usados durante o 
desenrolar do projecto? (domínio do formal ou não formal?) 
 
7) Porque são privilegiadas estas actividades? 

 
8) Durante o projecto, houve algum tipo de articulação entre os conteúdos programáticos da(s) disciplina(s) que 
lecciona e o(s) projecto(s) de EA/EDS? E em outras disciplinas? 
 
9) Que problemas ambientais/sociais são alvo de abordagem e porque tratam esses temas? 
 
10) Que estruturas físicas de EA/EDS do Grande Porto utilizam para o desenvolvimento do projecto e porquê? 
(ex: centros de educação ambiental/ outros espaços) 

 
11) Há envolvimento da comunidade em torno da escola neste projecto? (se sim, que grupos, como são 
envolvidos e tipo de reflexo que tem na comunidade envolvente) 
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12) A que apoios financeiros recorre o projecto? (fonte e montante aproximado do serviço) 
 
13) O projecto é desenvolvido em parceria com alguma instituição? Qual ou quais? Qual a forma e razões para 
essa(s) parceria(s). 
 
14) Como é que o projecto é avaliado? (métodos) 
 
15) Quais foram até ao momento os principais sucessos deste projecto? 
 
16) Quais foram até ao momento as principais dificuldades deste projecto? 
 

------------------------------------------------------------C-------------------------------------------------------------------------- 
17) Frequentou alguma acção de formação nos dois últimos anos lectivos? (Se sim, sobre que temas e quais as 
instituições promotoras) 
 
18) Para o desenvolvimento/coordenação/participação neste projecto, e na sua opinião, quais as principais 
competências que o professor deve ter e que acções de formação sente necessitar? 
 

------------------------------------------------------------D-------------------------------------------------------------------------- 
19) No geral e baseando-se na sua experiência indique-nos quais são os principais factores de sucesso para 
projectos de EA/EDS nas escolas (i.e., o que pode ser determinante para um projecto correr muito bem ou muito 
mal…) 

 
20) De que forma é que as entidades exteriores poderiam dar um contributo ainda mais útil para auxiliar as 
escolas na ES?  
 
21) Como é que pensa que as escolas poderiam potenciar o seu papel como promotoras da ES? 
 

22) Que recursos não estão a ser rentabilizados, na sua opinião, para implementar uma efectiva educação para 
o DS no Grande Porto? 

 
Observações: 
 

Guião para entrevista - ALUNOS [em grupo] 

Dia:       /     /         Hora:     h 
Escola                          
Projecto                         
Nome do(s) aluno(s)                       

1) Explicar em que consiste o projecto. (Não perguntar a alunos do JI e 1º CEB) 
2) O que é que fazem no âmbito do projecto? 
3) O que gostam mais de fazer? O que gostam menos de fazer? 
4) Qual foi a coisa mais importante que aprenderam? 
5) Através deste projecto o que sentem que estão a fazer de útil para o ambiente e para a zona onde 
estudam/vivem? (Não perguntar a alunos do JI) 
6) Fazem alguma coisa diferente hoje em dia por causa do que aprenderam no projecto? (Não perguntar a 
alunos do JI e 1º CEB) 
7) E ensinaram alguma coisa a alguém depois do que aprenderam no projecto? (Não perguntar a alunos do JI) 
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8) Gostavam de continuar a fazer este projecto este ano? 
9) Se fossem o professor e pudessem mudar alguma coisa nas actividades do projecto o que mudariam? (Não 
perguntar a alunos do JI e 1º CEB) 
10) Como é que acham que no futuro os projectos de educação ambiental deveriam ser feitos para vocês 
aprenderem mais e estarem (ainda) mais interessados? (Não perguntar a alunos do J. Infância e do EB 1º  Ciclo) 
11) Por exemplo, o que gostariam de aprender ou fazer (sobre ambiente)? (Não perguntar a alunos do JI e 1º 
CEB) 
 

Guião para entrevista - PESSOAL NÃO DOCENTE [em grupo ou individualmente] 

Dia:       /     /         Hora:     h 
Escola                          
Projecto                         
Nome(s) do(s) funcionário(s)                     

1) Explicar sucintamente em que consiste o projecto. 
2) No âmbito do projecto qual é a S./V. participação? 
3) Para participação neste projecto quais são as principais conhecimentos que precisa de ter? 
4) Mudou alguma coisa na sua vida diária depois do envolvimento neste projecto? 
5) No geral e baseando-se na sua experiência indique-nos quais são os principais factores de sucesso para 
projectos de EA/EDS nas escolas (i.e., o que pode ser determinante para um projecto correr muito bem ou muito 
mal…) 
6) Para o futuro de projectos como este na nossa região: que sugestões e ideias propõe para melhorar o que se 
faz? 
 

Guião para entrevista - PAIS [em grupo ou individualmente] 

Dia:     /      /           Hora:     h 
Escola                          
Projecto                         
Nome(s) do(s) pai(s)/ encarregado de educação                

1) Explicar sucintamente em que consiste o projecto 
2) No âmbito do projecto qual é a S./V. participação? 
3) Para participação neste projecto quais são as principais conhecimentos que precisa de ter? 
4) Mudou alguma coisa na sua vida diária depois do envolvimento neste projecto? (Se sim, de que forma se 
sentiram influenciados?) 
5) No geral e baseando-se na sua experiência indique-nos quais são os principais factores de sucesso para 
projectos de EA/EDS nas escolas (i.e., o que pode ser determinante para um projecto correr muito bem ou muito 
mal…) 
6) Para o futuro de projectos como este na nossa região: que sugestões e ideias propõe para melhorar o que se 
faz? 
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Anexo 4 

Modelo para a compilação de dados estudos de casos 
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Estudos de casos – modelo para compilação de dados 
 
[Nome do projecto] 
Designação da Escola 
 
1. Breve caracterização da escola (até 2.500 caracteres com espaços incluídos) 

Localização 
Níveis de ensino leccionados 
Nº total de alunos 
Nº total de professores 
Pessoal não docente (nº) 

 
Algumas notas sobre a escola em si e curiosidades (está implantada em meio rural vs. urbano, é uma escola 
nova ou antiga, que condições de trabalho existem, está numa zona carenciada ou não, está integrado em que 
agrupamento, está integrada em algum programa específico? Ganhou algum prémio? Tem algum problema 
particular? Tem alguma característica particular?....) 
 
2. Caracterização do projecto (até 10.000 caracteres com espaços incluídos) 

Em que contexto é que o projecto surgiu na Escola? 
Quais são os principais objectivos do projecto? 
Como é que o projecto foi implantado na escola? (ex: envolvimento dos “órgãos” escolares) 
Que problemas ambientais/sociais são alvo de abordagem e porque tratam esses temas? 
Quais as principais actividades concretas desenvolvidas durante o desenrolar do projecto? (domínio do 
formal ou não formal?) 
Porque são privilegiadas estas actividades? 
Que estruturas físicas de EA/EDS do Grande Porto utilizam para o desenvolvimento do projecto e porquê? 
O projecto tem algum tipo de reflexo na comunidade envolvente ou é somente dedicado à escolar? 
A que apoios financeiros recorre o projecto? (fonte e montante aproximado do serviço) 
O projecto é desenvolvido em parceria com alguma instituição? Qual ou quais? Qual a forma e razões para 
essa(s) parceria(s). 
Quais são os principais resultados esperados do projecto? 
Como é que o projecto é avaliado? (métodos) 
Quais foram até ao momento os principais sucessos deste projecto? 
Quais foram até ao momento as principais dificuldades deste projecto? 
Para o desenvolvimento/coordenação/participação neste projecto quais são as principais competências que 
o professor necessita? 

 
3. Os alunos e o projecto (até 5.000 caracteres com espaços incluídos) 

Que descrição fazem os alunos do projecto 
O que é que afirmam fazer no âmbito do projecto? 
O que gostam mais de fazer? O que gostam menos de fazer? 
Qual foi a coisa mais importante que aprenderam? 
Fazem alguma coisa diferente hoje em dia por causa do que aprenderam no projecto? 
E ensinaram alguma coisa a alguém depois do que aprenderam no projecto? 
Gostavam de continuar a fazer este projecto este ano? 
Se fossem o professor e pudessem mudar alguma coisa nas actividades do projecto o que mudariam? 

 
4. Os pais e o projecto (até 3.000 caracteres com espaços incluídos) 

Que descrição fazem os pais do projecto 
No âmbito do projecto qual é a participação 
Para participação neste projecto quais são os principais conhecimentos que precisa de ter 
Mudou alguma coisa na sua vida diária depois do envolvimento neste projecto 

 
5. O pessoal não docente e o projecto (até 3.000 caracteres com espaços incluídos) 

Que descrição fazem os pais do projecto 
No âmbito do projecto qual é a participação 
Para participação neste projecto quais são os principais conhecimentos que precisa de ter 
Mudou alguma coisa na sua vida diária depois do envolvimento neste projecto 
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6. Ficha técnica do projecto: 
Três principais objectivos 
Cinco temas ambientais alvo 
Principais actividades do projecto 
Nº de anos de existência 
Nº médio de professores envolvidos/ano 
Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino 
Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função 
Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano 
No último ano lectivo: nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada 
Que estruturas regionais de EA utilizam 
Principais parceiros 
Principais sucessos 
Principais dificuldades 
 

7. O que se destaca neste projecto (principais ideias chave, resultados) que faz com que se distinga de outros 
(até 3 parágrafos) 

Ao longo das descrições incluir pequenas frases ditas pelos entrevistados que nos ajudem a ilustrar a situação 
em causa. 
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Anexo 5 

Guião de entrevistas outras escolas 
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Guião para entrevista - OUTRAS ESCOLAS [professores ou Conselho Executivo]

Dia:      /       /            Hora:      h 
------------------------------------------------------------A-------------------------------------------------------------------- 

Escola                          
Nome do representante do CE/ professor                 
Localização                        
Níveis de ensino leccionados                    
Nº total de alunos                      
Nº total de professores                      
Pessoal não docente (nº)                     
Algumas notas sobre a escola em si (meio rural vs. urbano, nível de carência, etc.…) 
 

------------------------------------------------------------B-------------------------------------------------------------------- 

1) Porque não desenvolvem projectos de Educação Ambiental/ Educação para a Sustentabilidade (EA/EDS)? 

 

2) O que os levaria a participar/ desenvolver projectos de EA/EDS? 

 

3) Que tipo de conhecimentos sente necessitar para participar/ desenvolver projectos de EA/EDS? 

 

------------------------------------------------------------C-------------------------------------------------------------------- 
4) No geral e baseando-se na sua experiência indique-nos quais são os principais factores de sucesso para 
projectos de EA/EDS nas escolas (i.e., o que pode ser determinante para um projecto correr muito bem ou muito 
mal…) 

 
5) Sobre os conteúdos programáticos e articulação com projectos de EA/EDS. Para a(s) disciplina(s) que 
lecciona que articulações entre programa/projecto de EA/EDS são possíveis? 
 
6) De que forma é que as entidades exteriores poderiam dar um contributo ainda mais útil para auxiliar as 
escolas na EA/EDS? 
 
7) Como é que pensa que as escolas poderiam potenciar o seu papel como promotoras da EA/EDS? 

 
Observações: 
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Anexo 6 

Guião de entrevistas especialistas 
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Guião para entrevista a especialistas 

1) Para o desenvolvimento/coordenação/participação de projectos de educação para o desenvolvimento 
sustentável quais são as principais competências que o professor necessita?

2) Para o desenvolvimento/coordenação de projectos de educação para o desenvolvimento sustentável quais 
são as principais competências que os técnicos de autarquias, ONG necessitam?

3) No geral quais são os principais factores de sucesso para projectos de EA/EDS nas escolas (i.e., o que pode 
ser determinante para um projecto correr muito bem ou muito mal…)?  
 

4) Quais os factores limitantes, os pontos fortes e as oportunidades para a educação para o desenvolvimento 
sustentável no nosso país? 

 

5) Para o futuro da EA/EDS: que sugestões e ideias propõe, quer para os professores quer para os promotores 
de EA/EDS (como as autarquias, por exemplo)?  
 

As definições que utilizamos para este trabalho: 

"projecto" 
...Assim, para nós a palavra projecto implica um objectivo, um plano, um conjunto de tarefas e um  resultado. 
Implica ainda alguma continuidade no tempo, pois entendemos que essa é essencial  para se cumprirem as 
diferentes fases. Não consideramos essencial para esta definição de  projecto a componente de avaliação... 

"educação para a sustentabilidade" 
... desenvolver indivíduos plenos, cooperantes, tolerantes, justos, conhecedores e  participantes activos na 
sociedade e que tenham comportamentos ambientais compatíveis com a  manutenção dos processos naturais 
que suportam a vida. De uma forma sintética, indivíduos  respeitadores de si próprios, dos outros e da natureza... 
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Anexo 7 

Projecto TERRA  
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Literacia ambiental e transversalidade educativa 
O projecto TERRA 

 

Marina Prieto Afonso Lencastre e Rui Marcelino Leal 
CIIE-FPCEUP - Centro de Investigação e Intervenção Educativas 

da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 
 

1. Introdução 
 
Uma das necessidades largamente reclamada para o desenvolvimento de novas  formas de literacia ambiental 
através do ensino formal, consiste na transversalização disciplinar de temáticas ambientais nos currículos 
escolares. Esta é uma área emergente em Portugal para a qual a equipa de investigação do CIIE-FPCEUP – 
Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade do Porto, se propôs dar um contributo concreto através do projecto “TERRA – Transversalização 

curricular e consciência ambiental”. 
 
O Projecto TERRA desenrolou-se em duas fases: a primeira fase (2000-2003) dedicou-se à transversalização de 
temas ambientais no 1º Ciclo do EB; a segunda fase (2003-2005 – foi financiada pela FCT e FEDER - 
POCTI/CED/42610/2001), apresentou um objectivo similar para o 2º e 3º Ciclos. 
 
O projecto TERRA propôs-se aprofundar, avaliar e elaborar teoricamente conjuntos de propostas transversais 
aos programas curriculares dos 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, trabalhando diferentes questões sócio-
ambientais relevantes da actualidade e apresentando como objectivo final a edição de materiais pedagógicos (1º 
Ciclo) e de orientações em educação para a sustentabilidade (EA/EDS – educação ambiental/educação para o 
desenvolvimento sustentável; 2º e 3º Ciclos) para professores daqueles níveis de ensino. É a síntese deste 
trabalho desenvolvido ao longo de cinco anos (2000-2005), e seus resultados finais, que se passa a apresentar 
de seguida. 
 
2. Contextualização e objectivos 
 
Orientar os currículos escolares no sentido de um maior conhecimento e consciência 

ambientais requer duas grandes reformas na educação: a primeira consiste no re-exame 

das indicações programáticas oficiais e dos manuais escolares no sentido de os tornar 

capazes de fomentar planos educativos transversais com relevância local, promovendo 

formas críticas de literacia e de acção ambientais. A segunda reforma diz respeito aos 

modos de promoção e de avaliação dos processos intra e multidisciplinares implicados pela 

transversalização, e dos resultados da aprendizagem que deverão respeitar 

simultaneamente os objectivos curriculares (o que se espera do sistema educativo) e as 
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necessidades de uma sociedade em rápida mudança. O projecto TERRA trabalhou 

especificamente sobre as indicações programáticas oficiais e sobre a avaliação dos 

processos intra e multidisciplinares implicados pela transversalização nos 1º, 2º e 3º Ciclos 

do Ensino Básico (EB). 

 
Tão importantes como as reformas estruturais do ensino acima focadas, são as 

competências dos professores para as promoverem ou, na ausência delas, as favorecerem 

através de um olhar renovado sobre as matérias que ensinam. A formação contínua de 

professores no sentido da transversalização curricular de questões ambientais para a 

sustentabilidade adquire uma evidente relevância, ela própria perspectivada como um 

processo complexo e auto-formativo em que as dimensões funcionais, culturais e críticas da 

literacia ambiental, tais como são propostas pela equipa (Figura 1), sustentaram os 

procedimentos de transversalização. A literacia ambiental pode adquirir com projectos desta 

natureza o assento escolar indispensável para o desenvolvimento de uma mais profunda 

consciência ambiental. 

 

Funcional Compreensão básica do funcionamento dos 
ecossistemas e de temas ambientais correntes. 

Cultural 
Compreensão dos significados adquiridos por 
elementos naturais no seio de práticas sócio-
culturais e simbólicas diversas. 

Crítica 

Capacidade para o debate e acção ambientais 
tendo em conta a sensibilidade ecoformativa, 
valores multiculturais e responsabilidade 
epistémica. 

Figura 1 – Literacias ambientais do projecto TERRA (CIIE-FPCEUP) 
 
Tendo como pano de fundo as principais recomendações internacionais para a educação 

ambiental desde a Eco’92, assim como as considerações posteriores sobre educação e 

sustentabilidade (Thessaloniki, 1997) e, mais recentemente, da educação para o 

desenvolvimento sustentável (documentos preparatórios da Década das Nações Unidas da 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável, UNESCO, 2003), e explorando as 

possibilidades formais e temáticas abertas pela Lei de Bases do Sistema Educativo (1986), 

o projecto propôs-se precisar, avaliar e elaborar teoricamente conjuntos de propostas 

transversais aos programas curriculares dos 1º, 2º e 3º Ciclos, que trabalham diferentes 

questões sócio-ambientais de micro, meso e macro-escala. Esta abordagem foi utilizada e 
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avaliada numa primeira fase (2000/2003) por esta equipa para o 1º Ciclo, em colaboração 

com professores e alunos de escolas da área metropolitana do Porto, estando desde 2003 a 

ser adaptada e desenvolvida em colaboração com professores dos 2º e 3º Ciclos, tendo em 

vista a edição de orientações em EA/EDS para estes anos. 

 
O processo de transversalização foi desenvolvido a par com a formação contínua de 

professores, na modalidade de Círculo de Estudos, em 2001 para o 1º Ciclo e em 2003 para 

o 2º e 3º Ciclos (registos de acreditação pelo CCPFC/ACC-14126/99, CCPFC/ACC - 

14127/99 e CCPFC/ACC - 28864/02). A formação assentou na metodologia geral da 

investigação-acção (Figura 2), organizado segundo o modelo de orientação transversal 

proposto pela equipa. A avaliação formativa do projecto foi, deste modo, em parte objecto 

dos planos de formação/investigação/acção estabelecidos no contexto do Círculo de 

Estudos e dos workshops mensais do projecto e objecto de avaliação externa. O projecto 

incluiu de modo inter-recorrente momentos de formação de professores, de acções nas 

escolas, de investigação e de coordenação com a equipa alargada (incluindo os professores 

do Ensino Básico). 

Figura 2 – Metodologia geral de investigação-acção do projecto TERRA (CIIE-FPCEUP) 

 

O objectivo principal do projecto TERRA é a transversalização curricular de temas sócio-

ambientais nos curricula do Ensino Básico, de modo a promover a consciência ambiental 

através do desenvolvimento dos três níveis da literacia ambiental acima referidos, em 

projectos de escola e/ou de ano, explorando também a verticalidade educativa (inter-anos e 

inter-ciclos). Este objectivo geral, que se traduz na edição de materiais pedagógicos e de 

orientações em EDS para os 3 Ciclos do EB, promove objectivos particulares que são 

inerentes ao próprio processo de transversalização curricular previsto pelo projecto. A 
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Formação 

orientações 
em EA/EDS 
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coordenação 

fundamentação 
teórica 
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formação de professores, a promoção da interdisciplinaridade no contexto da metodologia 

de projecto de escola/ano, o acento posto sobre a acção local reflectida a partir de uma 

compreensão mais profunda dos significados da literacia ambiental global, as sinergias inter-

institucionais são outros tantos objectivos promovidos por este projecto, e que 

correspondem à vertente propriamente investigativa/formativa/avaliativa da acção sobre os 

currículos. A novidade educativa deste tipo de perspectiva consiste tanto na mutação 

epistemológica e ética dos referentes curriculares, como na inovação metodológica da 

abordagem transversal, atenta às rápidas mudanças sociais e culturais contemporâneas. 

 
O procedimento técnico de infusão ambiental nos currículos, assim como o trabalho 

interdisciplinar implicado pela dinâmica transversal (os meios educativos) foram 

fundamentados, na prática, pelo questionamento teórico sobre os fins educativos para a 

sustentabilidade. Estes enquadraram o modelo de orientação transversal em torno de quatro 

pólos e cinco campos teórico/práticos enformando a perspectiva original da equipa sobre a 

literacia ambiental (Figura 3). 

Figura 3 – Modelo de orientação transversal do projecto TERRA (CIIE-FPCEUP) 
 

Este modelo, articulado com o propósito educativo do projecto TERRA sobre os currículos, 

deu origem a um conjunto de 9 dimensões-chave, trabalhadas conjuntamente, susceptíveis 

de promoverem competências sócio-ambientais ao nível do EB (Figura 4). 

O projecto desenvolveu-se na confluência das questões éticas, sociais e ambientais da 
actualidade, procurando fazê-las emergir dos programas curriculares nos pontos em que 
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elas estão contidas de modo implícito, ou introduzindo-as através de questões sócio-
ambientais pertinentes, trabalhadas ao nível micro, meso ou macro. 
 

Co-evolução e mudança – Desde o início o ecossistema Terra sofreu mudanças 
permeadas de grandes períodos de estase, em que as espécies se sucederam e 
transformaram, em ciclos geo-biológicos, os seus habitats e, mais genericamente, os 
ecossistemas e biomas terrestres. Associadas à dinâmica geológica e climatológica, deram 
origem ao quadro actual ao qual se acrescentam os dramáticos efeitos de origem antrópica. 
As culturas humanas, na sua diversidade, contribuem de forma diversa e com pesos 
diferente para o quadro co-evolutivo global. A cultura tecnológica acentuou 
significativamente os índices de mudança local e global, contribuindo para muitos dos 
problemas ambientais com que nos defrontamos. 

Complexidade – As questões ambientais, identificadas enquanto tais sobretudo a partir de 
uma leitura científica da mudança, são melhor descritas quando inseridas numa concepção 
sistémica complexa que inclui a interacção de um conjunto elevado de variáveis, formas não 
lineares de comportamento dos subsistemas e estados finais descritos como “atractores 
caóticos” ou seja, não deterministas mas descritos de forma probabilista. 

Incerteza – A complexidade remete para níveis de incerteza nas conclusões científicas, que 
caracterizam o estádio pós-normal da ciência actual: controvérsia científica a par de 
decisões obrigatórias, que tornam a democratização da ciência num passo obrigatório para 
evitar a sobredeterminação falaciosa das decisões top-down face à subdeterminação das 
condições reais de actuação dos sistemas sócio-ecológicos. 

Precaução e risco – Complexidade e incerteza remetem para o aprofundamento da 
capacidade de análise técnica dos graus de precaução e de risco associados às tomadas de 
decisão ambientais. Estão abandonadas as ideias de causalidade simples, de não 
retroactividade e de independência de variáveis que caracterizavam as cadeias de 
determinação da ciência tradicional. A ignorância permeia os conhecimentos científicos na 
previsão de fenómenos físicos e biológicos que, por sua vez, interferem com as dinâmicas 
económicas e sociais. Estas últimas podem ter efeitos potencialmente mais negativos sobre 
a estabilidade ecogénica, do que os efeitos ambientais tomados isoladamente. A análise de 
custos e benefícios deve incluir variáveis ambientais, sociais e temporais que 
tradicionalmente apareciam isoladas umas das outras. 

Diversidade – A diversificação parece ser uma das características adaptativas mais 
importantes dos sistemas naturais e culturais resilientes, sendo um dos conceitos 
importantes a descrever e a definir a vários níveis: molecular, genético, imunológico, 
fisiológico, etológico, psicológico, social, cultural e ecológico. O valor ecogénico das 
diferentes culturas é evidente, quando associados a modos de vida locais. A miscigenação 
humana, apoiada em grande parte sobre as migrações ambientais do futuro, aumenta a 
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diversidade genética e cultural e poderá constituir um dos eixos mais importantes da 
dinâmica demográfica humana do séc. XXI. A diversificação aparece associada à sua 
tendência oposta que é a homogenização operada pela selecção natural e cultural. 

Sustentabilidade – Com a “crise ecológica” do séc. XX emergiu a necessidade de novas 
perspectivas de desenvolvimento humano, que considerem e respeitem a fragilidade e o 
equilíbrio dinâmico dos sistemas ecológicos e sociais que estão na sua base. Surge, assim, 
o conceito de desenvolvimento sustentável, e da desejável sustentabilidade tripartida – 
ecológica, social e económica – que lhe está associada, como uma das principais 
preocupações e um dos grandes desafios para o séc. XXI. O objectivo é orientar as 
actividades e comunidades humanas no sentido de formas de desenvolvimento duráveis no 
tempo (preocupação com as gerações futuras) e no espaço (atenção às diferentes regiões 
do planeta), balançando na sua complexidade e especificidade cultural e geográfica, as 
dimensões ecológicas, económicas e sociais (o que alguns autores designam dos “3E’s”, de: 
ecologia, economia e equidade). 

Equidade – A equidade respeita uma noção diferenciadora de justiça que distribui riqueza e 
recursos materiais ou simbólicos de forma adaptada às necessidades locais dos grupos 
humanos e não humanos. Este conceito levanta questões fundamentais para a democracia 
actual: quem define e descreve as necessidades e os recursos? Quem distribui e quem 
recebe? 

Controvérsia – Uma das características centrais das ciências actuais é o seu carácter 
controverso, i.e., sujeito a diferentes opiniões fundamentadas oriundas de diferentes 
agentes válidos. 

Deliberação e acção – A tomada de decisões obrigatórias, num contexto complexo e 
incerto, torna os processos colaborativos de produção de consensos num dos pontos 
essenciais da educação ambiental e remete para questões tratadas actualmente pela ética 
social procedural. 

Figura 4 – Dimensões-chave do projecto TERRA (CIIE-FPCEUP) 
 

3. Metodologia e processo 
 
A primeira fase do projecto TERRA (2000-2003), relativa à transversalização curricular no 1º 

Ciclo do EB, foi desenvolvida em colaboração com as escolas: EB1 nº 35 de Augusto Lessa, 

Porto; EB1 nº 107 da Bandeirinha (Território Educativo de Intervenção Prioritária - TEIP de 

Miragaia), Porto; EB1 nº 125 de S.Nicolau (TEIP de Miragaia), Porto. Os professores 

possuíam alguma experiência em educação ambiental, podendo motivar os seus colegas 

para o trabalho de articulação e de compreensão curricular, em ligação com a realidade 

sócio-ambiental local. Durante o ano de 2001-2002 os materiais pedagógicos adquiriram a 
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sua forma final, apresentando-se como propostas transversais às diferentes disciplinas do 1º 

Ciclo e articulando-se verticalmente num processo de complexificação crescente das 

temáticas de ano. 

 
As unidades pedagógicas de apoio à educação para a sustentabilidade foram organizadas 

em função da eleição de temas educativos de ano inseridos na temática mais geral dos 

"Modos de vida e sustentabilidade". O âmbito destes temas educativos de ano foi definido 

tendo em conta as idades dos alunos (6-10 anos), as metodologias ecoformativas, 

integradas às metodologias próprias à educação ambiental para esta faixa etária. Estas 

metodologias foram exploradas no contexto acima descrito da educação para a 

sustentabilidade, e inseridas  no modelo de orientação transversal original da equipa. 

 
A inclusão, em alguns momentos da formação e da coordenação/avaliação geral do projecto 
(da responsabilidade da FPCEUP), de representantes relacionados com a educação 
ambiental do então Instituto de Inovação Educacional (IIE - Ministério da Educação), do 
então Instituto de Promoção Ambiental (IPAMB - Ministério do Ambiente), da Direcção 
Regional de Educação do Norte (DREN), e da Câmara Municipal do Porto (CMP), contribuiu 
para um redimensionamento do projecto e dos seus objectivos. 

 

A intenção passou a ser aproveitar a experiência localizada deste projecto de investigação 

para produzir materiais pedagógicos susceptíveis de serem utilizados a nível nacional, e que 

possam contribuir para a transversalização do tema da sustentabilidade nos currículos 

escolares. 

 

Assim, o projecto relativo ao 1º Ciclo foi desenvolvido com as três escolas do Porto em torno 
de quatro grandes temas educativos de ano: 1º ano – A natureza na escola e no meio 
próximo; 2º ano – A casa e o mundo; 3º ano – Património natural e cultural como história de 
vida (da cidade); 4º ano – Modos de vida e sustentabilidade (na cidade). Cada um destes 
temas deu origem a conjuntos de subtemas de micro, meso e macro escala, articulados 
entre si, que ajudam a estruturar e desenvolver diversos projectos concretos, de ano ou de 
turma, e respectivas actividades (e conteúdos curriculares). 

 

A partir do tema geral de projecto “Modos de vida e sustentabilidade”, os temas e subtemas 
de ano desenvolvidos no projecto TERRA para o 1º Ciclo são os seguintes: 
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1º Ciclo – “Modos de vida e sustentabilidade” 

1º ano A natureza na escola e no meio próximo 
• Um grão de areia 
• Rocha/Dunas 
• A praia/A serra 

2º ano A casa e o mundo 
• Uma árvore, uma casa 
• A minha casa 
• A nossa aldeia/vila/cidade 

3º ano 
Património natural e cultural como 
história de vida 

• Uma sebe 
• Um campo 
• Uma paisagem 

4º ano Modos de vida e sustentabilidade 
• Um presente 
• Um centro comercial 
• Presentes nas diferentes culturas 

A avaliação dos materiais foi feita em 2002/2003 nas Escolas EB1 nº 30, 33 e 34, Porto; 

Escola EB1 da Cruz de Pau, Matosinhos; Escola EB1 do Freixo, Marco de Canaveses; 

Escola EB1 de Escariz, Arouca, todas sitas na região Norte. A forte aposta na inovação e 

funcionalidade dos materiais para apoio ao trabalho de transversalização pelos professores, 

levou a que o seu desenho e formatação gráfica finais fossem desenvolvidos, nesse mesmo 

ano, em parceria com elementos da Escola Superior de Arte e Design de Matosinhos 

(ESAD). 

 
A segunda fase do projecto (2003-2005), relativa à transversalização curricular no 2º e 3º 

Ciclos do EB, articulou-se com o trabalho dos professores das diferentes disciplinas, inscrito 

também ele num formato de investigação-formação-acção.  

 
Após a formação e uma fase de pesquisa bibliográfica inicial, o trabalho com os professores desenvolveu-se em 
três fases: 

1. Na primeira fase, os professores foram postos a par dos objectivos e metodologia do projecto, assim como foi 
proposto e discutido o plano geral de trabalho. Foram discutidos e aprofundados os conceitos centrais de 
transversalização curricular e de literacias ambientais. Em seguida, foram discutidas e esclarecidas quais as 
principais questões ambientais susceptíveis de serem abordadas no trabalho com os alunos, às várias escalas – 
macro, meso e micro (questões globais/nacionais/regionais/locais) – alterações climáticas, depleção do ozono, 
biodiversidade, energia, recursos naturais, produção de alimento, conservação da natureza, desenvolvimento 
sustentável, pobreza, produção/consumo sustentável, sustentabilidade urbana, o rural e o urbano, o interior e o 
litoral, ordenamento do território, mobilidade, desertificação, solos, erosão litoral, imigração/emigração, poluição 
atmosférica, poluição sonora, água, resíduos. 
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2. Na segunda fase, foi eleito “O lugar” como tema geral para o projecto e foram indicados 

possíveis subtemas a desenvolver posteriormente. Iniciou-se depois o trabalho de análise 

dos programas curriculares das disciplinas e a identificação de blocos de conteúdos 

disciplinares transversais para o tema escolhido e calendarização destes ao longo do ano 

lectivo. Paralelamente, foram-se clarificando os objectivos e competências sócio-ambientais 

associados aos vários níveis de literacia ambiental a promover – funcional, cultural e crítica 

– e sua articulação com os objectivos educativos e competências disciplinares específicas 

previstas nos programas de cada ano. Nesta fase, foi clarificada a intencionalidade 

educativa para o ambiente que norteava o trabalho. Assim, procurando articular os 

objectivos das literacias ambientais com as competências sócio-ambientais a promover, 

foram propostas as 9 dimensões-chave do projecto TERRA já referidas anteriormente. 

3. Na terceira fase, a equipa centrou-se na aplicação e avaliação das propostas transversais. Tendo inicialmente 
sido estipulados o 6º e 7º anos – do 2º e 3º Ciclos, respectivamente – para aprofundar este projecto, os 
princípios e as metodologias de transversalização curricular de temas sócio-ambientais desenvolvidos para estes 
dois anos foram, posteriormente, estendidos e aplicados aos restantes anos curriculares – 5º, 8º e 9º anos – 
cobrindo a globalidade dos programas dos dois Ciclos. Este recorte metodológico permitiu um nível de trabalho e 
de análise mais profundo e um bom funcionamento do projecto, sem prejuízo da adaptação e da generalização 
das propostas de trabalho e suas conclusões. Os professores produziram propostas individuais de articulação 
disciplinar para os 6º e 7º anos e foi feita a sua análise, discussão colectiva e articulação parcial. Definiram-se 
temas de ano e subtemas para projectos transversais, suportados nos programas das várias disciplinas, 
articuladas com as áreas não disciplinares – numa abordagem de projecto de turma/ano/escola. 

A partir do tema geral de projecto “O lugar”, os temas e subtemas de ano desenvolvidos no 

projecto TERRA para o 2º e 3º Ciclos são os seguintes: 

2º e 3º Ciclos - “O lugar” 

5º ano O meu lugar e comunidade 
• A minha escola 
• À volta da minha escola 

6º ano O dia a dia no meu lugar 
• Diversidade natural e cultural 
• Mobilidades 

7º ano O meu lugar na paisagem • História da paisagem 
• O rural e o urbano 

8º ano Paisagens da Terra • Ecossistemas naturais e humanizados 
• Comunicação e globalização 

9º ano Paisagens do futuro 
• Paisagens reais e imaginárias 
• Paisagens sustentáveis 

A avaliação intermédia foi promovida através de duas actividades realizadas nas duas 

escolas, no final do ano lectivo (2003/2004), através de duas abordagens metodológicas: 
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uma de produção e análise de textos realizados por uma turma de alunos do 6º ano (EB2/3 

de Avintes); e uma metodologia de antropologia visual sobre fotografias realizadas por uma 

turma de alunos do 7º ano (EB2/3 de Leça da Palmeira). Neste momento, está em curso a 

redacção da publicação final contendo as orientações em EDS decorrentes do projecto 

TERRA, para a transversalização curricular de temáticas ambientais nos 2º  e 3º Ciclos do 

EB. 

Atendendo a que nos encontramos no início da Década das Nações Unidas da Educação 

para o Desenvolvimento Sustentável (2005 - 2014) e com base nas orientações gerais da 

International Union for the Conservation of Nature (IUCN, 2003), os resultados do projecto 

TERRA podem constituir um contributo válido para a implementação a nível nacional deste 

propósito internacional, permitindo nomeadamente: 

• Reflectir teoricamente sobre os pressupostos da educação ambiental; 

• Tornar claros os processos de desenvolvimento de projecto nesta área e o modo como a 

prática influencia a teoria e vice-versa; 

• Promover aprendizagens para a mudança entre os adultos (formação inicial de 

professores, neste caso), bem como entre os jovens; 

• Trabalhar transversalmente nas disciplinas contribuindo para promover sistemas de 

pensamento, reflexão crítica e participação pública nas tomadas de decisão; 

• Facilitar a integração da educação para o desenvolvimento sustentável na educação 

básica, baseada em formas modernas de aprendizagem; 

• Desenvolver e editar orientações de apoio ao trabalho intra e interdisciplinar dos 

professores do 2º e 3º Ciclos, para promover a consciência e a literacia ambientais através 

de abordagens curriculares inovadoras. 

 



Futuro Sustentável 
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NOME DO PROJECTO: Mapa Verde 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Campo Aberto - Associação de Defesa do Ambiente 

Nº de anos em curso: 
2

Como surgiu o projecto (concepção): A ideia surgiu no âmbito das discussões 
regulares de planeamento de actividades que reúnem a direcção e os elementos 
mais activos da associação. Não se trata de uma actividade anual, embora possam 
vir a existir novas edições. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Espaços verdes, valores naturais, economia 
e práticas mais sustentáveis que as dominantes. 

Principais objectivos: Elaborar o Mapa Verde do concelho do Porto, 
segundo os critérios do movimento internacional Greenmap, e imprimi-
lo e divulgá-lo amplamente, o que dará ao cidadão comum uma 
informação simples e imediata sobre valores e comportamentos a 
referenciar na sua cidade. 

Público alvo: Cidadão comum e o 
visitante da cidade, nacional ou 
estrangeiro. A primeira edição deverá 
distribuir algumas dezenas de 
milhares de exemplares. 

Formas de divulgação: Por distribuição em postos de turismo, serviços camarários, locais referenciados na 
mapa verde e, eventualmente, como encarte de um jornal local de larga difusão. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: A elaboração, impressão e distribuição do Mapa 
Verde. Foi adoptada esta abordagem por ser um meio simples e acessível de localizar valores a preservar e de 
referenciar serviços e iniciativas económica construtivos do ponto de vista da sustentabilidade. 

Formas de financiamento: Instituto do Ambiente 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Não tem parceiros. 

Metodologia de planeamento: O projecto ficou sob a alçada de um dos membros da Direcção que planificou 
as acções e coordena os trabalhos ao longo da execução do projecto. 

Tempo médio de planificação: 3 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 1

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: A avaliação será feita após concluída a execução e iniciada a divulgação, no mesmo 
contexto em que decorreu a concepção e planeamento. 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável – anexo 8    3 

NOME DO PROJECTO: Livro < Reflectir o Porto > 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Campo Aberto - Associação de Defesa do Ambiente 

Nº meses em curso: 6 Como surgiu o projecto (concepção): É um projecto pontual motivado em 
parte pela comemoração do quinto aniversário da associação.  

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Todos os problemas evocados nos 
documentos em causa: valores naturais, ambientais e urbanísticos bem como os critérios a ter em conta para 
promover a sustentabilidade no Porto e Região. 

Principais objectivos: Reunir os principais documentos 
emitidos pela associação ao longo dos cinco anos da sua 
existência, editá-los sob a forma de livro e divulgar esse 
livro como forma de prolongar o potencial de informação e 
formação desses documentos. 

Público alvo: Os sócios e os membros dos 
estratos que tomam decisões nestas áreas 
(autarcas, técnicos, arquitectos, urbanistas, etc.) 
e, em última análise, o cidadão activo. 

Formas de divulgação: Pelos processos indicados nas acções concretas e pela venda proposta aos sócios e 
cidadãos em geral. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: A reunião dos documentos; a sua revisão e 
editoração; a paginação e tratamento gráfico; a impressão; o lançamento seguido de conferência de imprensa; 
e duas mesas redondas sobre os conteúdos.  

Formas de financiamento: Ainda não definidos. Possivelmente o projecto será auto-financiado pela 
associação. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Não tem parceiros. 

Metodologia de planeamento: O projecto ficou sob a alçada de um dos membros da Direcção que planificou 
as acções e coordena os trabalhos ao longo da execução do projecto. 

Tempo médio de planificação: 1 mês 

Nº de técnicos participantes na planificação: 1

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: Em debate da Direcção, juntamente com os outros elementos activos da associação. 
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NOME DO PROJECTO: Programa Anual de Visitas e Passeios 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Campo Aberto - Associação de Defesa do Ambiente 

Nº de anos em curso: 3 Como surgiu o projecto (concepção): A ideia surgiu no âmbito das discussões 
regulares de planeamento de actividades que reúnem a direcção e os elementos 
mais activos da associação e motivado em parte pela comemoração do quinto 
aniversário da associação. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Os que dizem respeito à defesa, promoção e 
valorização dos valores naturais, paisagísticos e urbanísticos, especialmente neste último caso no domínio dos 
espaços verdes, parques e jardins. 

Principais objectivos: Incentivar o contacto com valores naturais, 
paisagísticos e urbanísticos, especialmente neste último caso no 
domínio dos espaços verdes, parques e jardins; e através desse 
contacto, estimular o amor a um património e o gosto pela sua defesa 
e preservação. 

Público alvo: Os sócios da 
associação, em primeiro lugar; outros 
cidadãos da área de actuação da 
associação. 

Formas de divulgação: Através de informação electrónica, nomeadamente listas de informação e debate; e 
através de informação em papel enviada aos sócios e outros possíveis interessados. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Anualmente, o ciclo de jardins, de visitas a jardins, 
parques, quintas e outros espaços verdes, realizado normalmente na primavera e no inicio do verão. Programa 
anual de passeios de ar livre a locais de interesse natural ou paisagístico.    

Formas de financiamento: Apoio parcelar do Instituto do Ambiente, num dos anos. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Não tem parceiros. 

Metodologia de planeamento: O projecto ficou sob a alçada de um dos membros da Direcção que planificou 
as acções e coordena os trabalhos ao longo da execução do projecto. 

Tempo médio de planificação: 3 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 1

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: Em debate da direcção juntamente com os outros elementos activos da associação. 
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NOME DO PROJECTO: Compostagem e Hortas Pedagógicas 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Câmara Municipal de Vila de Conde 

Nº de anos em curso: 8 Como surgiu o projecto (concepção): Surgiu na sequência da identificação de 
falta de informação sobre o tema junto do público alvo.  

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Problemas associados à gestão do resíduos 
sólidos; escassez de recursos naturais; degradação dos solos; custos de transportes e tratamento dos 
resíduos, emissões atmosféricas poluentes. Estes problemas são extremamente importantes do ponto de vista 
da sustentabilidade, para além de serem problemas bastantes actuais. 

Principais objectivos: São informar, educar e sensibilizar para a 
problemática dos resíduos sólidos, especialmente para alternativas de 
reutilização e reciclagem da fracção orgânica ecológica e sustentáveis. 

Público alvo: Todos os 
municípios e em particular a 
população escolar. 

Formas de divulgação: Na apresentação anual do Programa de Educação Ambiental às escolas. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Apresentação do projecto à escola; formação aos 
professores e auxiliares educativos; entrega de material às escolas (manual de trabalho, folheto de divulgação 
e material de exposição, ferramenta de jardinagem, compostor, e no caso das EB 2, 3 e secundárias, 
equipamento de observação e medição; implementação do processo de compostagem (recolha, visualização e 
pesagem de materiais; monitorização do processo e aplicação do composto); e realização de um debate no 
final do ano lectivo. 

Formas de financiamento: Câmara municipal. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Não tem parceiros. 

Metodologia de planeamento: O projecto encontra-se estruturado em termos de execução, é manifestada a 
disponibilidade na mesma, dependendo da dinâmica e programa da escola a sua realização. 

Tempo médio de planificação: 3 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 1

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: O projecto é avaliado pelo nº de escolas e alunos envolvidos e pela discussão nas 
acções de sensibilização finais (debate). 
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NOME DO PROJECTO: Acções educativas temáticas 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Câmara Municipal de Vila de Conde 

Nº de anos em curso: 10 Como surgiu o projecto (concepção): Surgiu de modo a responder às 
solicitações especificas por parte das escolas. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Água, Desenvolvimento Sustentável, Ar/ 
alterações climáticas, Biodiversidade, Energias Renováveis, Resíduos, Ruído. 

Principais objectivos: Sensibilização, informação e 
formação ambiental da comunidade. 

Público alvo: Comunidade escolar (cerca de 6000 
pessoas) – alunos e auxiliares de educação. 

Formas de divulgação: Na apresentação às escolas do programa de EA no início do ano lectivo. Exposições. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Formação em sala de aula; exposições; e 
distribuições de folhetos. Adoptou-se esta abordagem porque é uma forma integrada de prosseguir os objectivos 
do projecto. 

Formas de financiamento: Câmara Municipal. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Lipor - realiza essencialmente acções nas 
escolas secundárias. 

Metodologia de planeamento: A acção é planeada após solicitação da escola e de acordo com o pedido. 

Tempo médio de planificação: Duas semanas para preparação de uma acção 

Nº de técnicos participantes na planificação: 1

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: No final do ano lectivo decorre um debate onde é realizada uma avaliação do projecto. 
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NOME DO PROJECTO: Projecto CD-ROM – Conservação da Reserva Ornitológica de Mindelo 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Associação dos Amigos do Mindelo Para a Defesa do Ambiente 

Nº de anos em curso: 
7

Como surgiu o projecto (concepção): São realizadas candidaturas ao Instituto do 
Ambiente para financiamento (no caso do exercício parateatral em Abril de 2003) e 
apresentadas propostas de parceria à Infineon.  

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Tema integrador: problemática da Reserva 
Ornitológica de Mindelo, situada no Litoral da Região Norte, Concelho de Vila do Conde, tendo sido a primeira 
área protegida instituída em Portugal com fins científicos e a primeira reserva ornitológica da Europa. 
Actualmente em estado de abandono e degradação, e com um estado indefinido, constitui ainda um património 
social e natural de grande importância. Num litoral praticamente todo urbanizado, correspondente à Grande 
Área Metropolitana do Porto onde residem quase 1,5 milhões de pessoas, a Reserva apresenta um enorme 
potencial não só para fins recreativos como também educativos e científicos. 
Temas específicos do projecto: Aves / Água / Conservação da Natureza e Ordenamento do Território 

Principais objectivos: - Dar a 
conhecer o património natural da 
Reserva Ornitológica de Mindelo e 
sensibilizar os participantes para a 
importância da sua biodiversidade, 
alertando para a sua actual 
problemática; e 
- Mobilizar os cidadãos do Grande Porto 
no sentido de promoverem a protecção 
da Reserva, em especial a população 
local. 
Especificamente o Exercício Parateatral 
teve como objectivos: Promover valores 
sociais e sentimentos de interesse pelo 
ambiente criando uma forte motivação 
para a participação na protecção da 
Reserva Ornitológica de Mindelo;  
Através do percurso artístico estimular o 
desenvolvimento, por parte dos 
participantes, de competências de 
ordem cognitiva, psicomotoras e sócio-
afectivas, promovendo a iniciação ao 
texto dramático e ao acto teatral. 

Público alvo:  
Alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico (prioritário) e público 
em geral. Em 2004 foram dinamizadas cerca de 10 representações 
públicas da Peça de teatro “Para quê nascer o dia?” desenvolvida 
com 11 alunos das escolas do 1º ciclo de Mindelo. Ao todo cerca de 
300 alunos envolvidos, para além de vários professores e os 
familiares dos jovens actores. 
Ao longo de 2004 a Associação promoveu regularmente visitas à 
Reserva com grupos de alunos de escolas, tendo participado mais 
de 500 estudantes. Foi realizada uma visita com cerca de 30 
membros do Rotary Club de Vila do Conde. 
Em 2003 organizaram-se 10 visitas guiadas à Reserva Ornitológica 
de Mindelo com grupos escolares e não escolares, num total de 
cerca de 400 participantes. Foi dinamizado o Concurso Escolar “Em 
Movimento Pela Reserva”, dirigido a todos os alunos dos 1º, 2º e 3º 
Ciclos do Ensino Básico do concelho de Vila do Conde, que teve a 
participação de 269 alunos. Em 2002 foram desenvolvidas 60 
acções em escolas do Concelho, envolvendo 2500 alunos e mais de 
120 educadores e professores… 

São desenvolvidas acções com impacte público generalizado, como 
a acção de “invasão das praias” e “invasão das ruas”. 

Formas de divulgação: Foram produzidos e divulgados vários instrumentos de informação e sensibilização – 
página na Internet, folhetos, boletins informativos, cartazes. 
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Principais acções concretas do projecto e justificação: O projecto CD-ROM inclui acções de educação 
ambiental nas escolas e na Reserva Ornitológica de Mindelo. As acções desenvolvidas dirigem-se à 
comunidade escolar dividindo-se em 1.º e 2.º/3.º Ciclos do Ensino Básico. Para o 1.º Ciclo seleccionou-se o 
tema: Aves e para os 2.º/3.º Ciclos o tema: Água. 
As acções são constituídas por sessões teóricas e saídas de campo, com a duração aproximada de um dia. 
Nas sessões teóricas são abordados aspectos relacionados com a Reserva, sendo que as saídas de campo 
consistem em visitas guiadas às diferentes zonas que compõem a Reserva: dunar, húmida, florestal e agrícola 
tendo sempre presente o tema seleccionado (Aves / Água). Estão em preparação manuais de apoio aos 
educadores e guias de campo para os visitantes. 
Relativamente ao Exercício Parateatral o projecto consistiu na criação e encenação de uma peça de teatro 
denominada “Para quê nascer o dia?”, relacionada com a Reserva Ornitológica de Mindelo. Dos alunos das 
Escolas Básicas de Mindelo (Carvalhal e Areia) foram seleccionados os actores que formaram o clube de 
teatro (11 alunos). Semanalmente participaram em duas sessões de dinamização, com duração de cerca de 
duas horas cada, ao longo de três meses. As sessões envolveram a exploração do texto dramático, construção 
de cenários e ensaios, sendo dinamizadas por um grupo de teatro profissional – Teatro de Formas Animadas. 
No final foram promovidas representações abertas ao público interessado, bem como a partilha da experiência 
com os restantes alunos das escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Foi editado um DVD que inclui filmagens 
integrais da representação da peça, “making-off” com algumas das actividades realizadas e centenas de 
fotografias de todo o projecto. 
Outras acções realizadas em 2004/2005 incluíram a edição quinzenal no jornal local “Terras do Ave” de um 
coleccionável denominado “Plantas e Animais da Reserva Ornitológica de Mindelo”. Trata-se de uma ficha de 
caracterização de uma espécie, desde plantas dunares a mamíferos. Está neste momento no seu 54º número. 
É ainda dinamizada uma exposição itinerante e são realizadas várias palestras (exemplo no Centro de 
Educação Ambiental de Matosinhos com o tema “Áreas Naturais do Grande Porto – Reserva Ornitológica de 
Mindelo” ou «Sustentabilidade do Litoral Norte Português» na Filantrópica da Póvoa de Varzim). 
As comemorações do Dia do Ambiente, em parceria com a Infineon, têm sido igualmente uma oportunidade 
para chamar a atenção para a Reserva Ornitológica de Mindelo.  

Formas de financiamento: Instituto do Ambiente e Infineon Technologies – Fabrico de Semicondutores SA 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Teatro de Formas Animadas de Vila do 
Conde (recursos humanos e técnicos); Câmara Municipal de Vila do Conde (recursos materiais); Escolas 
Básicas do 1.º Ciclo de Mindelo (recursos humanos). 

Metodologia de planeamento: O projecto é concebido internamente e com recurso a consultores voluntários. 

Tempo médio de planificação: Aproximadamente um ano. 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 2

Métodos de avaliação: O projecto está inserido num amplo Movimento Cívico em defesa da Reserva, 
contando com outras acções como pressão política, estudos no terreno, intervenções de protecção ambiental, 
fiscalização, etc. A avaliação global é conseguida através de inquéritos à população para determinar a sua 
adesão à defesa da ROM e dos efeitos concretos em termos de reclassificação da área protegida.
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NOME DO PROJECTO: Criação e Dinamização de Ecoclubes 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Associação dos Amigos do Mindelo Para a Defesa do Ambiente 

Nº de anos em curso: 1 Como surgiu o projecto (concepção): O projecto foi concebido através de um 
contacto com Ricardo Bertolino num encontro internacional. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Os temas de actuação são definidos pelo 
ecoclube, na sequência de processos de participação pública. Através de métodos, como inquéritos, são 
identificadas as carências e os recursos da comunidade, definindo-se os temas prioritários, linhas de acção e 
projectos. 
O ecoclube de Mindelo definiu como tema a racionalização dos consumos de água. 

Principais objectivos: Promover o protagonismo juvenil, a cidadania e 
sentimentos de interesse pelo ambiente, criando uma forte motivação para 
a participação na sua protecção; Promover a realização de acções práticas 
e visíveis de protecção ambiental, com vista à resolução dos problemas 
existentes; e ocupar os tempos livre dos jovens com actividades ligadas à 
defesa do Meio Ambiente. 

Público alvo: Todos os jovens 
dos 15 aos 25 anos (actualmente 
estão envolvidos no Ecoclube de 
Mindelo 21 jovens. 

Formas de divulgação: Foram produzidos e divulgados vários instrumentos de informação e sensibilização – 
página na Internet, folhetos, boletins informativos e cartazes. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Pretendeu-se promover a formação de um 
Ecoclube em Mindelo, formado por jovens, que desenvolva acções de promoção do desenvolvimento 
sustentável e da qualidade de vida, em articulação com outras instituições da comunidade. A Associação dos 
Amigos do Mindelo divulgou a ideia, promoveu a formação dos jovens interessados e facultou os meios 
técnicos e materiais para o desenvolvimento das actividades. 
O Ecoclube de Mindelo é um espaço de participação juvenil liderado pelos próprios jovens, organizando 
acções que promovam a qualidade de vida. Através de campanhas de sensibilização procuram envolver a 
comunidade na implementação de propostas que promovam a sustentabilidade. Este dinamiza-se de forma 
autónoma, embora numa interligação próxima com as Escolas e a Associação dos Amigos do Mindelo. 
O Ecoclube de Mindelo foi o primeiro grupo formado em Portugal e o segundo na Europa (depois da Espanha), 
integrando a Rede Internacional de Ecoclubes (www.ecoclubes.org). A Associação dos Amigos do Mindelo é a 
entidade promotora nacional dos Ecoclubes, promovendo diversas iniciativas nesse âmbito (palestras, 
encontros...). Neste momento existem já mais 2 grupos criados (Lisboa e São João da Madeira). 
Em 2004 participou-se na VI Escola Internacional de Ecoclubes (Espanha), no Intercâmbio Internacional de 
Experiências Juvenis (Argentina), na Reunião Internacional de Promotores Nacionais (Brasil) e num 
Intercâmbio Internacional (Polónia). Foram ainda organizadas actividades conjuntas, Amigos do Mindelo e 
Ecoclube, como inspecções costeiras e a dinamização de um fórum participativo. 
Em Março de 2005 (no Dia Mundial da Água) o Ecoclube de Mindelo lançou o programa de sensibilização para 
a poupança de água. Foram realizados inquéritos porta-a-porta, em toda a Freguesia, com o objectivo de 
analisar os comportamentos em termos de consumo de água. Distribuíram-se 1.000 exemplares de um folheto 
com conselhos práticos para a redução do consumo. Em Maio de 2005 duas pessoas do Ecoclube 
participaram no II Intercâmbio de Experiências Juvenis de Ecoclubes realizado na Argentina. No dia 16 de 
Junho de 2005 decorreu na Escola EB 2/3 D. Pedro IV de Mindelo uma acção de formação interactiva. 
A Associação dos Amigos do Mindelo, enquanto entidade nacional promotora dos Ecoclubes, recebeu em 
Janeiro de 2005 em Portugal o fundador dos Ecoclubes, Ricardo Bertolino, com a dinamização de várias 
iniciativas em diferentes pontos do país. 

Com o objectivo de fortalecer os Ecoclubes em Portugal e na Europa, a Associação dos Amigos de Mindelo 
participou numa acção de formação para líderes juvenis a realizar na Ucrânia de 1 a 9 de Agosto de 2005. 

A defesa do ambiente não pode ser só da responsabilidade das ONGA. É preciso motivar outras vontades e 
energias na sociedade e os jovens são o público mais interessante, pela sua criatividade, motivação e tempo 
livre.
Formas de financiamento: Infineon Technologies – Fabrico de Semicondutores SA; Instituto do Ambiente; 

Fundação Avina 
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Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Escola EB 2/3 D. Pedro IV – Mindelo 
(recursos materiais); Associação Cultural e Desportiva de Mindelo (recursos materiais); Escola Superior de 
Biotecnologia (apoio ecoclube S. João da Madeira); Associação Portuguesa de Educação Ambiental (apoio 
ecoclube de Lisboa); Rede Internacional dos Ecoclubes (articulação e apoio na organização de actividades); e 
Várias ONG europeias (preparação de intercâmbios). 

Metodologia de planeamento:  

Tempo médio de planificação:  

Nº de técnicos participantes na planificação: 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 2

Métodos de avaliação: Com a criação e dinamização do ecoclube de Mindelo espera-se um aumento da 
consciência ambiental das populações, em especial dos jovens, traduzido na implementação de acções 
concretas de promoção da qualidade do ambiente. A avaliação do seu trabalho será efectuada através dos 
impactes conseguidos na redução dos consumos de água (no caso de Mindelo). 
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NOME DO PROJECTO: Fornos Solares 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Associação dos Amigos do Mindelo Para a Defesa do Ambiente 

Nº de anos em curso: 2 Como surgiu o projecto (concepção): O projecto foi concebido em parceria 
com um consultor externo que tem apoiado a dinamização das actividades. As 
acções anuais no Family Day são planeadas em conjunto cerca de 6 meses 
antes. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: energia solar, consumo energético e floresta 
e desflorestação. 

Principais objectivos: Promover ao nível local a utilização das energias alternativas e 
renováveis, nomeadamente a energia solar; divulgar os fornos solares (modelos 
comerciais e artesanais), dando a conhecer as suas vantagens, funcionando como 
“elemento sedutor” para as potencialidades das energias alternativas; divulgar os fornos 
solares junto das populações mundiais que dependem de lenha para a confecção das 
refeições diárias e para o aquecimento domiciliar. 

Público alvo: 
Alunos do 2.º Ciclo 
do Ensino Básico. 

Formas de divulgação: Foram produzidos e divulgados vários instrumentos de informação e sensibilização – 
página na Internet, folhetos, boletins informativos e cartazes. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Em Agosto de 2003 a AAMDA realizou uma 
Workshop de construção de fornos solares. Nesta os participantes tiveram a possibilidade de construir o seu 
próprio forno solar recorrendo a materiais simples e acessíveis. 
Em 2004, a AAMDA assinalou o Dia do Ambiente dinamizando actividades de sensibilização ambiental 
integradas no Family Day da Infineon Technologies. Estas incluíram uma oficina de construção de fogões 
solares. 
Também em 2004 a AAMDA apoiou a turma do 6.º D da Escola EB 2/3 Ribeirinha a concorrer com duas 
equipas no concurso solar “Padre Himalaya”. A equipa Rua do Sol participou com o forno Girassol, obtendo a 
primeira menção honrosa. A equipa Ribeirinha Solar participou com o forno Himalaya, obtendo o terceiro lugar. 
O forno Girassol viajou até Timor Lorosa’e, sendo apresentado na Universidade Nacional de Timor-Leste 
(UNTL) e a ONG’s diversas. Foram realizadas demonstrações na ONG “Arte Moris” e aos professores da 
escola n.º 7 de Euquisse, no distrito de Lautém. Foi ainda apresentado no orfanato de Santa Bakhita, onde 
ajudou a encher barrigas e sorrisos! 

Têm sido realizadas outras apresentações dos fornos solares, como por exemplo na Faculdade de Engenharia 
e novamente no Family Day 2005 da Infineon. A colaboração com a Escola da Ribeirinha manteve-se ao em 
2005. 

Os fornos solares, pela demonstração prática e efeito de curiosidade, funcionam como “elemento sedutor” para 
as potencialidades das energias alternativas. 

Formas de financiamento: Não se recorreu a apoio financeiro. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Escola EB 2/3 Ribeirinha de Macieira – Vila 
do Conde (recursos humanos e técnicos); Infineon Technologies – Fabrico de Semicondutores, Portugal SA 
(recursos humanos e técnicos); Parque Biológico de Gaia (recursos materiais); e Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa (recursos humanos e técnicos). 

Metodologia de planeamento: n.d. 

Tempo médio de planificação:  

Nº de técnicos participantes na planificação: 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 2

Métodos de avaliação: Nesta fase (sedução) não é feita avaliação 
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NOME DO PROJECTO: Centro de Demonstração de Compostagem (CDC) 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Escola Superior de Biotecnologia, UCP 

Nº de anos em curso: 8 Como surgiu o projecto (concepção): Para tratar os resíduos urbanos 
biodegradáveis produzidos na instituição e disponibilizar um espaço onde o 
cidadão pudesse ver e fazer compostagem doméstica. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Problemática dos resíduos orgânicos; 
desperdício de recursos não-renováveis; concientização do poluidor-pagador e prevenção são os principais 
temas tratados porque estão ligados ao processo de compostagem. 

Principais objectivos: Promover a compostagem 
doméstica; e sensibilizar e formar para a redução do 
lixo na fonte. 

Público alvo: Escolas (alunos e professores); ONG; 
responsáveis pela gestão de resíduos sólidos urbanos; 
técnicos e gestores; e particulares. 

Formas de divulgação: Na página de Internet do CDC, participação em feiras e folhetos de divulgação. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Manutenção de um sítio na Internet sobre 
compostagem; publicação de material didáctico; realização de sessões de divulgação; organização de encontros 
técnicos e seminários, reparação de cursos práticos de formação; projectos de sensibilização em escolas; 
acolhimento de visitas de estudo (sessões práticas demonstrativas do processo). 

Formas de financiamento: Provém principalmente das inscrições nos eventos organizados. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Não tem nenhum parceiro. 

Metodologia de planeamento: Um técnico faz o planeamento (actividades, atribuição de recursos, cronograma, 
etc.) que é apresentado e revisto pela equipa. 

Tempo médio de planificação: 1 semana 

Nº de técnicos participantes na planificação: 1 a 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1

Métodos de avaliação: A avaliação é realizada através de inquéritos aos participantes nas iniciativas 
promovidas. 
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NOME DO PROJECTO: Olimpíadas do Ambiente 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Escola Superior de Biotecnologia, UCP 

Nº de anos em curso: 11 Como surgiu o projecto (concepção): Para promover o interesse pelas 
questões ambientais e mobilizar para a acção e avaliar os conhecimentos dos 
jovens em matéria de Ambiente. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Conservação da Natureza, recursos naturais, 
poluição, estilos de vida, ameaças globais, política ambiental e realidade portuguesa. 
Principais objectivos: O concurso visa incentivar e 
promover o conhecimento e interesse pela temática 
ambiental nas suas múltiplas vertentes. 

Público alvo: Categoria A (7º ao 9º ano de 
escolaridade) e a Categoria B (10º ao 12º ano) 

Formas de divulgação: Convite dirigido a cada uma das escolas do pais (incluindo as regiões autónomas) 

Principais acções concretas do projecto e justificação: uma eliminatória local; uma eliminatória distrital  
uma final nacional - que se realiza ao longo de um fim de semana - (que inclui uma feira de experiências 
laboratoriais e um passeio pedestre a uma área natural/ zona protegida do país); e um colóquio-debate na 
sessão solene de entrega de prémios. 

Formas de financiamento: Através de patrocínios e apoios do evento. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Quercus – Associação Nacional de 
Conservação da Natureza (co-organizador) 

Metodologia de planeamento: Ao longo de várias reuniões entre os parceiros é efectuado o planeamento: 
define-se as tarefas, acções e prazos dos projecto. 

Tempo médio de planificação: 1 mês 

Nº de técnicos participantes na planificação: 6

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1

Métodos de avaliação: Os participantes da final preenchem um inquérito e os Organizadores realizam um 
relatório síntese do projecto, onde são integrados os comentários/sugestões/críticas de todos os participantes do 
concurso. 
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NOME DO PROJECTO: Quanto Mais Separo Mais Ganho 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Câmara Municipal de Gondomar 

Nº de anos em curso: 1 Como surgiu o projecto (concepção): Dada a baixa percentagem e a má 
qualidade de resíduos separados pensou-se numa forma rápida, eficaz e 
motivadora de pôr as escolas a fazer a correcta separação correcta de RSU. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Os resíduos sólidos urbanos, pela falta de 
hábitos de separação de resíduos, quer na escola quer em casa, por ser uma problemática actual e por ser a 
forma mais viável para alcançar os objectivos propostos. 

Principais objectivos: Incentivar e sensibilizar a 
comunidade escolar e familiares a fazerem separação 
dos resíduos e aumentar as taxas de reciclagem de 
resíduos. 

Público alvo: Todas as escolas do concelho num total 
de 95 escolas de todos os níveis de ensino (adesão de 
95%) e, indirectamente, os familiares da comunidade 
escolar. 

Formas de divulgação: Através de ofícios enviadas às escolas e de reuniões com os agrupamentos e escolas. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Colocação de ecopontos nas escolas ( 120, 240 e 
800 litros); formação a professores+auxiliares de acção educativa+equipa de recolha da CM pela Lipor; 
realização da recolha periódica (15 em 15 dias) e pesagem respectiva; realização de Concurso (durante 3 
meses); e atribuição de prémios em material didáctico no valor de 1000, 750 e 500 euros às 3 escolas com 
melhor desempenho ambiental. 

Formas de financiamento: Próprios (aquisição de balança para pesagens) e da Lipor através dos prémios e da 
formação. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Lipor – oferta de prémios e de formação. 

Metodologia de planeamento: O projecto foi concebido para durar 3 meses apenas: Dezembro, Janeiro e 
Fevereiro de 2004/2005. 

Tempo médio de planificação: 3 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 2

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: Quantitativo pela pesagem de resíduos diferenciados recolhidos e também pelo número 
de participantes envolvidos. 
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NOME DO PROJECTO: Ambiente Na Sala De Aula 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Câmara Municipal de Gondomar 

Nº de anos em curso: 1 Como surgiu o projecto (concepção): Após se terem detectado várias 
necessidades em termos de informação e formação ambiental e de 
sustentabilidade junto da população. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Resíduos, água, biodiversidade, alimentação e 
energia para sair um pouco da temática habitual dos resíduos e após se ter verificado deficiências básicas 
nestas áreas. 

Principais objectivos: Sensibilizar para 
comportamentos ambientais mais adequadas na 
escola, na família, no bairro. 

Público alvo: Escolas (3 EB1, 3 JI, 2 EB 2,3 e 1 ES) 
de Rio Tinto e respectivas famílias. 

Formas de divulgação: Através de reuniões com os Conselhos Executivos e de ofícios enviados para as 
escolas. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Existe um plano de acção com temas concretos: 
água, resíduos, biodiversidade, alimentação e energia (de 2 em 2 meses muda-se de tema) com 2 monitores 
afectos para realizarem acções de formação aos professores e também para desenvolverem uma parte lúdica 
prática com os alunos; são realizadas exposições, outdoors, livros, ateliers, visitas de estudo, etc.. 

Formas de financiamento: URBAN II 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Lipor, Parque Biológico de Gaia, Sociedade 
Portuguesa do Estudo das Aves, ASPEA, Pavilhão da Água e Centro Ciência Viva em Vila do Conde. 

Metodologia de planeamento: O projecto decorre ao longo do ano lectivo (de Setembro a Junho) e vai ter 
continuidade este ano (2005/2006) 

Tempo médio de planificação: 3 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 1

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: No final de cada tema entrega-se uma ficha de avaliação ao professor que avalia a 
acção e há uma reunião no final do ano com o Conselho Executivo para fazer o balanço final do ano: Pedem-se 
também às escolas novos temas para tratar. 
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NOME DO PROJECTO: Campanhas de Sensibilização / Divulgação do Ecocentro 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Câmara Municipal de Gondomar 

Nº de anos em curso: 1 Como surgiu o projecto (concepção): Após se ter constatado as más práticas 
nas deposições indevidas dos resíduos e a falta de conhecimento de grande 
parte da população da existência do ecocentro e quais as suas valências. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Resíduos, deposições selvagens, falta de 
civismo, de informação e educação. 

Principais objectivos: Combater as deposições indevidas na via 
pública, eliminar as lixeiras, sensibilizar as pessoas para recorrerem 
ao Ecocentro e divulgar a recolha adequada de monstros. 

Público alvo: Toda a população do 
conselho (aproximadamente 164.000 
habitantes) 

Formas de divulgação: Através de cartas enviadas aos munícipes e da colocação de cartazes. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Foi desenvolvida uma campanha de comunicação 
que utilizou dezenas de mupis e outdoors espalhados pelo concelho; criação e incentivo à utilização de uma 
linha telefónica verde; e disponibilização de um serviço de recolha de monstros ao domicílio e enviaram-se 
mensagens electrónicas numa tentativa de mudar situações concretas. 

Formas de financiamento: Receitas da Câmara Municipal. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Adjudicação da campanha de comunicação 
a empresa especializada. 

Metodologia de planeamento: O planeamento é feito pela Divisão de Ambiente e inclui a renovação periódica 
dos mupis, enquanto que os outdoors são permanentes. 

Tempo médio de planificação: 1 ano 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3 a 4

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: Através de relatórios de serviço de recolha (actividades de 3 em 3 meses); e pelo 
número de chamadas registadas para a linha verde (solicitações/reclamações). 
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NOME DO PROJECTO: Colocação de mini-ecopontos nas Escolas 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 

Nº de anos em curso: 5 anos Como surgiu o projecto (concepção): n.r. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: A deposição ilegal dos RSU e o ciclo das 
embalagens e dos materiais 

Principais objectivos: Pela necessidade de incentivar a 
separação na fonte e pôr em prática o conceito dos três 
Rs. 

Público alvo: Todas as escolas públicas e privadas, 
de todos os níveis do concelho, num total de 56 
escolas (inclui alunos, professores e funcionários). 

Formas de divulgação: Envio de ofícios para escolas e reuniões com os professores no início do ano lectivo para 
apresentar os projectos. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Instalação dos mini-ecopontos de 240 litros nas 
escolas; realização de sessões de sensibilização nas escolas; avaliação do tipo de material depositado antes da 
recolha através do preenchimento de um pequeno formulário; recolha 1 a 2 vezes por semana; e apoio e 
esclarecimento de dúvidas à posteriori.  

Esta abordagem pareceu ser a maneira mais eficaz para alcançar os objectivos e também a mais exequível tendo 
em conta os poucos recursos humanos. 

Formas de financiamento: Câmara Municipal 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Lipor - ecoconselheiro 

Metodologia de planeamento: Praticamente não houve planeamento porque apenas com uma pessoa é muito 
difícil executar e planear ao mesmo tempo. 

Tempo médio de planificação: 1,5 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 1

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: Análise quantitativa pela contagem do nº de sacos recolhidos/escola e qualitativa pela 
apreciação da qualidade da separação de resíduos efectuada. 
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NOME DO PROJECTO: Troca por Troca 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 

Nº de anos em curso: 3 Como surgiu o projecto (concepção): Ao verificar-se que os matérias entregues 
no ecoponto eram muito poucos decidiu-se criar um programa que apelasse à 
participação da população para visitarem, conhecerem e utilizarem o ecocentro. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: A baixa utilização do ecocentro e aumentar as 
taxas de recolha selectiva, principalmente a nível de papel e cartão. Praticamente só os industriais os usam. 

Principais objectivos: Divulgar o ecocentro junto da 
população em geral e aumentar os quantitativos de 
material reciclável entregue. 

Público alvo: Toda a população (em 2004 
participaram cerca de 200 pessoas). 

Formas de divulgação: Cartazes feitos nas escolas de Laúndos e também por alunos do MAPADI, colocados 
em locais estratégicos – escolas, edifícios públicos da câmara, etc. e divulgação nos órgãos de comunicação 
social (rádio e jornais). 

Principais acções concretas do projecto e justificação: No primeiro dia promove-se uma oficina de natal, 
onde se fazem enfeites para a árvore de Natal, com a ajuda da Lipor, para escolas convidadas e com limite no nº 
de autocarros disponíveis (1 a 2); entrega de material reciclável e em troca os participantes recebem um brinde 
(ex. pinheiro pequeno de Natal, brindes da Lipor – guarda-chuvas, bonés, etc.).  

Era preciso fazer uma campanha para dar a conhecer o ecocentro e arranjou-se um nome apelativo e a oficina 
serviu para motivar e publicitar mais a iniciativa. 

Formas de financiamento: Câmara Municipal 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Lipor – oficinas, recursos humanos e alguns 
brindes. 

Metodologia de planeamento: escolhe-se antecipadamente qual a escola que tem condições para participar na 
oficina, depois pensa-se que brindes se podem oferecer (tentamos que sejam diferentes todos os anos) e depois 
passa-se para a divulgação do projecto. 

Tempo médio de planificação: 3 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 1

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: Pelo número de utilizadores do ecocentro e pelos quantitativos de recicláveis. 
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NOME DO PROJECTO: Com todos a ajudar a praia vai melhorar 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 

Nº de anos em curso: 2 anos (durante 15 dias 
consecutivos na praia) 

Como surgiu o projecto (concepção): n.r. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: O material que vinha da recolha selectiva na 
praia vinha todo misturado e o areal continuava com lixo. Acharam que a forma mais fácil de envolver a 
população era através de jogos e brindes para aliciar a participação. 

Principais objectivos: Motivar para a separação de 
resíduos na praia, aumentar a qualidade do material 
recolhido e manter a praia limpa. 

Público alvo: Banhistas e veraneantes - 100 
participantes/dia durante 15 dias (adultos 
acompanhantes(10%) e jovens e crianças (90%)) e 
também concessionários. 

Formas de divulgação: Folha municipal com distribuição à população e órgãos de comunicação social locais; 
notas de imprensa, folhetos de divulgação para distribuição nas áreas concessionadas.

Principais acções concretas do projecto e justificação: Instalaram-se 4 recipientes inicialmente, agora já só 
se usam 2, (o amarelo para embalagens e o preto para resíduos indiferenciados) e o concessionário recebe 
mais um saco, o azul para papel e cartão porque são eles que recebem o grosso deste material através da 
mercadoria); realizam-se dois jogos, o da separação, composto por 3 partes - pergunta e resposta, tiro às latas 
e separação com ecopontos – e o segundo jogo limpeza do areal; no final há prémios oferecidos pela Lipor 
(brindes – raquetes, t-shirts, etc.). 

Pensamos que esta abordagem é a mais fácil para cativar este público-alvo. 

Formas de financiamento: Lipor e Câmara Municipal 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Instituto Português da Juventude (monitores 
para as actividades) e a Lipor (brindes e colaboração na elaboração dos folhetos). 

Metodologia de planeamento: O grande dilema é fazer o planeamento sem ter a certeza razoavelmente 
antecipada se vamos ou não ter recursos humanos por parte do Instituto Português da Juventude para 
desenvolver as acções. As acções são pensadas em função dos objectivos e dos recursos humanos 
disponíveis. 

Tempo médio de planificação: 5 a 6 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 1

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1

Métodos de avaliação: Através da qualidade do material recolhido na praia e também pelo número de 
participantes. 
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NOME DO PROJECTO: Centro de Educação Ambiental na ETA de Lever 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Águas do Douro e Paiva 

Nº de anos em curso: n.r. 

A ETA de Lever já funciona como local de visita há 
alguns anos. O Centro de Educação Ambiental da 
ETA está agora em fase de concurso.

Como surgiu o projecto (concepção): Pela 
necessidade cada vez maior de equipar uma estrutura 
que já recebe muitas visitas e solicitações ao longo do 
ano. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: a água e o ciclo da água. 

Principais objectivos: Satisfazer as solicitações das escolas que já 
ascendem aos milhares de visitantes por ano na ETA de Lever, criar 
condições para divulgação de temas relacionados com o meio 
ambiente, com o rio Douro, com o ciclo da água e com a necessidade 
da preservação de recursos hídricos. 

Público alvo: Jovens e crianças em 
idade escolar de todo o país, com 
predominância dos municípios 
afectos às Águas do Douro e Paiva, 
cidadãos e turistas. 

Formas de divulgação: Através da apresentação no início do ano do plano anual de actividades às escolas, 
câmaras e outras instituições, através da newsletter trimestral, página de Internet e mailings para a comunicação 
social. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Acção Jogo da Água para jovens; Visitas guiadas à 
ETA; Edição de DVD para distribuição às escolas “Os Amigos da Água – Topas” (a mascote toupeira que só vive 
em águas não poluídas)” 

São da opinião que estas são as formas mais adequadas para fazer chegar a mensagem ao público-alvo 
definido. 

Formas de financiamento: tudo do orçamento da empresa 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: O CEA da ETA de Lever estará concluído em 
Setembro de 2006, pelo que ainda estão por definir as parcerias e seu modo de funcionamento. 

Metodologia de planeamento: existe uma técnica coordenadora responsável pelo plano de actividades que terá 
também a colaboração do futuro Departamento Ambiental da empresa. 

Tempo médio de planificação: 9 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3 a 6

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 2

Métodos de avaliação: é avaliado pelo nº de visitantes e pela procura das visitas também. 
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NOME DO PROJECTO: A Água e os Nossos Rios – Programa de Educação Ambiental 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Águas do Douro e Paiva 

Nº de anos em curso: 1 Como surgiu o projecto (concepção): n.r. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Preservação da água e dos ecossistemas 
ribeirinhos, a problemática da poluição e da escassez dos recursos hídricos. 

Principais objectivos: Aumento do conhecimento sobre a situação dos 
ecossistemas ribeirinhos e a valorização das bacias hidrográficas da área 
de intervenção da AdDP; motivação para novas práticas educativas 
enquadradas no conceito de DS; responsabilidade individual e colectiva no 
seio da comunidade escolar, promovendo a alteração de comportamentos 
sócio-ambientais; e desenvolvimento de processos participativos e 
colectivos na preparação, implementação, monitorização e avaliação deste 
programa.

Público alvo: Alunos do 1º 
ciclo até agora e professores de 
escolas do 1º ciclo da área de 
intervenção da AdDP num total 
de 9 escolas das 1.000 que 
concorreram inicialmente; no 
futuro estão previstas também 
para EB 2,3. 

Formas de divulgação: Apresentação pública às escolas, realizada na Fundação Serralves, onde são 
também convidados os órgãos de comunicação social, associada às Jornadas de Educação Ambiental para 
professores. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Concurso “O Futuro da Água e dos Nossos Rios 
está nas Tuas Mãos” para escolas EB 1 da área de intervenção da AdDP; acções de formação aos professores 
(distribuição de um kit pedagógico e livro para a formação continuada dos professores de 18 escolas); oficinas 
lúdico-pedagógicas para os alunos (teatro de fantoches, jogo sobre a água, experiências sobre a água, oficina 
de escrita criativa); edição de um boletim informativo mensal do programa; entrega de prémios às 6 escolas 
vencedoras e encerramento do Programa no Dia Mundial do Ambiente (exposição, animação pedagógica e 
teatro de animação).

Formas de financiamento: AdDP 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: DREN (a partir deste ano); Biorumo – 
Promoção e Educação Ambiental (concepção, ilustração, design e produção) e as acções de formação aos 
professores; Caderno Verde para definir o programa piloto de educação ambiental “A Água e os Nossos Rios”; 
Prof. Poças Martins e Prof. Jorge Paiva para as Jornadas de EA e a empresa YDreams contratada para 
desenvolver a parte multimédia. 

Metodologia de planeamento: O projecto é planeado através do Gabinete de Comunicação e Imagem da 
AdDP que propõe um conjunto de actividades ao Conselho de Administração que o aprova ou rectifica - 
produção gráfica do kit pedagógico (caderno do professor – 200 ex., livro infantil – 2.000 ex. e o saco de pano 
– 200ex.); contacto com escolas vencedoras do concurso (vencedoras e não vencedoras); concepção das 
acções pedagógicas para as escolas (4 oficinas pedagógicas); concepção e envio do boletim informativo 
mensal do programa às escolas e a outras entidades; lançamento das acções pedagógicas nas escolas; 
concepção e desenvolvimento dos projectos nas escolas; e realização de acções pedagógicas nas escolas 
interessadas em participar no programa. 

Tempo médio de planificação: 4 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 4 a 5

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 2 a 3

Métodos de avaliação: No encontro final com as escolas para apresentação dos resultados conseguidos ao 
longo do ano; Todos os participantes puderam avaliar e apresentar as suas criticas, sugestões e aspectos a 
melhorar. 
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NOME DO PROJECTO: Prémio de Jornalismo – Saber D’água 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Águas do Douro e Paiva 

Nº de anos em curso: 1 Como surgiu o projecto (concepção): Pela necessidade de estimular o 
conhecimento do sector da água e ambiente no âmbito geográfico da empresa, 
ou seja nos 18 municípios que fazem parte da AdDP e para assinalar os 10 anos 
da empresa. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Água e desenvolvimento no Douro e Paiva; e 
a problemática da água e desenvolvimento sustentável, sendo de valorizar a mensagem de sensibilização para 
os valores sócias e ambientais. Temas: Seca, Poluição, Turismo, Utilização sustentada de recursos, etc.. 

Principais objectivos: Este projecto destina-se a 
incentivar e a premiar os melhores trabalhos 
jornalísticos, em língua portuguesa e publicados em 
Portugal, sobre o tema “Água e desenvolvimento no 
Douro e Paiva”. 

Público alvo: Todos os jornalistas nacionais  - na 
edição de 2005 concorreram cerca de 20 
candidaturas 

Formas de divulgação: Foi divulgado na RTP, RTP Internacional, jornais nacionais, Internet e Clube de 
Jornalistas.

Principais acções concretas do projecto e justificação: Lançamento e divulgação do concurso; seriação 
dos trabalhos pelo júri; atribuição de prémios (1º classificado 7.500 € e duas menções honrosas de 1.500 €, 
mais a mascote em bronze); e publicação sistemática de notícias sobre este concurso ao longo do concurso. 

Formas de financiamento: AdDP 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Clube de Jornalistas e Sindicato dos 
Jornalistas para a divulgação do concurso. 

Metodologia de planeamento: n.r. 

Tempo médio de planificação: 3 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 4 a 5

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 3 a 4

Métodos de avaliação: O retorno de quem está na área do jornalismo refere que este prémio é o melhor, de 
âmbito nacional, atribuído a jornalistas como reconhecimento do trabalho dedicado a esta área. A avaliação é 
pelo depoimento dos jornalistas, pelo nº de candidatos, pela qualidade das peças e pela procura de mais 
informações sobre este projecto. 
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NOME DO PROJECTO: Livro <Histórias de Vida> (16 Percursos de Vida nos Transportes Colectivos do 
Porto) e Exposição <Vai à Janela> 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Museu do Carro Eléctrico, STCP 

Nº de anos em curso: 
projecto realizado em 
2002 

Como surgiu o projecto (concepção): Surgiu a necessidade de recuperar a 
memória colectiva dos antigos funcionários dos STCP, antes que ela 
desaparecesse definitivamente com essas pessoas, para além de lhes prestar uma 
homenagem dava a conhecer o lado mais humano da empresa. Pensou-se que ao 
entrevistar esses funcionários e publicar tudo isso num livro e organizar uma 
exposição com hábitos e costumes dessas épocas fazia parte do estilo e 
competência do Museu. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Os contadores da História, a admissão na 
empresa, a estabilidade, a actividade, relações no trabalho, o orgulho, a saída da empresa; todos os temas 
sociais de todo um percurso de vida desde a infância até à situação actual, estudos, casamento, tropa, filhos, 
família, etc. 

Principais objectivos: Fazer a recolha dos percursos dos funcionários 
mais antigos da empresa ainda vivos, de qualquer categoria ou nível de 
escolaridade; registar a memoria viva dos antigos funcionários da 
empresa, de modo a retratar épocas e valores sociais, éticos e pessoais 
completamente diferentes dos actuais de quem e homenagear de alguma 
forma quem dedicou toda uma vida à empresa. 

Público alvo: Antigos 
funcionários dos STCP num total 
de 16 (11 homens e 5 mulheres), 
alguns com 90 anos e suas 
respectivas famílias. 

Formas de divulgação: Pela Internet. A exposição foi mais ou menos intimista e maioritariamente para os 
funcionários, as famílias dos funcionários, os bairros onde moravam e para os amigos desses funcionários. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Entrevistas; sessões fotográficas; análise dos 
conteúdos (transcrições); execução de livro – edição com excertos do material recolhido; realização da 
exposição com os depoimentos recolhidos; e colocação do material na página de Internet. 

Formas de financiamento: A publicação do livro teve o apoio da Rede Portuguesa de Museus e também 
houve algum apoio do Metro do Porto, de resto não teve outras formas de financiamento senão o capital dos 
STCP. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: A Rede Portuguesa de Museus na 
publicação do livro e a Associação de Reformados da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto que 
forneceu os contactos de alguns funcionários. 

Metodologia de planeamento: Foi abordado o departamento de pessoal para um primeiro levantamento de 
quem seriam os antigos funcionários, de seguida, recorreu-se à Associação de Reformados da Sociedade de 
Transportes Colectivos do Porto, e depois, começou a pensar-se num formato mais duradouro do que apenas 
uma exposição para partilhar todos os depoimentos e documentos recolhidos, e assim, partiu-se para a ideia 
do livro porque é mais acessível e permanente. 

Tempo médio de planificação: 1 ano 

Nº de técnicos participantes na planificação: 6 a 10 

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: Pela receptividade da iniciativa junto das famílias e dos funcionários entrevistados, 
para além da satisfação final destes perante os produtos realizados (livro e exposição). 
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NOME DO PROJECTO: Venha tomar um Chá Connosco 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Museu do Carro Eléctrico, STCP 

Nº de anos em curso: 3 Como surgiu o projecto (concepção): Para colmatar as assimetrias de ofertas 
entre público - por um lado os programas para crianças e jovens e pelo outro não 
havia nada dedicado aos mais idosos, e por uma questão de justiça social 
pensaram numa abordagem para os idosos organizados em grupos. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: A pouca mobilidade da terceira idade e a 
ocupação dos seus tempos livres que são muitos. 

Principais objectivos: Ter programas de visitas e 
actividades que abranjam outros grupos etários, com 
especial importância para grupos que são muitas 
vezes esquecidos na sociedade quer em termos de 
oferta quer em termos de necessidades especiais. 

Público alvo: Lares de terceira idade e centros de dia 
da região do Grande Porto e, eventualmente, mas com 
menos frequência de zonas mais distantes. Recebem 
cerca de 500 idosos por ano durante épocas sazonais 
(Primavera a Verão). 

Formas de divulgação: Envio de mailings para lares de terceira idade, centros de dia e IPSS para divulgar o 
programa e condições de participação (cerca de 300 cartas/ano). 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Visita guiada ao museu; refeição na sala dos lanches; 
e viagem de eléctrico até à Foz (ida e volta). 

Formas de financiamento: STCP e inscrições dos grupos (150€/ grupo de 30 pessoas.) 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Não tem parceiros. 

Metodologia de planeamento: Cria-se um pacote para grupos de 30 pessoas e 2 assistentes, de modo a que o 
preço não seja muito elevado mas que dê pelo menos para pagar os custos mínimos da realização do projecto. 

Tempo médio de planificação: 1 semana 

Nº de técnicos participantes na planificação: 1 a 3 monitores 

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: O projecto está em constante avaliação através do número de participantes e pela 
observação e constatação do que funciona bem e do que deve ser modificado e ajustado ás necessidades dos 
participantes, por exemplo, a visita ao museu vai ser encurtada para pessoas com pouca mobilidade e a viagem 
de eléctrico vai ser guiada. 
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NOME DO PROJECTO: Programa Educativo - Ateliers 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Museu do Carro Eléctrico, STCP 

Nº de anos em curso: 4 Como surgiu o projecto (concepção): n.r. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Preservação do Ambiente; promoção de 
melhor ambiente através do transporte ecológico, a cidade ideal sem poluição e com aproveitamento dos 
resíduos. 

Principais objectivos: Complementar a visita ao museu com um 
trabalho manual, de artes plásticas. O objectivo é desenvolver um 
trabalho que envolva transportes e ambiente com materiais 
reutilizáveis. 

Público alvo: 1º ciclo e Jardins de 
Infância (em maioria) 

Formas de divulgação: Por mailings enviados para as escolas e através da página de Internet. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Construção de maquetes e protótipos de 
transportes públicos com materiais reutilizáveis; visita guiada ao museu; viagem de eléctrico; e desenho, 
colagens, pinturas, etc. 

Formas de financiamento: STCP e inscrição na actividade (3.5€/ criança) 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Nenhum. 

Metodologia de planeamento: Estão a pensar em diversificar as actividades e a introduzir para os mais 
velhos trabalhos de carpintaria nas oficinas. Estudaram o equipamento existente no mercado e escolheram 
acções possíveis de realizar em atelier para os diferentes níveis etários. 

Tempo médio de planificação: 2 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 2

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: A avaliação é feita pelos pais das crianças e pelo grau de satisfação que as crianças 
revelam. 
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NOME DO PROJECTO: Centro Azul 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Câmara Municipal de Espinho 

Nº de anos em curso: 18 
anos (15 de Junho e 30 de 
Setembro - época balnear) 

Como surgiu o projecto (concepção): No âmbito da Associação da Bandeira 
Azul da Europa um dos requisitos para a Câmara é ter apoio desta instituição 
para desenvolver actividades de educação ambiental.

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Limpeza e qualidade do areal, 
reciclagem/reutilização de resíduos e conservação de ecossistemas marinhos/costeiros. 

Principais objectivos: Dinamizar e diversificar actividades de praia 
associadas a acção e divulgação ambiental e criar uma estrutura que 
funcione também como centro de informação ambiental. 

Público alvo: Crianças, jovens e 
alguns adultos acompanhantes 
(cerca de 4.000 a 5.000 pessoas 
no total). 

Formas de divulgação: A Praia da Baía é por excelência o centro da zona balnear e nessa sequência é um 
local de grande convergência de notícias e informação sob a forma de cartazes para divulgar actividades. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Ludoteca instalada na praia com actividades lúdicas 
e ambientais; o Polícia da Praia (os miúdos andam a vigiar quem deixa lixo para o chão); reciclagem de papel; 
caça às Conchas; apanha das beatas na Praia; conhecer as dunas e o ecossistema da Lagoa de Paramos; 
Jornal na Praia; máquina com rolo para alisar o areal e carimbo para certificar que a praia foi limpa (feito com a 
TMN); o Centro também funciona como posto de informação e apoio a quem está na praia, assim como zona 
de entretenimento. 

São actividades criativas e inovadoras que foram até premiadas pelo IPAMB e alem disso o Centro funciona 7 
dias/ semana porque nesta época balnear há sempre muita procura destas actividades. 

Formas de financiamento: Câmara Municipal e parceria com a Telecom/ TMN.

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Quercus – para a actividade “Conhecer as 
dunas e o ecossistema da Lagoa de Paramos”; ABAE; Telecom/ TMN 

Metodologia de planeamento: Fazer a candidatura para conseguir jovens do OTL que possam estar em 
permanência no Centro; revisão e ajuste das actividades já existentes, exploração e proposta de novas 
actividades; e estabelecer contactos para parcerias. 

Tempo médio de planificação: 2 a 3 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 2

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 2

Métodos de avaliação: Há uma avaliação interna e também a realização de um relatório final para envio ao 
Instituto do Ambiente e à ABAE com o desempenho das actividades e nível de satisfação dos participantes. 
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NOME DO PROJECTO: Programa de Educação Ambiental do Parque 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Parque Biológico de Gaia, CM Vila Nova de Gaia 

Nº de anos em curso: 4 Como surgiu o projecto (concepção): Houve admissão de mais pessoal e com 
isso surgiu a hipótese de aumentar a oferta de actividades e ajustar as 
necessidades das escolas com o potencial que o parque podia oferecer, com base 
nas experiências já adquiridas. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Conservação da Natureza, diferentes 
componentes de Ambiente e actividades tradicionais (fazer a broa, vindimas, desfolhada, etc.). 

Principais objectivos: Proporcionar às escolas e a todos 
os outros públicos, espaços e actividades directamente 
relacionadas com a Natureza, dar a conhecer as tradições 
e património cultural construído. 

Público alvo: Grupos escolares desde o 
infantário até ao secundário. Juntamente com 
visitantes individuais ascendem aos 120.000 
visitantes por ano. 

Formas de divulgação: envio de guia para as escolas (cerca de 1400 escolas); página de Internet, revista do 
Parque, comunicados de imprensa e nepaleses. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Ateliers, Oficinas de Férias (Natal, Carnaval, 
Páscoa), Campos de Férias e visitas guiadas. 

Formas de financiamento: Câmara Municipal de Gaia; Ciência Viva, Life; entradas de sócios; vendas na loja 
temática 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: ASPEA e Sociedade Portuguesa de 
Arboricultura para troca de serviços e bens. 

Metodologia de planeamento: Foi pensada a criação de um guia de actividades que reúna todos o conjunto 
de actividades desenvolvidas no Parque que serve de orientação ao que se vai desenvolvendo ao longo do 
ano. 

Tempo médio de planificação: 1 a 2 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 5

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: O projecto é avaliado pelo número de participantes e pelo livro de 
sugestões/reclamações. 
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NOME DO PROJECTO: Educação Ambiental sobre as Linhas de Águas Doces 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Centro de Educação Ambiental das Ribeiras de Gaia, CM Vila Nova de Gaia 

Nº de anos em curso: 3 Como surgiu o projecto (concepção): Com a recuperação de algumas linhas de 
água surgiu a necessidade de mostrar a vários públicos a importância da 
manutenção de uma linha de água limpa e despoluída, assim como a necessidade 
de desviar/tratar os efluentes que contaminavam essa mesma linha. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Qualidade das águas doces e problemática 
das ligações ao saneamento. 

Principais objectivos: Sensibilização para a importância da conservação das 
linhas de água doce; sensibilização para importância da ligação ao saneamento; 
e demonstrar que as linhas de água podem ser recuperadas com a adopção de 
novos comportamentos 

Público alvo: Grupos 
escolares e também em 
menor percentagem 
outros públicos, num total 
de cerca de 10.000/ano. 

Formas de divulgação: Envio de ofícios para escolas do Grande Porto (Gaia, Espinho, Feira, principalmente). 

Principais acções concretas do projecto e justificação: visita guiada de 2 horas à ribeira; experimentação 
de equipamento e material dentro do edifício; apresentação da exposição sobre fauna de zonas ribeirinhas. 

Formas de financiamento: totalmente da empresa.

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Estação Litoral da Aguda para a 
manutenção e tratamento das espécies. 

Metodologia de planeamento: os técnicos que trabalham no centro fazem uma proposta anual com as 
actividades que pretendem desenvolver no ano seguinte, baseadas nas suas experiências durante as 
actividades actuais. Essa proposta é avaliada e reajustada conforme as solicitações e dificuldades sentidas 
durante essas actividades. 

Tempo médio de planificação: 1 mês 

Nº de técnicos participantes na planificação: 4

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: inquérito no final das visitas e por percepção directa da reacção dos visitantes. 
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NOME DO PROJECTO: Actividades no âmbito da Bandeira Azul 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Centro de Educação Ambiental das Ribeiras de Gaia, CM Vila Nova de Gaia 

Nº de anos em curso: 3 Como surgiu o projecto (concepção): No âmbito da atribuição das bandeiras 
azuis é obrigatório desenvolver acções de educação ambiental e portanto o CEAR 
tratou de apresentar um plano de actividades na praia que abrangessem alguns 
dos parâmetros exigidos para atribuição da Bandeira Azul. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Limpeza das praias (água e areal) e este 
ano o tema foi sobre desenvolvimento sustentável. 

Principais objectivos: Sensibilizar para a importância de ter 
praias de qualidade através da atribuição da Bandeira Azul; e 
promover a segurança e qualidade nas praias. 

Público alvo: Banhistas e veraneantes, 
cerca de 200 pessoas/dia. 

Formas de divulgação: Anúncios nos jornais, imprensa local, panfletos e por contacto directo com as pessoas 
na praia. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Visitas ao CEAR; recolha selectiva de resíduos na 
praia com a realização de jogos com brindes no final; actividades sobre protecção do cordão dunar, animais na 
praia; e realização de uma mostra da fauna das zonas balneares. 

Formas de financiamento: Águas de Gaia 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Gaia Anima - monitores para iniciativas na 
praia. 

Metodologia de planeamento: Até Fevereiro é enviado para a ABAE um plano final com as actividades a 
desenvolver para esse ano, que depois é sujeito a aprovação ou não dessa entidade. 

Tempo médio de planificação: 1 mês 

Nº de técnicos participantes na planificação: 4 

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: Inquéritos aos participantes, número de participantes, grau de satisfação pela reacção 
dos visitantes e relatório que é enviado à ABAE. 
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NOME DO PROJECTO: TERRA I - Transversalização Curricular, Educação para a Sustentabilidade e 
Formação de Professores do 1º CEB 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Centro de Investigação e Intervenção Educativas, Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação, UP 

Nº de anos em curso: 
5

Como surgiu o projecto (concepção): O projecto partiu de uma primeira 
abordagem a esta temática no âmbito de um estágio curricular da licenciatura em 
Ciências da Educação (LCE). 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Todos de um modo geral podem e devem 
ser integrados de acordo com a sua pertinência/ adequação aos objectivos pedagógicos e educativos, 
dependendo das opções das escolas e dos professores e alunos, face aos projectos Turma/ Ano/ Escola/ 
Agrupamento, e a localidade e região. 

Principais objectivos: Desenvolver e editar materiais de apoio 
pedagógico que ajudem os professores do 1º CEB a 
transversalizar conteúdos sócio-ambientais no desenvolvimento 
do currículo, contribuindo para a promoção de uma literacia 
ambiental (funcional, cultural e critica). 

Público alvo: Os destinatários primeiros - 
professores do 1º CEB (35 no total); os 
destinatários últimos - alunos do 1º CEB 
(500 no total); destinatário colaterais - as 
suas famílias. 

Formas de divulgação: Tratando-se de um projecto de investigação-acção-formação, a divulgação junto do 
público-alvo (professores do 1º CEB) foi feita por contacto pessoal /institucional. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Formação de professores (1º CEB); Investigação-
acção para a transversalização curricular da EA/ES; Acompanhamento de projectos escolares (escolas do 
Porto); Conceptualização e desenvolvimento de materiais de apoio pedagógico para a transversalização da 
EA/ES; Teste e avaliação do protótipo destes materiais; Edição final destes materiais (em negociação...) 

Entendeu-se ser esta a metodologia mais conveniente numa óptica de trabalho de investigação-acção face aos 
objectivos propostos e ao perfil académico e científico da equipa promotora do projecto. 

Formas de financiamento: n.r. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Câmara Municipal do Porto (apoio logístico 
e técnico); Instituto de Inovação Educacional (consultor/avaliador externo); IPAMB (consultor/avaliador 
externo); DREN (avaliador e facilitador do trabalho com os professores); ESAD Matosinhos (design gráfico de 
materiais pedagógicos). 

Metodologia de planeamento: O projecto desenvolveu-se gradualmente e tornou-se num projecto de 
investigação de Ciências da Educação no âmbito do CIIE/FPCEUP, com planificação e gestão anual. 

Tempo médio de planificação: 6 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: O projecto foi sendo avaliado, por um lado, pela própria equipa de investigação e 
consultores/avaliadores externos (IIE+IPAMB+DREN), em reuniões de coordenação periódicas; por outro lado, 
na fase de avaliação/teste dos materiais, através de uma equipa de estágio da LCE, em contexto real de sala 
de aula, em diferentes escolas, com a colaboração e avaliação dos respectivos professores. 
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NOME DO PROJECTO: TERRA II - Transversalização Curricular, Educação para a Sustentabilidade e 
Formação de Professores do 2º e 3º CEB 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Centro de Investigação e Intervenção Educativas, Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação, UP 

Nº de anos em curso: 2 Como surgiu o projecto (concepção): O projecto foi inicialmente delineado para 
os 2 anos de financiamento FCT (2003-2005), com base na experiência anterior 
do projecto Terra I (1º ciclo). 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Todos de um modo geral podem e devem 
ser integrados de acordo com a sua pertinência /adequação aos objectivos pedagógicos e educativos, 
dependendo das opções das escolas e dos professores e alunos, face aos projectos Turma/ Ano/ Escola/ 
Agrupamento, e a localidade e região. 

Principais objectivos: Desenvolver e editar orientações 
pedagógicas e metodológicas que ajudem os professores do 2º e 
3º CEB a transversalizar conteúdos sócio-ambientais no 
desenvolvimento do currículo, contribuindo para a promoção de 
uma literacia ambiental (funcional, cultural e critica) e educação 
para a sustentabilidade. 

Público alvo: Os destinatários primeiros - 
professores do 2º e 3º CEB (total de 15); 
os destinatários últimos - alunos do 2º e 3º 
CEB (total de 50); destinatário colaterais - 
as suas famílias e instituições locais. 

Formas de divulgação: Tratando-se de um projecto de investigação-acção-formação, a divulgação junto do 
público-alvo (professores do 2º e 3º CEB) foi feita por contacto pessoal /institucional. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Formação de professores (2º e 3º CEB); 
Investigação-acção para a transversalização curricular da EA/ES); Conceptualização e desenvolvimento de 
metodologias e orientações pedagógicas para a transversalização da EA/ES; Publicação final de relatório e 
livro com as orientações pedagógicas para a transversalização de conteúdos sócio-ambientais (em 
finalização). 

Entendeu-se ser esta a metodologia mais conveniente numa óptica de trabalho de investigação-acção face aos 
objectivos propostos e ao perfil académico e científico da equipa promotora do projecto. 

Formas de financiamento: Projecto financiado pela FCT e FEDER. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: 2 Escolas EB 2,3 do Grande Porto: EB 2,3 
de Avintes e EB 2,3 de Leça da Palmeira (envolvimento de alguns professores e alunos (na equipa alargada de 
investigação-acção). 

Metodologia de planeamento: Ocorreram ajuste em função do desenrolar das acções e do trabalho de 
investigação. 

Tempo médio de planificação: 6 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: O projecto foi sendo avaliado pela equipa de investigação promotora e pelos 
professores envolvidos, através de reuniões periódicas (mensais). Depois contou com a avaliação de um 
consultor externo especialista em EA/ES da National Foundation For Educational Research in England & 
Wales, para alem da avaliação intermédia e final da própria Fundação para a Ciência e Tecnologia. 
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NOME DO PROJECTO: Santo Ildefonso Recicla + 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Junta de Freguesia de Santo Ildefonso 

Nº de anos em curso: 3 Como surgiu o projecto (concepção): O projecto surgiu com uma parceria 
estabelecida com a Lipor para incrementar a deposição selectiva de materiais para 
reciclagem em todas as escolas públicas e privadas da freguesia. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Resíduos porque é mais fácil começar por 
este tema. É preciso começar pelas crianças que são mais fáceis de educar para a EA/ES. 

Principais objectivos: Aumentar as taxas de 
separação de resíduos para reciclagem e 
sensibilizar para a EA/ES. 

Público alvo: Comunidade escolar (1800 alunos) desde o 
infantil até ao 3º ciclo, incluindo funcionários e professores das 
9 escolas que foram alvo do projecto; utilizadores do centro de 
dia ATL. 

Formas de divulgação: Reunião com as escolas e colocação de cartazes.

Principais acções concretas do projecto e justificação: Formação dada pelos ecoconselheiros da Lipor; 
concurso da Lipor em escolas para ver quem separa mais resíduos; e realização de cartazes e de um cortejo 
com os materiais recicláveis. 

Porque permite uma intervenção prática com a realização de tarefas motivadoras. 

Formas de financiamento: Junta de Freguesia e Câmara Municipal do Porto 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Câmara Municipal do Porto - colocação de 
ecopontos e pilhómetros; e a Lipor - acções de formação. 

Metodologia de planeamento: O planeamento foi feito com a Lipor de acordo com a calendarização das 
acções nas diferentes escolas, a cargo da Lipor. 

Tempo médio de planificação: n.r. 

Nº de técnicos participantes na planificação: n.r. 

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: n.r. 

Métodos de avaliação: Pesagem das quantidades separadas; empenho das escolas e satisfação dos 
participantes; e atribuição de um prémio de reconhecimento pela Lipor. 
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NOME DO PROJECTO: Semana do Ambiente 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Junta de Freguesia de Santo Ildefonso 

Nº de anos em curso: 3 Como surgiu o projecto (concepção): Verificou-se que 1 dia não bastava para 
realizar todas as actividades previstas para o Dia Mundial do Ambiente de modo que 
se optou por prolongar para uma semana inteira. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Muitos temas, sob a forma de jogos didácticos. 

Principais objectivos: Sensibilização das crianças 
para as questões ambientais. 

Público alvo: Comunidade escolar da freguesia (500 
crianças) e também participantes do centro de dia (30). 

Formas de divulgação: Colocação de cartazes e envio de comunicados à comunicação social. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Visitas de carácter ambiental a diferentes instituições 
(Quinta de Santo Inácio, Zoo da Maia, Estação Litoral da Aguda, etc.); e festa no Jardim de S. Lázaro no Dia do 
Ambiente com música, teatro, jogos didácticos, pinturas de rosto, ilusionismo, oferta de sumos e lanche, oferta 
de vasos com plantas (600) a todos os participantes, etc.. 

São formas simples de sensibilização que facilmente chegam aos destinatários. 

Formas de financiamento: Câmara Municipal do Porto e Lipor 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Câmara Municipal do Porto - vasos com 
plantas; e Lipor e empresa de águas. 

Metodologia de planeamento: n.r. 

Tempo médio de planificação: 6 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 5

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: Pela reacção das crianças e escolas participantes. 
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NOME DO PROJECTO: Dia da Árvore 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Junta de Freguesia de Santo Ildefonso 

Nº de anos em curso: 3 Como surgiu o projecto (concepção): n.r. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Conservação e protecção da Natureza 

Principais objectivos: Sensibilizar as crianças para a 
conservação da Natureza 

Público alvo: JI e ATL (200 participantes) 

Formas de divulgação: Este projecto é uma acção interna da junta e contactaram-se directamente as 
educadoras. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Horta biológica na EB 1 da Fontaínha e plantação de 
2 árvores num infantário; comemoração com música alusiva ao Ambiente; e ensinar como cuidar das árvores. 

Verificou-se que eram formas simples de cativar às crianças. 

Formas de financiamento: Junta de Freguesia 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Nenhum 

Metodologia de planeamento: No princípio do ano é definido no plano de actividades a desenvolver pela junta. 

Tempo médio de planificação: 1 mês 

Nº de técnicos participantes na planificação: 5

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: Através da avaliação dos comentários finais das escolas participantes, via professoras. 
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NOME DO PROJECTO: Bactérias na Praia 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Laboratório de Hidrobiologia, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, UP 

Nº de anos em curso: 3
em 2001, 2002 e 2003 

Como surgiu o projecto (concepção): O projecto foi concebido por solicitação do 
Ciência Viva e pela oferta financeira para aquisição de material que lhe estava 
inerente. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Qualidade das praias, água e areal 

Principais objectivos: Contribuir para a transferência 
do saber científico da Universidade para o grande 
público, durante as férias de Verão. 

Público alvo: 750 pessoas em 10 dias, grande maioria 
idosos (75% tinham mais de 60 anos) nas praias do 
Porto e de Matosinhos. 

Formas de divulgação: Televisão, rádio e jornais e página do Ciência Viva. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: 1. Observação, ao vivo, de bactérias da água e 
microrganismos da areia, com a ajuda de microscópios e lupas; 2. Visita ao laboratório de campo, onde o público 
pode observar como se realizam análises microbiológicas da água das praias e familiarizar-se com o respectivo 
equipamento; 3. Informação actualizada sobre a qualidade de 10 praias da frente oceânica do Porto e 
Matosinhos, a partir de análises efectuadas duas vezes por dia, de manhã e à tarde (bacteriasnapraia.web.pt). 
Pela grande necessidade de divulgar a Ciência ao público adulto que é sempre o grande esquecido. 

Formas de financiamento: Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e a Agência Ciência Viva . 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 
-cedência e colocação do contentor na praia.

Metodologia de planeamento: Por solicitação do Ciência Viva, todos os anos eram delineadas acções no 
âmbito deste tema e desenvolvidas actividades na praia à volta das actividades que já tinham sido realizadas em 
anos anteriores. 

Tempo médio de planificação: 3 dias 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1

Métodos de avaliação: O projecto foi avaliado pelo nº crescente de participantes que abrangia de ano para ano 
e também pela realização de relatório para envio ao Ciência Viva (avaliação externa). 
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NOME DO PROJECTO: Jornadas sobre Conservação e Educação Ambiental 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: FAPAS – Fundo Para a Protecção de Animais Selvagens 

Nº de anos em curso: 17 Como surgiu o projecto (concepção): n.r. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Conservação da Natureza, Ordenamento do 
Território, Turismo, Energia, Património Natural. 

Principais objectivos: Debater 
problemas relacionados com a 
Conservação da Natureza. 

Público alvo: Professores, alunos (ensino superior e secundário), 
técnicos de ambiente, câmaras, animadores de clubes, etc.), cerca de 
200 pessoas por evento durante 2 dias. 

Formas de divulgação: Envio de correio para escolas, autarquias, associações, universidades (cerca de 400 
cartas com desdobrável e cartaz), jornais, rádio e correio electrónico. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: apresentação de comunicações e realização de 
debates; oficinas temáticas; saídas de campo; exposição de trabalhos escolares 

Estas abordagens são as mais adequadas à experimentação para tentar completar a teoria com a prática. 

Formas de financiamento: Fundos próprios, IA, ICN e IPAMB 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Com a autarquia do local onde são realizadas 
as jornadas (cedência de instalações e recursos humanos). 

Metodologia de planeamento: Para levar a mensagem mais longe e informar as pessoas para as levar a actuar 
em conformidade é preciso estar atento aos temas mais prementes da actualidade e escolher esses temas para 
as jornadas seguintes. O planeamento é feito no início do ano para procedermos à candidatura ao IA. 

Tempo médio de planificação: 1 mês 

Nº de técnicos participantes na planificação: 4 a 5

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1

Métodos de avaliação: A avaliação faz-se através de uma ficha – inquérito que é distribuída aos participantes 
onde são abordados vários parâmetros: organização, informação, documentação, qualidade de conteúdos, 
interesses. 
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NOME DO PROJECTO: Campanhas Escolares 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: FAPAS – Fundo Para a Protecção de Animais Selvagens 

Nº de anos em curso: 13 Como surgiu o projecto (concepção): n.r. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Conservação da Natureza (trilhos de 
interpretação da Natureza, protecção aos morcegos, aves de rapina nocturnas e árvores de jardim), Agenda 21 
Escolar, Bandeira Azul, Poluição, Energia, Resíduos. 

Principais objectivos: Propor anualmente às escolas 
um conjunto de actividades de ambiente – os clubes 
das escolas (aproximadamente 400 em todo o país) 

Público alvo: JI, escolas EB1 e EB23 de Gaia, 
Espinho, Ovar num total de 800 alunos (12 a 14 
escolas). 

Formas de divulgação: Através de envio pelo correio com a apresentação do projecto, pela página de Internet e 
divulgação nalguns jornais. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: O Clube da Natureza; campanha de sensibilização e 
material de apoio; entrega de prémios, construção e colocação de ninhos, comedouros, abrigos, arranque de 
exóticas, construção de fornos solares, etc.; e também formação acreditada no Centro de Silvalde. 
Estas actividades são as que têm produzido melhores resultados. 

Formas de financiamento: IA, IPAMB, Lipor e Escola+ 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Lipor (pastas e fogão solar), Escola + (CD) e 
câmaras municipais (através de recursos humanos, material e meios de transporte).

Metodologia de planeamento: Reuniões de trabalho e, no início do ano lectivo, contactam-se escolas, 
câmaras, etc.. 

Tempo médio de planificação: 1 a 3 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 4 a 6

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1

Métodos de avaliação: Pela análise dos dossiers das escolas; durante a execução (recolha de opiniões, 
observação). 
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NOME DO PROJECTO: Percursos Interpretativos 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: FAPAS – Fundo Para a Protecção de Animais Selvagens 

Nº de anos em curso: 14 Como surgiu o projecto (concepção): O projecto foi concebido no FAPAS 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Conservação da Natureza, biodiversidade e 
preservação de habitats. 

Principais objectivos: Promover o respeito e conhecimento 
pela natureza; incentivar à adopção de comportamentos para 
preservação do meio; e superar os desfasamentos entre o 
meio e a escola. 

Público alvo: Alunos do ensino básico, 
secundário, universitário e escuteiros (Salreu 
com 1.000 participantes de EB 2,3). 

Formas de divulgação: No início do ano lectivo é enviado uma carta para as escolas (cerca de 250 cartas) e 
divulgado na página de Internet. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Elaboração de guias de campo; produção de fichas 
de avaliação e interpretação; ficha informativa sobre o local (para o professor); ficha de actividades para alunos; 
Acompanhamento de 1 ou 2 monitores; exploração do meio marinho a todos os sentidos; e análises de água 
com kits.

Estas actividades são as que têm produzido melhores resultados. Estas abordagens são as mais adequadas à 
experimentação para tentar completar a teoria com a prática 

Formas de financiamento: fundos próprios do FAPAS 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: autarquia de Estarreja (pagamento de envio 
de correio, fotocópias, desdobráveis, cartazes, etc.) 

Metodologia de planeamento: o projecto é planeado através dos contactos com a câmara 

Tempo médio de planificação: 1, 5 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3 a 4

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1

Métodos de avaliação: Ficha de avaliação antes e após a visita, pelo número de participantes, pela exposição 
com fotografias do evento e consultas na escola (enviadas em cartas ao FAPAS). 
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NOME DO PROJECTO: Programa de Educação Ambiental no Litoral 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Fundação Estação Litoral da Aguda 

Nº de anos em 
curso: 10 

Como surgiu o projecto (concepção): Já há muito que existiam recursos humanos 
e recursos naturais suficientes para organizar um projecto deste género, os 
problemas básicos prendiam-se com os recursos financeiros e a logística, uma vez 
que no inicio já as visitas se realizavam e ainda nem sequer havia o edifício que fazia 
o suporte a todo o trabalho da ELA. Foram precisos alguns anos mais para que as 
estruturas estivessem criadas até o projecto ganhasse a notoriedade que tem nos 
dias de hoje. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Questões do litoral, limpeza da praia, pesca 
artesanal e conservação das dunas. 

Principais objectivos: Mostrar a riqueza faunística e florística da 
zona entre marés; complemento prático às aulas de Química, Física 
e Biologia; mostrar os aspectos sócio-económicos etnológicos da 
pesca artesanal; e abordar questões antrópicas, de conservação e de 
fauna e flora ligadas às dunas. 

Público alvo: Desde crianças do 5º 
ano até doutorandos e mestrandos, 
cerca de 900 pessoas/ano; 80 % são 
grupos escolares e 20% grupos 
informais de cidadãos. 

Formas de divulgação: São enviadas cartas para escolas EB 2,3 e ES de 4 distritos: Porto, Aveiro, Braga, 
Viana do Castelo (cerca de 400 cartas no total); distribuição de folhetos em locais especializados; distribuição 
de folhetos a visitantes; e publicação de notícias nos jornais /peças de televisão e pela página de Internet. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: 1 – Visita à zona Intertidal (Ecologia, Fauna e Flora 
e ); 2 – Pesca Artesanal (problema das espécies-alvo, dificuldades das comunidades piscatórias, preservação 
de recursos), e 3 – Visita às dunas (parte física da sua formação, Importância das dunas e sua conservação, 
Fauna e Flora, Recuperação das dunas). 

Aproveitar o que havia disponível na região. A zona intertidal é muito rica e com imensa informação científica e 
ecológica que pode ser passada aos visitantes através de métodos muito práticos. 

Formas de financiamento: Câmara Municipal de Gaia e as cobranças feitas às visitas em grupo (60€/grupos 
de 20 pessoas). 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Nenhum. 

Metodologia de planeamento: Houve uma evolução natural e reajustada para se adaptar à realidade, mas 
existe pouco planeamento. Estuda-se o calendário das marés para escolher os dias possíveis para as visitas 
ao ar livre. Em Janeiro/Fevereiro já está tudo esgotado até Julho, dado terem que cingir aos dias das marés 
favoráveis para realizarem as visitas. 

Tempo médio de planificação: 1 mês 

Nº de técnicos participantes na planificação: 1

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos:0 

Métodos de avaliação: A melhor avaliação reside na percentagem de reincidentes ou seja na % de visitantes 
que voltam no ano seguinte, pelo número de participantes em lista de espera, pelo inquérito de satisfação no 
final da visita e pela análise dos números anuais. 
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NOME DO PROJECTO: Trilhos de Interpretação da Natureza 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Fundação Estação Litoral da Aguda (ELA) 

Nº de anos em curso: 
1

Como surgiu o projecto (concepção): Criar sinergias entre a ELA e o CEAR de 
modo a aproveitar os recursos humanos de um e o conhecimento técnico de outro, 
como as distancias entre um e outro local são relativamente pequenas pensou-se 
numa forma de rentabilizar a oferta através de uma parceria. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Dunas, aves, plantas, ribeiras, peixes, 
geomorfologia e erosão costeira, resíduos e origem dos lixos que se encontram na praia. 

Principais objectivos: Criar uma alternativa para as pessoas que 
já não tinham lugar no projecto de Educação Ambiental no Litoral; 
e estabelecer uma parceria com o CEAR de modo a aproveitar os 
recursos humanos menos ocupados deste centro. 

Público alvo: Grupos escolares a partir 
do 5º ano, num total de 18 visitas com 
cerca de 30 pessoas cada desde que o 
programa teve início. 

Formas de divulgação: Não houve divulgação oficial e formal, apenas informação por telefone aos candidatos 
em lista de espera. A partir deste ano vai ser divulgado juntamente com outro programa ambiental pelos 
mesmos meios. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Visita ao CEAR; visita à área de dunas; visita à 
ELA; caminhada de interpretação da Natureza; e arqueologia e geologia. 

Formas de financiamento: Câmara Municipal de Gaia e as cobranças feitas às visitas em grupo (60€/grupos 
de 20 pessoas). 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: CEAR - partilha de percursos e de técnicos. 

Metodologia de planeamento: A ideia partiu da ELA que a propôs à administração do CEAR; houve uma 
reunião para acertar detalhes e realizaram-se alguns percursos para avaliar do interesse em serem incluídos 
no projecto e passou-se depois para a apresentação gráfica. 

Tempo médio de planificação: 1 semana 

Nº de técnicos participantes na planificação: 1

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: Há uma avaliação empírica baseada no número de participantes e de colocação de 
questões no final do programa para saber do grau de avaliação dos participantes. 
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NOME DO PROJECTO: Turma do Mar / Contos do Mar / Noite no Fundo do Mar 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Fundação Estação Litoral da Aguda (ELA) 

Nº de anos em curso: 3 Como surgiu o projecto (concepção): Para dinamizar e maximizar todos os 
recursos materiais e humanos de que a ELA já dispunha; para levar a mensagem 
de uma forma mais criativa aos mais jovens. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Poluição, biodiversidade de fundos marinhos e 
conhecimento da fauna e flora marinhas. 

Principais objectivos: Levar o conhecimento de 
ambientes interditais do litoral aos mais pequenos. 

Público alvo: Jovens e crianças 

Formas de divulgação: Por folhetos em locais especializados, pela página de Internet e pelos visitantes nos 
outros projectos. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Contos do Mar – encenação à volta dos aquários 
com uma visita antes aos aquários; Noite do Fundo do Mar – descoberta de aventuras diferentes; A Turma do 
Mar – uma espécie de transição para o primeiro projecto. 

Estas acções foram planeadas desta forma em virtude da experiência adquirida ao longo dos anos e pela 
estrutura que facilita a acomodação dos visitantes. 

Formas de financiamento: Pela Noite do Fundo do Mar cobra-se 50€ /criança, o resto do financiamento vem de 
fundos da ELA. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Monitores do ICBAS para colaborarem 
nalgumas das visitas. 

Metodologia de planeamento: O projecto foi um pouco inspirado no que se faz no Oceanário, em Lisboa. 

Tempo médio de planificação: n.s. 

Nº de técnicos participantes na planificação: 2

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 0

Métodos de avaliação: Avaliação empírica (pela reacção dos participantes) e também pelo número de 
participantes; a ELA não depende deste programa porque é independente e decorre permanentemente. 
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NOME DO PROJECTO: Sea – Sessões de Educação Ambiental 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Associação de Defesa da Praia da Madalena 

Nº de anos em curso: 3 Como surgiu o projecto (concepção): O projecto surgiu pela necessidade de 
formar em termos de Ambiente e prevenção. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Ar, Terra e Água 

Principais objectivos: Sensibilização ambiental 
às camadas mais jovens por ser mais eficiente. 

Público alvo: Escola da freguesia da Madalena (EB 1 da 
Pena, do Maninho e do Marmoiral) para todas as crianças da 
4ª classe. 

Formas de divulgação: Por contacto directo com a escola são propostas actividades e temas de carácter 
ambiental. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Jogos e brincadeiras de Ambiente; exposição teórica 
com diapositivos; e apresentação de um vídeo para discussão e interactividade. 

Por ser para crianças deve ser adoptada uma linguagem mais simples e para abarcar outros níveis etários teriam 
de ser mais elaboradas. 

Formas de financiamento: São realizadas candidaturas ao IA (para obtenção de materiais) e ao IPJ (para 
conseguir voluntários); e Junta de Freguesia da Madalena. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: STCP – viagens; Junta de Freguesia - sede 
da associação, transporte em carrinha e material de exposição.

Metodologia de planeamento: Por publicação na página das actividades do IPJ realizam-se candidaturas para 
conseguir voluntários e a partir daí organizam-se e escalonam-se o temas a apresentar. 

Tempo médio de planificação:1 mês 

Nº de técnicos participantes na planificação: 2 a 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1

Métodos de avaliação: Avaliação informal junto dos professores e pelo nº de participantes. 
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NOME DO PROJECTO: Fiscais do Ambiente 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Associação de Defesa da Praia da Madalena 

Nº de anos em curso: 10 
(Verão) 

Como surgiu o projecto (concepção): Após o encalhamento do navio Reijin 
surgiu a necessidade de fazer uma vigilância mais apertada das praias.

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Limpeza de praia; protecção das dunas; outros 
problemas ambientais na praia. 

Principais objectivos: Inserido no programa 
GaiaAnima para fazer sensibilização ambiental. 

Público alvo: Utentes da praia e banhistas. 

Formas de divulgação: Através do portal de Internet do IPJ – Voluntariado Jovem e da banca de ambiente 
instalada na praia. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Montagem de uma banca de Ambiente na praia para 
receber denúncias e queixas; análises químicas á água para detectar índices de qualidade; Inscrição para 
voluntários a fiscais; formação prévia na associação antes da parte prática; equipamento e material fornecido ao 
fiscal; realização de um torneio de andas; sensibilização para a limpeza da praia; alertar para o estado da praia e 
avisar as entidades responsáveis. 

Formas de financiamento: GaiaAnima, IPJ, Governo Civil do Porto, Junta de freguesia; e quotas dos sócios. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: IPJ através da contratação dos voluntários. 

Metodologia de planeamento: O projecto é planeado todos os anos através do envio de candidatura ao 
programa Voluntariado Jovem e também pelos pedidos de apoio às entidades locais (câmara e junta de 
freguesia). 

Tempo médio de planificação: 2 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3 a 4

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1

Métodos de avaliação: A avaliação é efectuada através da apresentação de um relatório feito pelos voluntários 
com o registo das ocorrências e intervenções e avaliação do que foi positivo e negativo. 
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NOME DO PROJECTO: Coastwatch da Foz do Douro a Espinho 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Associação de Defesa da Praia da Madalena 

Nº de anos em curso: 4 Como surgiu o projecto (concepção): O projecto surgiu por convite do 
coordenador nacional do programa Coastwatch, o GEOTA. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Resíduos, construções próximas, estradas, 
qualquer perturbação da costa/litoral, qualidade do areal e da água, animais mortos, etc.. 

Principais objectivos: Caracterização de todo o meio 
envolvente à praia (todos os parâmetros que puderem 
ser avaliados e registados). 

Público alvo: Voluntários das escolas a partir do 9º 
ano num total de 20 participantes de Setembro a 
Janeiro. 

Formas de divulgação: Por afixação de cartazes nas escolas EB 2,3 e secundárias do concelho.

Principais acções concretas do projecto e justificação: Fazer um levantamento exaustivo das características 
da zona a estudar; observação, anotação e medição dos parâmetros físico-químicos; e produção de um relatório. 

Estas abordagens estão definidas à partida pelo coordenador nacional. 

Formas de financiamento: Fundos da associação. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: GEOTA que fornece material /equipamento 
/panfletos e vestuário. 

Metodologia de planeamento: Como já existem panfletos e cartazes feitos o planeamento passa apenas por 
angariar participantes junto das escolas. 

Tempo médio de planificação: 1 mês 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1

Métodos de avaliação: A avaliação é feita pelo coordenador nacional do programa. 
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NOME DO PROJECTO: Clubes da Natureza 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Fundação de Serralves 

Nº de anos em curso: 16 Como surgiu o projecto (concepção): as crianças da cidade têm muito poucas 
oportunidades de estarem em contacto com o meio físico, campo e quinta, de 
modo uma vez que Serralves tem um grande potencial para proporcionar esse 
tipo de contacto pensou-se em adaptar o que existia a um programa que fosse 
possível de ser adequado às escolas. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Resíduos orgânicos, alimentação, a quinta 
biológica, e os animais da quinta. 

Principais objectivos: Promover o contacto e 
relacionamento com o meio ambiente; promover o 
contacto com os animais da quinta; adquirir 
conhecimentos ao nível da compreensão do meio; 
e ganhar sensibilidade para o equilíbrio natural. 

Público alvo: Crianças do ensino pré-escolar (275 
participantes /ano), alunos do 1º ciclo (25 participantes 
/ano), e alunos com necessidades educativas especiais 
(50 participantes/ano), e respectivos professores e 
técnicos acompanhantes, de escolas do Porto. 

Formas de divulgação: O projecto é já muito conhecido e basta enviar um ofício para as escolas assim que 
abrem as inscrições. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Revolvimento do solo e montagem dos canteiros 
(com sessões de campo e de sala); fertilização do solo; propagação de plantas (tabuleiros e alfobre); ciclo de 
vida das plantas; associações vegetais; controle de pragas e daninhas; animais da quinta e seus hábitos; e 
celebração de dias comemorativos. 

Por ser a forma mais expedita de chegar ao objectivos propostos, uma vez que existe já o espaço físico. 

Formas de financiamento: Fundos próprios. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Nenhum 

Metodologia de planeamento: O projecto é avaliado e reestruturado todos os anos; existem 2 técnicos que 
fazem o planeamento das actividades que depois é revisto por um supervisor. 

Tempo médio de planificação: 1 semana 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1 a 2

Métodos de avaliação: Existem duas formas de avaliação, uma interna e outra externa; a interna através de 
reuniões periódicas ao longo do ano com os monitores que têm um registo atento das reacções das crianças e 
também pelo preenchimento de formulários e inquéritos; a externa através dos questionários distribuídos aos 
professores. 
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NOME DO PROJECTO: Cientistas No Parque 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Fundação de Serralves 

Nº de anos em curso: 3 Como surgiu o projecto (concepção): Serralves quis fazer uma alternativa aos 
projectos de educação já existentes com um pendor científico-experimental muito 
grande. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Solidificar os conhecimentos científicos para 
motivar à acção; desenvolver cidadãos mais críticos e mais alerta; estimular o relacionamento e incentivar ao 
debate e opinião; adquirir um sentido global de Ciência. 

Principais objectivos: Desenvolver competências de 
observação e análise pela tomada de consciência do 
meio, do estudo do meio e das ciências naturais. 

Público alvo: Crianças do 1º ciclo – 300; crianças do 
2º ciclo – 1500; crianças do 3º ciclo (até 8º ano) – 600 
de escolas da região norte e centro. 

Formas de divulgação: São enviadas cartas para as escolas da região norte e centro num raio de 
aproximadamente 70 km à volta de Serralves. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Recolha de análise de amostras (água, ar e solo) 
para avaliar diversos parâmetros; construção de um vulcão, projecto Globe; sessões de 2ª a 6ª durante o período 
de aulas. 

Estas abordagens permitem fazer a ligação com os currículos escolares. 

Formas de financiamento: Fundos próprios e inscrições (1,5€ / aula/ aluno) 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Amoeba, Educação Científica, Lda. (empresa 
contratada com 2 pessoas para as sessões e actividades). 

Metodologia de planeamento: O trabalho da empresa Amoeba era já conhecido pela Fundação de Serralves e 
houve um convite para essa empresa apresentar uma proposta de actividades que cruzasse os currículos 
escolares com as valências dos espaços em Serralves; as actividades deviam apelar á criatividade face ao 
pensamento critico e à imaginação de cenários; os orientadores estudam os programas e propõem sessões em 
reuniões trimestrais. 

Tempo médio de planificação: 2 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 5 

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 2 a 3

Métodos de avaliação: Através de reuniões ao longo do ano com os monitores, preenchimento de formulários e 
através de um inquérito final dirigido aos professores. 
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NOME DO PROJECTO: Aulas no Parque / Parque à Vista 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Fundação de Serralves 

Nº de anos em curso: 10 Como surgiu o projecto (concepção): n.r. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Plantas, animais e suportes de vida, porque 
estão em sintonia com os currículos do 5º ano no espaço quinta. 

Principais objectivos: Viver os conceitos de quinta e de Ciência; 
explorar a biodiversidade no Parque; e desenvolver capacidades de 
expressão e comunicação através do contacto e relacionamento com a 
Natureza. 

Público alvo: Só para o 5º ano para 
escolas até 70 km do Porto (1 500 
participantes/ ano). 

Formas de divulgação: Envio de carta às escolas, às que já participaram em anos anteriores e a novas 
escolas. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Actividades práticas de observação resultantes das 
aulas teóricas de Ciências da Natureza. 

Complementaridade prática relativamente aos conteúdos aprendidos durante as aulas teóricas é muito 
importante para a apreensão dos conceitos. 

Formas de financiamento: Fundos próprios e inscrições (1,5€ / aula/ aluno) 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Nenhum 

Metodologia de planeamento: O projecto já está autónomo porque os jogos são sempre os mesmos. 

Tempo médio de planificação: 2 a 3 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 2

Métodos de avaliação: O mesmo método de avaliação ao dos Cientistas no Parque. 
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NOME DO PROJECTO: Visitas Guiadas de Geologia, Biologia e Generalistas 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Centro de Interpretação Ambiental, CM Valongo 

Nº de anos em curso: 6
(Geologia) e 1 ano (Biologia e 
Generalistas) 

Como surgiu o projecto (concepção): As visitas surgiram na 
continuidade de projectos de conservação e valorização da Serra de 
Santa Justa e Pias. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Conservação da Natureza, Biodiversidade, 
Património geológico e paleontológico; e vivências etnográficas. 

Principais objectivos: Divulgar o património da Serra de Santa 
Justa e Pias; desenvolver um sentido de responsabilidade para 
com a preservação da floresta; incentivar à adopção de 
comportamentos mais conscientes. 

Público alvo: Toda a população, com 
especial incidência de grupos escolares, 
cerca de 2.000 /ano. 

Formas de divulgação: A divulgação faz-se através da página de Internet da câmara, com um reforço por 
ocasião da celebração dos dias comemorativos e também em cartas enviadas a escolas e outras entidades 
(cerca de 200), no boletim informativo “Valongo Natura”. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Visitas guiadas aos trilhos interpretativos da Serra 
(verde, amarelo e vermelho), com sessão prévia introdutória no Centro de Interpretação Ambiental (incluindo 
mostra de vídeo, apresentação PowerPoint e/ou atelier, dependendo da visita). É fundamental fazer uma 
introdução prévia para a visita no terreno ser mais proveitosa e também para se avisar dos perigos se não 
forem cumpridas as regras de segurança; os trilhos pedestres permitem um contacto directo com a Serra e a 
natureza. 

Formas de financiamento: Life Natureza – construção do edifício, intervenção para melhoria dos trilhos. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Protocolos: Departamento de Geologia da 
FCUP – visita guiada de geologia; CIBIO/ICETA-UP – visita guiada da biologia; Alto Relevo - Clube de 
Montanhismo – abertura do CIA ao Domingo e apoio a visitas quando solicitado. 

Metodologia de planeamento: Faz-se um balanço baseado nos recursos humanos disponíveis escassos e 
reavalia-se o modo de funcionamento, as potencialidades e são feitas propostas por parte dos técnicos 
envolvidos nesta área. 

Tempo médio de planificação: 1 mês 

Nº de técnicos participantes na planificação:10 

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 6

Métodos de avaliação: Existe uma ficha de avaliação/ inquérito que é preenchida no final das visitas e 
também se faz a avaliação pelo número de participantes. 
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NOME DO PROJECTO: Boletim Valongo Natura 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Centro de Interpretação Ambiental, CM Valongo 

Nº de anos em curso: 1 Como surgiu o projecto (concepção): Houve necessidade de partilhar com todos 
os serviços da câmara, com os munícipes de um modo geral e também para os 
visitantes de fora, o trabalho desenvolvido pelo Centro de Interpretação Ambiental 
resumido num formato agradável, e de fácil leitura. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Temas específicos da área de rede Natura 
2000, preservação da floresta em geral. 

Principais objectivos: Divulgar o património natural; valorizar e promover 
o trabalho junto dos munícipes e dos colegas de trabalho; e aumentar a 
comunicação interna e favorecer sinergias. 

Público alvo: População em 
geral e técnicos da câmara. 

Formas de divulgação: Pela página de Internet (boletim descarregável), colocação no posto de Turismo, 
associações, escolas e entidades locais públicas; e envio por correio para diversas entidades. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Compilação de informação; concepção e edição; e 
produção e distribuição do boletim. 

Formas de financiamento: Câmara Municipal de Valongo - cerca de 1200€/ ano para produção de 4 números 
(tiragem de 1000/edição/estação) 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Departamento de Geologia da FCUP e 
CIBIO/ICETA-UP. 

Metodologia de planeamento: São definidas as temáticas a abordar em cada edição, é reunida e editada a 
informação relativa às mesmas. 

Tempo médio de planificação: Há uma compilação contínua de informação. A edição do boletim demora 
cerca de 2 semanas. 

Nº de técnicos participantes na planificação: 4

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 2

Métodos de avaliação: O Centro de Interpretação Ambiental tem pedidos de envio de boletins e recebido 
cartas de agradecimento pela informação veiculada nos boletins. Existe a noção de que a tiragem é pequena 
pela forma como o boletim esgota face a todas as solicitações. 
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NOME DO PROJECTO: Visitas e actividades para diferentes grupos 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Centro Veterinário Municipal, CM Valongo 

Nº de anos em curso: 2 Como surgiu o projecto (concepção): Com a criação das novas instalações, 
surgiu a oportunidade de rentabilizar o espaço, inovar as actividades em termos de 
oferta e a descobrir a melhor forma de envolver os cidadãos nas realidades 
quotidianas de convivência com os animais. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Salubridade/ higiene pública e direitos dos 
animais. 

Principais objectivos: Evitar o abandono dos 
animais; promover a adopção dos animais; apoio e 
tratamento a animais acidentados; e sensibilização da 
população para o não abandono dos animais. 

Público alvo: Para a população em geral, grupos 
escolares, centros de dia de idosos, centro de 
cidadãos com necessidades especiais; crianças do JI – 
200; do 1º ciclo – 200; idosos e deficientes - 300 

Formas de divulgação: Através da página de Internet da Câmara, distribuição de folhetos em locais públicos e em dias 
comemorativos e no Jornal dos Animais. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Recepção de grupos de crianças, idosos e 
deficientes; mostra de vídeo com boas práticas para com os animais; sessões de banhos e escovagem; entrega 
de documentação, possibilidade de voluntariado. 

As abordagens escolhidas baseiam-se em questões técnicas e também na necessidade de sensibilizar para a 
adopção e por complementaridade das acções. 

Formas de financiamento: Câmara Municipal de Valongo 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Apoio de empresas de alimentação para 
animais de companhia, que doam alimentos. 

Metodologia de planeamento: O projecto foi proposto e desenvolvido pelo médico veterinário, tendo o apoio de 
outros funcionários do ambiente. 

Tempo médio de planificação: 2 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 1 a 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1

Métodos de avaliação: Pela receptividade dos visitantes; número de visitantes e número de animais adoptados. 
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NOME DO PROJECTO: Sensibilização dos municípes relativamente à Esterilização como meio de 
prevenção do abandono de Animais 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Centro Veterinário Municipal da CM Valongo 

Nº de anos em curso: 2 Como surgiu o projecto (concepção): Com a criação das novas instalações do 
centro surgiu a oportunidade de rentabilizar o espaço, inovar as actividades em 
termos de oferta e a descobrir a melhor forma de envolver os cidadãos nas 
realidades quotidianas de convivência com os animais. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: salubridade/higiene pública e direitos dos 
animais. 

Principais objectivos: reduzir a proliferação de 
animais vadios; sensibilizar os donos e aumentar o nº 
de adopções. 

Público alvo: para a população em geral, e em 
especial para donos de animais de companhia. 

Formas de divulgação: pela página de Internet da câmara com fotos dos animais, por distribuição de folhetos 
em locais públicos, por ocasião de dias comemorativos, através do Jornal dos Animais 

Principais acções concretas do projecto e justificação: campanhas de esterilização gratuita de animais de 
companhia para adopção e de animais que já têm dono. 

As abordagens escolhidas baseiam-se em questões técnicas e também na necessidade de sensibilizar para a 
importância da esterilização e adopção de animais como forma de controlar o nº de animais vadios.  

Formas de financiamento: CM Valongo 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Apoio de empresas de alimentação para 
animais de companhia, que doam alimentos. 

Metodologia de planeamento: O projecto foi proposto e desenvolvido pelo médico veterinário, tendo o apoio de 
outros funcionários do ambiente. 

Tempo médio de planificação: 2 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 1 a 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1

Métodos de avaliação: pela receptividade dos visitantes; nº de visitantes, pelo nº de animais adoptados, nº de 
animais esterilizados. 
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NOME DO PROJECTO: Actividades de Dinamização do Espaço 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental, CM Valongo 

Nº de anos em curso: 1 Como surgiu o projecto (concepção): A Vila Beatriz foi reabilitada no âmbito do 
Polis, que lhe acrescentou a valência de centro ambiental (além de biblioteca), 
possibilitando a dinamização de diversas actividades ambientais. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Todas as temáticas ligadas ao Ambiente 
urbano (poluição, ruído, energia, mobilidade, etc.). 

Principais objectivos: Melhorar o conhecimento 
ambiental da população e divulgar o ambiente urbano. 
Incentivar a adopção de comportamentos mais correctos, 
desenvolver atitudes pró-activas na preservação ou 
valorização do meio. 

Público alvo: Toda a população, com especial 
incidência para grupos escolares; 616 
participantes de grupos organizados e 70 
participantes individuais desde que abriu ao 
público. 

Formas de divulgação: Através da página de Internet da Câmara, em publicações do Pólis, por cartas 
enviadas às escolas e colocação de folhetos de divulgação em edifícios públicos. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Dinamização do espaço com ateliers educativos e 
oficinas de carácter ambiental; apoio a campo de férias; conferências; e acções de formação. 

Formas de financiamento: Polis (a recuperação do edifício e equipamento); e Câmara Municipal de Valongo - 
acções concretas 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Colaboração da Lipor (sessões de 
sensibilização e ateliers na área dos resíduos). 

Metodologia de planeamento: O projecto é ainda muito recente e está numa fase de arranque. Estão a ser 
avaliadas que tipo de actividades poderão ser levadas a cabo no próximo ano, de acordo com o calendário e 
público escolares. 

Tempo médio de planificação: 2 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 2

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1

Métodos de avaliação: Pelo número de participantes, pelos relatórios mensais de actividades e pelos 
inquéritos de satisfação. 
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NOME DO PROJECTO: Exposição Itinerante sobre Ambiente 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental, CM Valongo 

Nº de anos em curso: está 
em fase de planeamento.  

Como surgiu o projecto (concepção): Por intervenção do Polis como 
contrapartida surgiu a oportunidade de realizar actividades de EA no edifício 
que já funcionava como Biblioteca. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Todas as temáticas ligadas ao Ambiente 
(poluição, ruído, energia, mobilidade, biodiversidade, conservação da natureza, etc.). 

Principais objectivos: Melhorar o conhecimento ambiental da população; 
diversificar e alargar as áreas sobre Ambiente; funcionar como centro de 
informação ambiental; e consciencializar as pessoas para o conhecimentos dos 
recursos naturais e sua boa utilização.

Público alvo: 
Principalmente grupos 
escolares. 

Formas de divulgação: Pela página de Internet da câmara, em publicações do Pólis, por cartas enviadas às 
escolas, colocação de folhetos de divulgação em edifícios públicos. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Realização de uma exposição itinerante alargada 
sobre ambiente para levar às escolas e outros locais, através de execução de painéis informativos 
desmontáveis, associado a uma publicação/guia interpretativo. 

Foram escolhidas estas abordagens pela facilidade de manuseamento e para porque se pretende abarcar um 
grande nº de assuntos sobre Ambiente. 

Formas de financiamento: Pólis 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Apoio de várias entidades na cedência de 
informação. 

Metodologia de planeamento: A exposição já fazia parte do plano de sensibilização ambiental do Polis e o 
guia foi idealizado para compilar informação útil de apoio à interpretação da mesma (embora possa também 
ser utilizado independentemente). 

Tempo médio de planificação: 4 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 2 a 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 2

Métodos de avaliação: Pelo nº de visitantes e pela solicitação da exposição para os diversos locais. 
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NOME DO PROJECTO: Visitas Guiadas Às Dunas 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Centro de Informação e Educação Ambiental do Parque das Dunas da Praia da 
Memória, CM Matosinhos 

Nº de anos em curso: 3 Como surgiu o projecto (concepção): Foi concebido para tentar incutir ao 
cidadão a importância dos ecossistemas dunares no seu quotidiano e sensibilizá-
lo para os erros a evitar. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: problemas relacionados com o Litoral e a 
biodiversidade. 

Principais objectivos: Sensibilizar e despertar o interesse dos participantes para 
os vários elementos do litoral em especial da paisagem dunar (formação, flora e 
fauna); Sensibilizar para os erros a evitar; Divulgar a utilização do espaço e 
promover práticas saudáveis (passeios pelos passadiços). 

Público alvo: O público-
alvo é a população em 
geral, na época escolar 
incidência nas escolas. 

Formas de divulgação: No início de cada ano lectivo é apresentado o projecto a todas as Escolas do Concelho 
e à

população em geral através da distribuição de folhetos.

Principais acções concretas do projecto e justificação: visitas guiadas acompanhadas por técnicos 
especializados durante o percurso, onde são abordadas as questões básicas do ecossistema dunar; 
atendimento complementar no centro. 

Adoptou-se o percurso dunar porque se entendeu ser o meio mais correcto para a compreensão das questões 
relacionadas com o ecossistema.  

Formas de financiamento: da câmara 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: FAPAS (Fundo para a Protecção dos Animais 
Selvagens) a nível de recursos humanos e didácticos 

Metodologia de planeamento: O projecto é planeado anualmente em função dos critérios de avaliação 
(satisfação, nº de participantes) e, mediante esse resultado são realizadas acções de melhoria e de 
continuidade. 

Tempo médio de planificação: 2 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 4

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 2

Métodos de avaliação: O projecto é avaliado pela câmara e pelo FAPAS através do nº de participantes, do grau 
de satisfação em relação à actividade, pelo relatório final, pela escola que escolheu o tema na área projecto.. 
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NOME DO PROJECTO: Centro de Educação Ambiental de Matosinhos 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Câmara Municipal de Matosinhos 

Nº de anos em curso: 8 Como surgiu o projecto (concepção): n.r. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Há uma adaptação das estratégias às 
necessidades - todos os meses se trata um tema ambiental diferente, recentemente optou-se por tratar 4 temas 
por ano. 

Principais objectivos: promover a educação ambiental 
no concelho; dar apoio a professores e escolas.

Público alvo: população em geral com especial 
atenção para as escolas. 

Formas de divulgação: na comunicação social, mailings com folhetos e convites), cartazes, Internet (página da 
câmara e da Quercus). 

Principais acções concretas do projecto e justificação: são muito diversificadas – organização das jornadas 
anuais de EA para professores, realização de seminários ao longo do ano, organização de feiras ecológicas 
segundo as estações do ano, acções de limpeza da praia e actividades de sensibilização ambiental na praia 
durante a época balnear. 

Formas de financiamento: 100% da CM Matosinhos 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Quercus – responsável por dinamizar 
actividades de EA e Lipor através de recursos humanos para a sensibilização.

Metodologia de planeamento: a autarquia dá preferência à realização de parcerias com entidades externas, 
embora a coordenação seja mais difícil; existe um plano anual de actividades que é elaborado em conjunto com 
as duas entidades (câmara e Quercus) em meados de Julho/Agosto para ser apresentado em Setembro/Outubro 
às escolas, no salão nobre da autarquia, são convidadas representantes de todas as escolas do concelho. 

Tempo médio de planificação: 1,5 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 4

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 3

Métodos de avaliação: pelo nº de participantes nas acções, pelas actividades com maior adesão e bem 
conseguidas é feito um balanço final e efectuam-se reajustamentos onde são necessários. 
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NOME DO PROJECTO: Operação Restauração 5 Estrelas 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Câmara Municipal de Matosinhos 

Nº de anos em curso: 
1

Como surgiu o projecto (concepção): através de uma análise de canais, como o 
sector da restauração, na qual se constatou que o município de Matosinhos tem 
grande potencial de produção de resíduos urbanos biodegradáveis, foi ponderada a 
possibilidade desta matéria-prima ser encaminhada para a central de compostagem 
da Lipor. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: A separação dos resíduos orgânicos, para 
que dessa forma esses resíduos permitam produzir um composto de qualidade para os solos agrícolas; 
Correcta separação dos materiais recicláveis. 

Principais objectivos: Incutir um comportamento ecológico junto dos industriais da 
restauração; Procurar que os resíduos orgânicos tenham um destino ecológico – 
produção de um composto para a agricultura e, que os materiais recicláveis sejam 
valorizados; Trazer benefícios para os restaurantes aderentes ao projecto (distinção) e 
para o Ambiente. 

Público alvo: 
Industriais de 
Hotelaria e 
Restauração 

Formas de divulgação: Contacto pessoal e posteriormente via telefónica, Cartazes, Carta dirigida a cada 
responsável de Hotelaria e restauração Folheto ilustrativo e pela internet. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Diagnóstico inicial (levantamento da quantidade de 
resíduos orgânicos); Acções de Sensibilização e formação -  industriais da restauração; Recolha selectiva dos 
resíduos orgânicos nos restaurantes de Matosinhos e Leça da Palmeira; Produção de um correctivo orgânico, 
composto, benéfico para os solos; Devolver à  Terra a matéria orgânica; Separação dos materiais recicláveis; 
Inquérito de satisfação. 

Formas de financiamento: Câmara Municipal de Matosinhos assume os custos com a recolha e a Lipor 
(fundo de coesão) os custos com equipamento e valorização orgânica 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Lipor - valoriza os resíduos e cede 
equipamento e CMM - recolha de resíduos em Matosinhos (Nota: Serurb (prestação de serviços) – recolha de 
resíduos em Leça da Palmeira) 

Metodologia de planeamento: O projecto é planeado anualmente através de inquéritos de satisfação e, 
mediante o alargamento gradual de aderentes ao projecto são realizadas acções de continuação. 

Tempo médio de planificação: 6 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 21 (10 da Lipor e 11 da câmara) 

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 2

Métodos de avaliação: Através de relatórios mensais com os valores das quantidades recolhidas 
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NOME DO PROJECTO: Ambiente + 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Câmara Municipal de Matosinhos 

Nº de anos em curso: 1 Como surgiu o projecto (concepção): pela vontade de trabalhar com outros 
colegas e outras áreas da autarquia surgiu esta possibilidade de integrar várias 
áreas/estruturas na EA em espaços que habitualmente não se destinam a isso. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: resíduos porque é mais fácil numa primeira 
fase de abordagem interdepartamental e actividades de horta e jardinagem 

Principais objectivos: dinamizar actividades de EA; 
divulgar os espaços públicos da autarquia 

Público alvo: crianças e jovens e encarregados de 
educação (no Museu) 

Formas de divulgação: pela página de Internet da câmara, comunicação social (rádios, imprensa), cartazes e 
divulgação também feita pelos parceiros. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: A Hora do Conto Ambiental; Técnicas de 
Poda/Sementeira; Hortas pedagógicas; Férias escolares no Museu 
As estruturas da câmara disponibilizavam espaços e materiais pelo que apenas era preciso integrar todas essas 
componentes em actividades de carácter ambiental. 

Formas de financiamento: 100% da câmara 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Museu da Quinta de Santiago; Biblioteca 
Municipal; Horto Municipal e Casa da Juventude. 

Metodologia de planeamento: realizaram-se algumas reuniões 2 meses antes de o projecto ter início, com os 
técnicos responsáveis por cada uma das estruturas parceiras e discutiram-se que tipo de actividades de EA/ES 
poderiam ser efectuadas em cada um dos espaços de modo a potenciar ao máximo os recursos humanos e a 
logística existente. 

Tempo médio de planificação: 2 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 5

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 5

Métodos de avaliação: a avaliação é difícil de fazer porque envolve vários departamentos, mas de um modo 
geral pode avaliar-se pelo nº de participantes, por inquéritos de satisfação e pela reacção dos participantes e 
pelos contactos posteriores com os alunos ou escolas. 
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NOME DO PROJECTO: Acção Local 21 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Câmara Municipal do Porto 

Nº de anos em curso: 
2

Como surgiu o projecto (concepção): A autarquia pretendia alargar a experiência 
da EA/ EDS ao público adulto, tendo sido definida uma estrategia de actuação 
semelhante à implementação de uma Agenda 21 Local, em parceria com a 
população. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: muitos, os da A21L (ver objectivos) 

Principais objectivos: Melhoria da qualidade de vida das 
comunidades locais, nas suas diferentes vertentes – 
informação e sensibilização para a cidadania, preservação da 
estrutura ecológica e da memória cultural dos espaços, 
práticas sustentáveis de gestão de resíduos e energia, 
limpeza e higiene de espaços públicos, criação de novas 
áreas ajardinadas, manutenção de espaços verdes, controlo 
da poluição sonora e qualidade do ar. 

Público alvo: População de bairros sociais 
com disfunções ambientais que tenham sido 
alvo de melhorias recentes das estruturas e 
equipamentos, em Campanhã, Lordelo do 
Ouro, Paranhos, Aldoar e Ramalde, num total 
de 14.900 indivíduos, tendo sido já 
mobilizadas cerca de 6.700 pessoas. Já 
aderiram cerca de 50 entidades colectivas. 

Formas de divulgação: Houve entrevistas pessoais com todos os representantes das associações locais 
aderentes e uma apresentação pública para assinatura do Acordo Cívico por ambas as partes. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Assinatura do Acordo Cívico (declaração de 
princípios voluntária); existe diariamente 4 equipas no terreno a acompanhar as acções; oficinas nas 
associações; visitas a locais de estudo (ETARs, Lipor, etc); exposições; campanhas temáticas, etc 

Houve um levantamento exaustivo das valências das várias associações a nível social, económico, logístico 
que permitiu definir as abordagens que estão a ser implementadas no terreno. 

Formas de financiamento: 100% CM Porto 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Lipor para o projecto das hortas em bairros, 

Metodologia de planeamento: o projecto obedece a uma sequência de fases que está pré-definida pelos 
princípios de uma A21L, estando em constante diagnóstico/avaliação seguindo-se a implementação de acções. 

Tempo médio de planificação: 4 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 5

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 2

Métodos de avaliação: Há sempre uma avaliação quantitativa e qualitativa, embora seja sempre mais 
complicado avaliar um projecto que só muito mais tarde dará os seus frutos na observação da mudança de 
comportamentos; pelo nº de ocorrências, picos de afluência, desistências, enfim o que interessa é quantificar 
aspectos verificáveis e visíveis, p. e. extensão do nº de hortas, aumento das taxas de separação de resíduos; 
há sobretudo a definição de grandes linhas orientadoras para avaliar se é possível estender o projecto a outras 
freguesias. 
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NOME DO PROJECTO: Ambiente em Movimento - Ecobus 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Câmara Municipal do Porto 

Nº de anos em curso: 4 
 

Como surgiu o projecto (concepção): foi adquirido um autocarro 
completamente equipado. O projecto surgiu numa fase anterior à abertura dos 
centros de educação ambiental, funcionando como estrutura itinerante de EA. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: RSU e ecossistemas 

Principais objectivos: colmatar as falhas pela não existência de CEA 
próximos de todas as freguesias do Porto; tirar partido da grande vantagem 
de ter uma estrutura móvel para chegar a muitos locais carenciados de 
EA/ES, inclusive escolas; 

Público alvo: público escolar do 
1º ao 3º ciclo, das escolas do 
Porto. 

Formas de divulgação: o projecto do ECOBUS é apresentado às escolas juntamente com todo o programa 
escolar na apresentação pública no início do ano lectivo. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: montagem de computadores e suportes multimédia 
em todo o autocarro; assistência de um técnico que acompanha as sessões de sensibilização e é também 
mediador de conflitos, é ele que faz o acolhimento dos visitantes e realiza as acções. 
Existiu disponibilidade orçamental para equipar o autocarro com este equipamento e há sempre uma maior 
apetência pelas novas tecnologias por parte dos jovens. 

Formas de financiamento: CM Porto 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: nenhum 

Metodologia de planeamento: o técnico que está à frente do ECOBUS é o responsável pelo funcionamento do 
equipamento e ele próprio faz a planificação das deslocações e manutenção das actividades e programas a 
desenvolver. 

Tempo médio de planificação: 1 mês 

Nº de técnicos participantes na planificação: 1 a 2

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1

Métodos de avaliação: a avaliação é também feita pelo mesmo técnico responsável pelo ECOBUS e vai 
reunindo toda a informação importante em relatórios onde figuram nº de participantes, deslocações, questões 
levantadas, etc. 
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NOME DO PROJECTO: Horta Pedagógica 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Centro de Educação Ambiental da Quinta do Covelo, CM Porto 

Nº de anos em curso: 9 Como surgiu o projecto (concepção): Apercebemo-nos que as crianças 
citadinas não têm, por vezes, noção da origem dos seus alimentos o que poderá 
contribuir para a falta de sensibilidade relativamente ás questões relacionadas 
com a protecção de ecossistemas, solo, prevenção da poluição, etc.. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: práticas agrícolas tradicionais, cultivo biológico 
e horticultura 

Principais objectivos: dar a conhecer práticas 
agrícolas e o cultivo em modo biológico através da 
atribuição de pequenos talhões de terreno a grupos 
escolares. 

Público alvo: crianças e jovens dos 4 aos 14 anos de 
escolas, de preferência, próximas do Centro de 
Educação Ambiental. 

Formas de divulgação: através da apresentação pública do programa escolar no início de cada ano lectivo, e 
brochura (guia de actividades) enviada a escolas e instituições. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Montagem de uma horta em modo biológico, com 
preparação do solo, sementeiras e acompanhamento do crescimento das culturas; sensibilização das questões 
ambientais diversas através da realização de semanas temáticas e comemoração de dias festivos. 

Formas de financiamento: CM Porto 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: nenhum 

Metodologia de planeamento:  

Tempo médio de planificação: 2 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3 a 4

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1

Métodos de avaliação: pelo empenho dos grupos escolares na boa manutenção do talhão; pela quantidade de 
culturas produzidas; pelo nº de visitas ao talhão. 
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NOME DO PROJECTO: Casa Da Nia – Centro De Demonstração De Compostagem E Vermicompostagem 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Centro de Educação Ambiental da Quinta do Covelo, CM Porto 

Nº de anos em curso: 
3

Como surgiu o projecto (concepção): Houve possibilidade de potenciar o espaço e 
a oferta do CEA, com a introdução de um tema relacionado com a actividade agrícola 
de carácter biológico, praticada na Horta Pedagógica. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: resíduos orgânicos; produção de adubo 
natural; estudo dos decompositores da matéria orgânica 

Principais objectivos: dinamização do processo de compostagem e 
vermicompostagem; valorização da matéria orgânica com sessões demonstrativas 
e informativas sobre o tema 

Público alvo: grupos 
escolares a partir dos 6 
anos 

Formas de divulgação: através da apresentação pública do programa escolar no início de cada ano lectivo, e 
brochura (guia de actividades) enviada a escolas e instituições. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: sessões demonstrativas e informativas sobre 
vermicompostagem e compostagem domestica: entrega de unidades de vermicompostagem. 

Formas de financiamento: CM Porto 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: nenhum 

Metodologia de planeamento: n.r. 

Tempo médio de planificação: 1 mês 

Nº de técnicos participantes na planificação: 2 a 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1

Métodos de avaliação: pelo nº de visitantes, pelo nº de unidades distribuídas de vermicompostagem às escolas, 
pela manutenção dos vermicompostores e produção de composto. 
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NOME DO PROJECTO: Oficinas Temáticas E Sazonais /Dias Comemorativos 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Centro de Educação Ambiental da Quinta do Covelo, CM Porto 

Nº de anos em curso:9 Como surgiu o projecto (concepção): n.r. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: reutilização e reciclagem, fauna e flora da 
cidade, os animais do solo, biodiversidade, conservação da natureza, gestão de resíduos, energia, poluição 
sonora. 

Principais objectivos: sensibilizar para a comemoração de dias temáticos 
como forma de alertar para a problemática ambiental; celebração de eventos e 
períodos evocativos (Carnaval, Páscoa, Natal, Dia do Ambiente, Dia da 
Criança); ocupação de períodos de férias em oficinas e ateliers em espaços de 
ambientes agrícolas. 

Público alvo: crianças e 
jovens dos 4 aos 14 anos de 
escolas, de preferência, 
próximas do centro 

Formas de divulgação: através da apresentação pública do programa escolar no início de cada ano lectivo, e 
brochura (guia de actividades) enviada a escolas e instituições. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: comemoração sazonal de dias festivos; realização de 
oficinas e ateliers – Pim, pam...sshiuu!... que se vai fazer ruído; Reciclarium; Mil e uma patas; Ovos, bicos e 
penas; As árvores do Parque; João Ratão , o bom cidadão; construção de espantalhos. 

Formas de financiamento: CM Porto 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Nenhum 

Metodologia de planeamento: n.r. 

Tempo médio de planificação: 2 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3 a 4

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1

Métodos de avaliação: pelo nº de inscrições nas actividades, pelo interesse e empenho demonstrado; há 
também uma avaliação qualitativa dos trabalhos realizados 
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NOME DO PROJECTO: As 4 Estações No Parque De S. Roque 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Centro de Educação Ambiental do Parque de S. Roque, CM Porto 

Nº de anos em curso: 4 Como surgiu o projecto (concepção): n.r. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: protecção dos valores naturais da paisagem, o 
papel dos espaços verdes em meio urbano, conservação da natureza e biodiversidade da flora e fauna de cidade 

Principais objectivos: Proposta de descoberta dos vários 
ecossistemas e dos sucessivos ciclos de vida em reacção às 
alterações climatericas sazonais no parque. 

Público alvo: crianças dos 4 aos 14 
anos em grupos escolares 

Formas de divulgação: através da apresentação pública do programa escolar no início de cada ano lectivo, e 
brochura (guia de actividades) enviada a escolas e instituições. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Porque caem as folhas no Outono? Porque migram 
as aves? Descoberta da sazonalidade dos fenómenos naturais através da observação e experimentação 

Formas de financiamento: CM Porto 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Nenhum 

Metodologia de planeamento: n.r. 

Tempo médio de planificação: 2 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3 a 4

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 2

Métodos de avaliação: avaliação qualitativa através da mudança de comportamentos e compreensão dos 
fenómenos naturais; pelo nº de visitantes e inscritos nas actividades; inquérito ao professor. 
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NOME DO PROJECTO: Oficinas Temáticas E Sazonais /Dias Comemorativos 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Centro de Educação Ambiental do Parque de S. Roque, CM Porto 

Nº de anos em curso: 4 Como surgiu o projecto (concepção): n.r. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: reciclagem e reutilização de resíduos, 
questões de sustentabilidade e de cidadania. 

Principais objectivos: sensibilizar para o aproveitamento e transformação dos 
resíduos pela arte e criatividade, dramatização e actividades que despertem para a 
sustentabilidade do planeta; preocupação de incutir valores de cidadania através da 
formação e educação dos mais jovens para a sustentabilidade. 

Público alvo: crianças 
dos 4 aos 14 anos 
organizadas em grupos 
escolares. 

Formas de divulgação: através da apresentação pública do programa escolar no início de cada ano lectivo, e 
brochura (guia de actividades) enviada a escolas e instituições. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: realização de oficinas de reutilização e reciclagem, 
dramatização de contos tradicionais; dinamização de jogos didácticos, realização de outras oficinas: Pim, 
pam...sshiuu!... que se vai fazer ruído; Reciclarium; Mil e uma patas; Vivo na água mas não sou peixe; Ovos, 
bicos e penas; As árvores do Parque. 

Formas de financiamento: CM Porto 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Nenhum 

Metodologia de planeamento: n.r. 

Tempo médio de planificação: 2 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3 a 4

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 2

Métodos de avaliação: pelo nº de inscritos nas actividades, pela satisfação/insatisfação final dos participantes, 
por inquérito ao professor acompanhante do grupo. 
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NOME DO PROJECTO: Feira de Produtos de Agricultura Biológica/ Actividades Etnográficas e 
Artesanais 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Centro de Educação Ambiental do Núcleo Rural, CM Porto 

Nº de anos em curso: 
1

Como surgiu o projecto (concepção): necessidade de valorizar o património 
construído e desenvolvar ao mesmo tempo actividades para um público adulto que 
visitava o parque por outras razões. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: o mundo rural, as tradições sócio-
económicas, o consumo sustentável, ofícios de antigamente, sabores alimentares esquecidos 

Principais objectivos: Recriar e explorar a ruralidade inerente ao espaço e promoção 
de actividades etnográficas, artesanais e tradicionais através da dinamização do 
património rural construído existente; incentivo a iniciativas de comércio mais 
ecológico e sustentável 

Público alvo: 
população em geral. 

Formas de divulgação: brochura enviada a instituições e comunicação social. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: realização de uma feira semanal de produtos de 
agricultura Biológica, exposição de artesanato e artefactos etnográficos (cozinha regional), realização de 
trabalhos de carpintaria. e em vidro; Curso de Plantas aromáticas e medicinais 

Formas de financiamento: CM Porto 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Loja de produtos biológicos e loja de 
comércio justo 

Metodologia de planeamento: n.r. 

Tempo médio de planificação: 4 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3 a 4

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 2

Métodos de avaliação: Número de visitantes nos diferentes espaços em causa 
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NOME DO PROJECTO: Oficinas Temáticas e Sazonais/ Dias Comemorativos 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Centro de Educação Ambiental do Núcleo Rural, CM Porto 

Nº de anos em curso: 3 Como surgiu o projecto (concepção): aproveitamento das estruturas existentes 
para realizar acções de EA/ES para os mais jovens 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: reutilização e reciclagem de materiais, 
descoberta da fauna e flora, conservação da natureza, horta pedagógica, compostagem e vermicompostagem. 

Principais objectivos: proporcionar uma oferta multi-disciplinar de actividades 
dirigidas à comunidade escolar durante todo o ano incluindo períodos de férias; 
celebração de dias comemorativos através de actividades de sensibilização 
ambiental em meio agro-rural tradicional. 

Público alvo: comunidade 
escolar do JI, 1º e 2º ciclo 

Formas de divulgação: através da apresentação pública do programa escolar no início de cada ano lectivo, e 
brochura (guia de actividades) enviada a escolas e instituições. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: realização de oficinas de reutilização e reciclagem de 
materiais, realização de percursos guiados  de descoberta de fauna e flora; horta pedagógica e técnicas de 
compostagem, realização de outras oficinas: Reciclarium; Mil e uma patas; Vivo na água mas não sou peixe; 
Ovos, bicos e penas; As árvores do Parque; João Ratão, o bom cidadão; A voz dos antigos; Vida no Campo; 
Alimentos com história; Ciclo da Vinha; Plantas aromáticas e medicinais; Coelhinhos, ovos e folares; Bonecas de 
trapos. 

Formas de financiamento: CM Porto 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Nenhum 

Metodologia de planeamento: n.r. 

Tempo médio de planificação: 2 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3 a 4

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 2

Métodos de avaliação: pelo nº de inscritos nas actividades, pela satisfação/insatisfação final dos participantes, 
por inquérito ao professor acompanhante do grupo. 
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NOME DO PROJECTO: Percurso Interpretativo a Linhas de Água do Concelho do Porto 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Centro de Educação Ambiental da Pasteleira / Centro Interpretativo sobre Rios e 
Ribeiras, CM Porto 

Nº de anos em curso: 2 Como surgiu o projecto (concepção): n.r. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: linhas de água, poluição de linhas de água, 
reabilitação e renaturalização de linhas de água, recursos hídricos de superfície, questões urbanísticas 
associadas a linhas de água. 

Principais objectivos: Oferecer a possibilidade de conhecer as linhas de 
água de maior relevo que atravessam a cidade; renaturalização e valorização 
das ribeiras acompanhada de percursos interpretativos 

Público alvo: população geral 
a partir dos 10 anos 

Formas de divulgação: através da apresentação pública do programa escolar no início de cada ano lectivo, e 
brochura (guia de actividades) enviada a escolas e instituições. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: visita à exposição permanente sobre “Rios e Ribeiras 
do Port” na qual se faz o acolhimento prévio dos participantes inscritos e se procede ao enquadramento técnico 
do esforço de reabilitação e valorização ambiental de linhas de água em curso; realização de um circuito de 
autocarro acompanhado de técnicos, com diversas paragens  para observação dos aspectos mais relevantes 
associados à gestão das linhas de água em áreas urbanas. 

Formas de financiamento: CM Porto 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Nenhum 

Metodologia de planeamento: n.r. 

Tempo médio de planificação: 4 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 2 a 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1

Métodos de avaliação: Pelo nº de participantes inscritos, pela reacção no final da visita 
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NOME DO PROJECTO: Oficinas Temáticas e Sazonais/ Dias Comemorativos 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Centro de Educação Ambiental da Pasteleira / Centro Interpretativo sobre Rios e 
Ribeiras, CM Porto 

Nº de anos em curso: 2 Como surgiu o projecto (concepção): n.r. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: poluição de linhas de água, reabilitação e 
renaturalização de linhas de água, reutilização e reciclagem de materiais, descoberta da fauna e flora, 
conservação da natureza. 

Principais objectivos: proporcionar uma oferta multi-disciplinar de actividades dirigidas 
à comunidade escolar durante todo o ano incluindo períodos de férias; celebração de 
dias comemorativos através de actividades de sensibilização ambiental; desfrutar da 
vantagem da localização próxima da foz da Ribeira da Granja para desenvolver 
actividades relacionadas com as linhas de água. 

Público alvo: 
comunidade escolar 
do JI, 1º e 2º ciclo 

Formas de divulgação: através da apresentação pública do programa escolar no início de cada ano lectivo, e 
brochura (guia de actividades) enviada a escolas e instituições. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: realização de oficinas de reutilização e reciclagem de 
materiais, realização de percursos guiados  de descoberta de fauna e flora; horta pedagógica e técnicas de 
compostagem, realização de outras oficinas: Pim, pam...sshiuu!... que se vai fazer ruído; Reciclarium; Mil e uma 
patas; Vivo na água mas não sou peixe; Ovos, bicos e penas; As árvores do Parque; João Ratão, o bom 
cidadão; A voz dos antigos. 

Formas de financiamento: CM Porto 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: nenhum 

Metodologia de planeamento: n.r. 

Tempo médio de planificação: 2 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 2 a 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1

Métodos de avaliação: pelo nº de inscritos nas actividades, pela satisfação/insatisfação final dos participantes, 
por inquérito ao professor acompanhante do grupo. 
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NOME DO PROJECTO: Plano Anual De Educação Ambiental Sobre Resíduos 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

Nº de anos em curso: 4 Como surgiu o projecto (concepção):  

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: resíduos sólidos urbanos, recolha selectiva, 
comportamentos cívicos, dejectos caninos 

Principais objectivos: mudar comportamentos na gestão dos 
resíduos, valorização, redução, separação, promover o bom 
acondicionamento e recolha. 

Público alvo: população em geral, 
população escolar e população 
sazonal. 

Formas de divulgação: através de folhetos distribuídos em locais apropriados, pelos meios de comunicação 
social (rádios, jornais locais) e divulgação pró-activa. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: meios de divulgação para grupos em escolas – 
acções de sensibilização com distribuição de material e de kits e realização de concursos; distribuição de 
panfletos para a população ligada à restauração - eleição do restaurante com melhores práticas na gestão de 
resíduos – “Campanha Pratos Limpos”; nas praias – distribuição de cones para deposição do lixo, de mochilas 
com mensagens, de cinzeiros de praia, realização de jogos para a utilização correcta dos ecopontos; aos 
automobilistas – oferta de sacos de papel para recolha do lixo; Lixoteca itinerante com uma mascote (autocarro 
da Suma pintado e preparado com computadores com jogos didácticos para tratar os resíduos) que visita os 
bairros sociais e depois passou por todas as EB1. 
Temos mesmo que mudar comportamentos e por outro porque temos de cumprir metas por isso apostou-se 
fortemente na questão dos resíduos porque ainda há muito a fazer nesta área. 

Formas de financiamento: CM Vila Nova de Gaia 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Suma – serviços contratados (100.000 € a 
120.000€/ ano). 

Metodologia de planeamento: n.r. 

Tempo médio de planificação: 3 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 5

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 3

Métodos de avaliação: através de relatórios anuais de avaliação, pelo nº de participantes que aderiram. 
Questionários de satisfação e análise e tratamento das respostas. 
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NOME DO PROJECTO: Agenda 21 Local 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

Nº de anos em curso: 2 Como surgiu o projecto (concepção): por proposta supra-municipal com os 18 
municípios que fazem parte do Eixo Atlântico 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: todos os temas da A21L – ambientais (água, 
resíduos, energia, poluição...), sociais (mobilidade, sustentabilidade, equipamento disponíveis, urbanismo... ) 

Principais objectivos: promover um desenvolvimento sustentado a 
vários níveis, desde o urbanismo até às questões da poluição com o 
grande objectivo de melhorar a qualidade de vida no concelho de Vila 
Nova de Gaia; melhor gestão dos recursos naturais. 

Público alvo: população em geral e 
também população escolar com 
distribuição de material para 
trabalho em 20 escolas secundárias. 

Formas de divulgação: através do boletim mensal com notícias sobre o município; de notícias para a 
imprensa; às escolas é a câmara que divulga directamente. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Fóruns participativos (previstos 3, realizado 1 até 
agora); Diagnóstico do concelho (está a ser finalizado agora); Distribuição e formação aos professores das 20 
escolas secundárias que estão a trabalhar o tema; realização de uma auditoria urbana com base nos 
indicadores europeus; Plano de comunicação e acção social para todos os actores sociais; relatório de análise 
de infraestruturas concretas (água, ruído); Plano de Acção até final de Novembro para definir as estratégias 
futuras para o desenvolvimento do concelho; Plano de Seguimento com monitorização do plano de acção e 
Declaração Ambiental para elencar tudo o que se prevê que deva ser mudado em Gaia. 

Esta é a metodologia adoptada para a A21L de um modo geral. 

Formas de financiamento: Programa INTERREG e município 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Eixo Atlântico e os 18 municípios do 
projecto. 

Metodologia de planeamento: houve uma ideia inicial para a concepção do projecto, fez-se um concurso e a 
partir daí começou-se a desenvolver o projecto que foi delineado; definiram-se comissões de acompanhamento 
do projecto e arrancou-se para a acção. 

Tempo médio de planificação: 8 a 12 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3 que coordenam + 20 que fazem parte da comissão 
interdepartamental da câmara. 

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 2

Métodos de avaliação: não existe propriamente o método de avaliação definido, a produção dos documentos 
finais são submetidos a avaliação final por todos os parceiros. 
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NOME DO PROJECTO: Acções Directas Em Escolas 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

Nº de anos em curso: 5 Como surgiu o projecto (concepção):  

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: resíduos, património natural e edificado, água, 
ribeiras e poluição 

Principais objectivos: mudar 
comportamentos ambientais e 
cívicos 

Público alvo: EB1 (60 a 80 escolas), e ES (5 escolas) do concelho, 
algumas juntas de freguesia, algumas associações locais e ONGAs (2 
ou 3). 

Formas de divulgação: pela imprensa e pelo conhecimento directo dos projectos, por exemplo por informação 
de outras escolas 

Principais acções concretas do projecto e justificação: realizou-se um concurso escolar na época de Natal 
com materiais recicláveis para construir um pinheiro de Natal gigante, houve grande adesão das escolas e oferta 
de prémios no final; realização de palestras temáticas; construção de espantalhos; ateliers de reciclagem; jogo 
da Glória gigante; projecto Eco-Escolas (8 a 11) 

Quem solicita o apoio da câmara já tem uma ideia do que quer e do que está disponível e por isso adapta-se ao 
que a autarquia pode fazer e oferecer. 

Formas de financiamento: CM Vila Nova de Gaia 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: a Suma que é contratada para a concepção e 
equipamento e a Suldouro para equipamento e acção em escolas. 

Metodologia de planeamento: o planeamento anual é feito com a Suma (Lixoteca e acções de EA 
continuadas).

Tempo médio de planificação: 2 a 3 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 5

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 3

Métodos de avaliação: não se tem feito avaliação a não ser pelo nº de participantes e nº de pedidos. 
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NOME DO PROJECTO: Projecto Anual De Educação Ambiental Para As Escolas Da Maia 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Câmara Municipal da Maia 

Nº de anos em curso: 10 Como surgiu o projecto (concepção):  

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: resíduos, água, energia, ar, poluição, 
agricultura, etc 

Principais objectivos: apoiar e incentivar as escolas 
em actividades de EA; as escolas; sensibilização e 
EA; envolver as escolas e os mais jovens na EA e 
também chegar à comunidade envolvente à escola. 

Público alvo: crianças e jovens em idade escolar desde 
os JI até às ES num total de 90 estabelecimentos de 
ensino, num toral de 15.000 alunos; resto da 
comunidade escolar (funcionários, encarregados de 
educação e professores) 

Formas de divulgação: realiza-se uma apresentação pública às escolas com um plano de actividades, através 
de notas para a imprensa que também é convidada nesta altura. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: realização de ateliers práticos; campanhas temáticas 
com lançamento de concursos; celebração de dias comemorativos (Ambiente, Árvore, etc). 

Pela experiência adquirida algumas acções vão-se alterando porque há uma avaliação que vem de trás que se 
actualiza. 

Formas de financiamento: câmara e patrocínios da indústria, de uma forma geral, em géneros, mas por vezes 
financeiros também. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: apoiantes - Unicer, Siderurgia Nacional, Avó 
Matilde, Milaneza, Tintas CIN, Portcast, Continente, Jumbo, C.C. Maiashopping e Plaza. 

Metodologia de planeamento: Delinia-se o plano de actividades de pois de avaliado o seu balanço no final do 
ano lectivo. 

Tempo médio de planificação: 3 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3 

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1

Métodos de avaliação: através de inquéritos aplicados aos professores e pelo nº de inscrições dos 
participantes. 
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NOME DO PROJECTO: Ecocentro De Folgosa / Aprender Ambiente 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Câmara Municipal da Maia 

Nº de anos em curso: 8 Como surgiu o projecto (concepção): o projecto surgiu porque havia muita 
solicitação por parte dos visitantes ao ecocentro e então pensou-se numa forma 
de valorizar ainda mais a visita ao local. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: resíduos, reutilização e reciclagem, 
horticultura 

Principais objectivos: sensibilização ambiental dos visitantes ao ecocentro; 
desenvolver práticas activas para os visitantes na área da EA; complementar as 
visitas ao ecocentro. 

Público alvo: população 
em geral com 
predominância para escolas 

Formas de divulgação: através do site da câmara, no plano de actividades escolares, através de brochuras e 
envios de correspondência para os vários locais ligados ao Ambiente. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: atelier de reciclagem de papel; atelier de criação de 
fantoches; atelier de reutilização; trilho da Natureza com visita à estufa 

Estas abordagens tratam das questões essenciais dos resíduos, o trilho foi pensado para aproveitar o espaço 
envolvente e plantar árvores autóctones. 

Formas de financiamento: CM Maia 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: a Caderno Verde produziu inicialmente os 
conteúdos das actividades dos ateliers. 

Metodologia de planeamento: n.r. 

Tempo médio de planificação: 12 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 5

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 2

Métodos de avaliação: aplicação de um inquérito no final da sessão aos professores e pelo nº de participantes 
nas actividades. 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável – anexo 8    74 

NOME DO PROJECTO: Cursos E Acções De Formação Em Ambiente 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Complexo de Educação Ambiental da Quinta da Gruta, CM Maia 

Nº de anos em curso: 3 Como surgiu o projecto (concepção): por interesses de entidades externas e 
pela oportunidade de divulgação e dinamização do espaço.

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: solos, construção ecológica, activismo, EA, 
energia, água, resíduos, A21L, ruído, poluição, qualidade do ar 

Principais objectivos: rentabilizar e divulgar o espaço para 
organização de cursos na área de Ambiente; criar sinergias 
entre entidades parceiras; realizar sensibilização ambiental 

Público alvo: técnicos de Ambiente, quadros 
superiores, técnicos camarários, trabalhadores 
independentes. 

Formas de divulgação: através da página de Internet, por notas de imprensa, por envio de emails  
divulgação por parte da entidades responsável pela parte técnica dos cursos. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Realização de diversos curso na área do Ambiente: 
Dirigentes Associativos de ONGA; Auditorias e Sistemas de Gestão Integrada; Empreendedores na Área do 
Ambiente; Jardinagem Ecológica; Formação e Gestão de Projectos de Educação Ambiental, Agenda 21 Local, 
Construção Ecológica, etc 

Formas de financiamento: n.r. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Caderno Verde – entidade responsável pela 
organização e definição de conteúdos dos cursos ministrados 

Metodologia de planeamento: n.r. 

Tempo médio de planificação: n.r. 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3 a 4

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 2

Métodos de avaliação: através de inquéritos aplicados ao participantes no final de cada acção. 
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NOME DO PROJECTO: Gabinete de Informação Lipor 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Lipor 

Nº de anos em curso: 10 Como surgiu o projecto (concepção): n.r. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: RSU, desenvolvimento sustentável, água, 
energia ar e floresta 

Principais objectivos: sensibilizar a 
população do Grande Porto para a separação 
dos RSU. 

Público alvo: população em idade escolas desde os JI às 
ES; população em geral (feira de Artesanato da maia, 
Expovale, etc) 

Formas de divulgação: é realizada uma apresentação do programa do GIL em cada município da lipor no início 
do ano lectivo; por divulgação na Internet e envio de cartas para as escolas (cerca de 900 cartas) com folhetos, 
regulamento, modelo de inscrição) 

Principais acções concretas do projecto e justificação: existe um stand móvel para a população; campanhas 
na praia (em Vila do Conde – oficinas de reutilização e reciclagem; corre e separa); Oficinas de reutilização para 
escolas do JI ao ES com dias comemorativos (natal, carnaval, Páscoa, etc); Sessões temáticas de sensibilização 
(teórico-prático); formação a professores (exposição com visita e reutilização de materiais; os 3 Rs no jardim 
para o JI e º ciclo; visitas de estudo à CVE e Lipor II (para o 12º ano), à CVO (para o 10º ano), ao centro de 
Triagem (1º ciclo); realização do Encontro de Educação Ambiental; visitas à Horta da Formiga 
De início começou-se com sessões muito teóricas, mas cedo se verificou que os áudio-visuais e as actividades 
práticas motivam muito mais a desenvolver a criatividade 

Formas de financiamento: Lipor 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Nenhum 

Metodologia de planeamento: a partir da avaliação do inquérito do Encontro de EA planeiam-se as actividades  
novas com base naquela análise; cada ecoconselheiro desenvolve  2 ou 3 actividades (regulamento, 
desenvolvimento, materiais, etc); a produção de material pedagógico é feita a empresa externa (design). 

Tempo médio de planificação: 3 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 10 

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: n.r. 

Métodos de avaliação: pela elaboração de relatórios do ano lectivo cessante e pelos inquéritos de satisfação 
aos participantes. 
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NOME DO PROJECTO: Consumo Sustentável 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Lipor 

Nº de anos em curso: 2 Como surgiu o projecto (concepção): n.r. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: deplecção dos recursos, RSU, Comércio mais 
justo ( pode ser nacional ou local). 

Principais objectivos: mostrar às pessoas que o gesto conta na área do 
consumo; a deplecção de recursos e a produção de resíduos deviam ser 
controladas 

Público alvo: população em 
geral.

Formas de divulgação: distribuição de 35.000 exemplres do guia do consumo sustentável e têm mais pedidos 
para lhes fazerem chegar o guia. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: produção do Guia das Boas Práticas distribuído ao s9 
municípios da Lipor num total de 35.000 exemplares; criação de site com possibilidade de ser descarregado; 
estabelecimento de protocolo com Universidade Sénior Instituto Fernando Gomes (cerca de 30 a 40 
participantes); reflexão e potenciar sinergias entre avós e netos; realização de uma exposição com memórias 
promotoras de acção de EA sobre consumo; Feira de objectos em 2ª mão e realização de compostagem caseira 
no instituto. 

Formas de financiamento: Lipor 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: DECO  - no apoio em conteúdos e na 
distribuição do guia na região Norte. 

Metodologia de planeamento: n.r. 

Tempo médio de planificação: 3 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: n.r. 

Métodos de avaliação: há um feed-back que as pessoas vão dando através de emails, de cartas que é muito 
positivo; há também uma avaliação interna mais informal com o Instituto, e também se faz a avaliação pelo nº de 
consultas da páginas. 
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NOME DO PROJECTO: Horta Da Formiga 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Lipor 

Nº de anos em curso: 
4

Como surgiu o projecto (concepção): este projecto surgiu como plano 
complementar à central de Valorização Orgânica que tem um cariz mais industrial. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: resíduos em geral; os 3 Rs; a valorização 
orgânica caseira. 

Principais objectivos: promover a redução dos resíduos, principalmente 
orgânicos através da compostagem caseira, e associado a isso promover a 
melhoria de qualidade de vida, através de práticas agrícolas mais adequadas e por 
passarem mais tempo ao ar livre, fazer exercício físico. 

Público alvo: população 
em geral para maior de 18 
anos, num total de 10.000 
visitantes/ ano lectivo. 

Formas de divulgação: no Horta da Formiga não se faz divulgação porque o projecto já tem longas filas de 
espera; no Horta da Escola é através do GIL e no Horta à Porta a divulgação é feita nas juntas de freguesia, 
embora todos estes programas possam ser consultados pela página de internet da Lipor. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Cursos práticos de compostagem caseira, de 
agricultura biológica, vasos e floreiras de interiores, apicultura, podas, plantas aromáticas e medicinais; cursos 
de reutilização de material por exemplo para Natal, coroas , chás e cheiros; Horta na escola em 120 escolas 
inscritas com horta biológica (JI e EB1) com a montagem de um compostor e uma visita à Horta da Formiga; 
Hortas à Porta com 525 inscrições e atribuição de 160 talhões de 5 hortas comunitárias com formação no local e 
apoio telefónico. 

Todas as actividades visam sempre a valorização na área da valorização orgânica, pois o objectivo é chegar ao 
maior nº de pessoas de uma forma muito prática, promovendo o saber fazer e proporcionar a possibilidade de 
treinarem em hortas urbanas. 

Formas de financiamento: Lipor 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: existem algumas parcerias no Horta à Porta, 
nomeadamente a ESB com alguma formação em compostagem doméstica, os municípios da Póvoa de Varzim, 
da Maia e do Porto com a cedência de terrenos e água para as hortas. 

Metodologia de planeamento: fazem-se inquéritos e mediante as respostas e as necessidades que as pessoas 
vão comunicando, adaptam-se as actividades às necessidades pretendidas. 

Tempo médio de planificação: 2 dias 

Nº de técnicos participantes na planificação: 2

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1

Métodos de avaliação: através e inquéritos em todos os casos e ajustam-se as necessidades e algumas 
actividades às preferências dos visitantes, faz-se também o registo do que se vai fazendo em cada um dos 
projectos. 
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NOME DO PROJECTO: Intercâmbio de Jovens 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Onda Verde – Associação Juvenil e Ambiental 

Nº de anos em curso: 
5

Como surgiu o projecto (concepção): através do IPJ e da Agência Nacional de 
Jovens a Onda Verde soube da possibilidade de se candidatar a este projecto. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Aquecimento global e efeito de estufa (todos 
os anos há um tema diferente para tratar durante os 10 dias em que decorre o Intercâmbio) 

Principais objectivos: proporcionar a troca de informação 
cultural entre jovens de toda a Europa e países mediterrânicos 
(inclui também o Egipto) 

Público alvo: jovens dos 16 aos 25 anos 
que pertençam a associações, num total de 
50 jovens por Intercâmbio. 

Formas de divulgação: As associações são contactadas, também há divulgação pela Internet 

Principais acções concretas do projecto e justificação: visita preparatória com os lideres em Novembro; 
definição dos temas das oficinas (Aquecimento Global e Efeito de Estufa); organização de visitas temáticas; 
encenação de teatro de rua para sensibilizar os cidadãos. 

Existe um responsável que dirige os Intercâmbios e há uma Agência Nacional que recebe candidaturas para 
organização de Intercâmbios de Jovens (sobre muitas temáticas diferentes – música...) 

Formas de financiamento: Fundo Comunitário Europeu e IPJ 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: IPJ 

Metodologia de planeamento: realiza-se a candidatura anual com uma projecto que é pensado e planeado e 
depois é submetido anteriormente à Direcção, submete-se  a seguir essa proposta e aguardam-se os resultados. 

Tempo médio de planificação: 1 (candidatura) +12 (arranjar contactos e estruturas) meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 3

Métodos de avaliação: há avaliação intermédia feita pelos participantes e coordenadores (inquéritos e 
“energizers” com jogos); uma avaliação final através de inquérito que é entregue ao IPJ num relatório final. 
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NOME DO PROJECTO: Campos de Férias e OTL 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Onda Verde 

Nº de anos em curso: 9 Como surgiu o projecto (concepção): n.r. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: conservação da natureza, ética social e 
ambiental, educação cívica 

Transmitir estes valores de forma prática e pelo exemplo são boas estratégias para estas idades jovens. 

Principais objectivos: tirar os miúdos de casa e pô-los 
em contacto com a Natureza o mais possível; dar-lhes 
formação informal e prática sobre questões ambientais; 
proporcionar-lhes actividades físicas pelos jogos 
escolhidos nos campos de férias; possibilidade de 
conhecerem e conviverem com outros jovens.

Público alvo: podem participar jovens de todo o 
país entre os 14 e 18 anos, embora a maior parte 
dos participantes sejam da zona do Grande Porto 
por razões de proximidade com o local onde se 
desenvolvem as actividades.

Formas de divulgação: através de folhetos enviados a escolas e a professores e também pela página de 
Internet do IPJ. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Nos Campos de Férias realizam-se desportos 
radicais e outros (futebol, escalada, rappel, caminhada, canoagem, etc); nos OTL desenvolvem-se actividades 
relacionadas com q manutenção de uma Quinta Biológica com os habituais animais da quinta e actividades 
tradicionais de uma quinta. 
Por experiência anterior dos fundadores da associação verificou-se serem actividades com muitos adeptos e 
entusiastas. 

Formas de financiamento: IPJ e pequeno contributo financeiro de cada participante 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Nenhum 

Metodologia de planeamento: já existem modelos de projectos anteriores que são adaptados á situação 
presente sempre que necessário. 

Tempo médio de planificação: 15 dias 

Nº de técnicos participantes na planificação: 1 a 2

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1 a 2

Métodos de avaliação: é feita uma avaliação informal pelo grau de satisfação e empenho dos participantes. 
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NOME DO PROJECTO: Curso “engenharia do ambiente para não-engenheiros do ambiente”

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Universidade Fernando Pessoa – Centro de Formação Contínua - CEFOC 

Nº de anos em curso: 1,5 Como surgiu o projecto (concepção): para diversificar a oferta do CEFOC 
nesta matéria e para ir de encontro as tendências mais actuais de formação 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: Fundamentos de ecologia e de química do 
ambiente, Geração, tratamento e gestão de: Águas residuais; Efluentes gasosos; Resíduos sólidos; Origens e 
controlo do ruído; Licenciamento industrial; Licenciamento ambiental, PCIP e MTD'S; Avaliação do impacte 
ambiental; Prevenção ambiental (redução de resíduos); Desenvolvimento sustentado; Sistemas de gestão 
ambiental (SGA's); Remediação ambiental 

Principais objectivos: proporcionar conhecimentos teóricos a quem 
exerce actividades na área do Ambiente, para proteger as áreas naturais 
existentes dos efeitos negativos das actividades humanas, diminuir os 
impactes ambientais das mesmas actividades, e ainda contribuir para a 
recuperação de ambientes poluídos. 

Público alvo: qualquer pessoa 
sem formação técnica em 
Ambiente desde que tenha o 12º 
ano 

Formas de divulgação: pela página de internet da Universidade e directamente pelos formadores junto de 
empresas interessadas. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: Método expositivo: o formador descreve e explica 
as matérias relativas aos conteúdos do curso; Método interactivo e teórico-prático: perguntas dos formandos 
ao formador, e vice-versa, discussão entre todos, e realização de exercícios de revisão e consolidação de 
conhecimentos; Método prático: preparação de um trabalho de pesquisa e síntese, sobre um determinado 
assunto, que pode estar directamente (e será desejável que esteja) relacionado com a formação de base dos 
formandos e/ou a sua actividade profissional (a ser realizado, obviamente, durante as sessões de formação). 

Estas abordagens foram aprovadas pelo IEFP e têm-se revelado boas estratégias na formação contínua. 

Formas de financiamento: PRODEP e a formação é paga pelos formandos.

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Nenhum 

Metodologia de planeamento: o CEFOC tem uma bolsa de formadores e sob pedido ao CEFOC (depende da 
reitoria) ou se contacta directamente os formadores ou pela necessidade de tratar determinado tema que tem 
vindo a ser procurado com mais frequência organiza-se um novo curso ou remodela-se outro que já exista. Tudo 
isto obedecendo a um plano anual de actividades. 

Tempo médio de planificação: 2 a 3 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 3

Métodos de avaliação: da mesma forma que todos os cursos de formação contínua são avaliados por inquéritos 
de satisfação aos formandos no final de cada módulo e pela avaliação externa realizada pelo IEFP. 
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NOME DO PROJECTO: Curso ”Educação Ambiental”

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Universidade Fernando Pessoa – Centro de Formação Contínua - CEFOC 

Nº de anos em curso: 4 Como surgiu o projecto (concepção): necessidade de ir de encontro às 
solicitações de professores do ensino básico e secundário e aproveitando a 
nossa bolsa de formadores nesta área. 

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: poluição da água, do ar, resíduos sólidos 
urbanos, prevenção da poluição 

Principais objectivos: educar na perspectiva da cidadania; 
sensibilizar enfatizando aspectos técnicos para a EA/ES por forma 
a que os professores integrem nos sua actividade profissional estes 
conceitos. 

Público alvo: professores do ensino 
básico e secundário, cerca de 15 
formandos/ano 

Formas de divulgação: são enviados cartazes para escolas do Ensino Secundário e Básico a anunciar as 
ofertas de cursos disponíveis, pela página de Internet da universidade. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: há formação em sala de aula e no final uma visita 
guiada a um espaço de educação ambiental. 

Pretende-se complementar a teoria com exemplos práticos. 

Formas de financiamento: PRODEP e contribuição dos formandos 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Nenhum 

Metodologia de planeamento: existe uma orientação superior da entidade que financia estes projectos que se 
regem por grandes linhas temáticas às quais não se pode fugir muito; a avaliação serve para repensar os 
cursos e ajustá-los às necessidades e por isso o feed-back dos formandos é importante para planear de novo 
as acções de formação. 

Tempo médio de planificação: 1 semana 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 3

Métodos de avaliação: avaliação feita pelos formandos e pela entidade financiadora. 
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NOME DO PROJECTO: Curso “À Descoberta da Praia e do Mar” 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Universidade Fernando Pessoa – Centro de Formação Contínua - CEFOC 

Nº de anos em curso: 1 Como surgiu o projecto (concepção): por negociação com a Ordem dos 
Biólogos que é a “dona” do curso.

Temas ambientais/ sociais alvo de intervenção e justificação: educação ambiental, recursos naturais 
marinhos, protecção da praia, biodiversidade. 

O curso já existe na Ordem dos Biólogos e portanto os temas foram pensados por aquela entidade. 

Principais objectivos: capacitar os professores do 
ensino básico e secundário com conhecimentos de 
Ecologia, Biologia e Ambiente. 

Público alvo: professores do ensino básico e 
secundário, cerca de 15 formandos/ano 

Formas de divulgação: são enviados cartazes para escolas do Ensino Secundário e Básico a anunciar as 
ofertas de cursos disponíveis, pela página de Internet da universidade. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: formação em sala e sessão em ambiente natural. 

Formas de financiamento: PRODEP e contribuição dos formandos. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma das parcerias: Ordem dos Biólogos 

Metodologia de planeamento: apenas se trata de relançar o curso de umas épocas para outras desde que haja 
interessados em nº suficiente. 

Tempo médio de planificação: 1 semana 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 3

Métodos de avaliação: avaliação feita pelos formandos e pela entidade financiadora. 
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Nome do Projecto: eds.NORTE – Energia e Desenvolvimento Sustentável para a Região Norte 

Instituição Promotora: ENERGAIA – Agência Municipal de Energia de Gaia 

Nº de anos em curso: 2 Como surgiu o projecto (concepção): Da necessidade de divulgar boas práticas 
energéticas e ambientais na Região Norte. 

Temas ambientais/sociais alvo de intervenção e justificação: Eficiência energética, Valorização de resíduos 
orgânicos e eco-eficiência. 

Principais objectivos: O projecto eds.NORTE tem como objectivo contribuir 
para a promoção da eficiência energética, orientando acções para sectores 
capazes de valorizar e promover a competitividade da região de forma 
sustentável.  
Foram identificados os objectivos estratégicos deste projecto, sobre os quais 
foram desenvolvidas as actividades propostas nas várias medidas: promover 
eficiência energética nos edifícios municipais; aproveitar o potencial da 
valorização dos resíduos orgânicos; promover a gestão racional de recursos 
(eco-eficiência) nas empresas;  disseminar informação e conhecimento na 
Região Norte; identificar e captar oportunidades de investimento nas área 
das energias renováveis e da eficiência energética em edifícios; diminuir os 
impactos ambientais associados à utilização de energia, nomeadamente as 
emissões de gases de efeito de estufa. 

Público alvo: Autarquias da 
Região Norte; Estabelecimentos 
de ensino básico, secundário e 
de ensino superior; Sector da 
restauração e indústria agro-
alimentar; PME’s e Comércio; 
Organizações relacionadas com 
a gestão de resíduos e 
promotores de projectos; 
Promotores de Parques 
Industriais; População em geral. 

Formas de divulgação: Realização de conferências onde serão apresentados os principais resultados do 
projecto e os manuais de boas práticas e folhetos trípticos informativos, assim como um portal de Internet – 
www.edsnorte.com

Principais acções concretas do projecto e justificação: 

Acção 1 – Eficiência energéticas em edifícios 

Acção 2 – Valorização de resíduos orgânicos 

Acção 3 – Eficiência energética em PME’s e Comércio 

Acção 4 – Parques industriais 

Acção 5 – Portal de internet 

Acção 6 – Promoção do projecto 

Formas de financiamento: Comparticipação comunitária de 75% e financiamento da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia em 25% 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma de parcerias: 0 

Metodologia de planeamento: O projecto encontra-se estruturado segundo cronogramas de execução 
devidamente enquadrados com indicadores de acompanhamento e de realização. Existe uma Direcção de 
projecto e uma Comissão de Acompanhamento. 

Tempo médio de planificação: 2 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 3 

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1 

Métodos de avaliação: O projecto está sujeito à avaliação da CCDRN de acordo com um contrato onde se 
encontram estabelecidas as metas de execução físicas e temporais. 
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Nome do Projecto: Portal de ambiente 

Instituição Promotora: ENERGAIA – Agência Municipal de Energia de Gaia 

Nº de anos em curso: 
1

Como surgiu o projecto (concepção): Da oportunidade de criação de um espaço 
de referência no que diz respeito a conteúdos sobre ambiente na Internet. 

Temas ambientais/sociais alvo de intervenção e justificação: Água, ambiente urbano, conservação da 
natureza, resíduos, gestão ambiental, energia, agricultura, floresta, poluição, fauna, flora e desenvolvimento 
sustentável. 

Principais objectivos: Criar e dinamizar um portal de 
referência a nível nacional, sobre ambiente e educação 
ambiental, com conteúdos relevantes do ponto de vista 
científico, educativo e formativo. Promover pontes entre 
entidades, pessoas e recursos tradicionalmente afastados 
entre si. 

Público alvo: Todos os interessados na temática 
ambiente, em particular académicos, cientistas e 
investigadores, estudantes e professores, técnicos 
de autarquias e poder central, ONG’s e ecologistas 
e empresas. 

Formas de divulgação: Divulgação do lançamento do portal nos principais meios de comunicação social.  

Principais acções concretas do projecto e justificação: Criação de um portal para divulgação de conteúdos 
sobre ambiente.  

Formas de financiamento: Co-financiamento da medida conteúdos em banda larga do POS_Conhecimento. 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma de parcerias: BIORUMO  

Metodologia de planeamento: O projecto encontra-se estruturado segundo cronogramas de execução. 

Tempo médio de planificação: 3 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 4 

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1 

Métodos de avaliação: O projecto está sujeito à avaliação da POS_Conhecimento de acordo com um contrato 
onde se encontram estabelecidas as metas de execução físicas e temporais. 
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Nome do Projecto: Eco-escolas 

Instituição Promotora: ENERGAIA – Agência Municipal de Energia de Gaia 

Nº de anos em curso: 5 Como surgiu o projecto (concepção): Da necessidade de apoiar a comunidade 
escolar na implementação de acções ambientais no quadro do Programa Eco-
escolas. 

Temas ambientais/sociais alvo de intervenção e justificação: Energia, água e resíduos 

Principais objectivos: O Programa Eco-escolas é uma iniciativa de âmbito 
europeu, sob a coordenação portuguesa da ABAE - Associação da Bandeira 
Azul da Europa, dedicado ao desenvolvimento de actividades de educação 
ambiental, com visibilidade ao nível nacional e europeu. 

Público-alvo: Alunos e 
comunidade escolar 

Formas de divulgação: Acções de acompanhamento directo às escolas na abordagem dos temas, manutenção 
da página na WEB, organização de material didáctico e promoção de eventos. 

Principais acções concretas do projecto e justificação: A ENERGAIA e o Departamento de Ambiente do 
Município de Gaia numa colaboração estreita, procuram incentivar o maior número possível de escolas a 
aderirem ao Programa Eco-escolas, dando apoio nos temas base: água, energia e resíduos, bem como nas 
acções concretas desenvolvidas pelos alunos e pela comunidade educativa. 

Formas de financiamento: Orçamento próprio 

Principais parceiros (nº e identificação) e forma de parcerias: 0 

Metodologia de planeamento: Definição de metas, nomeadamente, no que diz respeito ao número de escolas 
abrangidas anualmente e consequente estabelecimento das acções necessárias à prossecução dos objectivos. 

Tempo médio de planificação: 2 meses 

Nº de técnicos participantes na planificação: 2 

Nº de técnicos participantes na planificação com formação em gestão de projectos: 1 

Métodos de avaliação: Avaliação interna no que concerne às metas definidas e avaliação externa, por parte da 
ABAE, no que diz respeito à concessão do galardão Eco-escola (bandeira verde). 
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Escola [EB1/JI da Marinha] 
Concelho [Espinho] 
Projecto [Projecto “Água mole em pedra dura…”] 
 

No projecto desenvolvido pela EB1/LJ da Marinha as professoras procuram que as crianças 
lidem com o objecto de estudo, para o perceberem e assimilarem mais depressa os 
conteúdos, pois existe uma ligação entre a teoria a prática. E é nas idades mais tenras que 
se precisa de referências e de lidar directamente com as coisas para se ter um 
entendimento significativos delas, esta filosofia é seguida por esta escola que trabalha 
com crianças 4 aos 8 anos de idade. O projecto teve impacto no ceio de toda a comunidade 
educativa e contribuiu para a mudança de hábitos, por exemplo: “agora os miúdos quando 
vão beber água enchem somente um pouco o copo, se depois quiserem beber mais 
repetem, para não deitar água fora.” Destacamos a importância que a escola deu à 
formação promovendo várias oportunidades para todos os elementos envolvidos no 
projecto (professores, alunos e auxiliares de acção educativa) e a escolha de uma temática 
familiar da comunidade em torno da escola, permitindo-lhes envolver-se no projecto.   
Os professores são o motor que impulsiona todo o trabalho: “Nós muitas vezes somos o 
arranque, somos o motor, mas depois falando com eles acertamos (…)” Os sucessos do 
projecto reflectem-se, principalmente, na motivação e entusiasmos das crianças: “Nós 
sentimos que os miúdos gostaram mesmo (…)”.

O projecto, na perspectiva do coordenador 

O projecto “Água Mole em Pedra Dura…” 

iniciou-se no ano escolar de 2004/2005 e 

contou com a intervenção de toda a 

comunidade educativa: todas as crianças da 

escola, a associação de pais e a comunidade 

em geral. Para além deste projecto, a 

reciclagem e a separação do lixo são hábitos 

muito valorizadas pela escola, que tenta incutir 

estes princípios nos alunos.  

A escola candidatou-se ao programa de 

educação ambiental intitulado por “A água e os 

nossos rios”, promovido pelas Águas do Douro 

e Paiva, por razões curriculares, pois é um 

tema transversal a todos os níveis de ensino, e 

porque a água é um elemento essencial à 

vida. Elegeu como objecto de estudo a ribeira 

que se localiza na mesma zona, que estava 

fortemente poluída e por ser uma problemática 

ambiental/social próxima das crianças e da 

população. 

Em termos de organização interna para a 

execução do projecto, concretizaram várias 

reuniões que resultaram numa planificação do 

que se pretendia realizar. Contactaram várias 

entidades e pessoas que perspectivaram 
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como tendo interesse em colaborar com a 

escola e dialogaram com a associação de 

pais. A associação de pais tem um papel 

activo: “Em relação à associação de pais, para 

os motivar e envolver no projecto, fazemos 

reuniões à noite e estão dois professoras que 

são responsáveis por esse intercâmbio. 

Nessas reuniões, debatemos os assuntos e 

programamos as actividades com os pais. Por 

exemplo, a ideia de levar as crianças ao 

Oceanário de Lisboa partiu dos pais.” O grupo 

de professores da escola funciona como 

mediadores do processo que vai sendo 

construído com a participação de todos: “Nós 

muitas vezes somos o arranque, somos o 

motor, mas depois falando com eles 

acertamos as coisas e ajustamos as ideias. 

Com os miúdos funciona igual é tudo acertado 

com eles.”  

O começo do projecto de estudo da ribeira de 

Silvalde coincidiu com um programa de 

reabilitação urbana desenvolvido pela 

autarquia, pelo que ambos os esforços 

contribuíram para que aquele espaço 

merecesse mais atenção e fossem 

introduzidas melhorias.  

A reabilitação da zona da ribeira fez com que a 

população estivesse mais consciente do valor 

da mesma, que sofreu a agressão dos esgotos 

das casas e das indústrias, para além dos 

resíduos que nela eram depositados: “Embora 

a população tenha vindo a melhorar a sua 

postura em relação aquele espaço, penso que 

o facto da zona ter sido limpa, ajardinada e 

embelezada, fez com que a população tivesse 

mais cuidado e estivessem mais atenta.”  

As acções realizadas pelo projecto “Água Mole 

em Pedra Dura…” tiveram muito impacto junto 

da população que se mostrou sensibilizada e 

as crianças envolvidas influenciaram muito os 

resultados do projecto, uma vez que, 

manifestaram uma grande preocupação 

relativamente às questões ambientais e uma 

forte intervenção junto da comunidade. Como 

confirma o testemunho da professora 

coordenadora do projecto: “Temos muitos 

miúdos que têm uma grande capacidade 

interventora na comunidade. Por exemplo, 

uma menina no ano passado passeava com o 

pai e viu uma peixeira a deitar os restos do 

peixe à ribeira e a menina larga a mão do pai e 

vai ter com a senhora e diz: “não podes fazer 

isso. Está a poluir a ribeira e daqui a 20 anos 

eu posso morrer por não ter água”. Há já 

miúdos que acreditam seriamente que é 

preciso defender o ambiente.” 

Os principais objectivos do projecto assentam 

na conjugação entre as questões curriculares, 

pedagógicas e a temática do projecto 

abrangendo todas as faixas etárias da escola, 

sensibilização dos alunos e da população 

sobre a temática da água e a promoção da 

mudança de atitudes.  

Como resultados do projecto, esperou-se que 

este contribuísse para a mudança de hábitos 

quotidianos das crianças, ou seja, que no final 

as crianças estivessem conscientes das regras 

básicas da diminuição do consumo da água e 

sensibilizadas para estas questões. A título de 

exemplo, “agora os miúdos quando vão beber 

água enchem somente um pouco o copo, se 

depois quiserem beber mais repetem, para 

não deitar água fora.” 

No que se refere às actividades desenvolvidas

pelo projecto, houve sempre uma preocupação 

em articulá-las com os conteúdos 
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programáticos do currículo e foram 

privilegiadas um conjunto de dinâmicas 

atractivas e divertidas que aliciavam os alunos 

na aprendizagem, como por exemplo, 

construíram uma histórias com a colaboração 

de todas as turmas, fizeram cartazes de 

sensibilização, jogaram jogos didácticos, 

tinham o cartão eco-estudante que era 

conseguido através de acções ambientais que 

valiam pontos e fizeram várias oficinas. Para 

envolverem os pais e encarregados de 

educação fizeram várias acções de formação 

com temas sociais relacionados, por exemplo, 

com os afectos familiares, de interesse para os 

mesmos e também apostaram na 

sensibilização da comunidade em torno da 

escola.  

Para a concretização do projecto recorrem a 

verbas provenientes de candidaturas de 

projectos ambientais promovidos por diversas 

entidades, à verba do agrupamento, aos 

recursos da escola que são conseguidos 

através de doações de empresas e também à 

associação de pais. 

No que concerne à avaliação do projecto, 

parâmetro que já estava previsto pela entidade 

promotora do mesmo, foi feita através de 

inquéritos em vários momentos (inicio, meio e 

fim) a vários grupos, nomeadamente aos 

alunos, aos professores e aos auxiliares de 

acção-educativa. A escola também utilizou um 

método próprio de avaliação do projecto mais, 

precisamente a observação directa e fichas: 

“Nós utilizamos a observação directa mais 

como método e também um género de fichas 

para verificar a apreensão de conteúdos do 

que vamos trabalhando e daquilo que 

sabemos que os miúdos podem aprender a 

partir de cada experiência que desenvolvem. 

Verificamos que tudo aquilo que os miúdos 

vivenciam fica interiorizado. Fazemos listas de 

presenças nas reuniões de pais para 

verificarmos se valeu a pena ou não.”  

Os principais sucessos verificados incidiram 

sobretudo na sensibilização da população e na 

forma como todos se disponibilizaram para 

participar no projecto, principalmente as 

crianças que manifestaram muito entusiasmo: 

“Nós sentimos que os miúdos gostaram 

mesmo (…)” As dificuldades sentidas foram 

mais em termos de falta de tempo: “O tempo é 

importante e nós tivemos pouco tempo, o 

tempo tornou-se apertado para os professores 

conciliarem tudo o que tinham para fazer.” 

Sublinhe-se que ao longo do projecto, todos 

receberam formação, quer os alunos e 

professores, quer os auxiliares de acção 

educativa. 

 

O projecto, na perspectiva dos alunos 

Tendo em conta a idade dos alunos, foram 

feitas somente algumas questões mais 

simples e de opinião para que ficássemos a 

perceber qual o impacto que o projecto teve 

sobre os mesmos, de que forma participaram 

e o que aprenderam. O inquérito foi feito a 3 

alunos do último ano do 1º ciclo. 

Os alunos manifestaram sentimentos de 

interesse e satisfação pelas actividades 

realizadas. A participação deles incidiu numa 

componente didáctica mais prática, como por 

exemplo, viram um filme alusivo ao tema, 

discutiram questões relacionadas com o 

ambiente, fizeram poemas, jogos 

pedagógicos, confeccionaram uma mascote 
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(que apelidaram de Topas). Estas actividades 

eram as que estavam mais vivas nas 

memórias das crianças, pois foram as que as 

marcaram mais e as que tinham gostado mais. 

Quando foram questionados pelo que menos 

gostaram de fazer, responderam com 

prontidão de que tinham gostado de tudo e 

que gostavam de continuar o projecto este 

ano.  

Em termos de conteúdos, aprenderam: “não 

podemos deitar lixo para o chão” e “não poluir 

o ambiente”. 

O projecto, na perspectiva dos pais/ 
encarregados de educação 

Segundo a explicação da mãe entrevistada 

que participou activamente no projecto sobre a 

ribeira, facto que foi facilitado por ser 

funcionária da escola, os alunos em conjunto 

com os professores fizeram um estudo, 

realizaram uma visita para verem o estado de 

poluição e tentaram fazer uma acção de 

sensibilização junto dos residentes da 

comunidade para que estes a preservem e 

“para cuidarem um pouco mais da ribeira”.

O envolvimento da mãe entrevistada neste 

projecto consistiu na explicação de como se 

faz a separação do lixo e na transmissão de 

informação sobre a poluição das ribeiras - 

“Falamos sobre a separação de lixo e sobre a 

poluição nas ribeiras, neste caso, que era o 

que nos interessava mais.” 

Conforme o testemunho desta mãe, “Olhe, 

precisei de ter conhecimentos sobre a 

separação de lixos!”. Assim, os conhecimentos 

que precisou de ter foram acerca da 

separação do lixo, que obteve através de uma 

acção de formação da Lipor, fez um pequeno 

estudo sobre a poluição nas ribeiras e os 

resíduos que se deitam nas mesmas e fez 

uma acção de formação com uma professora 

sobre estes assuntos. 

Após a participação neste projecto alterou 

alguns hábitos na sua vida, nomeadamente a 

separação do lixo que faz em casa, que 

começou a ser feita correctamente, 

“Aprendemos que pelo menos o óleo de fritar, 

nós costumávamos pôr ou pela sanita ou pela 

banca abaixo, agora não. Ponho-o numa 

embalagenzinha e deito no lixo, pelo menos 

isso.” 

 
O projecto, na perspectiva do pessoal não 

docente  

Na óptica desta funcionária entrevistada o 

projecto foi um acontecimento positivo, ficaram 

a perceber como a água é tratada e o que 

devem fazer relativamente à água em 

questões de poupança e de preservação, 

“conhecer um bocadinho de cada do que 

devemos fazer”. A funcionária contribuiu, 

dentro do projecto, com a elaboração de umas 

gotinhas de água em esponja e na explicação 

de algumas coisas que as crianças deveriam 

fazer para poupar água,” por exemplo, na pré-

escolar estivemos a fazer as gotinhas de água 

com os meninos (…) explicamos como se 

devia poupar e essas coisas”. 

Segundo a opinião da funcionária a formação 

que possuía foi-lhe suficiente para participar 

no projecto. Não sentiu necessidade de 

aprofundar os seus conhecimentos nem de 

fazer formação: “Foi o que nós aprendemos 
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aqui, já sabemos não é?”. A mesma referiu 

que o que aprendeu foi na sala de aula.  

Nos seus hábitos quotidianos não houve 

grandes alterações pois já tinha conhecimento 

de algumas coisas mas o projecto permitiu-lhe 

ficar mais esclarecida, “Quer dizer, sim. Eu já 

sabia o que se deve fazer. Mudou, fiquei mais 

esclarecida, mas já tinha alguns 

conhecimentos. 

Breve caracterização da escola  
Localização: Bairro Piscatório 4500-604 Silvalde 

Níveis de ensino leccionados: Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico 

Nº total de alunos: 160  

Nº total de professores: 11  

Pessoal não docente (nº): 6  

A escola EB1/JI da Marinha faz parte do Agrupamento de Escolas de Domingos Capela e situa-se num bairro 

tipicamente piscatório, com pessoas humildes, pouco alfabetizadas e com níveis de carência económica e social 

elevados. A maioria da população que constitui a comunidade sobrevive com o rendimento mínimo e da boa 

vontade do mar. Segundo a coordenadora do projecto esta comunidade que envolve a escola para além de ter 

uma consciência interventora, absorve de imediato as acções de sensibilização que são promovidas. Embora, 

sejam pessoas pouco escolarizadas estão despertas e receptivas para este tipo de intervenção ambiental.   

A associação de pais nesta escola funcionou como promotora do espírito activo e interventor dos pais e 

encarregados de educação, que passaram a envolver-se mais na vida escolar dos filhos. No entanto, salienta-se 

que esta colaboração funciona mais em termos práticos e em dinâmicas que demonstrem resultados imediatos. 

Ou seja, para mobilizar esta comunidade educativa é necessário trabalhar no contexto quotidiano, com temáticas 

significativas para os mesmos. Um dos veículos para chegar até eles é através das crianças que têm um grande 

poder de influência, principalmente no seio da família.  

 
Ficha técnica do projecto: 

Principais objectivos: conjugação entre as questões curriculares, pedagógicas e a temática do projecto 

abrangendo todas as faixas etárias da escola; sensibilização dos alunos e da população sobre a temática da 

água e a promoção da mudança de atitudes 

Temas ambientais alvo: ribeira; água; resíduos 

Principais actividades do projecto: construíram uma história comum com todas as turmas; 

- fazem o mês da criança com diversas actividades (em Junho); fizeram o cartão eco-estudante; pintura de 

painéis de sensibilização para colocar na ribeira (em pano) e na escola; oficinas ao livre, por exemplo, de 

reciclagem; fizeram muitas actividades ao ar livre: jogos didácticos, oficinas, etc.; filmes, fornecidos pela Lipor, 

pedagógicos de acordo com as temáticas desenvolvidas “profunda ameaça”; a “Viagem sem Fim”; construíram 

uma mascote – o Topas; fizeram desdobrareis (que continha o sonho deles em transformar a ribeira em algo 

aprazível e despoluído); fazem o dia da terra, da água 

Nº de anos de existência: 1
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Nº médio de professores envolvidos/ano: 10  

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 160 

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 7

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 12 (elementos da associação de pais) 

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 8 professores do 

1ºciclo, com experiência profissional entre os 4 e os 30 anos; 2 professoras de educação de infância, com 

experiência profissional entre os 26 e 26 anos  

Que estruturas regionais de EA utilizam: instalações da Lipor;  

Principais parceiros: Lipor; Autarquia; Águas do Douro e Paiva; Associação de Desenvolvimento do Concelho 

de Espinho 

Principais sucessos: sensibilização da população e na forma como todos se disponibilizaram para participar no 

projecto, principalmente as crianças que manifestaram muito entusiasmo 

Principais dificuldades: falta de tempo 

Coordenador(a) do projecto: Maria do Céu Correia de Oliveira  

Área disciplinar: - 

Telefone: 22734372 

E-mail: info@eb1-marinha-n1.rcts.pt 
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Escola [EB 2,3 Domingos Capela] 
Concelho [Espinho] 
Projecto [Clube Hedera Helix] 
 

Quando se entra nesta escola o nosso olhar é de imediato roubado para a observação 
da limpeza e asseio do espaço, proporcionado pelo Clube Hedera Helix. Já com sete 
anos de idade, as actividades desenvolvidas vão ao encontro das temáticas da 
limpeza, higiene e reciclagem, para além da valorização da natureza, uma vez que são 
problemáticas que assomam o meio envolvente da escola. Já reúnem alguns prémios 
que são exibidos com orgulho e que servem de motivação para se investir ainda mais 
no projecto. Neste clube, coordenado e participado só por docentes do sexo feminino, 
desconhecem os conceitos de dificuldade e de desistência e sentem-se bem 
acolhidas pelo conselho executivo: “A escola gosta deste projecto” e “todos os anos 
nos dá carta branca”. Um dos sucessos que declaram é o de que “temos sempre 
clientes”, pois os alunos procuram muito o clube.  

Os recursos financeiros para o clube vêm do orçamento da escola e de cotas 
simbólicas pagas pelos membros do clube (alunos e professores).  

O envolvimento da comunidade das acções é baixo mas em algumas actividades o 
clube abre-se ao exterior, interagindo com idosos da comunidade, por exemplo. 

Os alunos nada mudariam na dinâmica do clube mas gostavam de aprender no futuro 
sobre “o motivo da extinção dos animais”… Mais um desafio para o Clube Hedera 
Helix. 

 

O historial do projecto é muito elementar. Tudo 

começou quando a escola recebeu uma 

comunicação do projecto Prosepe em panfleto. 

Foi analisado, gostaram e decidiram aderir.  

Na altura, a escola estava a orientar estágios 

do Instituto Piaget e os estagiários colaboram 

na implementação do Prosepe, o que facilitou 

todo o processo. A professora Dalila Reis 

considerou o ano de arranque como o mais 

complicado. 

A primeira estratégia utilizada para 

conseguirem inscrições foi elaborar cartazes 

com o intuito, não só, de cativar os alunos, 

mas também de divulgarem o projecto a toda a 

comunidade. Ao fim de uns anos verificaram 

que este processo era um fracasso, pois não 
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conseguiam responder de acordo com a 

disponibilidade dos alunos. Decidiram, então, 

recorrer a outro método que se mostrou mais 

eficaz. Optaram por primeiro ver a 

disponibilidade dos alunos e ajustar o horário 

do clube e dos professores a esse tempo livre.  

Instituíram como princípio que os antigos 

elementos do clube eram sempre os primeiros 

a ser convidados para continuarem, caso 

estivessem interessados, posteriormente 

procuraram junto das turmas alunos que 

estivessem motivados pelo projecto. 

O plano de funcionamento do clube foi 

elaborado de acordo com o plano geral 

proposto pelo Prosepe e ao longo do ano, 

caso fosse necessário, faziam os ajustes.  

As problemáticas abordadas no clube estão 

relacionados com a higiene, limpeza e 

reciclagem, pois estes assuntos estão muitos 

ligados com as carências iminentes da zona 

em redor da escola “(…) tem muito a ver com 

a questão social, porque isto é uma zona com 

essas carências.” 

Os Objectivos do Clube são: desenvolver 

actividades que conduzam a um melhor 

conhecimento, pelos alunos, dos recursos 

florestais; desenvolver, nos alunos, 

competências de comunicação, 

designadamente com a utilização da Internet e 

responsabilizar os jovens para que eles 

transmitam os princípios adquiridos, não só na 

comunidade escolar, como no meio onde está 

inserida. 

Este projecto, com o decorrer do tempo, 

propiciou resultados muito significativos para 

toda a escola, ou seja, melhorou imenso a 

parte de embelezamento e limpeza/higiene e, 

sobretudo, desenvolveu o gosto pela natureza. 

As actividades desenvolvidas surgem de duas 

formas. Uma delas vem sob a orientação do 

Prosepe e as outras despontam tendo em 

conta o contexto da escola. Exemplos de 

algumas actividades realizadas: 

- Recolha de pilhas  

- Limpeza da praia 

- Estudar as borboletas 

- Observar a biodiversidade 

- Construir um herbário 

O projecto não foi directamente articulado com 

os conteúdos programáticos. No entanto, 

houve um caso de duas turmas que tinham o 

mesmo professor da Área de Projecto e Dalila 

Reis propôs-lhe que os alunos trabalhassem o 

Prosepe nessa área disciplinar. Tal aconteceu, 

“(…) porque tivemos autonomia por parte da 

escola (…)”. 

Não existe envolvimento da comunidade nas 

actividades do clube. Nota-se um grande 

interesse por todos os que assistem de perto e 

têm conhecimento do trabalho coordenado por 

Dalila Reis mas não há intervenção. Este 

interesse materializa-se na disponibilização de 

material, na indicação de artigos ou matérias 

sobre assuntos ecológicos, entre outros actos 

pontuais. Dalila Reis citou alguns exemplos 

desse envolvimento esporádico da 

comunidade: ”a comunidade aderiu no Dia 

Mundial da Limpeza e colaboraram connosco. 

Na comemoração do dia 4 de Março 

convidamos um lar de terceira idade a assistir 

a uma apresentação sobre os cogumelos e no 

final lancharam connosco.” 
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Este apagado envolvimento acontece porque o 

objectivo do projecto é mais a sensibilização 

dos jovens para o futuro e não tanto a 

preocupação de envolver todos no projecto. 

O projecto não recebe nenhum tipo de 

financiamento. Trabalha somente com os 

recursos disponíveis e facilitados pela escola 

”a escola todos os anos nos dá carta branca” e

por cotas simbólicas pagas pelos membros do 

clube (alunos e professores). 

Dalila Reis salientou o facto de o projecto ser o 

mais antigo na escola e por isso tem um 

grande dinamismo e projecção: ”Tem sido 

fácil, mesmo quando acabou as verbas do 

Prosepe, nós continuamos dispostos a 

continuar.” Este ano, 20005, ganharam dois 

prémios, no âmbito do Prosepe, um pela boa 

manutenção da página da Internet e outro por 

uma actividade desenvolvia no contexto da 

comemoração das Maias. E no FAPAS 

ganharam um prémio a nível nacional sobre a 

preservação da fauna e da flora nas dunas, 

uma vez que o FAPAS é uma organização que 

promove a protecção e monitorização da fauna 

e da flora. Referências feitas com um brilho 

nos olhos e muita satisfação pelo impacto 

alcançado. 

Os métodos de avaliação utilizados para 

apreciarem o trabalho desenvolvido pelo clube 

são questionários/inquéritos aplicados aos 

alunos. 

Os sucessos do projecto são enumerados pela 

professora com grande satisfação, indicando: 

a adesão constante dos alunos: “temos 

sempre clientes”; a continuidade do projecto 

ao longo dos anos; a educação e o gosto dos 

alunos pela escola; e os prémios que têm 

ganhado. 

Quando questionada sobre as dificuldades do 

projecto Dalila Reis esboçou um sorriso e 

disse: “Não tenho tido muitas! Eu confesso! A 

escola gosta deste projecto. Há sempre um 

acompanhamento constante. Na parte 

económica também, temos apoios.” 

 

O projecto, na perspectiva dos alunos 

Num pequeno intervalo feito durante as suas 

actividades, três alunas – a Sónia, a Vanessa 

e a Ana – concordaram em dar-nos as suas 

opiniões sobre o clube. Segundo o testemunho 

destas alunas, os seus papéis no clube dizem 

essencialmente respeito à responsabilidade 

de: “cuidar da natureza.” Esta árdua tarefa é 

levada a cabo através da limpeza da escola, 

do arranjo dos jardins, da plantação de 

árvores, da recolha de pilhas, da confecção de 

um insecticida contra pulgões, entre outras 

actividades nomeadas pelas alunas.  

Apesar de terem afirmado prontamente que 

gostaram de fazer tudo, indicaram que destas 

tarefas, as que mais as aliciaram foi terem de 

cuidar do jardim da escola e terem de proteger 

as dunas.  

Da participação no clube aprenderam que: 

“Que a natureza é de todos e que devemos 

preservá-la. Ensinar aos outros para cuidá-la, 

pois nós temos de dar o exemplo.” E sentem-

se úteis porque estão a contribuir para a 

escola: ”Ficar mais agradável, mais limpa e 

com mais espaços verdes.” 

Estas alunas estão sensibilizadas para não 

deitarem lixo para o chão e para transmitirem 
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esses conhecimentos aos outros, 

principalmente aos familiares e vizinhos.  

Consideram que o projecto está bem 

estruturado e como tal não mudavam nada do 

que se faz: “Está tudo bem organizado. Temos 

primeiro a aula teórica e depois é que vamos 

para a aula prática.”. A Sónia, a Vanessa e a 

Ana são da mesma opinião relativamente ao 

que se deve fazer mais em projectos de 

educação ambiental para aprenderem ainda 

mais, acham que deveria haver mais cartazes 

a informar e a sensibilizar as pessoas. Estas 

alunas têm curiosidade em aprenderem sobre 

o motivo da extinção dos animais. 

 

Breve caracterização da escola  
Localização: Rua D. Dinis, 4500-643 Silvalde (Espinho) 

Níveis de ensino leccionados: 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico 

Nº total de alunos: 584 

Nº total de professores: 78  

Pessoal não docente (nº): 24 auxiliares e 9 administrativas 

A escola Domingos Capela é a sede do agrupamento de um conjunto de escolas de Espinho. Localiza-se numa 

zona que economicamente está dependente da pesca. As pessoas são pouco escolarizadas e não valorizam 

muito os saberes, dão mais importância à experiência prática que lhes vai garantindo o seu dia-a-dia. 

Consequentemente, os pais desta comunidade não têm aspirações académicas elevadas para os seus filhos. 

Provenientes de um estrato social médio baixo, os alunos são problemáticos em termos comportamentais, um 

sucesso ganho pela escola a este nível é perdido em casa, pois estes perdem as referências e não têm o devido 

acompanhamento. 

Segundo a coordenadora do projecto, Dalila Reis, a escola é humanamente fantástica, quer no que diz respeito 

aos funcionários, quer aos professores, o que dá muito prazer trabalhar e de uma maneira ou de outra 

(indirectamente) todos ajudam. 

 
Ficha técnica do projecto: 

Principais objectivos: desenvolver actividades que conduzam a um melhor conhecimento, pelos alunos, dos 

recursos florestais; desenvolver, nos alunos, competências de comunicação, designadamente com a utilização 

da Internet e responsabilizar os jovens para que eles transmitam os princípios adquiridos, não só na comunidade 

escolar, como no meio onde está inserida. 

Temas ambientais alvo: higiene, limpeza e reciclagem 

Principais actividades do projecto: recolha de pilhas; limpeza da praia; estudar as borboletas; observar a 

biodiversidade; construir um herbário 

Nº de anos de existência: 7 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 5/6 

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 38  

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 0 
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Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 0 

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: Coordenadora 

(Maria Clotilde, Matemática e Ciências, 30 anos); Professoras aderentes: Maria Celeste Tato (Matemática e 

Ciência, 25 anos), Maria Amélia Ruivinho (EVT, 25 anos); Professoras Cooperantes: Natália Almeida 

(Matemática e Ciência, 2 anos), Susana (Inglês, 10 anos) 

Que estruturas regionais de EA utilizam: Praia de Santa Rita (Vila Nova de Gaia); Praia de Silvalde (Salreu) 

Principais parceiros: FAPAS; Bombeiros Voluntários de Espinho; CERCI de Espinho 

Principais sucessos: a adesão constante dos alunos; a continuidade do projecto ao longo dos anos; a 

educação e o gosto dos alunos pela escola; os jovens ficam sensibilizados no futuro e os prémios que têm 

ganhado 

Principais dificuldades: não foi declarada qualquer tipo de dificuldade 

 

Coordenador(a) do projecto: Maria Dalila Reis 

Área disciplinar: Biologia 

Telefone: 227343415 

E-mail: mdalilareis@hotmail.com 
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Escola [Escola Secundária Dr. Manuel Gomes Almeida] 
Concelho [Espinho] 
Projecto [Clube do Ambiente] 
 

O Clube do Ambiente da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes Almeida já conta com 
nove anos de existência e com a teimosia e persistência de dois professores que 
tentam manter o clube vivo. Através do discurso dos professores Alberto Caeiro e 
Octávio Lima podemos apreciar que o clube tem um funcionamento muito prático e 
caracteriza-se por ter iniciativas que pretendem o reflexo junto da sociedade 
envolvente da escola. Estes professores ambicionam fomentar o carácter interventor 
e activo dos alunos em prol causas ambientais injustas. Os 15 alunos participantes no 
projecto, num trabalho conjunto com os dois professores, têm um método muito 
caseiro de agir, não seguem grandes planificações mas têm conseguido bons 
resultados.   

 

Caracterização do projecto  

Foi Octávio Limão que tomou a iniciativa de 

propor a dinamização do Clube de Ambiente à 

escola, ou seja, foi uma iniciativa espontânea 

que cativou a direcção da escola e teve força 

no meio dos alunos.  

Os objectivos do clube incidem em: 

consciencializar os jovens para a necessidade 

de proteger e defender o ambiente; de 

desenvolver uma consciência ecológica que 

deverá reflectir-se no dia-a-dia dos alunos; de 

incutir o espírito crítico através da observação 

da realidade, de forma a adquirirem uma 

relação com o meio ambiente menos 

agressiva. 

Como resultados, esperam que os alunos se 

tornassem cidadãos respeitadores do 

ambiente, intervenientes, possuidores de 

espírito crítico, que exercessem a cidadania, 

por exemplo, em situações que se apercebam 

que algo não está bem. E que além de 

praticarem transmitam aos que estão à sua 

volta a informação de que devemos ser 

cidadãos ecológicos. 

O projecto do clube conta com um plano anual 

de actividades que envolve um conjunto de 

reuniões e de dinâmicas. Este é levado ao 

Conselho Pedagógico onde é aprovado e 

posteriormente é posto em excussão.  

A rede que sustenta o funcionamento do 

projecto assenta num conjunto de reuniões 

periódicas, pelo menos uma vez por mês, para 

serem discutidas metas e serem definidos 

objectivos. O plano estipulado não é rígido e 

se surgirem novas actividades podem ser 

sempre acrescentadas. 
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As actividades privilegiadas são: 

- Realização de observações costeiras, que 

fazem com bastante frequência de Outubro a 

Abril. Nesta actividade percorrem um percurso 

de Paramos a Espinho e depois realizam 

relatórios pormenorizados dessas saídas de 

campo. 

- Participaram nas Olimpíadas do Ambiente  

- Realizaram visitas de Estudo  

- Fizeram limpeza de praias  

- Realizaram acampamentos no final do ano / 

subida dos rios  

- Plantação de árvores  

- Fizeram limpeza e recolha de lixo fora das 

aulas, durante o fim-de-semana.  

Estas actividades são privilegiadas com o 

intuito de mostrar aos alunos uma realidade 

alternativa daquela em que eles vivem, ou 

seja, o meio urbano. Com estas actividades, 

os alunos têm a oportunidade de tirar certas 

ilações dos valores, em termos do que está 

certo e o que está errado, para poderem 

intervir; conhecer novas realidades que 

permitam encarar o meio urbano como um 

meio onde também é possível colocar em 

prática os princípios ecológicos. 

Além disso, como estas actividades promove-

se o convívio e a socialização. São actividades 

feitas durante os fins-de-semana, devido ao 

escasso tempo dos alunos. 

A articulação existente entre os conteúdos 

programáticos coincide principalmente com a 

disciplina de Ciências Naturais. Por exemplo, 

quando encontravam aves mortas na praia por 

causa das tempestades do mês de Dezembro, 

levavam para as aulas onde procuraram 

identificar as espécies, a causa de morte, 

etc.… 

As problemáticas trabalhadas tentavam ir de 

encontro ao contexto envolvente da escola. 

Por exemplo, trataram o despejo de lixo 

(plástico) junto de uma zona social degradada, 

na zona de Silvalde e Marinha, e fazem 

também a subida dos rios e das ribeiras da 

zona para as observarem. 

O envolvimento da comunidade (mesmo da 

restante comunidade escolar) nestas 

actividades é praticamente inexistente. 

Pontualmente participam outros professores e 

alunos e alguns pais mas nada de significativo, 

pois não exercem uma intervenção activa. 

Os apoios financeiros que o projecto recebe 

são da junta de freguesia de Espinho que 

forneceu uma verba de 500 euros. 

A avaliação do projecto é informal e baseada 

somente na frequência da participação dos 

alunos nas actividades. 

Os sucessos do projecto são recordados pelo 

professor coordenador como: iniciativas de 

denúncia, nas quais participaram às 

autoridades competentes algumas situações 

de incumprimento ambiental. Também 

considera a observação de aves e as 

operações de limpeza, sucessos porque fazem 

relatórios e enviam essa informação para 

universidades que a utilizam e trabalham. 

As dificuldades enumeradas foram: a 

dificuldade em cativar mais alunos; a 

disponibilidade dos alunos e a falta de 

iniciativa.  
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Breve caracterização da escola  

Localização: Rua 35, 4501-852 Espinho 

Níveis de ensino leccionados: 3º ciclo e secundária 

Nº total de alunos: 1.400 

Nº total de professores: 160 

Pessoal não docente (nº): 67 

Ficha técnica do projecto: 

Principais objectivos: consciencializar os jovens para a necessidade de proteger e defender o ambiente; de 

desenvolver uma consciência ecológica; de incutir o espírito crítico através da observação da realidade 

Temas ambientais alvo: resíduos; aves; conservação da natureza 

Principais actividades do projecto: Observações costeiras; Olimpíadas do Ambiente; Visitas de Estudo; 

Limpeza de praias; Acampamentos no final do ano / subida dos rios; Plantação de arvores; Limpeza e recolha de 

lixo fora das aulas, durante o fim-de-semana 

Nº de anos de existência: 9 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 2

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 15 (7º e 8º ano) 

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 0 

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 0 

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: professor de 

Biologia e Geologia, 20 anos de experiência; professor de Inglês, 30 anos de experiência 

Que estruturas regionais de EA utilizam: Junta de Freguesia de Espinho, Parque Biológico de Gaia, Lipor, 

Parque da Cidade; Reserva Natural da Dunas de S. Jacinto; Quinta de Santo Inácio 

Principais parceiros: Câmara Municipal de Espinho e a Junta de Freguesia de Espinho 

Principais sucessos: iniciativas de denúncia (intervenção), apresentação de dados dos seus trabalhos e 

actividades a universidades, contribuindo para o saber científico (por exemplo, os dados das inspecções 

costeiras).  

Principais dificuldades: dificuldade em cativar mais alunos; a disponibilidade dos alunos e a falta de iniciativa 

 

Coordenador(a) do projecto: Octávio Lima 

Área disciplinar: Inglês 

Telefone: 227340580 

E-mail: olima3@sapo.pt 
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Escola [Jardim-de-Infância de Trás da Serra] 
Concelho [Gondomar] 
Projecto [Concurso: “Quanto mais separas, mais ganhas”] 
 

Uma ideia tão simples como um concurso de recolha selectiva de resíduos, 
conseguiu mobilizar e envolver as famílias deste Jardim-de-Infância que, até aí, mal 
entravam no espaço onde ficam, diariamente, as suas crianças. Além do terceiro lugar 
no concurso que viria a render um computador com ligação à Internet, através deste 
projecto adquiriram-se novas atitudes e comportamentos em relação aos resíduos 
sólidos urbanos. A competição entre vários jardins-de-infância da mesma freguesia 
(dois dos quais com um prémio), motivou ainda mais a afluência de familiares e 
vizinhos a esta iniciativa. As actividades desenvolvidas em torno da mascote 
“Virgolino Pascoal” são um bom exemplo de articulação entre o projecto e os 
conteúdos curriculares do Ensino Pré-escolar. 

 

O projecto, na perspectiva do coordenador 
O projecto “Quanto mais separas, mais 

ganhas” foi desenvolvido no ano lectivo de 

2004/2005, sob a coordenação da educadora 

Goreti Rosas, tendo o JI de Trás da Serra 

ganho o terceiro prémio. Ou seja, esta 

instituição ficou em terceiro lugar em termos 

de quantidade de resíduos recolhidos, em 

peso (papel, cartão e embalagens de plástico 

e metal). Este projecto foi uma iniciativa do 

Departamento de Ambiente e Serviços 

Urbanos da Câmara Municipal de Gondomar/ 

Lipor, e depois do JI ter recebido informações 

sobre o projecto/concurso, resolveu aderir. 

Segundo Goreti Rosas, esta adesão deu-se 

pelo facto de se tratar de uma zona 

carenciada, na qual este tipo de iniciativas 

pode ajudar a fomentar uma maior coesão 

social e contribuir para uma educação cívica 

dos habitantes do Bairro. Por outro lado, já 

tinham participado num concurso da Lipor e 

tendo o JI ganho o primeiro prémio (Concurso 

dos Espantalhos), havia muita motivação para 

uma segunda competição. O terceiro prémio 

consistia em dinheiro, para material didáctico, 

que o JI pensa investir na aquisição de mais 

um computador e acesso à Internet.  

Deste modo, os principais objectivos deste 

projecto eram, não só sensibilizar a 

comunidade local para a separação dos 

resíduos, como também incutir às famílias a 

noção de que “(…) um espaço limpo gera um 

bom ambiente a vários níveis.” (Goreti Rosas), 

e ainda assumir que as crianças podem ser 

agentes de promoção ambiental junto das 

famílias. 
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Para planearem a implementação do projecto, 

as educadoras fizeram uma reunião com os 

pais onde apresentaram o projecto, as razões 

e a motivação para a sua realização, assim 

como o cronograma das actividades (o Jardim-

de-Infância só aderiu em Janeiro, embora o 

concurso tenha começado em Outubro). As 

educadoras elaboraram panfletos para 

distribuir pelas famílias das crianças e a partir 

do momento da reunião, os pais começaram a 

trazer resíduos para o JI (ex. papel e 

embalagens de cartão, plástico e metal). Os 

cantoneiros da Câmara Municipal de 

Gondomar, por sua vez, recolhiam estes 

resíduos e procediam à sua pesagem para 

serem encaminhados para a Lipor. Para 

armazenar os resíduos entregues no JI, o 

promotor cedeu dois contentores (um 

“embalão” e um “papelão”). 

O processo começou por ser lento, contudo, 

depois de saberem que havia outras escolas 

que já tinham acumulado uma quantidade 

elevada de resíduos, empenharam-se ainda 

mais. De facto, no início do projecto, as 

educadoras esperaram que houvesse adesão 

por parte da comunidade, mas não num nível 

tão elevado como aconteceu. Por exemplo, os 

pais, outros familiares e vizinhos chegaram a ir 

buscar resíduos, por diversas vezes, a várias 

mercearias, cafés etc. para contribuir, o mais 

possível, para a acumulação dos resíduos. 

No âmbito do projecto, as educadoras 

realizaram uma série de actividades que foram 

escolhidas por se adaptarem à faixa etária das 

crianças (3 e 4 anos de idade), uma vez que 

têm uma grande componente lúdica. Justificou 

ainda a abordagem do tema dos resíduos por 

ter sido uma iniciativa do Departamento de 

Ambiente e Serviços Urbanos da Câmara 

Municipal de Gondomar e da Lipor(entidade 

gestora de resíduos sólidos urbanos). 

Em concreto, os alunos estiveram a ajudar na 

limpeza do recreio (ex. apanharam papéis que 

estavam no chão); no Natal, construíram uma 

árvore em papel de jornal e decoraram-na com 

folhas secas; no Carnaval fizeram máscaras 

com papel; na Páscoa elaboraram um 

boneco/mascote em forma de ovo e feito de 

papel de jornal – o “Virgolino Pascoal”; fizeram 

outros trabalhos em papel de jornal e várias 

actividades de corte e colagem a partir de 

materiais usados; construíram um jogo 

pedagógico sobre formas geométricas; e 

fizeram um panfleto para os pais (feitos pelas 

educadoras). 

Foram, também, à Horta da Formiga (Lipor I, 

Ermesinde) para observar a prática agrícola 

biológica e o método de compostagem 

doméstica que este JI pretende, no futuro, 

implementar. Para além desta estrutura física

do Grande Porto que utilizaram no âmbito do 

projecto, foram também convidados pela 

Câmara Municipal de Gondomar para 

colaborar na dinamização do Dia da Árvore e 

da Água, na Quinta das Freiras, em Rio Tinto. 

Para além da componente lúdica, este projecto 

foi articulado com os conteúdos do Ensino 

Pré-escolar. Referimo-nos, nomeadamente, à 

integração do projecto na área da Expressão 

Plástica (ex. na realização do boneco em 

papel de jornal – o “Virgolino Pascoal”); na 

área da Expressão Dramática (ex. as crianças 

falavam com o “Virgolino Pascoal”); na área de 

conhecimentos sociais, as crianças discutiam 
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sobre a idade e o estado civil do “Virgolino 

Pascoal”, etc.. Embora a integração tenha sido 

mais esporádica no caso da Matemática, 

falaram das formas e do tamanho dos 

resíduos. 

Apesar de não ter havido uma avaliação

sistematizada do projecto, as educadoras 

fizeram uma avaliação interna, a par com a 

avaliação global do JI que é realizada no fim 

do ano lectivo. Nesta sequência, Goreti 

considerou que o projecto teve vários 

sucessos, entre eles, uma maior aproximação 

dos pais à escola e a valorização do Ensino 

Pré-escolar pelos mesmos. Em termos de 

dificuldades houve apenas referência à falta 

de espaço no interior do JI devido à 

acumulação de resíduos de embalagens, 

problema este que foi contornado pela maior 

frequência de recolha por parte da Câmara 

Municipal de Gondomar. 

Finalmente, segundo esta coordenadora, para 

o desenvolvimento deste tipo de projectos é 

necessário: “(…) acreditar neles, é preciso ter 

formação adequada e estar bem elucidado 

quanto às suas implicações e ter capacidade 

de organização e comunicação com os pais”. 

Acrescenta que sente sempre necessidade de 

formação. 

 

O projecto, na perspectiva dos alunos  

Com a ajuda da educadora, falámos com 

crianças de 4 e 5 anos sobre as actividades 

desenvolvidas, o André Rafael, o André, a 

Bruna e a Sara.  

Três das crianças disseram que no projecto 

estiveram a apanhar resíduos na escola e que 

os colocaram num saco para ir para a Lipor, 

que trouxeram lixo de casa (revistas e jornais) 

e que puseram no ecoponto. Lembraram-se 

que fizeram uma máscara de Carnaval com 

papel de jornal e que fizeram desenhos. A 

Educadora lembrou-lhes que houve uma 

notícia sobre o projecto que foi enviada para o 

se site do Agrupamento (as crianças 

lembravam-se da palavra “Internet”). 

Sobre as actividades que gostaram mais de 

fazer, lembraram-se que gostaram de falar 

com o ovo – “Virgolino Pascoal” feito de papel 

de jornal.  

Estas crianças relataram várias coisas que 

aprenderam com o projecto, nomeadamente, 

que se devia limpar a escola para não ficar 

suja, que se deviam arrumar os livros depois 

de brincar, que é importante separar o lixo 

(referiram os resíduos que podem ir para cada 

um dos contentores de ecoponto) e que o 

papel recolhido vai para uma fábrica porque 

“Do papel velho faz-se novo” (Bruna). 

Estas crianças gostariam de continuar a 

desenvolver este projecto com excepção do 

André que não tinha gostado de apanhar o lixo 

em casa. 

 

O projecto, na perspectiva dos pais 

Tivemos a oportunidade de falar com duas 

mães sobre o projecto. Ao descrever a 

iniciativa, a mãe Sara Fernandes (mãe da 

aluna Sara que fora entrevistada) explicou que 

este servia para angariar fundos para o JI. 

Tanto esta mãe como Rosa Neves disseram 

também que este projecto pretendia educar as 

pessoas para separar os resíduos. 
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A participação destas mães no projecto deu-se 

ao nível da recolha e transporte de resíduos 

(cartões, embalagens de plástico) para o JI. 

Sara Fernandes afirmou também que apelou 

aos avós das crianças e aos vizinhos para 

ajudarem no concurso e que incentivou a filha 

para separar os resíduos no dia-a-dia. 

Os conhecimentos necessários para participar 

neste projecto (modo de separação dos 

resíduos) foram transmitidos aos pais pela 

educadora, apesar da Sara Fernandes já 

saber anteriormente como fazê-lo. 

Em termos de impacto deste projecto no dia-a-

dia destas mães, enquanto que Sara 

Fernandes já separava os resíduos em casa 

antes e bastou trazê-los para a escola, Rosa 

admite que passou a separar as embalagens e 

o papel com maior frequência. 

 
O projecto, na perspectiva do pessoal não 

docente  

A auxiliar de acção educativa com quem 

falámos, Conceição Oliveira, explicou que 

inicialmente tinha havido uma reunião com os 

pais e familiares dos alunos para eles 

trouxessem resíduos de papel e embalagens 

(plástico e metal) para o JI. Informou-nos que 

o projecto só começou em Janeiro de 2005 e 

quando constataram que o JI só tinha 

acumulado 20Kg e que havia escolas da zona 

com 100Kg, não só os pais contribuíram para 

a recolha mas também tios, avós, vizinhos e 

outros.  

A participação desta auxiliar passou pela 

separação dos resíduos que eram trazidos 

pelas famílias, uma vez que muitos pais não 

sabiam fazê-la correctamente em casa. Ajudou 

a compactar/espalmar uma quantidade 

elevada de caixas de cartão que eram trazidas 

de lojas e também trouxe de casa resíduos de 

embalagem. 

Na opinião da Conceição, para participar no 

projecto só é necessário saber como se deve 

separar os resíduos e quais podem ser 

depositados no ecoponto. 

Esta participação mudou o seu 

comportamento em relação à deposição 

selectiva dos RSU na medida em que antes só 

separava ocasionalmente e agora separa 

sempre. 

 

Breve caracterização da escola  
Localização: Bairro de Trás da Serra, Jovim, Gondomar 

Níveis de ensino leccionados: Ensino Pré-escolar  
Nº total de alunos: 45 

Nº total de professores: 2 educadoras e 1 educadora do Ensino Especial 

Pessoal não docente (nº): 1 animadora, 1 auxiliar de acção educativa e 1 tarefeira 

O Jardim-de-Infância de Trás da Serra está enquadrado num bairro social que, por sua vez, se situa em meio 

semi-rural. Encontrando-se o Jardim-de-Infância (JI) no interior de um bairro social, naturalmente que o nível 

sócio-económico das famílias que o frequentam é baixo. Trata-se de famílias com problemas e carências a 

vários níveis: famílias desestruturadas, algumas com problemas de toxicodependência e prostituição e existem 

muitas famílias que usufruem do rendimento mínimo garantido.  



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável – anexo 9    20 

Fisicamente, a instituição está localizada na cave de um dos edifícios do bairro, existindo uma série de 

problemas relacionados com este facto: não existe luz natural em alguns compartimentos e a que existe é 

insuficiente; existe um elevado grau e humidade (a associação de pais teve de comprar um desumidificador); 

existem fossas sépticas que já provocaram inundações, para além de emitirem odores desagradáveis. Um 

problema do foro simultaneamente social e espacial do JI relaciona-se com o facto de, diariamente, serem 

“lançados” resíduos (ex. sacos de lixo, beatas de cigarro e outros) para o chão do espaço do recreio, por parte 

de habitantes do prédio. Também fomos informados que já existe um espaço destinado à construção de novas 

instalações do Jardim-de-Infância, que se situa perto da actual estrutura. 

Há quatro anos que esta escola pertence ao Agrupamento Vertical à Beira Douro, altura em que passou a haver 

Projecto Educativo de Agrupamento, que neste momento está a ser reformulado. Desde a sua obrigatoriedade 

que existe Projecto Curricular de Escola e Projectos Curriculares de Turma. 

 
Ficha técnica do projecto 

Principais objectivos: Sensibilizar a comunidade local para a separação dos resíduos, para a limpeza dos 
espaços; incutir às famílias a noção de que um espaço limpo gera um bom ambiente a vários níveis; promover as 
crianças como agentes de promoção ambiental junto das famílias. 
Temas ambientais alvo: Resíduos 

Principais actividades do projecto: Colaboração na limpeza do recreio e das salas; no Natal construíram uma 
árvore em papel de jornal e decoraram-na com folhas secas; no Carnaval fizeram máscaras com papel; na 
Páscoa elaboraram um boneco/mascote feito de papel de jornal; outros trabalhos em papel de jornal e várias 
actividades de corte e colagem a partir de materiais usados; construíram um jogo pedagógico. 
Nº de anos de existência: 1 ano 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 3 (todas as educadoras) 

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 45 (todos – 3, 4 e 5 anos) 

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 3 (todos)  

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: Cerca de 95  

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 1 educadora que 
está há 5 anos no JI e que tem 20 anos de serviço; 1 educadora que está no JI há 2 anos (20 anos de serviço) e 
1 educadora que está no JI há 1 ano e que tem entre 21 e 22 anos de profissão. 
Que estruturas regionais de EA utilizam: Horta da Formiga (Lipor) e Quinta das Freiras (Rio Tinto) 

Principais parceiros: Câmara Municipal de Gondomar, Lipor e Juntas de Freguesia à volta do Bairro de Trás da 
Serra  
Principais sucessos: Maior aproximação dos pais à escola e a valorização do Ensino Pré-escolar pelos 
mesmos. 
Principais dificuldades: Falta de espaço no interior do JI devido à acumulação de resíduos de embalagens. 

Principais sucessos: A melhoria dos espaços verdes da escola.  

Principais dificuldades: A falta de apoios monetários. 

 
Coordenador(a) do projecto: Goreti Rosas 
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Escola [Escola Básica 2,3 de Medas] 
Concelho [Gondomar] 
Projecto [Clube da Floresta - Prosepe] 
 

Ao observar esta escola a partir do exterior somos agradavelmente surpreendidos 
com a variedade de plantas aromáticas, árvores de fruto e outras plantas que nela 
vivem. Estas e outras acções resultam de um esforço que o Clube da Floresta tem 
vindo a desenvolver, ao longo dos seus cinco anos de vida. O Clube vive da 
dedicação de três docentes e de cerca de 50 alunos por ano e mantém-se fiel ao seu 
objectivo principal: promover a preservação das florestas e dos espaços verdes. 
Apesar dos resultados, o coordenador admite que mais poderia ser feito, 
nomeadamente ao nível da integração curricular. Os jovens participantes no Clube 
sentem que estão a melhorar “o visual da escola” e que estão a fazer coisas pelos 
próximos alunos, alunos esses aos quais já começaram a “passar o testemunho”. Os 
jovens deste clube arriscam sugerir que para o futuro gostariam de visitar mais locais 
de Portugal e que querem aprender mais sobre espécies animais e vegetais 
características: “para aprender a dar mais importância ao País”. 

 

O projecto, na perspectiva do coordenador 

O Clube da Floresta desta escola existe desde 

2000/2001 e encontra-se ligado ao projecto 

Prosepe a que esta escola aderiu há vários 

anos. Em conversa com um dos 

coordenadores deste clube, Albino Barbosa, 

não foi possível saber como é que esta 

iniciativa surgiu, uma vez quando este 

professor veio para esta instituição, o projecto 

já tinha dois anos de actividade. Sendo um 

grande entusiasta da natureza, pouco tempo 

depois de ser colocado nesta escola 

entregaram-lhe a coordenação do clube. 

O Clube da Floresta pretende sensibilizar os 

alunos para as questões ambientais e em 

concreto: 

- Sensibilizá-los para a importância das 

florestas; 

- Fomentar o contacto directo com a natureza; 

- Sensibilizar para o uso correcto dos espaços 

(relacionando com a gestão e ocupação dos 

recursos florestais); 

- Incutir e divulgar a importância de proteger a 

floresta (relacionando com a biodiversidade 

animal e vegetal); 

- Ajudar a identificar espécies autóctones e 

alertar para espécies estranhas (pragas); 

- Sensibilizar para o cuidado que se deve ter 

com as questões do ruído e dos resíduos. 

Um dos resultados que esperam, todos os 

anos, é que o jardim da escola seja 
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melhorado, sendo este o principal sucesso que 

Albino Barbosa apontou. Também há 

expectativas em termos de mudança de 

mentalidades do alunos, nomeadamente, que 

não atirem resíduos para o chão e que façam 

a separação dos mesmos.  

Como em outros clubes escolares, os alunos e 

professores conjugam a sua disponibilidade 

para as actividades consoante o horário 

(tempos livres) de cada um. No início do ano, 

os coordenadores vão visitar as turmas, em 

cada sala, e explicam em que é que consiste o 

clube. Quase diariamente, há turnos de alunos 

que ocupam a sala do clube durante uma 

hora, havendo um total de 50 alunos 

distribuídos pelos vários turnos. Os 

professores coordenadores encontram-se no 

início do ano para a planificação, no final do 

ano e sempre que se torna necessário. 

As actividades do clube são diversas: 

- Criaram e mantêm um jardim de plantas 

aromáticas com a respectiva identificação de 

cada espécie e pretendem elaborar uma 

brochura informativa a este respeito; 

- Têm elaborado postais de Natal, com folhas 

secas da escola; 

- Fizeram uma árvore de Natal com materiais 

da natureza (folhas secas, etc.); 

- Na entrada da escola fizeram placares em 

madeira com dizeres humorísticos (ex. caixa-

ninho com informação: “Passarus ninhum T0, 

com vista para o recreio”); 

- Fazem a manutenção das árvores da escola, 

num total de 90 a 100 árvores de fruto; 

- Estão a recuperar (pintar, etc.) uma estufa 

para activá-la e voltar, ao mesmo tempo, a 

fazer compostagem; 

- Realizam vários encontros por ano, no 

âmbito do projecto Prosepe, em que fazem 

jogos, percorrem trilhos e observam a fauna e 

flora locais. Em cada ano, normalmente, os 

alunos vão ao encontro nacional do Prosepe e 

a alguns encontros distritais.  

Foram, por exemplo ao Banco Nacional de 

Sementes de Amarante e chegaram a 

participar nas Olimpíadas da Floresta 

(Prosepe). Para além da rede de actividades e 

do apoio institucional proporcionado pelo 

Prosepe, até há dois anos atrás, a escola 

recebia, deste projecto, uma verba anual de 

200 euros. A escola tem ainda parcerias com a 

Câmara Municipal de Gondomar e, a título 

informal, com quatro Juntas de Freguesia. No 

entanto, Albino Barbosa afirma que a 

comunidade em torno da escola não tem 

colaborado muito, dizendo que apenas o pai 

de um aluno costuma trazer plantas para o 

jardim. 

Todas estas actividades foram escolhidas por 

considerarem que são as que estão mais 

vocacionadas para estas idades e por 

apresentarem as melhores condições de 

implementação. Albino Barbosa considera que 

poderão haver também outras actividades 

interessantes mas não tem conhecimento 

delas. Acrescentou ainda que poderia haver 

uma maior articulação curricular, 

nomeadamente, com a área de Ciências, mas 

que no momento não existe. 

O funcionamento do clube tem sido avaliado 

de uma maneira informal, através de 

conversas com os alunos. O professor com 

quem conversámos demorou algum tempo a 

nomear dificuldades existentes no 
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funcionamento do clube. Por fim, acabou por 

nos falar de algumas dificuldades a nível de 

recursos financeiros. 

Albino Barbosa deu-nos ainda a sua opinião 

acerca das competências que um professor 

deve ter para desenvolver projectos como 

este. Assim, em primeiro lugar, uma pessoa 

deve ter formação na área da educação, 

depois deve “(…) amar a natureza, gostar de 

estar…” e, por fim, deve ir adquirindo 

formação em várias áreas. E isto vai de 

encontro à sua necessidade constante em ser 

informar.  

Por último, este professor falou-nos de um 

projecto internacional de educação ambiental 

em que a escola está envolvida – “Estuários” - 

do Programa Commenius/Sócrates – e em que 

várias turmas estão a trabalhar assuntos como 

a fauna e flora do Rio Douro, os percursos 

pedestres nas dunas e em que abordam 

questões de geologia, património, etc.. Este 

projecto funciona em parceria com outras 

escolas de cidades europeias que têm 

estuários (ex. Holanda). 

 
O projecto, na perspectiva dos alunos 

Conversámos com dois alunos que pertencem 

ao Clube da Floresta, o Ricardo Santos e o 

Ricardo Oliveira, os quais começaram logo por 

explicar que o clube é um projecto 

desenvolvido pela escola há alguns anos e 

que tem vários tipos de actividades.  

No espaço da escola, estes alunos tratam do 

jardim (das árvores e da relva). Ajudaram 

também a pintar uma estufa para, este ano, 

fazerem o cultivo de plantas que deverão, 

depois, serem vendidas numa feira escolar, de 

forma a angariar fundos para o projecto (ex. 

visitas e encontros). Numa quinta perto da 

escola, estes jovens colaboraram na apanha 

de fruta. 

Ainda houve tempo para fazer pesquisas, na 

Internet, sobre várias espécies de árvores e 

para a participação em vários concursos, entre 

os quais, as Olimpíadas do Ambiente, em que 

foram à fase final. 

Ambos realizaram visitas de estudo e 

encontros: lembraram o encontro nacional do 

projecto Prosepe, no Parque da Nossa 

Senhora da Saúde, em Oliveira de Azeméis; 

do encontro distrital, em Valongo, os alunos 

podiam escolher várias actividades 

(caminhada pela Serra de Valongo, ida à 

inauguração do Museu Paleozóico de 

Valongo, etc.). Chegaram também a ir à 

Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto e à 

Estação Litoral da Aguda. O percurso pela 

Serra de Valongo, que incluía uma competição 

do tipo “rally-paper” foi uma das actividades 

preferidas destes jovens. 

Segundo estes alunos, ao participar no clube, 

aprenderam a lidar com as árvores (ex. “saber 

a idade das árvores.”) e estão, também, a 

aprender a preservar o ambiente, lembrando a 

este propósito que têm tido palestras 

temáticas. Através deste projecto sentem que 

estão a cuidar do futuro do ambiente, que 

estão a melhorar os espaços verdes da escola 

(“o visual da escola” como diz Rui Oliveira) e 

que estão a fazer coisas pelos próximos 

alunos que vieram para esta escola.  

O Ricardo Oliveira tem aplicado os seus 

conhecimentos, ao ajudar a mãe no quintal: 

“Há coisas que sou eu próprio a tratar!”. O 
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Ricardo Santos, por sua vez, ajuda o pai a 

colher os frutos. 

Ambos já têm ensinado algumas coisas aos 

alunos mais novos que entram para o clube. 

Como o Ricardo Santos refere “(…) é passar o 

testemunho.”. O Ricardo Oliveira também fala 

sobre o clube à irmã mais nova. 

Os dois alunos querem muito continuar no 

clube e sugerem que, se fossem professores, 

tentariam organizar horários mais compatíveis 

com as aulas e tentariam que mais alunos 

participassem. 

Ao terminar a entrevista, disseram-nos que 

gostariam de visitar mais locais de Portugal e 

que querem aprender mais sobre espécies 

animais e vegetais características do país “(…) 

para aprender a dar mais importância ao país”. 

Os pais e o pessoal não docente não têm sido 

envolvidos nos projectos deste clube. 

 

Breve caracterização da escola  
Localização: Rua de Crestos, Foz do Sousa, Medas 

Níveis de ensino leccionados: 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico  

Nº total de alunos: 701 (265 no 2º Ciclo e 436 do 3º Ciclo) 

Nº total de professores: 70 (30 do 2º Ciclo e 40 do 3º Ciclo) 

Pessoal não docente (Nº): 32 (funcionários da secretaria e auxiliares de acção educativa, incluído dois guardas)  

A Escola Básica do 2º e 3º Ciclo de Medas encontra-se em meio rural, junto à marginal do Rio Douro. Os alunos 

que frequentam esta instituição têm famílias de um nível sócio-económico baixo, existindo problemas a vários 

níveis, como o alcoolismo. O edifício da escola tem 16 anos de existência e é composto por dois pavilhões com 

salas de aula, um pavilhão de apoio com cantina e um auditório. A área exterior é ampla e existem várias zonas 

verdes que ladeiam os muros. 

Há quatro anos que esta escola pertence ao Agrupamento Vertical À Beira Douro, altura em que passou a haver 

Projecto Educativo de Agrupamento, que neste momento está a ser reformulado. Desde a sua obrigatoriedade 

que existe Projecto Curricular de Escola e Projectos Curriculares de Turma. 

 

Ficha técnica do projecto 

Principais objectivos: Sensibilizar os alunos para a importância das florestas; fomentar o contacto directo com 

a natureza; ajudar a identificar espécies autóctones e alertar para espécies estranhas (pragas); sensibilizar para 

o cuidado que se deve ter com as questões do ruído e dos resíduos. 

Temas ambientais alvo: Biodiversidade (floresta) e resíduos (compostagem) 

Principais actividades do projecto: Criaram e mantêm um jardim de plantas aromáticas com a respectiva 

identificação de cada espécie; elaboração de postais de Natal e árvore de Natal com materiais da natureza 

(folhas secas, etc.); fazem a manutenção das árvores da escola; estão a recuperar (pintar, etc.) uma estufa para 

activá-la e para voltar a fazer compostagem e realizaram vários encontros por ano no âmbito do projecto 

Prosepe. 

Nº de anos de existência: 5 anos 
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Nº médio de professores envolvidos/ano: 3

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: Cerca de 50  

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 0  

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 0  

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 3 (um professor de 

Educação Visual e Tecnológica (EVT) que tem 28 anos de serviço e cerca de 13/14 de actividade nesta escola; 

uma professora de História que está na escola há cerca de 2 anos e um professor também de EVT que está há 

cerca 14/15 anos na escola. 

Principais parceiros: Projecto Prosepe, Câmara Municipal de Gondomar e quatro Juntas de Freguesia da zona. 

Principais sucessos: A melhoria dos espaços verdes da escola.  

Principais dificuldades: A falta de apoios monetários. 

 
Coordenador(a) do projecto: Albino Barbosa 

Área disciplinar: EVT 

Telefone: 224760707 

E-mail: ebmedas@mail.telepac.pt 
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Escola [Escola Secundária de Rio Tinto] 
Concelho [Gondomar] 

Projecto [Projecto de Área-escola sobre Compostagem (12º ano)] 

 

Neste projecto houve vários factores convergentes que foram decisivos para o 
sucesso da iniciativa: a tradição e filosofia em educação ambiental existente na 
escola; a vontade que uma turma do 12º ano demonstrou em implementar a 
compostagem doméstica durante a Área-escola e, não menos importante, a 
conjugação das entidades Câmara Municipal de Gondomar e Lipor para o apoio 
logístico e formativo à actividade. Com a ajuda e articulação de professores, 
funcionários, órgãos de gestão e de entidades exteriores, essa turma empenhou-se 
intensamente na implementação efectiva da compostagem. 

O projecto teve tanto sucesso que no âmbito do concurso “Jovens Repórteres para o 
Ambiente”, uma aluna publicou um artigo sobre a compostagem para o jornal da 
escola e para o jornal do Programa URBAN II. 

 

O projecto, na perspectiva do coordenador 

O projecto desenvolvido nesta escola sobre 

compostagem aconteceu no ano lectivo 

2004/2005 e foi desenvolvido com os alunos 

de uma turma do 12º ano, no âmbito da Área-

escola (área ainda em vigor pela antiga 

reforma curricular). Em conversa Isabel 

Lourenço, uma das professoras responsáveis 

pela logística dos projectos escolares, 

constatámos que há vários anos que esta 

escola dinamiza projectos em torno das 

questões ambientais, de cidadania e saúde. A 

escola começou há mais de 10 anos com o 

projecto “Escolas Promotoras de Saúde” que, 

em parceria entre os Ministérios da Educação 

e da Saúde, tem desenvolvido diversas 

actividades, incluindo na área ambiental. Tem, 

igualmente, participado em iniciativas como o 

Clube de Ar Livre; o concurso “Jovens 

Repórteres para o Ambiente” e o projecto 

“Vamos cuidar do nosso jardim” (com subtítulo 

interno “A Quinta das aromáticas”).  

Antes de aprofundar um pouco mais sobre o 

desenvolvimento da compostagem no ano 

anterior, torna-se pertinente informar que os 

dados que aqui figuram não foram fornecidos 

pela professora/ coordenadora que trabalhou 

directamente com os alunos (Márcia Pacheco) 

uma vez que, no momento do levantamento 

dos dados, esta se encontrava em licença de 

parto. 

Como nos informou Isabel Lourenço, em 

2004/2005, houve três factores convergentes 

que permitiram que a compostagem fosse 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável – anexo 9    27 

implementada na escola. Por um lado, como já 

referimos, desde há 5/6 anos que esta escola 

“tem uma vertente ambiental bastante forte” 

(Isabel). Particularmente, desde a realização 

da “Quinta das aromáticas” que havia vontade 

de fazer compostagem na escola. Por outro 

lado, a turma de 12º ano manifestou o 

interesse e curiosidade em montar um 

compostor, o que poderia ser feito no âmbito 

da Área-escola. Em terceiro lugar, surgiu a 

ligação à Lipor. Este processo deu-se através 

do Pelouro do Ambiente da Câmara Municipal 

de Gondomar (Programa URBAN II) o qual 

sugeriu, entre outros projectos, a 

compostagem. Tendo escolhido este tema, a 

Lipor “(…) abriu as suas portas. É um parceiro 

muito aberto (…). Estiveram presentes na 

formação e na montagem do compostor.”

(Isabel Lourenço). A formação da Lipor, a 

todos os professores e duas funcionárias, 

ocorreu em duas sessões, uma dedicada à 

separação multi-material dos resíduos e outra 

à compostagem. 

Para além do objectivo de implementar um 

“compostor caseiro” na escola, este projecto 

pretendeu “(…) desenvolver nos alunos o 

sentido de responsabilidade em relação aos 

lixos.”.  

Em termos de organização do projecto, cada 

professor trabalhava nas suas disciplinas. Três 

acompanhavam a componente biológica do 

processo de compostagem (uma delas na 

disciplina de Técnicas Laboratoriais de 

Biologia (TLB) e uma professora 

acompanhava a parte química. Na prática, os 

professores iam-se revezando na manutenção 

do compostor e, assim, às Terças e Quintas-

feiras, havia sempre um professor que se 

dedicava à compostagem com os alunos. A 

distribuição e divisão em diferentes disciplinas 

ocorreu, em parte, porque no espaço da área-

escola não existia um tempo lectivo exclusivo 

para o projecto. 

Para além da formação facilitada pela Lipor, 

as actividades acerca da compostagem 

doméstica consistiram na montagem do 

compostor, com paletes de madeira usadas e 

na sua manutenção periódica, através da 

recolha de restos de comida de casa dos 

alunos, do bar e da cantina e da recolha de 

folhas secas do jardim da escola. Antes da 

montagem do compostor, os alunos tiveram a 

oportunidade de visitar a Horta de Formiga 

(Lipor I) para observar o processo in loco, nas 

suas diferentes fases. A este propósito, Isabel 

Lourenço realçou que os alunos puderam 

realmente ver a diminuição da altura dos 

resíduos, em diferentes compostores, 

consoante a sua fase de degradação, até 

chegarem a um compostor que já tinha 

composto pronto. Puderam também pegar no 

composto que “(…) parecia mesmo terra!”. 

No âmbito do projecto/concurso “Jovens 

Repórteres para o Ambiente”, uma das alunas 

da Área-escola escreveu um artigo sobre o 

projecto da compostagem, o qual foi publicado 

no jornal da escola e vai ser publicado no 

Jornal do Programa URBAN II. De acrescentar 

que o envolvimento da Câmara Municipal de 

Gondomar neste projecto tem sido 

principalmente, a nível de recursos humanos 

(duas pessoas, uma delas técnica do 

Programa URBAN II). A nível de recursos 

materiais, a Lipor deu algum apoio, 

nomeadamente, na facilitação de paletes de 
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madeira usadas e de outros materiais de 

construção para o compostor. 

Segundo Isabel Lourenço, privilegiou-se estas 

actividades concretas uma vez que os alunos 

tinham muita vontade de fazer compostagem e 

de interagir com toda a comunidade escolar 

(ex. solicitaram ao jardineiro da Câmara 

Municipal que costuma ir à escola, para não 

deitar fora as folhas secas; pediram às 

funcionárias do bar e da cantina para separar 

os resíduos orgânicos, etc.).  

Este projecto era continuamente avaliado de 

maneira informal, através da observação da 

actuação dos alunos e das funcionárias (ex. 

observar se os alunos traziam semanalmente 

os resíduos orgânicos de casa e se iam com 

assiduidade ao compostor, se no bar as borras 

de café eram separadas e se, na cantina, os 

restos de comida também eram separados). 

Esta observação contínua levou as 

professoras a concluírem que os principais 

sucessos do projecto foram, por um lado, a 

mobilização dos alunos para uma iniciativa 

prática e, por outro lado, o facto de terem “(…) 

um compostor que vai ser passado a outra 

geração” (Isabel Lourenço). Também foi 

realçado o facto de terem tido a oportunidade 

de estabelecer uma parceria com o meio 

envolvente, aspecto que consideramos 

interessante ter sido valorizado pela própria 

escola. 

Embora a professora não tenha salientado 

grandes dificuldades a nível logístico com as 

entidades exteriores (ex. fases de formação e 

implementação), referiu que um dos 

obstáculos deste projecto foi a articulação 

interna (ex. marcar o dia para professores e 

alunos poderem montar o compostor). 

Também afirmou que a interrupção da escola, 

nas férias de Verão, constitui um factor de 

estagnação do processo, uma vez que o 

compostor fica apenas entregue às auxiliares. 

Quanto ao produto final, chamamos 

igualmente a atenção para o facto de não ter 

havido composto pronto antes do fim do ano 

lectivo, para que os alunos pudessem 

observar o resultado do seu esforço e aplicar 

este fertilizante natural nas zonas verdes da 

escola. 

Na opinião desta professora, para desenvolver 

projectos deste género, é necessário que os 

professores tenham uma formação inicial 

ligada à área ambiental, como a Biologia ou a 

Físico-química. Além disso, devem ter 

competências de liderança, participação e 

organização. 

 

O projecto, na perspectiva dos alunos 

A Marta Barreiro que, na altura da entrevista, 

tinha acabado de entrar para o ensino 

superior, deu-nos o seu testemunho sobre o 

projecto desenvolvido no ano anterior.  

Explicou-nos que, para começar a fazer 

compostagem na escola, a turma começou por 

uma actividade que a Marta gostou 

especialmente: a construção de um compostor 

de madeira, com paletes que tinham sido 

cedidas pela Lipor. Depois, ela e os seus 

colegas foram trazendo restos de comida de 

casa e falaram às funcionárias do refeitório 

para também separarem os restos de legumes 

e fruta. Solicitaram, igualmente, ao jardineiro 

da escola para juntar e guardar as folhas 

secas. 
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A teoria e a prática sobre compostagem eram, 

principalmente, trabalhadas na Área-escola 

mas também aproveitaram a disciplina de 

Técnicas Laboratoriais de Biologia (TLB) a 

propósito dos ecossistemas, para aprender o 

processo de compostagem. Para isso, 

realizaram uma visita à Horta da Formiga 

(Lipor I). No mesmo ano e no âmbito do 

programa “Jovens Repórteres para o 

Ambiente”, esta aluna contou-nos que 

escreveu um artigo sobre a compostagem, 

para o jornal da escola e para um jornal 

regional.  

Com esta experiência, a Marta, considera que 

está a “(…) poupar os resíduos que (de outra 

forma) vão para incinerar.” e pensa que o mais 

importante que aprendeu foi: “O modo como a 

natureza procede para a reciclagem … 

reutilização dos próprios materiais.”. Deste 

modo, considera que está a contribuir para a 

melhoria do ambiente, mas adverte que, “(…) 

para produzir resultados, precisava de ser 

alargado a escolas, casas particulares… se 

tivessem um quintal.”.  

Para demonstrar o quanto gostou deste 

projecto, a Marta contou-nos que, no Verão, 

frequentou um curso do Programa “Ciência 

Viva”, no Instituto Superior de Engenharia da 

Universidade do Porto (ISEP), no qual teve a 

oportunidade de visitar o Centro de 

Demonstração de Compostagem (CDC) da 

Escola Superior de Biotecnologia (ESB-UCP). 

A partir desta experiência, a Marta ensinou ao 

irmão, de 14 anos, o que é a compostagem e, 

apesar de não fazer compostagem por não ter 

jardim, coloca cascas de ovo moídas nos 

vasos para enriquecer o solo. A Marta 

lamenta, apenas, que “Se o compostor tivesse 

sido feito mais cedo, teríamos visto o 

resultado.”. 

Se a Marta fosse professora e coordenasse 

este projecto, pensa que teria alargado a 

outros processos de reciclagem e que teria 

realizado mais visitas de estudo. Também 

gostaria de ter feito mais cursos e lembra o 

curso sobre reciclagem que a Lipor organizou, 

mas para o qual não teve tempo. A poluição 

do ar, especialmente o problema da camada 

de ozono, e a poluição da água, como os 

esgotos e a poluição das praias, são alguns 

temas que a preocupam e que gostaria de 

explorar melhor. 

O projecto teve tanto sucesso que, a turma 

mostrou-se interessada em continuar e alguns 

colegas, que não tinham entrado na 

universidade, propuseram aos professores 

criar uma horta. Este assunto irá ser 

previamente discutido com os novos alunos. 

 

O projecto, na perspectiva do pessoal não 

docente  

Tivemos também o prazer de conversar com 

duas auxiliares que estão muito empenhadas 

no problema dos resíduos da escola, Ana 

Maria Coimbra e Maria Odete Gouveia. 

Para participar na separação, as duas 

auxiliares pensam que é importante terem 

conhecimentos pois “(…) há certas coisas que 

se tem dúvidas. (…) para o contentor amarelo 

ou lixo…”. Deste modo, realçaram duas 

acções de formação que tiveram na Lipor. 

Uma sobre a separação de resíduos, em que 

viram o processo (de triagem) “(…) na linha de 

montagem.”. A segunda acção foi sobre 

compostagem. Informaram-nos que 
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colaboraram no projecto ao juntar folhas do 

jardim, tendo chegado a ir à cantina buscar 

cascas de batata, uma vez que onde 

trabalham (no bufete) não havia muitos restos 

de comida. 

No dia-a-dia, tentam dizer às colegas para 

separarem o papel, o cartão e o plástico e 

também tentam “(…) sensibilizar os meninos 

no bufete e nos pavilhões.” (Maria Odete), 

embora reconheçam que alguns alunos já têm 

conhecimentos nesta área, pela televisão.  

Em termos de comportamentos em casa, Ana 

Maria disse-nos que faz a separação dos 

resíduos e que o filho de quatro anos já ajuda 

a dizer para onde devem ir os resíduos. Maria 

Odete, por sua vez, faz compostagem e 

explica que antes tinha animais que ajudavam 

a adubar a terra, mas que agora torna “(…) a

terra mais fofa (…)” com o composto (Maria 

Odete). Refere ainda que este projecto a 

ajudou a tirar dúvidas sobre os resíduos que 

podem e os que não podem ir para a 

compostagem. 

Os pais não foram envolvidos no projecto da 

Área-escola. 

Breve caracterização da escola  
Localização: Travessa da Cavada Nova, 4435-162 Rio Tinto 

Níveis de ensino leccionados: 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário 

Nº total de alunos: 1500 alunos no ensino diurno e 350 no ensino nocturno 

Nº total de professores: 180 

Pessoal não docente (nº): 43 (28 auxiliares de acção educativa, 12 funcionários administrativos, dois guardas e 

um funcionário da manutenção) 

A Escola Secundária de Rio Tinto existe há 14 anos e encontra-se em meio semi-urbano. As famílias dos alunos 

são de nível sócio-económico médio/ baixo, embora co-existam características muito heterogéneas. Ou seja, 

existem alunos de zonas tipicamente rurais e outros de zonas que servem de “dormitórios” da cidade do Porto. 

Fisicamente, a escola é constituída por pavilhões, cuja construção não é considerada de boa qualidade e que, 

consequentemente, gera constantes obras de conservação. Existem seis pavilhões de aulas, um pavilhão da 

cantina, um gimno-desportivo. 

De há 10 anos a esta parte que existe um Projecto Educativo de Escola (PEE). Desde 2001/2002 e, de acordo 

com o recente enquadramento legal e directrizes do PEE, que também é elaborado o Projecto Curricular de 

Escola (PCE), acompanhado do plano de actividades. O tema do PCE, em torno do qual são desenvolvidas 

várias áreas curriculares (ex. Área-escola e mais recentemente, a Área de Projecto), foi denominado “Uma 

escola de Qualidade”. 

 
Ficha técnica do projecto 

Principais objectivos: Que os alunos desenvolvessem o sentido de responsabilidade em relação aos resíduos e 

que fosse implementado em concreto um “compostor caseiro” na escola. 

Temas ambientais alvo: Resíduos (orgânicos e multi-materiais como embalagens) 
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Principais actividades do projecto: Duas acções de formação; recolha de restos de comida de casa dos 

alunos, do bar e da cantina; recolha de folhas secas do jardim da escola; montagem do compostor e sua 

manutenção periódica. No âmbito do concurso “Jovens Repórteres para o Ambiente”, uma das alunas escreveu 

um artigo sobre o projecto da compostagem. 

Nº de anos de existência: 1 ano 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 5 (4 professoras da Área-escola e 1 professora coordenadora) 

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 28 (1 turma do 12º ano)  

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: Todos (2 auxiliares frequentaram as acções de 

formação da Lipor e todos participaram na recolha selectiva)  

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 0

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 3 Professoras de 

Biologia (uma está há 8 anos na escola e tem 10/12 anos de serviço e as outras duas professoras estão na 

escola há 8/10 anos e têm mais de 20 anos de serviço); 1 professora de Físico-química que também está na 

escola há 8/10 anos e que tem mais de 20 anos de serviço e 1 professora de Geografia, que faz parte do 

Conselho Executivo da escola e que coordenou a parte logística. 

Que estruturas regionais de EA utilizam: Lipor  

Principais parceiros: Câmara Municipal de Gondomar (Programa URBAN II) e Lipor  

Principais sucessos: A mobilização dos alunos para desenvolver uma iniciativa prática e no terreno; agora tem 

um compostor que vai passar para outras gerações de alunos, e o facto de terem estabelecido uma parceria com 

o meio envolvente.  

Principais dificuldades: Na concretização do projecto no terreno (ex. marcar o dia para professores e alunos 

montarem o compostor). A interrupção da escola nas férias de Verão constitui um factor de estagnação do 

processo. 

 
Coordenador(a) do projecto: Isabel Lourenço e Márcia Pacheco 

Área disciplinar: Geografia e Biologia 

Telefone: 224 853 710 

E-mail: escseriotinto@mail.telepac.pt 
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Escola [Creche e Jardim-de-Infância de Crestins] 
Concelho [Maia] 
Projecto [Projecto RIR – Reciclar, Inovar e Reutilizar] 
 

Tendo nascido há três anos do desejo de rentabilizar pedagogicamente os espaços 
verdes do jardim-de-infância, três educadoras têm-se dedicado de forma notável e em 
horário pós-laboral à coordenação de uma horta pedagógica e de iniciativas ligadas 
aos resíduos. No projecto RIR – Reciclar, Inovar e Reutilizar, desde as crianças que 
“vivem tudo intensamente”, às auxiliares, educadoras e pais, todos têm plantado e 
colhido os frutos do jardim/horta e do seu enorme esforço e dedicação. Uma peça 
essencial deste puzzle bem sucedido foi, sem dúvida, a colaboração de um eco-
conselheiro da Lipor que tem acompanhado próxima e activamente o projecto. Com o 
RIR, os filhos conseguem passar mais tempo juntos com os seus pais e estes têm 
uma oportunidade de recordar e valorizar as vivências rurais. 

 

O projecto, na perspectiva do coordenador 

No âmbito do projecto RIR (Reciclar, Inovar, 

Reutilizar), conversámos com as três 

coordenadoras/educadoras desta iniciativa – 

Fátima Ribeiro, Ana Martins e Fernanda 

Campos. 

Explicaram que este projecto surgiu de uma 

necessidade concreta de querer aproveitar o 

espaço exterior do JI para fins educativos. 

Depois de analisar as necessidades e várias 

possibilidades inovadoras, pediram a 

colaboração da Lipor para a realização de uma 

horta pedagógica. De resto, esta instituição de 

ensino infantil já tinha trabalhado com a Lipor 

em actividades de reutilização de materiais e 

na promoção de acções de formação para 

crianças, funcionários e educadores. Para 

além do objectivo de inovar, 

pedagogicamente, os espaços exteriores da 

escola, o projecto RIR visava: 

- Promover práticas ambientais adequadas à 

comunidade escolar; 

- Proporcionar o aumento de biodiversidade da 

zona envolvente da escola; 

- Promover parcerias com entidades 

exteriores, como a Lipor, o Complexo de 

Educação Ambiental da Quinta da Gruta e a 

Fundação de Serralves; 

- Promover um projecto ambiental junto da 

comunidade envolvente (ex. pais); 

- Enaltecer práticas agrícolas biológicas; 

- Reduzir o “consumismo”; 

- Reutilizar e reciclar materiais anteriormente 

desperdiçados, através da separação dos 

mesmos. 
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Para o planeamento das actividades, estas 

educadoras têm-se reunido semanalmente, 

em horário pós-laboral, e por vezes, quase 

diariamente. Há também um planeamento 

mais geral que é feito trimestralmente e que 

inclui vários projectos. Para organizarem o 

projecto, estas educadoras falavam com o 

Eco-conselheiro da Lipor que esteve presente 

desde o início do ano lectivo e que ajudava a 

programar as actividades até ao fim do ano. 

Também consultaram os técnicos da Quinta 

da Gruta. As três coordenadoras do projecto 

trocavam impressões com as outras três 

educadoras da instituição e escalavam as 

actividades. Nas actividades em que os pais 

também participavam, todas as educadoras 

conjugavam o escalonamento das iniciativas 

com as auxiliares de acção educativa. 

São diversas as actividades desenvolvidas no 

âmbito do projecto RIR, as quais foram 

escolhidas por irem de encontro aos objectivos 

propostos e por poderem ser trabalhadas com 

todas as crianças e serem alargadas a toda a 

comunidade escolar.  

As actividades, no espaço exterior do JI, 

incluíram a criação de um jardim floral e um 

aromático (com a ajuda dos pais), de um 

pomar, de comedouros, da compostagem e de 

uma horta (com a ajuda dos pais), a qual 

estava dividida em talhões. Cada sala tinha 

um talhão de horta com uma forma geométrica 

diferente das restantes, de modo a promover 

uma articulação do projecto com o currículo do 

nível pré-escolar (ex. Matemática). Foi 

interessante constatar que, a ideia de 

diversificar a forma dos talhões em círculos, 

quadrados, etc., partiu do Eco-conselheiro da 

Lipor e não do próprio JI, como nos disseram 

as educadoras, o que realça a importância de 

elementos exteriores às instituições escolares 

para o florescimento da educação ambiental. A 

integração curricular deu-se em muitos outros 

aspectos como, por exemplo, na contagem de 

sementes ou na identificação de elementos da 

horta. 

No âmbito da criação de uma estufa, as 

crianças de 5 anos participaram numa acção 

em Serralves sobre “Como criar uma estufa” e 

“depois foram às outras salas ensinar.”. 

Também neste espaço, os alunos 

frequentaram uma oficina de criação de flores 

em papel e em plástico. Já na Quinta da 

Gruta, os alunos aprenderam a transplantar 

cravos túnicos.  

Para além destas actividades “na terra”, as 

crianças criaram adereços de Natal, em pasta 

de papel e, com este material reutilizado, 

ensinaram aos mais idosos a fazer objectos no 

Centro de Dia de Crestins. Ainda tiveram uma 

acção de formação sobre a separação dos 

resíduos, que foi estendida ao pessoal não 

docente e criaram mini-ecopontos internos. No 

âmbito de um atelier de artes tiveram também 

a oportunidade de fazer um herbário.  

Outras actividades com muito sucesso foram 

duas campanhas/manifestações que as 

crianças, educadoras e auxiliares dinamizaram 

no Mercado de Matosinhos e na Feira de 

Pedras Rubras. A este propósito, as 

educadoras confessaram que não esperavam 

que as crianças estivessem tão empenhadas. 

Estas campanhas visavam alertar os 

transeuntes acerca de maus hábitos de 

consumo, do problema dos resíduos, dos 

gastos de energia, etc. Para isso, distribuíram 
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panfletos, cuja informação foi pesquisada e 

recolhida com ajuda dos pais. No final do ano, 

organizaram ainda uma feira onde venderam, 

às famílias, os produtos produzidos no Jardim-

de-Infância.  

Para avaliar os sucessos e as dificuldades, é 

normalmente realizado um inquérito trimestral 

aos pais e uma análise oral e escrita com eles, 

onde são apresentados os resultados desse 

inquérito. A este respeito as educadoras 

salientam, como sucesso do projecto, o 

envolvimento das crianças e dos pais, e não 

hesitaram em se expressar: “Não pensámos 

que estivessem tão dispostos!”. Além desta 

avaliação com os pais, há uma avaliação 

contínua e informal com os parceiros do 

projecto, os quais incluem, naturalmente, a 

Lipor, a Quinta da Gruta e Serralves, para 

além da Santa Casa da Misericórdia (em 

particular, Jardins-de-Infância que já tinham 

horta e o Centro de Dia de Crestins), a Junta 

de Freguesia de Moreira da Maia e o Horto 

Municipal da Maia. Para além destas 

instituições, dos pais e dos idosos do Centro 

de Dia, o envolvimento da comunidade exterior 

também passou por agricultores da zona e por 

empresas que cederam materiais (aeroporto, 

estabelecimentos de comércio, transitários, 

etc.). Apesar de tudo, também tiveram 

algumas dificuldades, como a falta de tempo, 

falta de ajuda física (ex. a horta precisa de 

muito tempo e capacidade física para ser 

cuidada) e de ajudas financeiras. 

Acrescentaram, ainda que, embora já haja 

uma evolução desde os últimos três anos, 

muitas vezes as acções de educação 

ambiental são mais dirigidas para o 1º Ciclo.  

Ainda acerca deste caso, perguntámos acerca 

das principais competências que um educador 

deve ter para participar num projecto destes. 

Uma das educadoras disse, imediatamente, 

que têm de estar “(…) muito alertas e querer 

absorver tudo. Têm de investigar.” Uma delas 

tem, também, necessidade de frequentar 

acções de formação sobre temas como web-

design, sobre “como estabelecer parcerias” e 

sobre a “sustentabilidade do Planeta para o 

futuro”. 

 

O projecto, na perspectiva dos alunos 

Com a ajuda de uma educadora, 

entrevistámos quatro meninos do Jardim 

Infantil: a Joana, o Luca, o Francisco e o 

Pedro. 

Assim, soubemos que eles punham as plantas 

na terra e que pai de um destes meninos 

também ajudava; iam com um cesto “(…) com 

coisas para pôr no compostor.” e plantaram 

cebola e flores. Dentro da sala, separavam o 

papel e faziam “(…) a reciclagem (…)” para 

“(…) os ecopontos.”. 

Estas crianças gostaram muito das 

actividades, principalmente, das plantas da 

horta e das que levaram para casa. Também 

gostaram de aprender a separar os resíduos 

para o ecoponto, e querendo demonstrá-lo 

disseram: “(…) no amarelo, plástico; no verde, 

vidro e no azul, papel.”. 

 

O projecto, na perspectiva dos pais  

Tivemos oportunidade de conversar com uma 

mãe que tem duas filhas (gémeas), de quatro 

anos, no Jardim-de-Infância. 
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De acordo com a percepção da mãe Carla 

Casais, as filhas têm adquirido conceitos sobre 

ambiente e separação de resíduos “(…) que, 

com a família não teriam oportunidade.”. 

Chamam a atenção da mãe para ela separar o 

lixo em casa e alertam-na para a poupança da 

água. Contou-nos também que criaram uma 

horta, juntamente com a compostagem; sabia 

que as crianças tinham reciclado papel e que o 

JI foi ao Mercado de Matosinhos entregar 

panfletos sobre várias temáticas (ex. energia, 

resíduos, consumismo). Para a compostagem, 

as suas filhas pediram-lhe para juntar restos 

de alimentos (ex. batatas) para levarem para o 

JI e foi-lhes explicado que o compostor tinha 

utilidade para a horta. No dia da Mãe, as 

crianças colocaram uma semente num 

recipiente e no Dia do Pai, vieram as famílias 

para cuidar da horta do JI. A certa altura, as 

suas filhas também queriam ter uma horta em 

casa e estavam sempre a pedir para comprar 

sementes. Também passaram a chamar a 

atenção para as luzes desnecessariamente 

acesas. A mãe Carla Casais considera que os 

pais também aprenderam ao longo do projecto 

e que não sentiu falta de conhecimentos para 

participar, uma vez que as educadoras 

ensinaram os conceitos necessários. Pensa, 

igualmente, que este projecto acaba por ter 

um grande impacto nas famílias, incluindo 

avós, pois “as crianças vivem tudo 

intensamente”. 

 

O projecto, na perspectiva do pessoal não 

docente  

Estivemos à conversa com duas auxiliares da 

parte do Jardim-de-Infância, Fátima Macedo e 

Domingas Manuela, que nos transmitiram a 

ideia que este projecto estava relacionado com 

a Lipor. Estas auxiliares também ajudaram na 

horta. Lembravam-se da campanha, no 

Mercado de Matosinhos, sobre a poupança da 

água e que muitas vezes as crianças traziam 

“(…) coisas de casa que iam pôr no 

compostor”. As auxiliares costumam colaborar 

na recolha selectiva dos resíduos. 

Salientaram, não só papel da Lipor na 

transmissão de conhecimentos para o projecto 

mas igualmente, das educadoras. Ao mesmo 

tempo, tiraram partido dos conhecimentos que 

já tinham anteriormente, como afirma uma das 

auxiliares: “A minha colega percebe de horta… 

e eu também tenho conhecimentos do dia-a-

dia!”. Com a participação no projecto, 

passaram a ter mais cuidado a separar os 

resíduos e segundo uma das auxiliares, “(…) 

passa-se melhor o tempo com os miúdos. As 

crianças chamam a atenção…”. 

Breve caracterização da escola  
Localização: Rua da Estrada, Moreira da Maia 

Níveis de ensino leccionados: Ensino Pré-escolar 

Nº total de alunos: 104 (Creche: 35 e Jardim de Infância: 69) 

Nº total de professoras: 6 educadoras (Creche: 3 e Jardim de Infância: 3) 

Pessoal não docente (nº): 16 (10 auxiliares de acção educativa, uma cozinheira, uma ajudante, uma tarefeira 

(roupas), duas trabalhadoras da limpeza e um motorista). 

A Creche e Jardim-de-infância (JI) de Crestins fica situado num meio semi-urbano, perto do pólo industrial da 

Maia e do Aeroporto Sá Carneiro, e faz parte dos serviços sociais da Santa Casa de Misericórdia.  
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O nível sócio-económico das famílias que frequentam este espaço é, de uma forma geral, médio/ alto.  

O edifício da escola foi criado em 1993 e, inicialmente, a construção previu apenas a existência de um infantário. 

Cada área (JI e Creche) tem três salas para a sua actividade. Existe também um ginásio interior, um refeitório 

polivalente com palco, uma biblioteca, uma secretaria e sala do pessoal e um espaço exterior amplo. 

Em termos de planificação, para além de um projecto global do JI, em cada sala existe um projecto curricular de 

turma. 

 

Ficha técnica do projecto 

Principais objectivos: Inovar pedagogicamente os espaços exteriores da escola; promover práticas ambientais 

adequadas à comunidade escolar; promover parcerias com entidades exteriores; reutilizar e reciclar materiais 

anteriormente desperdiçado e promover um projecto ambiental junto da comunidade envolvente (ex. pais). 

Temas ambientais alvo: Agricultura biológica (hortas pedagógicas) e resíduos (política dos 3R’s) e consumo 

sustentável. 

Principais actividades do projecto: criação de um jardim floral e um aromático, um pomar, de comedouros, da 

compostagem e de uma horta, de uma estufa; criação de adereços de Natal em pasta de papel e uma sessão 

para ensinar os mais idosos a fazer objectos; criação de mini-ecopontos e de um herbário; duas 

campanhas/manifestações sobre maus hábitos de consumo, do problema dos resíduos, dos gastos de energia e 

uma feira onde vendiam os produtos da horta. 

Nº de anos de existência: 3 anos 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 6 educadoras 

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: Todos (104 que incluem creche e Jardim-de-Infância) 

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: Todos (16) 

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: Cerca de 220 

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 3 coordenadores 

(uma educadora que está há 3 anos no JI e que tem 13 anos de experiência; uma educadora que também está 

no JI há 3 anos e que tem 9 anos de serviço e uma educadora que está no JI há 4 anos e que tem 5 anos de 

experiência). 

Que estruturas regionais de EA utilizam: Lipor; Fundação de Serralves, Santa Casa da Misericórdia (Jardins-

de-Infância e Centro de Dia); a Junta de Freguesia de Moreira da Maia e o Horto Municipal da Maia. 

Principais parceiros: Lipor e Câmara Municipal da Maia (Complexo de EA da Quinta da Gruta); Fundação de 

Serralves, Santa Casa da Misericórdia (Jardins-de-Infância e Centro de Dia); a Junta de Freguesia de Moreira da 

Maia e o Horto Municipal da Maia.  

Principais sucessos: O grande envolvimento das crianças e dos pais e o sucesso da campanha/manifestação. 

Principais dificuldades: A falta de tempo, falta de ajuda física na horta e de ajudas financeiras. Embora já haja 

uma evolução desde os últimos três anos, muitas vezes as acções são só para o 1º Ciclo. 

 

Coordenador(a) do projecto: Fátima Ribeiro, Ana Martins e Fernanda Campos 
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Escola [EB1/JI do Gestalinho] 
Concelho [Maia] 
Projecto [“A nossa Água”] 
 

Este estudo de caso mostra, acima de tudo, uma convergência de esforços pela 
educação na preservação do recurso Água. Foi notório o envolvimento de toda a 
escola neste projecto com um objectivo comum, desde os alunos, professores e 
funcionários até aos pais. 

Houve um acompanhamento pedagógico mensal e apoio material por parte de uma 
entidade proponente do projecto – a empresa Águas do Douro e Paiva (AdDP). A 
inovação da iniciativa da AdDP deu-se a vários níveis, a começar pelo facto das 
escolas só passarem à fase de implementação dos projectos se as propostas fossem 
premiadas. A inovação também passou pelo tipo de actividades sugeridas às escolas: 
sessões lúdicas sobre a água e os ecossistemas ribeirinhos; jogos pedagógicos; 
teatro; animação de músicas; etc., às quais a escola acatou com entusiasmo. 

 

O projecto, na perspectiva do coordenador 

O projecto desenvolvido pela escola, em 

2004/2005, sob a coordenação de Célia 

Ribeiro, denomina-se “A nossa água”. Este 

projecto surgiu no âmbito da participação no 

concurso “O Futuro da água e dos nossos rios 

está nas tuas mãos” do programa de 

educação ambiental promovido pela empresa 

Águas do Douro e Paiva (AdDP) denominado 

“A água e os nossos rios” e foi integrado no 

Projecto Curricular de Escola. 

No início do ano lectivo, houve um contacto 

por parte de um elemento da empresa AdDP, 

que se dirigiu à escola para divulgar o 

concurso. Para participar, a escola teria de 

apresentar uma proposta de projecto no 

âmbito do tema da água a qual seria 

implementada nos 2º e 3º períodos lectivos, no 

caso de vencer o concurso. A adesão ao 

concurso foi motivada, tanto por uma 

predisposição da escola para a temática 

ambiental (ex. participaram durante quatro 

anos no programa das Eco-Escolas), como 

pela natureza e montante do prémio que 

funcionaria como apoio financeiro do projecto 

(dois computadores e 500 euros em dinheiro 

para material escolar). Houve, igualmente, um 

incentivo do Complexo de Educação 

Ambiental da Quinta da Gruta (Câmara 

Municipal da Maia) para concorrerem. É de 

realçar que esta entidade tem mantido uma 

óptima relação e interacção com a escola.   

Os docentes participantes esperavam que 

este projecto contribuísse, essencialmente, 

para alterar comportamentos quanto aos 
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hábitos de utilização doméstica da água. Para 

preencher tais expectativas foram traçados 

objectivos, entre os quais: 

- Sensibilizar a comunidade escolar para os 

problemas ambientais, incluindo os pais; 

- Dar a conhecer alguns dados sobre a água; 

- Articular o tema da água abordado no 

projecto com os conteúdos curriculares;  

- Criar uma associação de defesa do ambiente 

local (iniciativa pertinente, na opinião de Célia, 

por existir uma zona industrial e um pequeno 

ribeiro perto da escola, embora este objectivo 

não tenha sido atingido). 

A coordenadora do projecto justificou a 

pertinência de abordarem o tema “água” por 

ser um conteúdo que vai de encontro ao 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa 

Eco-Escolas, apesar de ser um tema muito 

particular. Além disso, por princípio, a escola 

considera sempre participar em propostas 

externas desde que as actividades estejam 

relacionadas com o projecto global do ano 

realizando, os professores, a adequação das 

iniciativas. A partir do momento em que 

souberam os resultados do concurso, 

envolveram toda a escola na implementação 

do projecto. Assim, organizaram actividades 

comuns a toda a escola e, embora o projecto 

fosse mais direccionado para o 1º Ciclo, o 

nível pré-escolar também participou em 

algumas iniciativas.  

Foram diversas as actividades conjuntas 

dinamizadas pela empresa AdDP, que 

passaram pela observação de um expositor 

(em forma de cubo que era transportado para 

cada sala) sobre os ecossistemas ribeirinhos 

explorando, com uma animadora, as quatro 

faces desse cubo; pela elaboração de 

desenhos sobre a vida em meios aquáticos; 

pela realização de experiências sobre a água, 

até à realização de um jogo e de um 

espectáculo de marionetas. Para além das 

actividades conjuntas, houve um trabalho 

contínuo em sala de aula, tendo os 

professores atribuído diferentes actividades 

adequadas a cada faixa etária. Na sala de 

aula, os alunos escreveram textos alusivos à 

importância de proteger os rios e sobre a 

mascote do projecto – o “Topas” – uma 

Toupeira-de-água que, como os alunos 

escreveram: “(…) anda em águas muito 

limpinhas (…) o Topas é amigo do rio”. Ainda 

na sala de aula fizeram, em plasticina, animais 

característicos dos ecossistemas ribeirinhos, 

uma vez que a professora constatou que os 

alunos se iam “esquecendo” que há mais 

seres vivos para além da Toupeira de água. 

De acrescentar que, muitas destas actividades 

escritas e artísticas eram propostas num 

pequeno manual oferecido pela AdDP. Houve 

igualmente um levantamento bibliográfico 

sobre o Rio Leça, no qual os alunos do 4º ano 

recorreram à Internet. No final do ano, 

realizou-se, na Fundação de Serralves, uma 

exposição e os alunos apresentaram 

oralmente os trabalhos (ex. leram poemas). A 

Fundação de Serralves foi a única estrutura 

física que a escola utilizou durante o projecto. 

Para além da articulação curricular destas 

actividades com a Língua Portuguesa (ex. 

expressão escrita e oral), com a Expressão 

Plástica e Musical e com o Estudo do Meio, 

houve, igualmente, a integração da 

Matemática (ex. medição de volumes). 
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Como forma de avaliar o projecto, foi 

elaborado e distribuído um inquérito no final do 

ano. As questões iam no sentido de saber se 

os pais/encarregados de educação estavam 

mais sensibilizados para a poupança do 

recurso “água”. Para operacionalizar o 

inquérito, depois de elaboradas as questões, 

cada professor distribuiu uma cópia pelos seus 

alunos e 150 pais/encarregados de educação 

preencheram-no. Na fase seguinte, cada 

professor fez uma análise dos dados relativos 

à sua turma. Nesta última tarefa houve a 

colaboração do filho de uma das professoras 

(estudante universitário) que ajudou a elaborar 

os gráficos. Colaborou também na elaboração 

da página de Internet da escola.  

Para além do inquérito, o projecto foi avaliado 

com base num relatório contendo o balanço 

entre as actividades previstas e as realizadas, 

como exemplifica Célia Ribeiro: “Por exemplo, 

estava programada uma ida ao Jardim 

Zoológico mas achámos que era uma mais 

valia ir à festa de encerramento em Serralves”. 

A escola enviou igualmente um relatório à 

AdDP acerca das actividades desenvolvidas, 

para além do feedback que havia à empresa 

todos os meses. A AdDP enviou um inquérito 

para a escola preencher sobre a deslocação à 

Fundação de Serralves, aquando da festa de 

encerramento do projecto. A exposição dos 

trabalhos em Serralves, que juntou as seis 

escolas vencedoras do concurso (desenhos e 

outros trabalhos), funcionou também como 

instrumento de avaliação. 

Embora a professora reconheça que o 

projecto não foi o único factor responsável, os 

resultados do inquérito distribuído aos 

encarregados de educação, no fim do ano, 

mostraram que este público está mais bem 

informado e sensibilizado para o problema da 

água do que a escola esperava. A 

coordenadora refere-se a vários 

comportamentos praticados tais como, a 

reutilização da água de cozer alimentos para 

fazer sopa; arranjar as torneiras logo que haja 

fugas; fechar a torneira ao lavar os dentes, 

etc. e afirma: “(…) por acaso eu não estava à 

espera que as pessoas fossem tão 

cuidadosas.” 

Célia Ribeiro é da opinião de que o projecto 

poderá ter tido alguma repercussão nos pais 

mas reconhece, no entanto, que essa 

sensibilização não foi mérito exclusivo deste 

projecto, uma vez que a sensibilização para o 

tema da água já tem vindo a ser trabalhada 

pela Câmara Municipal da Maia, pelos meios 

de comunicação social e outros veículos. 

Numa das actividades pontuais, houve 

também envolvimento da comunidade quando 

um dos alunos entrevistou um senhor de idade 

da Freguesia (Barca), acerca da sua vivência 

no ribeiro local (o Rio Almorode). 

Como factores positivos do projecto foram 

mencionados, em primeiro lugar, o facto dos 

alunos terem gostado de participar nesta 

iniciativa. O facto de toda a escola ter 

trabalhado com um objectivo comum, também 

foi apontado como um elemento positivo (ex. o 

nível pré-escolar, que não tinha concorrido 

oficialmente, fez a mascote em material 

reciclado, tal como no projecto Eco-Escolas).  

A Célia realçou, como principais obstáculos ao 

desenvolvimento do projecto, a dificuldade em 

se reunir com as restantes professoras e 

educadoras, por haver horários incompatíveis. 
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Referiu ainda alguns problemas logísticos 

relacionados com a festa de encerramento na 

Fundação de Serralves. Isto porque as 

crianças estiveram sentadas ao sol e não fora 

distribuída água.  

Na opinião da Coordenadora de projecto, para 

desenvolver este tipo de projectos um 

professor tem de ter capacidade de liderança 

e de coordenação. Quanto a formação, não 

sente necessitar sobre o tema da água mas 

sim de participar em acções sobre temas 

como a Agenda 21. 

 

O projecto, na perspectiva dos alunos 

Tivemos o prazer de conversar com vários 

alunos de uma das turmas que esteve mais 

activa nesta iniciativa (frequentavam o 1º ano 

em 2004/2005). Um dos elementos mais 

falados foi a mascote do projecto – o Topas.

Estes alunos lembravam-se de desenhos que 

fizeram sobre o Topas, frases que escreveram 

sobre ele e sobre a água. Também falaram de 

desenhos acerca de outra personagem - a 

Gota Cristalina, tendo um aluno descrito esta 

gota como sendo “(…) uma gotinha de água 

que gosta de brincar com as flores. (…) e é

limpinha!”. Lembravam-se também de um 

jornal que fizeram (jornal de parede sobre a 

água) e de experiências com água, com 

balões cheios de ar, “(…) que era para ver se 

o balão caía ou se ficava em cima (…) E

flutuava!”. Um de cada vez, foram falando dos 

bonecos de plasticina que fizeram (na forma 

de vários animais que vivem em zonas 

ribeirinhas); desenhos sobre a Primavera e 

jogos em que havia perguntas sobre o 

ambiente em geral e água: “Era lá fora. Quem 

tivesse coisas certas era no (contentor) azul, 

quem tivesse errado era no vermelho”. 

Fizeram também, em conjunto, um desenho 

em grande formato (placar) sobre esta 

temática. Depois de pensar mais um pouco, 

referiram ainda uma história que elaboraram 

sobre um barco de papel e a história da Gota 

Cristalina que animaram com cantigas. 

De todas estas actividades, houve umas mais 

predilectas do que outras. O Telmo, o Manuel, 

a Patrícia e o Vítor gostaram mais dos jogos e 

das experiências. A Mara também gostou das 

experiências. O desenho/cartaz sobre a água 

foi a actividade preferida de quatro meninos 

(Gabriel, Natália, Miguel e Gonçalo). E a 

Mariana gostou mais do cubo grande 

(animação sobre os ecossistemas ribeirinhos). 

Estes alunos confessaram alguns aspectos 

que não apreciaram tanto, como o facto de 

terem de trabalhar muito, em alguns dias e de 

ter sido cansativo (Telmo e Manuel). O 

Gonçalo queixou-se de ter havido “muito 

barulho” na Festa do Topas (Serralves) e de 

haver alguns palhaços “chatos”. 

As coisas mais importantes que aprenderam 

foram, segundo estes alunos, que se deve 

poupar água; “(…) para evitar incêndios não 

se deve atirar lixo para os rios. (…). Para (…) 

evitar incêndios, as pessoas que passam pela 

floresta, não podem atirar o cigarro para a 

bouça (…)”; aprenderam a separar as 

embalagens e “(…) a fazer reciclagem.”; “(…) 

não atirar lixo para a selva porque os animais 

podem ganhar uma doença. (…). E podem ser 

os animais que nós comemos (…)”; Foi 

curioso que um dos meninos lembrou-se do 

problema da Gripe das Aves: “Se nós 
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comermos as galinhas, também podemos ficar 

com essa doença. (…). Mas se tirarmos a 

gordura, não ficamos”. 

Pelo “Sim” que os alunos exclamaram, nota-se 

que querem continuar com este projecto e, ao 

aproximar-se, a professora quis salientar que 

vão, de facto, continuar, mesmo sem o 

carácter de concurso. 

 

O projecto, na perspectiva dos pais 

Conversámos com a mãe de um aluno que no 

ano de 2004/2005 estava no nível Pré-escolar, 

a qual trabalha como auxiliar nesta escola – 

Helena Osório.  

Esta mãe sabe que “A nossa água” trata-se de 

um projecto educativo sobre a água. Apesar 

de não ter preenchido o inquérito sobre os 

hábitos de consumo de água (esta actividade 

foi só dirigida ao 1º Ciclo), a Helena teve mais 

contacto com este projecto quando recebeu 

um panfleto elaborado pelos alunos que 

continha conselhos para reaproveitar e a 

poupar água em casa. Exemplificou alguns 

destes conselhos, como o de fechar a torneira 

enquanto se lavam os dentes, tomar duche em 

vez de banho de imersão, aproveitar a água 

de lavar os alimentos para regar as plantas, 

etc. O panfleto foi, assim, o principal 

instrumento que esta mãe referiu como fonte 

de conhecimentos para estar a par do 

projecto, e acrescenta que este meio 

informativo foi suficiente: “(…) e para mim 

chegou.” 

Depois de tomar contacto com o projecto, 

Helena Osório começou a aproveitar a água e 

a depositar sempre os resíduos de forma 

selectiva, como descreve: “Muita coisa mudou. 

Comecei a aproveitar mais a água e …(…) já 

fazia a separação (dos resíduos) mas não 

dava tanta importância antes de ler o 

panfleto.” 

 

O projecto, na perspectiva do pessoal não 
docente  

Conversámos também com uma auxiliar de 

acção educativa, Lurdes Rocha, para nos dar 

a sua perspectiva sobre o projecto. Conta-nos 

que: “O projecto consistiu nas maneiras… pelo 

menos no uso doméstico… na poupança da 

água, no não desperdício da água. No banho, 

nas louças …”

No contacto com as crianças, Lurdes e outras 

auxiliares costumam alertá-las para os gastos 

excessivos de água na escola: “Nós 

mentalizávamos muito os meninos. Eles 

diziam: “D. Lurdes, hoje tomei banho de 

chuveiro!” Nós incentivávamos bastante os 

meninos.” Também ajudavam as professoras 

e os alunos a fazer alguns trabalhos, através 

de actividades, de colagem, corte, etc., 

principalmente, na preparação do evento em 

Serralves. Aproveitavam também estas 

ocasiões para fazer perguntas aos alunos 

sobre os elementos/animais sobre a água que 

estavam a representar. 

Em termos de conhecimentos, a Lurdes fez 

questão de dizer que foi muito importante a 

informação transmitida pela professora (Célia 

Ribeiro) e acrescentou: “Aprende-se até 

morrer. (…). Tudo o que se fala, desde que 

seja para dignificar o nosso ambiente, é 

sempre útil!”.  

Lembrou também que esta questão da água é 

importante pois, como afirma: “Quando me 
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mentalizaram que (…) os lençóis freáticos 

estão a secar, eu começo a pensar nisso e… 

Se fosse uma vez (…), mas se continuar a 

falar, vamos lembrando e retraindo um 

bocadinho as nossas atitudes.” 

Desta forma, um dos comportamentos que 

esta auxiliar mudou, desde que participou no 

projecto, foi deixar de lavar o pátio em casa. 

Quis acrescentar que já tem recolha porta-a-

porta dos resíduos e que os filhos, que 

trabalham na área da educação, também 

dizem que os resíduos devem ser separados. 

 

Breve caracterização da escola  
Localização: R. Padre Abílio Sampaio, Barca, Maia 

Níveis de ensino leccionados: Ensino Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico 
Nº total de alunos: 151 (2004/2005) 

Nº total de professores: 10 professoras do 1º Ciclo do Ensino Básico e 2 educadoras de infância  

Pessoal não docente (nº): 7 auxiliares de acção educativa 

A escola situa-se em meio rural, na Freguesia da Barca. Esta localidade é atravessada pela Estrada Nacional nº 

14 (Porto-Braga) e é servida por estradas municipais. Há vias de acesso à escola que também é servida pela 

rede de transportes públicos. 

A comunidade escolar é caracterizada por um nível sócio-cultural médio/baixo, existindo alguma agricultura de 

subsistência. 

Desde 2003/2004 que a Escola Básica 1 do Gestalinho está integrada num agrupamento de tipo vertical - 

Agrupamento de Castêlo da Maia. Anteriormente e durante um ano esteve agrupada horizontalmente. O Projecto 

Educativo de Agrupamento existe desde 2004/2005, foi planeado para três anos e tem o título: “Civismo, higiene 

e segurança”. O Projecto Curricular de Escola que vai ser implementado este ano lectivo, debruça-se sobre o 

tema “Civismo e higiene”. Nesta escola apenas se pratica a flexibilidade curricular ao nível de Ensino Especial. 

O edifício da escola tem uma arquitectura de Plano Centenário (após um incêndio em 1998 foi reconstruída de 

acordo com as características iniciais). A escola é constituída por quatro salas de aula e quatro átrios. No recinto 

exterior estão instalados contentores para recolha e separação de lixos. Na parte do edifício, voltada a Norte, há 

dois pátios cobertos destinados às actividades desportivas e com instalações sanitárias completas. Existe ainda 

outra dependência destinada à cantina escolar, dotada de equipamento moderno. 

 
Ficha técnica do projecto 

Principais objectivos: Sensibilizar a comunidade escolar para os problemas ambientais, incluindo os pais; 

articular o tema da água abordado no projecto com os conteúdos curriculares; criar uma associação de defesa 

do ambiente local. 

Temas ambientais alvo: Água 

Principais actividades do projecto: Elaboração de desenhos e objectos em plasticina; realização de 

experiências sobre a água, jogo e de espectáculo de marionetas; escrita de textos; pesquisa bibliográfica sobre o 

Rio Leça; exposição  e apresentação dos trabalhos no fim do ano. 
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Nº de anos de existência: 1 ano 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 10 professoras do 1º Ciclo e 2 educadoras 

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 151 (desde o ensino pré-escolar e o 1º Ciclo) 

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 7 auxiliares de acção educativa 

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: Cerca de 150 encarregados de educação 

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 9 professoras do 

1º Ciclo tendo-se reformado 2 no fim do ano e tendo as restantes entre 1 e 8 anos de experiência na escola, 2 

educadoras há 1 ano na escola, 1 professora do apoio educativo há 1 ano na escola e 1 monitora do ATL. 

Que estruturas regionais de EA utilizam: Fundação de Serralves 

Principais parceiros: empresa Águas do Douro e Paiva (AdDP) 

Principais sucessos: Os alunos gostaram de participar no projecto; o facto de toda a escola ter participado e 

trabalhado com um objectivo comum e os pais estão mais informados (embora o projecto não seja o único factor) 

Principais dificuldades: A dificuldade em se reunir com as restantes professoras e educadoras por terem 

horários incompatíveis e problemas logísticos relacionados o calor a que as crianças estiveram sujeitas na festa 

da Fundação de Serralves. 

 
Coordenador(a) do projecto: Célia Ribeiro 
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Escola [Escola Básica 2,3 de Pedrouços] 
Concelho [Maia] 
Projecto [Clube da Floresta] 

Nesta escola podemos encontrar um jardim frondoso, cuidado e defendido 
atentamente por alunos do Clube da Floresta que também actuam em áreas como a 
separação de resíduos.  

Sobressai um esforço contínuo em valorizar a educação ambiental através da 
participação em diversas iniciativas e solicitações exteriores. Não obstante, sentem-
se resistências por parte dos alunos da escola em respeitar o trabalho feito, sendo 
necessário substituir continuamente as vedações dos espaços verdes. 

Sem dúvida que a enorme dedicação de um professor que, curiosamente, não é da 
área das ciências naturais, tem sido o grande impulso para a manutenção deste clube, 
apesar das crescentes adversidades. 

 

O projecto, na perspectiva do coordenador 

O Clube da Floresta surgiu por iniciativa de um 

professor de Educação Tecnológica, Paulo 

Garcez, que lecciona na escola há muitos 

anos e que tem um gosto especial pela 

natureza. 

O Clube da Floresta sempre pretendeu 

sensibilizar para a protecção do ambiente e, 

em concreto, sensibilizar para a importância 

das florestas; sensibilizar para a recolha 

selectiva e reciclagem dos resíduos, para a 

poupança da água e da energia, etc. 

Em conjunto com a Câmara Municipal da 

Maia, a Lipor, a Fundação de Serralves, e no 

âmbito do Programa Eco-Escolas, há vários 

anos que este clube tem desenvolvido uma 

série de iniciativas em prol do ambiente. Há 

alguns anos, quando pela primeira vez abriu 

inscrições para o Clube, em conjunto com um 

outro colega, chegou a receber quase 30 

inscrições e tentando compatibilizar horários, 

ambos foram desenvolvendo várias 

actividades. Desde o ano lectivo passado que 

tem sido mais difícil esta compatibilização. Daí 

que este coordenador tenha optado por 

dinamizar as actividades do clube com uma 

turma, dentro da sua disciplina – Educação 

Tecnológica. Nos intervalos de tempo em que 

os alunos não tinham aulas, esta turma estava 

a frequentar o curso de Educação e 

Formação. Trata-se de um curso técnico que 

permite, aos alunos, completarem o 7º, 8º e 9º 

anos, em dois anos lectivos e depois 

ingressarem no mercado de trabalho. 

As principais actividades do clube, com esta 

turma, centraram-se na plantação e 

manutenção de árvores na área da escola; na 

colocação de caixas-ninho e na reciclagem de 
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papel e reutilização de outros materiais. Desde 

há oito anos, que o clube e escola, 

desenvolvem actividades no âmbito do  

programa Eco-Escolas. Neste sentido, em 

outras turmas e em Área de Projecto, os 

alunos fizeram um diagnóstico (inquérito às 

famílias) sobre os consumos de água, 

electricidade e sobre os transportes; 

elaboraram cartazes apelando à poupança de 

recursos em casa e na escola, e realizaram 

várias visitas de estudo. As equipas de 

sensibilização do clube costumam, também, ir 

a outras turmas da escola. No ano passado, 

cada aluno da turma do Curso “Educação e 

Formação” foi a uma sala de aula, apelar para 

a importância de manterem limpos e cuidados 

os espaços verdes da escola.  

Chegou, também, a haver um concurso 

“Regresso às aulas com atitudes radicais” que 

consistia numa campanha de recolha de 

resíduos. Nesta campanha, os alunos iam 

ganhando pontos (preenchiam um cartão) 

consoante o peso dos materiais que traziam. 

Ao encher uma linha do cartão, os alunos 

ganhavam prémios, como bonés, lápis de cor, 

T-shirts, etc. No fim, o clube sorteava um 

cartão completamente preenchido, tendo 

chegado a oferecer uma bicicleta. Todos estes 

prémios foram oferecidos pela Câmara 

Municipal da Maia, que apoiou muito o clube 

no seu início. 

O professor privilegiou estas actividades por 

querer melhorar o aspecto físico da escola e 

por achar importante a sensibilização dos 

alunos para a importância das árvores e das 

florestas: “eles fazem uma fiscalização das 

árvores”. Aliás, a melhoria dos espaços verdes 

da escola é um dos principais sucessos do 

clube apontados por Paulo Garcez: “estar uma 

escola verde, mais agradável!” e tem sido um 

dos instrumentos de avaliação do 

funcionamento do clube. O facto de ser 

sempre atribuído o galardão pelo Programa 

Eco-Escolas também serve como barómetro 

para o projecto, uma vez que este certificado é 

dado em função da apreciação dos relatórios 

que a escola envia. 

Nestes últimos anos costumam ser colocados 

cartazes e outras formas de divulgação de 

temas ambientais mas, a maior parte das 

iniciativas são desenvolvidas, por cada 

professor, em sala de aula (ex. Área de 

Projecto). Na opinião de Paulo Garcez, há 

“(…) muitas actividades, mas são fechadas”.  

Antes da sua progressiva destruição por 

alunos, a escola teve um jardim de plantas 

aromáticas “(…) completíssimo.” (Paulo 

Garcez). Era o próprio professor que pagava 

ao jardineiro da Fundação de Serralves para 

cuidar das plantas. Hoje em dia, só têm 

loureiros e limonetes. Não obstante, o 

professor deseja, logo que haja vedações, 

voltar a compor o jardim aromático e ter uma 

zona de videiras. 

Neste contexto, as principais dificuldades que 

o professor sente é a falta de regras de 

disciplina que os alunos têm e que levam, por 

exemplo, à destruição das vedações (taludes 

que protegem os jardins); a falta de tempo 

para as actividades e nos últimos anos a falta 

de apoio, por parte da Câmara Municipal da 

Maia (ex. para a reposição destes taludes e 

para a cedência de árvores para compensar 

as que são destruídas pelos alunos ou que 

morrem por outro motivo). 
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Para finalizar este estudo de caso, Paulo 

Garcez foi da opinião de que, para 

desenvolver/coordenar projectos desta 

natureza, é necessário que um professor 

tenha formação na área ambiental, de modo a 

adquirir conhecimentos técnicos em áreas 

como, a compostagem; reutilização e 

reciclagem; a plantação ou manutenção de 

árvores. 

Não foi possível entrevistar os alunos uma vez 

que, no momento da pesquisa, estes jovens já 

estavam integrados no mercado de trabalho. 

Os pais e o pessoal não docente não foram 

envolvidos no Clube da Floresta. 

 

Breve caracterização da escola 
Localização: Rua D. Amélia Moutinho Alves, 4425-642 Pedrouços 

Níveis de ensino leccionados: 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico  

Nº total de alunos: 1300 

Nº total de professores: 140 

Pessoal não docente (nº): (Sem informação) 

A EB 2,3 de Pedrouços situa-se em meio urbano, sendo esta zona, actualmente, denominada como “dormitório 

da cidade do Porto”. Até há poucos anos, no entanto, esta era uma área tradicionalmente rural. Alguns pais de 

alunos que frequentam esta escola ainda se dedicam à pequena agricultura, embora predominem actividades 

como os serviços e a construção civil. 

Desde há quatro anos que a escola tem novas infra-estruturas, compostas por um edifício principal, um pavilhão 

gimno-desportivo e duas salas separadas no edifício (uma sala de aulas e uma sala onde funciona a Clube da 

Floresta). Exteriormente, há um espaço desportivo e uma área verde bastante razoável. De acrescentar que, 

durante cerca de 20 anos, a escola funcionou com instalações, ditas provisórias. 

Nesta instituição funciona o Agrupamento Vertical das Escolas de Pedrouços, existindo um Projecto Educativo 

de Agrupamento. Desde que existe um carácter obrigatório, que são elaborados o Projecto Curricular de Escola 

e os Projectos Curriculares de Turma. 

 

Ficha técnica do projecto 

Principais objectivos: Sensibilizar para a protecção do ambiente, como seja, sensibilizar para a importância das 

florestas; sensibilizar para a recolha selectiva e reciclagem dos resíduos, para a poupança da água e da energia. 

Temas ambientais alvo: Resíduos e espaços verdes (florestas) 

Principais actividades do projecto: Plantação e manutenção de árvores na área da escola; colocação de 

caixas-ninho e na reciclagem de papel e reutilização de outros materiais. Desenvolvem actividades do programa 

Eco-Escolas. Neste sentido, os alunos já fizeram um diagnóstico (inquérito às famílias) sobre os consumos de 

água e de electricidade e sobre os transportes; elaboraram cartazes apelando à poupança destes recursos em 

casa e na escola, e realizaram várias visitas de estudo. As equipas de sensibilização do clube costumam, 
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também, ir às várias turmas da escola apelar para a importância de se manterem limpos e cuidados os espaços 

verdes da escola.  

Nº de anos de existência: 8 anos 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 1 (Entre 10 a 15 professores participam em actividades 

complementares) 

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 20 alunos (1 turma correspondente ao 9º ano que 

frequentou o Curso de Educação e Formação) 

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 0

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 0

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 1 professor de 

Educação Tecnológica (3º Ciclo) que tem 20 anos de serviço e que está nesta escola há 19 anos. 

Que estruturas regionais de EA utilizam: Lipor 

Principais parceiros: Câmara Municipal da Maia, Lipor, Fundação de Serralves, Direcção Regional das 

Florestas entre Douro e Minho (oferta e plantação de árvores) 

Principais sucessos: A melhoria dos espaços verdes da escola e o facto de ser, sempre, atribuído o galardão 

pelo Programa Eco-Escolas. 

Principais dificuldades: a falta de regras de disciplina que os alunos têm e que levam, por exemplo, à 

destruição das vedações; a falta de tempo para as actividades e a falta de apoio da Câmara Municipal (ex. 

reposição destes taludes e cedência de árvores para compensar as que são destruídas pelos alunos ou que 

morrem por outro motivo). 

 
Coordenador(a) do projecto: Paulo Garcez 

Área disciplinar: Educação Tecnológica (ET) 

Telefone: 229 773 950 

E-mail: eb23pedroucos@aeiou.pt 
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Escola [Escola Secundária de Águas Santas] 
Concelho [Maia] 
Projecto [Programa Eco-Escolas] 
 

Nesta escola assistimos a uma vontade efectiva de diagnosticar a situação ambiental 
e de melhorá-la continuamente através de todos os membros escolares, incluindo o 
pessoal não docente. A prova disso é o reconhecimento por parte da Câmara 
Municipal da Maia de que esta escola tem uma das melhores taxas de separação de 
resíduos do Concelho. Com oito galardões “Bandeira Verde” em nove anos de 
participação no Programa Eco-Escolas, é sem dúvida um bom exemplo de como 
professores de Língua Inglesa e de outras áreas fora das Ciências podem 
perfeitamente, dinamizar actividades interessantes para os jovens e consistentes a 
nível, nomeadamente, de articulação curricular. 

 

O projecto, na perspectiva do coordenador 

Desde 1996/1997 que esta escola participa no 

Programa Eco-Escolas candidatando-se, com 

êxito, ao galardão “Bandeira Verde”, desde 

1997/1998. O projecto tem sido coordenado 

por duas professoras, Manuela Barbosa que 

lecciona a Língua Inglesa e que é vice-

presidente do Conselho Executivo e pela 

colega Isabel da Silva Lopes que também  

pertence ao Conselho Executivo. 

Em conversa com Manuela Barbosa tivemos 

conhecimento que, mesmo antes de participar 

no Programa Eco-Escolas, já existia uma 

colaboração estreita entre a escola e a 

Câmara Municipal da Maia. Todos os anos a 

Câmara elabora um plano de actividades que 

sugere às escolas e, neste contexto, realizou 

uma apresentação do Eco-Escolas a todas as 

escolas do Concelho. Tendo considerado o 

projecto interessante e complementar de 

iniciativas anteriores, a Escola Secundária de 

Águas Santas resolveu aderir. Para além do 

programa Eco-Escolas, a escola também se 

candidatou ao programa internacional 

Comenius, por dois anos. Este programa tinha 

o nome concreto “Que mundo maravilhoso” e 

visava abordar assuntos ligados ao ambiente, 

à cultura e língua e às Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC). 

Infelizmente, por desistência da equipa 

coordenadora do projecto que é da Suécia, 

todos os parceiros incluindo Espanha e 

Polónia tiveram de adiar o projecto para uma 

próxima oportunidade. 

Quanto aos principais objectivos do Eco-

Escolas, neste contexto específico e de 

acordo com a metodologia do Programa, eles 

consistem em: 

-Sensibilização e educação ambiental; 
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-Divulgação do projecto a toda a comunidade 

escolar (ex. através do jornal da escola); 

-Promoção da Integração curricular;  

-Criação de um eco-conselho na escola.  

Em termos de organização, o projecto 

funciona nas aulas de Área de Projecto 

(projectos de turma – 7º, 8º, 10º e 11º anos). 

Quando existia a Área-escola, o Programa 

integrava-se nesta disciplina, sendo 

acompanhado pelos respectivos directores de 

turma. Em 1998, por exemplo, a propósito da 

exposição mundial, em Lisboa, desenvolveu-

se uma campanha de sensibilização para a 

poupança da água, com placares e trabalhos 

dos alunos. 

Como expectativas de resultados, esta escola 

esperava que se diminuísse o gasto de papel 

novo; que, no fim de cada ano lectivo, o 

ecoponto da escola estivesse a ser 

correctamente utilizado; e que o espaço 

exterior fosse cuidado e mantido em boas 

condições. A expectativa sobre a divulgação 

do projecto foi um pouco satisfeita quando 

saiu uma notícia no jornal da escola sobre a 

melhoria do estado dos jardins. Para medir os 

resultados e de acordo com as indicações do 

programa Eco-Escolas, há uma monitorização 

e acompanhamento sistemático e, no fim de 

cada ano, é sempre elaborado um relatório 

final. O objectivo da integração curricular foi 

cumprido nas áreas de Língua Portuguesa 

através da elaboração do inquérito; e na 

Matemática através de métodos quantitativos 

e tratamento estatístico dos dados dos 

inquéritos. Relativamente à composição do 

eco-conselho da escola, as reuniões deste 

órgão são ocasionais e tem membros 

variáveis, devendo na opinião da nossa 

entrevistada, ser obrigatória e incluir, por 

exemplo, todos os directores de turma do 7º 

ano. 

As actividades do projecto costumam conjugar 

as etapas próprias do Programa Eco-Escolas 

com outras iniciativas, algumas delas, 

propostas pela Câmara Municipal da Maia. No 

ano passado (2004/2005), a escola dedicou-se 

a:  

- Realização de uma auditoria ambiental, com 

auscultação da comunidade escolar sobre os 

problemas ambientais (selecção de uma 

amostra de alunos, realização de um inquérito 

aos alunos e restante comunidade escolar; e 

outro aos pais e família em geral)  

- Elaboração de um eco-código, pelos alunos; 

- Actividade “Conhece o teu lixo”, no 7º ano, 

em que vieram elementos da Câmara 

Municipal que costumam analisar a qualidade 

da recolha selectiva nos diversos ecopontos 

do Concelho, tendo concluído que esta escola 

era a que fazia melhor separação multi-

material. Esta actividade serviu, assim, como 

instrumento de avaliação do projecto; 

- Criação de plantas aromáticas no espaço 

exterior da escola; 

- Iniciativa “Semana Verde” na escola que 

integrou diversas acções, como a Feira 

Ambio-alimentar (produtos alimentares 

biológicos), de três dias, com a colaboração 

da Naturocoop, da Escola Superior de 

Biotecnologia, da Quercus e da DECO 

(Associação Nacional de Defesa do 

Consumidor). Ao longo da “Semana Verde” 

realizaram-se ainda outras iniciativas: uma 

campanha de recolha de papel e plástico; uma 
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exposição de trabalhos dos alunos; um 

quiosque multimédia da Lipor; as Mini-

olimpíadas do Ambiente, em Formação Cívica; 

sessões de formação para auxiliares de acção 

educativa; conferências científicas com os 

alunos do 12º ano no Fórum da Maia, na 

Estação do Litoral da Aguda e no Parque 

Biológico de Gaia; e ainda um desfile de moda 

com materiais reutilizados. 

As actividades no ano de 2002/2003 

centraram-se na compostagem, ligada à 

disciplina de Técnicas Laboratoriais de 

Biologia (TLB); no “Natal Reciclado” (um 

concurso de pais Natal reciclados, da Lipor, 

em que ganharam o 1º Prémio); na 

comemoração dos dias relacionados com a 

preservação do Ambiente (da Água, do 

Ambiente, etc.); em medições de ruído na 

cantina, pavilhões de aula e no pavilhão 

polivalente; e numa exposição que a Câmara 

Municipal da Maia promove, no fim de cada 

ano, sobre os trabalhos das escolas, no Fórum 

da Maia, na Quinta da Gruta e no 

Maiashopping. 

A integração curricular das actividades tem-se 

dado em várias disciplinas, embora a tónica 

principal seja na disciplina de Formação Cívica 

(ex. mostra de filmes sobre temáticas 

ambientais). O desfile de moda da “Semana 

Verde” e respectivo cenário, por exemplo, foi 

organizado pelas turmas da área/vertente de 

Animação Cultural, com base na reutilização 

de materiais; o tratamento do inquérito às 

turmas de 7º e 8º anos (baseado nos testes 

das Olimpíadas do Ambiente) foi realizado nas 

aulas de Matemática. Houve ainda integração 

com as Ciências, a Biologia e o Inglês. 

Este projecto tem tido alguma participação da 

comunidade envolvente, nomeadamente da 

Câmara Municipal da Maia e da Junta de 

Freguesia. Não obstante, a coordenadora do 

projecto referiu que deveria haver mais 

participação por parte dos órgãos autárquicos 

no Eco-conselho da escola. Manuela Barbosa 

exemplificou outras participações da 

comunidade, como seja a imprensa local 

(jornais e rádio) aquando da Feira ambio-

alimentar e os encarregados de educação que 

visitaram uma exposição dos alunos do 8º ano 

sobre o trabalho realizado no âmbito deste 

projecto. 

Manuela Barbosa realça três principais 

sucessos deste projecto na escola: o facto de 

os alunos aderirem sempre muito bem à 

iniciativa; a actividade concreta do desfile de 

moda que contou, inclusivamente, com a 

Ministra do Ambiente de então, Elisa Ferreira, 

e que foi divulgado na televisão e, por fim, o 

grau de separação de resíduos que se tem 

conseguido atingir todos os anos. Acerca 

deste ponto, a professora salvaguardou o 

facto de ser necessário, no início de cada ano 

lectivo, fazer uma nova campanha de 

sensibilização para a questão dos resíduos. 

Aliás, a falta de civismo e de educação 

ambiental que os alunos novos têm, no início 

da sua formação nesta escola, é uma das 

dificuldades sentidas por Manuela. Outras 

dificuldades que a professora detectou foram a 

falta de sensibilização dos colegas para a 

questão dos resíduos, nomeadamente, na sala 

dos professores; a dificuldade de coordenação 

das actividades (ex. horários muito dispares) e 

a falta de oferta de actividades dirigidas à faixa 

etária juvenil. 
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Segundo Manuela Barbosa, para o 

desenvolvimento, coordenação e participação

neste projecto, os professores precisam de ter 

motivação e sensibilização para o tema a 

trabalhar: É ainda necessário que haja 

curiosidade em pesquisar informação e 

capacidade de iniciativa.  

 

O projecto, na perspectiva dos alunos 

Os alunos com quem tivemos a oportunidade 

de falar tinham participado principalmente na 

Feira ambio-alimentar do Programa Eco-

Escolas. Foram eles o Tiago, a Ana, o Pedro, 

o Vasco, a Sónia, o Joaquim e a Sara. Neste 

contexto, explicaram que a feira teve o 

objectivo de dar a conhecer a organização 

“Comércio Justo” e os seus produtos; de 

sensibilizar para a recolha selectiva de 

resíduos (stand da Lipor); mostrar produtos de 

produção biológica e a prática da 

compostagem (stand da associação Quercus), 

entre outros aspectos. Na Feira, houve uns 

alunos desta turma que desempenharam 

papéis mais activos do que outros. O Tiago, 

por exemplo, esteve a auxiliar o Comércio 

Justo, prestando esclarecimentos aos 

visitantes, tarefa de que gostou bastante 

devido aos conhecimentos que adquiriu. A 

Ana também salientou a informação que 

apreendeu acerca do Comércio Justo, 

acrescentando que já tinha conhecimentos 

sobre a agricultura biológica, das aulas. Já o 

Pedro ficou a conhecer alguns produtos 

biológicos/naturais como champôs e pão e 

óleos vegetais biológicos. 

Informaram-nos também que cinco dos 

elementos da turma ofereceram-se para estar 

nos stands, durante o horário nocturno, o qual 

favorece uma abertura à comunidade. 

Infelizmente não houve muita adesão por 

parte dos pais e das famílias. Ainda acerca da 

participação, enquanto que o Pedro acha que 

houve divulgação suficiente do evento, 

embora pouca adesão, a Ana pensa que esta 

iniciativa foi pouco divulgada no 3º Ciclo.  

Ainda no âmbito da “Semana Verde, houve 

dois alunos, o Vasco e o Pedro, que 

participaram numas mini-olimpíadas do 

ambiente da escola, tendo ganho alguns 

prémios. 

Através deste tipo de iniciativas de educação 

ambiental, como a Feira ambio-alimentar, o 

Pedro considera que está a ajudar a formar 

outros alunos. Esta iniciativa contribuiu, 

inclusivamente, para que a Ana passasse a 

separar mais regularmente os resíduos em 

sua casa e para divulgar o “Comércio Justo” 

na família. Um outro benefício concreto da 

Feira foi a transmissão de conhecimentos que 

ajudou a Sónia a elaborar um trabalho sobre 

alimentos transgénicos vs. biológicos para a 

disciplina de Filosofia. 

Estes alunos gostariam de participar noutro 

evento como este. No entanto, todos 

concordam que “(…) devia ser mais atractivo 

para as pessoas participarem. (…) eles 

deviam ter mais interacção…mais 

actividades.” Também sugeriram que o 

Programa Eco-Escolas fosse mais divulgado 

na escola: “Deviam ir a todas as turmas, 

desde o 7º ano”. Estes alunos gostavam de 

aprender e fazer várias coisas na área do 

ambiente. A Ana sugeriu que, tal como quando 

era escuteira, se fosse limpar o lixo de uma 
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praia. Diz que devia ser uma actividade de 

serviço comunitário e que “Só assim é que se 

dá valor!”. O Pedro, sugeriu que, à 

semelhança de outros países da Europa, 

devia haver, efectivamente, multas para quem 

atira papéis para o chão.  

 

O projecto, na perspectiva do pessoal não 

docente  

Falámos com a auxiliar Maria Rosa Oliveira 

que nos explicou que, junto com os restantes 

funcionários, faz a separação dos resíduos. 

Maria José, em particular, separa os resíduos, 

no bar e noutros espaços da escola e 

informou-nos que existem ecopontos e 

compostores na escola.  

Ao falar destas iniciativas, Maria Rosa 

lembrou, com orgulho, que a escola tem 

ganho a Bandeira Verde e que se tem feito 

sempre uma exposição com materiais 

reciclados. 

Também nos disse que as auxiliares tiveram 

uma acção de formação, organizada pela 

Lipor, e que essa ocasião foi importante para 

saber como separar os resíduos e “(…) para 

(saber) o efeito que é”, isto é porque é que 

estão a separar o lixo. Maria José já separava 

os resíduos em casa antes desta iniciativa. 

Não foi possível falar com os pais. 

Breve caracterização da escola  

Localização: Rua Nova do Corim, 4425-151 Águas Santas, Maia 

Níveis de ensino leccionados: 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário 

Nº total de alunos: 1300 

Nº total de professores: 150  

Pessoal não docente (nº): 42 (11 assistentes administrativos; 2 cozinheiras; 2 ajudantes; 23 auxiliares de acção 

educativa; 1 guarda nocturno; 1 técnico profissional; 1 encarregado e 1 tarefeira) 

A Escola Secundária de Águas Santas está situada em meio urbano podendo esta zona da Maia ser 

caracterizada como “dormitório da cidade do Porto”. O nível sócio-cultural dos alunos que frequentam esta 

escola é heterogéneo embora, de uma forma geral, seja médio. Existe uma percentagem substancial de alunos 

subsidiados.  

As actuais instalações da instituição foram construídas em 1986, embora a escola já exista desde 1973 e são 

constituídas por dois pavilhões de aulas, um pavilhão gimnodesportivo e um pavilhão administrativo com uma 

área polivalente. 

Desde a sua obrigatoriedade que existe a figura de Projecto Educativo de Escola, o qual já vai na sua segunda 

versão, tendo como tema de fundo a “Cidadania”. 

 

Ficha técnica do projecto 

Principais objectivos: A sensibilização e educação ambiental; divulgação do projecto a toda a comunidade 

escolar (ex. através do jornal da escola); a integração curricular do projecto e a criação de um eco-conselho na 

escola. 
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Temas ambientais alvo: Resíduos; transportes; ruído; energia e água.  

Principais actividades do projecto: Auditoria ambiental através de inquéritos à comunidade escolar; “Semana 

Verde” que integrou: a Feira ambio-alimentar, exposição de trabalhos dos alunos; sessões de formação para 

funcionários e um desfile de moda com materiais reutilizados e Conferências científicas com os alunos do 12º; 

criação de plantas aromáticas e compostagem. 

Nº de anos de existência: 9 anos (8 anos com galardão “Bandeira Verde”) 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 30 e restante corpo docente, indirectamente 

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 170 (90 (7º ano), 30 (8º ano), 30 (10º ano), 20 (11º ano)).  

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 42 auxiliares de acção educativa 

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 0

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 1

professora/coordenadora, de Inglês, vice-presidente do C.E., 1 professora de Geografia do C.E. e todos os 

professores da Área de Projecto. 

Principais parceiros: Câmara Municipal da Maia e Lipor. 

Principais sucessos: Os alunos aderiram sempre muito bem à iniciativa; a actividade concreta do desfile de 

moda que teve muito êxito e o grau de separação de resíduos que se consegue atingir todos os anos. 

Principais dificuldades: A falta de sensibilização de alguns professores para a questão dos resíduos; a 

dificuldade de coordenação das actividades; a falta de oferta de actividades dirigidas à faixa etária juvenil e a 

falta de civismo e de educação ambiental que os novos alunos da escola têm. 

 
Coordenador(a) do projecto: Manuela Barbosa e Isabel da Silva Lopes 

Área disciplinar: Inglês e Geografia 

Telefone: 229 712 570 

E-mail: esas@mail.telepac.pt 
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Escola [EB1 e nº2 Cruz de Pau e JI da Biquinha] 
Concelho [Matosinhos] 
Projecto [Projecto Curricular de Turma “Conhecer a minha 
Freguesia”] 
 

Conhecer a escola e “a minha freguesia” foi uma fórmula que ajudou a sensibilizar e 
incentivar os alunos de uma turma com várias carências, para valores como a 
cidadania e o respeito pelo próximo e pelos espaços. 

Mais do que dar todo o programa curricular, houve a preocupação de interligar 
conhecimentos e actividades, de forma lúdica e pedagógica, como forma de melhorar 
o comportamento e a auto-estima destas crianças. Um dos alunos com maiores 
problemas de comportamento, por exemplo, era dos que mais insistia para fazerem 
actividades de reutilização de materiais. 

 

O projecto, na perspectiva do coordenador 

A ideia do tema “Conhecer a minha Freguesia” 

para Projecto Curricular de Turma e para a 

área da Formação Cívica surgiu a partir de um 

processo contínuo de diálogo com os alunos, 

os quais têm muitas dificuldades a nível de 

aprendizagem e de comportamento. Em 

2004/2005, por exemplo, a turma em causa 

continha, simultaneamente, os níveis do 3º e 

4º ano e 50% dos alunos eram repetentes 

(alguns com mais de 12 anos de idade). 

Nesse diálogo contínuo, a professora Lurdes 

Rocha apercebeu-se que os alunos não 

conheciam os locais da sua freguesia para 

além do Bairro da Biquinha. Segundo esta 

professora, “Era uma forma de eles 

entenderem que o Mundo era mais alargado 

(…)”. Lurdes Rocha esperava com este 

projecto, conseguir modificar comportamentos 

a nível das relações humanas, e para isso 

propôs às crianças: “E se nós fôssemos ver o 

que há?”. 

Para além do objectivo geral de conhecer 

melhor a freguesia da escola e o Concelho, 

este projecto tencionava: 

- Promover, no âmbito da Formação Cívica, as 

relações humanas saudáveis e as regras de 

convivência social; 

- Aumentar as competências ao nível da 

comunicação, integrando a Língua 

Portuguesa; 

- Dar a conhecer aquilo que os alunos 

aprenderam com o projecto. 

Para organizar a implementação do projecto, 

havia umas actividades que eram 

desenvolvidas em grande grupo (ex. visitas) e 

outras em que a turma era dividida em 

pequenos grupos de trabalho (havia um 

organigrama das tarefas de cada grupo). Um 
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grupo de quatro alunos, por exemplo, fez uma 

acção de limpeza numa zona verde perto da 

escola (a Mata de Real); outro ficou 

responsável pela realização de entrevistas a 

algumas personalidades da freguesia, 

havendo um porta-voz para essa tarefa. A 

promoção da cidadania, estava presente, por 

exemplo, na capacidade de saber ouvir, 

durante a entrevista que fizeram ao Vereador 

do Ambiente da Câmara Municipal de 

Matosinhos. Neste âmbito, o Vereador 

também veio à escola divulgar a mensagem 

de que “É preciso defender a Mata de Real”. 

As regras de boa convivência também foram 

incentivadas, na visita às instalações dos 

Serviços Municipalizados de Saneamento de 

Matosinhos, nomeadamente, quando os 

alunos colocavam questões. 

Houve mais actividades na Área de Projecto 

que foram escolhidas por haver lacunas na 

escola em termos de relações humanas e 

devido à falta de respeito pelos espaços e pelo 

ambiente: 

- Fizeram uma exposição sobre a água em 

que convidaram a comunidade exterior (ex. 

pais), embora esta não tenha aderido em 

grande número; 

- Criaram um jogo (tipo “Glória”) que foi usado 

na exposição em que, para avançar, era 

necessário responder a perguntas sobre a 

água e o ambiente em geral; 

- Trabalharam numa oficina de reciclagem de 

papel, também, durante a exposição; 

- Criaram o jogo “Mentes Brilhantes”, para 

motivar os alunos acerca dos conteúdos 

ensinados, com perguntas sobre matéria de 

Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do 

Meio; 

- Fizeram marcadores de livros sobre o tema 

da água, para essa exposição; 

- Foi elaborado um pequeno livro sobre 

histórias que recolhiam sobre a turma 

(“histórias da minha turma”) e decorado 

posteriormente, com materiais reutilizados; 

- Participaram numa gincana ligada a 

temáticas de qualidade de vida e saúde; 

- Visitaram a Casa da Juventude. 

Para além da avaliação inerente a qualquer 

projecto curricular, esta professora foi 

conversando informalmente com os 

funcionários e com os colegas acerca da 

evolução da turma. Quando questionada 

acerca dos sucessos do projecto, num 

primeiro momento Lurdes Rocha não garantia 

que o comportamento dos alunos tinha sido 

modificado, mas acabou por considerar que 

alguma coisa mudou. Além disso, salientou o 

sucesso de ver o grande empenho, gosto e 

interesse das crianças pelas actividades. Um 

dos alunos com maiores problemas de 

comportamento, por exemplo, era dos que 

mais insistia para fazerem actividades de 

reutilização de materiais. 

Em termos de dificuldades, o comportamento 

dos alunos faz com que seja complicado 

cumprir o programa curricular com eficácia de 

aprendizagem (“ crianças com regras opostas 

às regras escolares.”), pois a aquisição de 

certos conhecimentos pressupõe a existência 

prévia de uma série de competências que 

estes alunos não têm. 
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Na opinião de Lurdes, para desenvolver 

projectos como este, deve haver uma 

conjugação de competências: um professor 

deve ter uma formação específica (ex. 

Ciências ou Matemática) para haver 

consistência científica nas áreas abordadas; 

deve elaborar um plano anual de formação 

(ex. em Área de Projecto) pois “ a formação 

académica não chega.”; deve dominar 

técnicas de comunicação; saber utilizar a 

informática e deve ter conhecimentos acerca 

de métodos de observação como ferramenta 

de trabalho no processo de análise do projecto 

(ex. método de investigação-acção/reflexão).  

 

O projecto, na perspectiva dos alunos 

Falámos com a única aluna da turma do 4º 

ano que ficou retida na escola este ano: a 

Diana Costa. A actividade que a Diana mais 

recorda com carinho foi quando ela e os 

colegas andaram a apanhar lixo e a limpar o 

espaço exterior da escola (ex. na zona dos 

campos de futebol e nos espaços verdes). 

Também se lembra de ter reciclado papel para 

fazer as capas de uns cadernos temáticos, 

talvez, para as “histórias da minha turma”. O 

mais importante que Diana diz ter aprendido é 

que “(…) que não se deve atirar lixo no chão e 

que se deve reciclar o lixo.”. 

Os pais e o pessoal não docente não foram 

directamente envolvidos no projecto.  

 

Breve caracterização da escola  
Localização: Bairro da Biquinha, Matosinhos 

Níveis de ensino leccionados: Ensino Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico 

Nº total de alunos: 200 (150 do 1º Ciclo e 50 do nível pré-escolar) 

Nº total de professores: 15 (12 professores e 3 educadores) 

Pessoal não docente (nº): 8 (4 auxiliares de acção educativa no 1º Ciclo, 2 auxiliares no nível pré-escolar e 2 

cozinheiras).  

Esta escola situa-se em meio urbano, no seio de um bairro de habitação social. Em face desta situação, o nível 

sócio-económico da maior parte das famílias que frequentam esta instituição é baixo. Existem carências de vária 

ordem, quer a nível físico, quer afectivo. 

De há três anos a esta parte que a escola está incluída no Agrupamento Vertical de Matosinhos-Sul. 

Anteriormente, e de acordo com a legislação de então, a escola tinha estado agrupada horizontalmente. Desde o 

ano lectivo anterior (2004/2005), que existe um Projecto Educativo de Agrupamento, documento este que tem 

em conta auscultações com várias entidades como a Autarquia, a Associação de Pais e o Futebol Clube de 

Leixões. Também foi elaborado, no ano passado, o Projecto Curricular de Escola que prevê estratégias para a 

escola gerir a situação social, particularmente, difícil que tem. 

O edifício da escola tem uma arquitectura moderna, tendo sido sujeito a obras de remodelação que terminaram 

antes do início do presente ano lectivo. 
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Ficha técnica do projecto 

Principais objectivos: Promover o conhecimento dos alunos acerca da freguesia onde se situa a escola; 

promover a modificação de comportamentos dos alunos, a nível das relações humanas e aumentar as suas 

competências de comunicação. 

Temas ambientais alvo: Água e ambiente, em geral  

Principais actividades do projecto: Fizeram uma exposição sobre a água; criaram um jogo (tipo “Glória”) com 

perguntas sobre a água e ambiente em geral; Trabalharam numa oficina de reciclagem de papel; fizeram 

marcadores de livros sobre o tema da água; foram elaborados materiais didácticos e pedagógicos (“histórias da 

minha turma”) 

Nº de anos de existência: 2 anos 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 1 professora 

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 1 turma que continha os 3º e 4º anos 

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 0

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 0

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 1 professora que 

em 2004/2005 completou 3 anos na escola e que tem 10 anos de serviço. 

Que estruturas regionais de EA utilizam: Serviços Municipalizados de Saneamento de Matosinhos e Casa da 

Juventude. 

Principais parceiros: Nenhum  

Principais sucessos: Alguma mudança de comportamento das crianças e o seu empenho, gosto e interesse 

pelas actividades. 

Principais dificuldades: O comportamento dos alunos faz com que seja complicado cumprir o Programa 

Curricular com eficácia de aprendizagem. 

 
Coordenador(a) do projecto: Lurdes Rocha 

Telefone: 229 385 446 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável – anexo 9    58 

Escola [EB1/JI de Quinta de S. Gens] 
Concelho [Matosinhos] 
Projecto [Projecto educativo: “Viver com Arte”] 
 

Mais do que um projecto, o “Viver com Arte” é uma forma de estar que envolve toda a 
escola numa dinâmica alternativa ao sistema de ensino tradicional e onde várias 
componentes artísticas e cívicas são altamente valorizadas, a par com as áreas 
disciplinares. A auto-análise de atitudes e comportamentos que os alunos fazem no 
fórum semanal é uma das estratégias utilizadas para fomentar valores como a 
tolerância e a liberdade de expressão. A capacidade de argumentação e a expressão 
oral foram algumas das competências que sobressaíram durante a entrevista aos 
alunos. Ao substituir, progressivamente, os manuais escolares por dossiers/manuais 
elaborados por professores e alunos, esta escola caminha a passos largos para uma 
plena flexibilização do currículo. Além disso, o forte empenho dos pais e de outras 
entidades neste projecto e o gosto das crianças em estar na escola como se fosse 
uma segunda casa, prova que aqui se vive uma verdadeira abertura e integração na 
comunidade. 

 

O projecto, na perspectiva do coordenador 
O projecto “Viver com Arte” funciona como um 

projecto pedagógico da escola em que, 

através de vários aspectos artísticos e cívicos 

(ex. Música, Teatro, Expressão Gestual, 

Expressão Plástica, Circo, Pintura, Dança, a 

Formação Cívica, etc.…), as crianças 

desenvolvem actividades articuladas com o 

Programa Curricular Nacional. Este projecto 

abrange o Projecto Curricular de Escola e os 

projectos curriculares de turma, funcionando 

como uma metodologia de ensino agregadora 

de múltiplas vertentes. 

Este projecto surgiu em 2001/2002, por 

iniciativa de duas docentes do Conselho 

Executivo da escola antes de surgir o 

agrupamento, a Professora do 1º Ciclo, 

Georgina Campos e a educadora Manuela 

Costa, sendo efectivamente implementado no 

ano seguinte. Quando se candidataram ao 

Conselho Executivo (agora conselho executivo 

do agrupamento) foram da opinião de que 

para dirigir a escola teriam de desenvolver 

uma dinâmica diferente da existência até aí e 

que a forma mais adequada seria através da 

vertente artística, como afirma a professora: “E

entendemos que a rotina da escola que não 

servia o que nós entendemos como uma nova 

relação que se deve ter com a sociedade e 

com as coisas. (…) explicar a uma criança que 

preserve uma árvore sem olhar para uma 

árvore, que saiba o nome dela, que saiba 
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como ela nasceu, (…) Não é sentado numa 

sala (…)”. 

Neste sentido, estas professoras esperavam, 

acima de tudo, que este sistema inovador de 

ensino não se revelasse um fracasso. 

Esperavam provar que é possível cumprir o 

programa curricular e ao mesmo tempo de 

desenvolver aptidões noutras áreas (ex. 

Música, Xadrez, etc.) que, segundo a 

Georgina, podem ajudar a dar consistência à 

aprendizagem em si. O segundo resultado que 

esperam, de futuro, é conseguir que os alunos 

acabem o 1º Ciclo com uma formação artística 

consistente e diversificada, de forma a facilitar 

o reconhecimento de determinadas aptidões 

dos alunos, desde muito novos. 

Com este projecto pretendia-se, de uma forma 

geral:  

1) Fornecer uma formação de quatro anos 

com melhor qualidade e exigência; 

2) Estimular o sentido de observação e o 

pensamento crítico entre os alunos acerca de 

várias áreas, mais do que fazer das crianças 

grandes artistas;  

3) Estimular os alunos para uma cultura de 

trabalho e sensibilizá-los para a importância de 

conhecer, compreender e preservar o 

património a vários níveis (cultural, natural, 

etc.); 

4) Incutir nos alunos o sentido de ética e de 

princípios como: 

- Princípio do exemplo (os professores, pais, 

etc. têm de dar o exemplo); 

- Princípio da participação (deve-se estimular a 

participação para se compreender melhor as 

situações); 

- Princípio da autonomia (quanto mais 

autónomas são as crianças e os adultos, mais 

condições têm de serem eles próprios); 

- Princípio da subsidiariedade (tentar resolver 

localmente as situações e não depender 

sempre de ajudas exteriores). 

Outro objectivo desta metodologia é a 

promoção da auto-estima dos alunos, 

principalmente daqueles com menor 

aproveitamento às disciplinas tradicionalmente 

mais intelectualizadas (Língua Portuguesa e 

Matemática), mas que muitas vezes têm 

habilidade para uma ou várias áreas artísticas 

ou uma grande capacidade de comunicação 

ou liderança. De acordo com Georgina: “Se 

não dermos as várias vertentes e as várias 

possibilidades, há miúdos que acham que são 

maus porque não conhecem outra realidade.”. 

Em termos de organização, existe um núcleo, 

onde nasceu o projecto, que é constituído por 

professores e pais que se encontram semanal 

ou quinzenalmente para traçar as principais 

linhas de acção. Este núcleo articula a sua 

planificação com a associação de pais e com o 

Conselho Executivo do Agrupamento. Todos 

os professores participantes no projecto, por 

sua vez, reúnem-se, todas as semanas, para 

definirem conteúdos e competências. Foi 

sublinhada a importância da frequência 

semanal da reunião entre os professores, uma 

vez que já são agora muitos docentes e 

poderá haver informação que se dispersa. 

Todos os objectivos são trabalhados em várias 

áreas, nomeadamente, no âmbito da área de 

Formação Cívica. Esta, por sua vez, está 

dividida em três subalíneas: o Fórum, onde os 

alunos, em grupo e no final da semana, fazem 
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uma apreciação dessa semana; as Raízes que 

incluem várias manifestações culturais (ex. 

gastronomia, etc.) e a Visão XXI que inclui 

questões de sustentabilidade a vários níveis, 

nomeadamente, da educação ambiental, 

educação para a diferença, para o consumo, 

etc. Segundo Georgina Campos: “Visão XXI 

porque é a Agenda 21, porque é a Estratégia 

de Lisboa, porque é uma nova visão do Século 

XXI que nós temos de ter com as outras 

pessoas. (…) é a parte mais ligada às 

energias alternativas, à cultura autóctone.”. 

Nestas sub-disciplinas trabalham Georgina e 

outros três professores do 1º Ciclo. A Música é 

ministrada por um professor que percorre as 

várias turmas; as Artes Integradas (Expressão 

Plástica, teatro, animação de contos, etc.) têm 

o apoio de duas professoras; e a educação 

física está ao cargo de um professor enviado 

pela autarquia. Existem ainda actividades de 

complemento curricular (opcionais) onde se 

engloba a capoeira, o inglês, etc.. 

Ao longo do ano lectivo, as actividades e as 

áreas curriculares vão sendo articuladas entre 

si através de um fio condutor - o tema global 

do ano – o qual versava sobre o Ambiente, no 

ano anterior. Mensalmente, são trabalhados 

subtemas que vão de encontro ao tema global. 

De entre os vários subtemas salientamos os 

seguintes: a história O Principezinho, para 

cativar os alunos no início do ano; o “25 de 

Abril”, como pretexto para falar de liberdade de 

expressão, capacidade de respeitar o outro, 

democracia, etc. e a Primavera e Páscoa para 

falar de renascimento da terra, da natureza, 

etc. No caso do tema do 25 de Abril, por 

exemplo, as sub-disciplinas Raízes e Visão 

XXI eram trabalhadas simultaneamente a par 

com outras áreas, como a Expressão Plástica. 

Na Visão XXI discutiu-se com as crianças a 

revolução, o fim da Guerra Colonial e o 

racismo. No âmbito do mesmo tema, e nas 

Raízes (ex. culinária), os alunos fizeram um 

chá vermelho a propósito do tema da 

revolução dos cravos. Fizeram também um 

marcador de livros contendo uma frase alusiva 

ao tema, actividade que é elaborada todos os 

meses juntamente com a escolha de um livro. 

A integração curricular está aqui presente, 

quer na Língua Portuguesa, ao copiarem as 

receitas, quer na Matemática, ao pesarem os 

ingredientes e ao observarem os preços dos 

mesmos. O Estudo do Meio é integrado no 

tema Primavera, por exemplo, quando 

observam os filhotes das aves, contam o 

tempo de crescimento, falam das estações do 

ano; contam o número de horas de luz solar, 

conteúdo este que também está incluído na 

Matemática, etc.. Georgina acrescentou, que a 

escola está progressivamente a substituir os 

manuais tradicionais por dossiers que são 

elaborados pelos professores e alunos, o que 

demonstra, no nosso entender, uma 

capacidade efectiva de flexibilização do 

currículo. 

Aprofundando um pouco acerca do 

desenvolvimento do tema global Ambiente,

foram desenvolvidas diversas iniciativas para 

além do trabalho em sala de aula. Referimo-

nos, nomeadamente, à realização de uma 

Feira Ecológica no recinto escolar, durante 

três dias, em Março de 2005, que partiu de um 

contacto com a Escola Superior de 

Biotecnologia da Universidade Católica 

Portuguesa (ESB-UCP) e que contou com o 
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apoio do Centro de Educação Ambiental de 

Matosinhos/ Quercus. A feira tinha expostos 

produtos de artesanato e foram criados 

objectos com material reutilizável. Tiveram 

produtos da loja de produtos biológicos 

Naturocoop. Esta iniciativa justificou-se pois, 

segundo Georgina: “(…) nós o que queremos 

é sensibilizar as pessoas também para como é 

que hão de lidar com a terra, outros tipos de 

alimentos, relativamente aos alimentos que 

têm no dia-a-dia e portanto, achamos que com 

estas amostras podemos ganhar as pessoas 

para uma nova forma de se alimentarem, de 

viverem.”. 

Ainda no âmbito do tema Ambiente, fizeram 

visitas a quintas pedagógicas, organizaram 

debates-convívio para sensibilização. Fazem 

igualmente a recolha multi-material dos 

resíduos, incluindo pilhas. As crianças 

reutilizaram uma gaiola ampla do recreio, 

abrindo-a em vários pontos de modo que os 

pássaros possam entrar, alimentar-se 

(colocaram comedouros), permanecer 

(colocaram caixas-ninho) e sair sempre que 

queiram, de forma a incutir a ideia de que os 

animais devem viver em liberdade. Animaram 

ainda a gaiola com sprays de cores vivas. 

Tiveram um encontro/formação sobre 

compostagem, processo que deverá ser 

iniciado após as obras de remodelação da 

escola. Dentro do tema Ambiente, Georgina 

Campos focou ainda a questão da 

alimentação, no sentido de educar os alunos 

para hábitos saudáveis como, por exemplo, 

habituá-los na cantina a comerem vegetais 

(ex. alface e cenoura) e fruta; servir, 

ocasionalmente, a sopa com vegetais inteiros, 

ou ainda insistirem que os alunos comam 

porções adequadas ao almoço, em vez 

comerem nos intervalos alimentos pouco 

saudáveis. Na opinião de Georgina, o tema 

ambiental está relacionado com todo o estilo e 

vida dos cidadãos e não apenas com a 

natureza. Logo, aquelas actividades foram 

escolhidas por serem concretas para as 

crianças e por permitirem abordar temas 

complexos, de forma parcelar e mais 

facilmente assimiláveis por elas.  

Para além das questões ambientais 

trabalhadas, como a biodiversidade, resíduos, 

agricultura biológica e outras mais 

abrangentes em termos de desenvolvimento 

sustentável, existe igualmente uma 

preocupação em abordar problemas sociais,

entre eles, a integração de minorias étnicas. 

Existe na escola um grupo de etnia cigana que 

está progressivamente a ser integrado. Por 

exemplo, ao contrário do momento em que 

vieram para esta escola, as crianças de etnia 

cigana já almoçam, de livre vontade, com os 

restantes alunos, o que demonstra uma 

aproximação de parte a parte. A escola 

esforça-se, ainda, por proporcionar a todos os 

alunos as mesmas condições de 

aprendizagem e o mesmo nível cultural 

(elevado) “(…) de forma viverem socialmente 

mais integrados” (Georgina).  

Em termos de envolvimento e reflexo na 

comunidade envolvente, existe um forte apoio 

por parte dos pais e da associação de pais, 

em particular, que passa pela contratação de 

auxiliares de acção educativa que 

complementam o trabalho das auxiliares 

efectivas; pelo apoio monetário às refeições 

dos alunos e pela colaboração em diversas 
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actividades artísticas, entre outros apoios. A 

associação de pais, por sua vez, tem ligação 

às confederações regionais de pais. Existe 

igualmente uma colaboração com a Câmara 

Municipal de Matosinhos, nomeadamente a 

nível de transporte, apesar de não haver uma 

parceria formal.  

Embora não haja uma parceria, a escola é 

sócia do Espaço Visionarium, em Santa Maria 

da Feira, entidade com quem desenvolvem 

várias actividades como a construção de um 

relógio de sol. Há ainda uma colaboração por 

parte da Associação de Xadrez, que 

disponibiliza um professor à escola. Existe 

também um grupo de informática que vai à 

escola dar formação fora do tempo lectivo, 

quer para alunos interessados, quer para 

adultos (ex. pais e funcionários). Finalmente, 

tinham uma parceria com o Projecto MUS’E – 

“Musas da Europa” que é um projecto a nível 

nacional vocacionado para o apoio a escolas 

com problemas de integração social e através 

do qual vinham animadores à escola (por ex. 

animador de Capoeira). Uma vez que esta 

escola já não tem um nível de carência que 

justifique a continuação no programa, estes 

animadores continuam a vir à escola mas com 

um carácter individual.  

Faz parte da filosofia da escola levar os alunos 

a conhecer e a utilizar o espaço da Quinta de 

S. Gens. Este espaço é a quinta agrária que 

englobava o terreno da escola antes da sua 

construção. A visita a este local é usada como 

forma de explicar aos alunos a origem do 

nome da escola e, segundo a nossa 

percepção, como meio de incutir nas crianças 

o sentido de pertença de lugar. 

A escola deseja desenvolver e amadurecer 

mais o projecto de modo que, ao fim de pelo 

menos quatro anos (por volta de Junho de 

2007), possa ser avaliado por uma 

organização de referência, de preferência por 

uma entidade de ensino superior, como seja, 

uma escola superior de educação. 

De qualquer forma, salientam-se já vários 

sucessos, como a forte participação dos pais, 

em particular da associação de pais; o 

interesse demonstrado pelos alunos acerca 

das diversas actividades e do sistema de 

aprendizagem e, por último, os resultados a 

nível do conhecimento nas áreas de 

Expressões, sem pôr em causa o currículo 

normal. 

Apesar dos sucessos, foram detectadas três 

dificuldades principais na implementação do 

projecto. Em primeiro lugar, a falta de espaço 

tem limitado a articulação das diversas 

actividades. Em segundo lugar, a resistência 

em vencer a inércia das pessoas que 

colaboram no projecto, uma vez que é 

necessário modificar hábitos e formatos de 

trabalho. E, em terceiro lugar, a falta de 

previsibilidade durante a implementação das 

acções, contrastando com o sistema 

tradicional e normalizado de ensino, tem sido 

igualmente um obstáculo que só a experiência 

poderá esbater. 

Quanto às competências que um professor 

precisa de ter para o desenvolvimento deste 

tipo de projectos, a Georgina é da opinião de 

que o professor deve: 

- Ser professor do ensino básico ou educador, 

uma vez que, à partida, tem uma 
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predisposição maior para as crianças do que 

um professor do 2º ou 3º Ciclo; 

- Estar permanentemente em auto-formação e 

actualização (ex. formação na área das 

Ciências, em dificuldades de aprendizagem, 

na área artística, etc.); 

- Contribuir para o projecto com a sua 

valência/competência específica (professor 

com variante de francês, inglês, vocação para 

a fotografia ou tecnologias, etc.), de forma a 

enriquecer o projecto multi e 

transdisciplinarmente. 

Quanto às necessidades de formação, a 

Professora sente que as tem ao nível da área 

do apoio educativo; da metodologia 

“investigação-acção”, das “novas tecnologias” 

e ao nível das artes (ex. arte circense). 

 
O projecto, na perspectiva dos alunos 
Como o intuito de aferirmos a percepção das 

crianças sobre este projecto pedagógico, 

falámos com sete alunos que, em 2004/2005, 

se encontravam no 2º ano: o João Paulo, o 

Bernardo, o Francisco, o Ângelo, a Bruna, o 

João Pedro e o Eduardo. 

Ao perguntar em que consistia “Viver com 

Arte”, foram respondendo, à vez, que o 

projecto era “uma resposta” com muitas 

actividades e mencionaram uma série delas: a 

Música; o Inglês; a Expressão Plástica; a 

disciplina Visão XXI; a Orquestra; o Fórum (um 

deles exclamou que era o mais importante); a 

Natação como actividade de tempos livres 

(ATL); a Educação Física e ginástica à parte; a 

Informática; o Xadrez; o Judo; o Ténis de 

mesa, Badmington e Karaté. Algumas destas 

actividades são desenvolvidas na escola 

secundária perto desta escola. Às vezes 

fazem concertos e lembraram-se também que, 

na festa de aniversário dos três anos do 

projecto, deram um concerto com flautas, 

bombos, xilofones e violas). 

Quando perguntámos o que faziam na 

subdisciplina Raízes, responderam que era 

fazer culinária e que na Visão XXI falavam do 

ambiente, de plantas (com referência à gaiola 

aberta que pintaram e remodelaram); “(…) era 

sentir as folhas (…). Sobre o sol e doenças…

Ontem já aprendemos que ninguém é igual, 

nem os gémeos!”, aprenderam os nomes das 

árvores. E “O mais importante é sermos bem 

comportados!” .  

Descobrimos que, de todas estas actividades, 

a preferida é o Fórum. E como que querendo 

justificar as razões para tal, explicaram que 

costumam falar dos assuntos da semana, das 

“queixas… quem faz asneiras, quem não 

faz.(…) por isso mesmo é que o Fórum é à 

Sexta-feira. Agora é que passou para a 

Segunda.”. Disseram também que, neste 

espaço, registam num caderno, por exemplo, 

“(…) uma pessoa está a discutir com outra 

pessoa, escrevemos num caderninho para ver 

(…) como é que eles começaram a discutir 

(…)”. E no Fórum os delegados de turma, que 

estão na mesa da assembleia, lêem alto os 

apontamentos desse caderno para serem 

analisados os acontecimentos semanais.  

A piscina, a informática, a música também são 

actividades que todas estas crianças gostam. 

O Bernardo e o Ângelo preferem a Visão XXI, 

o Xadrez, em que “(…) é precisa muita 

estratégia”. Todos estes alunos gostam dos 

trabalhos que fazem para o Dia da Mãe, do 
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Pai e outras comemorações. Já o Eduardo não 

simpatiza tanto com o Xadrez e com 

actividades ligadas à arte, em geral e outros 

meninos não gostam, em particular, das 

colagens e pintura. Querendo advertir, um 

deles acrescentou: “Também ninguém pode 

ser igual a ninguém!”. 

Todos foram unânimes em concordar que o 

mais importante que aprenderam foi a ler e 

escrever. Alguns acrescentaram a Matemática 

porque “(…) é aqui que se aprende a dividir, a 

fazer contas (…). E vai-se tornando mais difícil 

de ano para ano.”. Uma das crianças disse 

que aprenderam no Fórum “(…) que não 

podem estar aos murros” e que “quando um 

está a falar não podemos interromper.” Na 

Visão XXI, o mais importante que aprenderam 

foi, segundo estes alunos, que as árvores não 

devem ser cortadas, e que existem sinais das 

estações do ano. A este propósito 

exemplificaram, que quando se ouve muito os 

pássaros é sinal que é Primavera e que 

quando caem as folhas é sinal de Outono. Ao 

lembrarmos de umas árvores que foram 

cortadas, chamaram também a atenção para o 

facto de que tiveram de cortar dois choupos 

apenas porque eles estavam a levantar e 

destruir o pavimento da escola. 

Tentando auscultar um pouco mais sobre as 

suas experiências, responderam-me que 

sentem que “trato muito bem o ambiente!”. Um 

destes alunos já disse aos pais para separar 

os resíduos e outra criança defendeu que não 

se deve matar animais por nenhuma causa. A 

partir deste projecto, um outro aluno ensinou à 

mãe como se deve plantar e tratar das plantas. 

No final, houve um coro de “Eu quero!” quando 

perguntámos se gostavam de continuar com 

este projecto. 

 

O projecto, na perspectiva dos pais  
Tivemos também a oportunidade de falar com 

a mãe de dois alunos da escola, Maria José 

Gonçalves, que é membro da associação de 

pais e que representa os pais da escola no 

Agrupamento Vertical da Senhora da Hora. 

De acordo com esta mãe, este projecto 

permite dar aos filhos um conjunto de 

competências que o ensino “tradicional” não 

dá. Exemplifica esta opinião afirmando que 

este projecto sensibiliza os alunos para as 

questões ambientais, “(…) preocupam-se 

agora com a poluição, com o ozono, coisa que 

não é normal nas crianças, falam das árvores, 

que tipo de árvores devem ser plantadas”.  

Esta mãe participa em tarefas pontuais como é 

exemplo esta entrevista, para a qual tinha sido 

contactada no dia anterior. Também colabora 

pontualmente, em assuntos de gestão interna 

da escola e no âmbito da Associação de Pais 

ajuda igualmente na área financeira. 

Finalmente, participa activamente na 

elaboração de muitas actividades artísticas da 

escola. 

Segundo esta encarregada de educação, 

todos os conhecimentos e aptidões que cada 

mãe e pai tem são necessários para o 

projecto. As funções que cada mãe/pai vai 

executar dentro do projecto são naturalmente 

definidas de acordo com os diferentes 

conhecimentos e aptidões que existem no 

grupo. Reconhece ainda que para participar é 

necessário apenas que haja boa vontade.  
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Quanto a mudanças na sua vida desde que 

entrou para o projecto, Maria José pensa que 

os filhos a têm sensibilizado bastante para as 

questões ambientais, nomeadamente, para a 

reciclagem multi-material e para a reutilização 

de materiais e dá um exemplo: “(…) eles 

dizem assim “ó Mãe, é engraçado fazer 

qualquer coisa com esta caixa, dava para 

fazer um instrumento musical!””.  

Afirma, igualmente, que os pais estão 

constantemente a aprender coisas novas com 

este projecto (ex. sobre trabalhos manuais, 

sobre a complexidade de gerir uma escola, 

etc.) e a alterar a sua forma de pensar.  

 
O projecto, na perspectiva do pessoal não 
docente  
Houve oportunidade de falar com uma auxiliar 

de acção educativa, Adília Teixeira, que nos 

explicou que este projecto pretende alertar os 

alunos para o facto de se poder viver 

simultaneamente, em liberdade e com regras. 

Adília exemplifica esta ideia com as regras que 

são incutidas na cantina (como ex. entrar e 

estar no local, incentivá-los a alimentarem-se 

de forma saudável) e, ao mesmo tempo, com 

o espaço do fórum que acontece uma vez por 

semana, e em que cada aluno é livre de 

expressar as suas opiniões sobre a vivência 

da escola.  

Relativamente à subdisciplina Visão XXI, a

auxiliar refere várias actividades desenvolvidas 

como a transformação da gaiola, a plantação 

de árvores, a recolha selectiva e as 

actividades de reutilização, para além dos 

temas agregadores que utilizam a música e 

outras áreas artísticas como forma de 

expressão. 

Esta e as restantes auxiliares ajudam na 

implementação de quase todas as actividades 

do projecto (ex. colagem de materiais em 

painéis, participação na Feira Ecológica), dão 

apoio diariamente na cantina e acompanham 

as crianças em actividades fora da escola 

como a natação.  

Na opinião da auxiliar, para participar neste 

projecto global da escola não é necessário 

nenhum tipo de competências, apenas boa 

vontade, disposição e persistência. Pensa 

também que, à medida que o projecto vai 

evoluindo, vai aprendendo mais coisas: “(...) 

acho que todos os dias aprendo, todos juntos 

aprendemos. (...). É quase como ir à 

descoberta.” 

Adília Teixeira acrescentou ainda que, desde 

que começou a trabalhar nesta escola (antes 

tinha estado numa EB 2,3), tem tido mais 

paciência para as crianças e começou a 

compreendê-las melhor, incluindo o seu filho 

de sete anos. Especificamente acerca do 

projecto “Viver com Arte”, afirma que passou a 

apreciar várias formas de arte, como a música, 

que anteriormente não valorizava. 

 

Breve caracterização da escola  

Localização: Rua da Senhora da Penha, Senhora da Hora, Matosinhos 

Níveis de ensino leccionados: Ensino Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico 

Nº total de alunos: 347  
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Nº total de professores: 15 professores do 1º Ciclo; duas educadoras do Ensino e três professores de Música e 

Expressões Plásticas através de destacamento. 

Pessoal não docente (nº): 18 (3 auxiliares de acção educativa efectivos e 15 animadores/ ajudantes, 

contratados pela Associação de Pais) 

A EB1 da Quinta de S. Gens situa-se em meio urbano, tendo esta zona predominantemente serviços e servindo, 

em muitos casos, de zona “dormitório” para pais que trabalham na cidade do Porto. 

De há um ano para cá que esta escola pertence ao Agrupamento Vertical da Senhora da Hora. Anteriormente e 

durante um ano, a EB1 da Quinta de S. Gens esteve agrupada horizontalmente (com outras escolas do 1º Ciclo). 

Antes destas fases, a escola teve a possibilidade de ter autonomia de gestão, situação a que aderiu com 

satisfação. De facto, foi privilegiada a autonomia por quererem continuar a funcionar com um sistema alternativo 

de ensino. Nesta escola, defende-se o intercâmbio e a expansão do seu sistema alternativo de ensino a outras 

escolas, como acontece já em algumas turmas da EB 2,3 deste agrupamento, mas sem que as escolas estejam 

formalmente agrupadas e, portanto, sem autonomia. No momento deste estudo, o Agrupamento estava a 

elaborar o seu Projecto Educativo. Os projectos curriculares de turma são elaborados e implementados segundo 

uma flexibilidade curricular efectiva.  

O edifício da escola foi construído na década de 80, de acordo com um modelo sueco que prevê áreas abertas 

de sala de aula para promover a flexibilização curricular. A partir da década de 90, este tipo de escolas foi 

alterada por indicação do Ministério da Educação de então, tendo sido colocadas paredes em algumas salas, 

para permitir o tradicional modelo de aula fechada em turmas separadas. Uma vez que a escola funciona há 

alguns anos através de um regime misto de grande grupo (ex. 80 alunos, em fóruns e orquestra), médio grupo 

(27 alunos em aulas expositivas) e pequeno grupo (ex. 8 a 12 alunos em exercícios e trabalhos práticos), 

posteriormente, fizeram modificações pontuais da estrutura, de modo a voltar ao formato arquitectónico inicial.  

No momento deste estudo, estavam prestes a começar as obras de ampliação da escola (lateralmente e um piso 

superior com anfiteatro e salão para exposições permanentes) com base num projecto já aprovado pela Câmara 

Municipal de Matosinhos que foi elaborado por um arquitecto que havia frequentado a escola e que tem uma 

ligação especial à mesma. 

Ainda sobre a metodologia de ensino, os alunos têm um professor principal de Estudo Acompanhado a quem os 

pais se dirigem mas as diferentes áreas curriculares são dadas por professores distintos. 

 
Ficha técnica do projecto 

Principais objectivos: Fornecer uma formação de quatro anos com melhor qualidade e exigência; estimular o 

sentido de observação e o pensamento crítico entre os alunos acerca de várias áreas e incutir nos alunos o 

sentido de ética e de princípios. 

Temas ambientais alvo: Reutilização e reciclagem de resíduos, Preservação da Biodiversidade (árvores 

autóctones), energias renováveis, educação cívica e Agenda 21. 

Principais actividades do projecto: Debates/fóruns sobre diversos temas ambientais; recolha multi-material de 

resíduos; colocação de comedouros e caixas-ninho; Feira Ecológica com produtos alimentícios e de artesanato; 

Concepção de objectos a partir da reutilização de materiais usados. 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável – anexo 9    67 

Nº de anos de existência: 4 (3 de prática) 

Nº médio de professores envolvidos/ano: Todos (20) 

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 257 (todos os alunos do Pré-E. (44) e quatro turmas do 

4º ano (46)) 

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 18 (3 auxiliares de acção educativa e 15 

animadores/ajudantes) 

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: Cerca de 150 

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 15 do 1º Ciclo (a 

maioria tem entre 2 e 9 anos de experiência na escola e a entrevistada está há 20 anos e tem 28 anos de 

serviço) e 5 E. Pré-escolar (uma educadora está na escola há 6 anos, outra em 2004/2005 foi o 1º ano, e as 

educadoras do ensino especial estão na escola há 2, 4 e 4 anos, respectivamente) 

Que estruturas regionais de EA utilizam: Quinta de S. Gens (local para conhecer o meio envolvente da escola) 

Principais parceiros: Escola Superior de Biotecnologia (ESB-UCP), Centro de Educação Ambiental da C.M. 

Matosinhos, Quercus, Associação de Xadrez, um Grupo/Organização de Informática e Espaço Visionarium 

Principais sucessos: A elevada participação dos pais, o interesse dos alunos pelo projecto e o crescimento dos 

conhecimentos artísticos a par com o programa curricular nacional. 

Principais dificuldades: Falta de espaço, resistência de algumas pessoas em alterar métodos de trabalho e a 

imprevisibilidade na implementação das acções. 

 
Coordenador(a) do projecto: Georgina Campos 

E-mail: info@senhora-hora-3.rcts.pt 
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Escola [Escola Secundária da Boa Nova] 
Concelho [Matosinhos] 
Projecto [“Por uma escola mais limpa e mais amiga do ambiente] 
 

A minimização do problema de abandono de resíduos em vários espaços da escola 
foi conseguida através de uma campanha extremamente incisiva. Usando uma 
estratégia de “marketing ambiental” adequada aos jovens, uma professora de 
Educação Física conseguiu conquistar o interesse de outros colegas e dos 
funcionários para esta questão. Como resultado do esforço de todos, foi possível 
reduzir mais de 50% a quantidade de “lixo” deixado no interior da escola e mais de 
75% dos resíduos atirados para o chão no exterior. Este valor só foi atingido depois 
de os alunos olharem para cartazes do tipo: “Não queremos que limpes. Apenas que 
não sujes!” e da sua posterior participação na limpeza da escola. 

 

O projecto, na perspectiva do coordenador 

O projecto “Por uma escola mais limpa e mais 

amiga do ambiente” foi criado no ano lectivo 

de 2003/2004, por iniciativa de uma professora 

de Educação Física, Sara Fernandes, que 

sentiu a necessidade de ajudar a resolver um 

problema concreto da escola: os resíduos 

deitados diariamente no chão pelos alunos. 

Como a professora afirma: “O projecto surgiu 

fundamentalmente pela acumulação de 

resíduos um bocado preocupante”. Para além 

do objectivo de reduzir a quantidade de lixo 

deitado no chão do recreio, reduzir os resíduos 

deixados nas mesas do bar e polivalente e nas 

salas de aula, este projecto pretendia 

sensibilizar os alunos para outras questões 

ambientais. 

Enquanto que no primeiro ano o mote da 

iniciativa foi a redução dos resíduos e os 

alunos foram receptores de informação e de 

sensibilização (trabalho com professores e 

estagiárias), no segundo ano houve a 

possibilidade de trabalhar no espaço lectivo da 

Área de Projecto e, portanto, de envolver 

activamente os jovens na implementação 

desta “campanha”: “A possibilidade de 

alargarmos a outras questões ambientais foi 

porque eu procurei desenvolver uma 

colaboração com a disciplina de Área de 

Projecto em que os alunos que estivessem 

interessados em desenvolver projectos 

relacionados com o ambiente, (teriam da sua 

parte) um apoio maior. E aí eu não iria obrigar 

os miúdos a tratar só as questões dos 

resíduos, poderiam tratar aquilo que eles 

entendessem “ (Sara Fernandes). 

Numa fase inicial, Sara Fernandes apresentou 

uma proposta ao Conselho Pedagógico da 

escola e, depois de aceite, realizou uma 

sessão de sensibilização aos colegas em 
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todos os conselhos disciplinares deslocando-

se, para isso, a todas as reuniões de grupo. 

Solicitou a colaboração dos restantes 

professores para a iniciativa que ia 

desenvolver, pedindo “(…) que fossem mais 

cuidadosos na sala de aula. (…) certificarem-

se que os alunos não deixariam resíduos 

depois (de abandonarem a sala) (…)” (Sara 

Fernandes).  

As iniciativas concretas desenvolvidas no 

primeiro e segundo ano foram escolhidas à 

medida que a coordenadora ia tendo ideias, 

tendo presente que teriam de provocar o maior 

impacto possível nos alunos. 

Deste modo, no início do ano e durante uma 

semana foram espalhados cartazes pela 

escola contendo apenas o desenho de uma 

tartaruga – a mascote e símbolo do projecto – 

e houve sessões de apresentação/ 

sensibilização a todos os alunos. “Na semana 

da apresentação só coloquei um cartaz (…) 

com a tartaruga e mais nada. E eles ficaram a 

olhar para aquilo “O que é aquilo?” E ficaram 

com alguma curiosidade. E depois quando 

viram a apresentação perceberam que os 

cartazes tinham a haver com aquilo”. 

Esta apresentação continha uma série de 

fotografias, ilustrando os espaços da escola 

antes e depois dos alunos os frequentarem. 

No fim da apresentação a cada turma, houve 

sempre o cuidado de dialogar com os alunos: 

“Acho que a apresentação foi um momento 

chave porque os miúdos deixam o lixo e vão-

se embora e quando chegam no intervalo 

seguinte já está tudo limpo outra vez por isso 

não se confrontam muito com a forma como 

deixam os espaços. E ao verem aquelas 

imagens que são chocantes, acabou por surtir 

algum efeito. No fim da apresentação havia 

sempre o cuidado de lhes perguntar se 

achavam que era importante mudar, o que é 

que cada um podia fazer. Tem de haver ali 

uma troca porque senão não resulta em 

pleno.”. 

A colaboração dos restantes professores 

também passou pelo encaminhamento dos 

alunos para a sala onde iria decorrer a 

apresentação feita por esta 

professora/coordenadora. 

Depois dos cartazes com a tartaruga, esta 

coordenadora e algumas professoras 

estagiárias elaboraram outros cartazes, em 

cartolina, contendo frases apelativas à 

redução dos resíduos. Estas eram trocadas 

todas as semanas (havia uma película 

transparente onde eram encaixadas as 

frases). Sara Fernandes tentou utilizar o 

mínimo de recursos possível nestas acções, 

dadas as limitações financeiras da escola. No 

entanto, o Conselho Executivo apoiou a 

implementação de todas as acções, 

nomeadamente, na compra de caixotes do lixo 

para o bar dos alunos.  

No projecto “Por uma escola mais limpa e 

amiga do ambiente”, havia algumas 

expectativas em relação à mudança de 

comportamentos dos alunos, mas Sara tinha 

consciência que a alteração de hábitos é um 

processo moroso. Como afirma, “(…) eu nunca 

estive à espera de resultados milagrosos.” Não 

obstante, para avaliar a eficácia da iniciativa 

havia, continuamente, um feedback dos 

alunos, professores e funcionários. Os 

indicadores concretos de redução de resíduos 
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eram dados através de medições da 

quantidade de lixo deixado nos vários espaços 

da escola. Assim, antes da campanha e 

durante uma semana, os funcionários não 

recolheram nenhum lixo do espaço exterior da 

escola. Esta professora e um conjunto de 

alunos fizeram a recolha e pesagem desses 

resíduos, obtendo 54 kg. Passado um mês do 

início da campanha, foi realizada uma 

segunda pesagem, com o resultado de 24 kg. 

Depois de uma campanha intensa, com 

cartazes e autocolantes durante um ano, 

conseguiram chegar aos 12 kg. O mesmo 

procedimento foi tomado no polivalente e no 

bar dos alunos, com a diferença da contagem 

ser relativa a um dia de produção de resíduos. 

Neste caso, conseguiram diminuir de 1,5 kg 

para 0,5 kg. Para esta última diferença, terá 

contribuído, segundo a professora, a 

colocação de autocolantes nas mesas do 

polivalente e do bar dos alunos, com a 

colaboração das estagiárias. Esta iniciativa 

obrigou a uma substituição dos autocolantes 

duas vezes por semana, uma vez que estes 

materiais eram constantemente danificados 

pelos alunos. Os autocolantes continham 

mensagens do tipo “Proibido deixar o papel, o 

pacote e a lata”. A redução bem visível de 

resíduos foi logo apontada, pela 

coordenadora, como um dos principais 

sucessos do projecto. 

Para além da campanha para reduzir os 

resíduos e limpar a escola, houve outros 

eventos, em parceria com várias entidades 

que a professora não quis deixar de realizar, 

como nos informou: “Só com os cartazes e os 

autocolantes já conseguimos resultados mas 

depois como soube que a Lipor organizava 

coisas, pensei: Vou aproveitar!. Porque não há 

nenhum livro, ou nada em que diga: “Se quiser 

desenvolver um projecto ambiental na sua 

escola, faça assim, assim”. E a questão do 

Eco-Escolas surgiu porque eu pensei: Isto é 

parecido!”. No âmbito do Programa Eco-

Escolas (desde 2004/2005), a Câmara 

Municipal de Matosinhos tem colaborado, 

nomeadamente, com transportes. Ainda que 

morosamente, a Câmara também tem ajudado 

na colocação de papeleiras, dado que as 

existentes estavam estragadas. A Junta de 

Freguesia de Leça também ofereceu os seus 

préstimos, nomeadamente, nos transportes e 

no apoio que deu na colocação de um 

quiosque multimédia da Lipor. 

Passando às actividades complementares, 

propriamente ditas: 

- Organizaram o concurso “O elo mais limpo”, 

para o 7º ano, em que eram colocadas 

perguntas sobre temas ambientais. “A Lipor 

colaborou na atribuição dos prémios e no final 

do ano (os alunos) foram lá simular o concurso 

(…). Primeiro, andaram durante semanas a 

divulgar sobre resíduos e depois fizeram 

perguntas sobre a informação que tinham 

transmitido aos colegas.”;

- Criaram o “Clube da Tartaruga”, em que 

chegaram a recolher 500 inscrições, “Não 

pensei (…) recolher tantas.”. No 

funcionamento do clube, esteve um grupo de 

cerca de 20 alunos a fazer várias acções 

como, por exemplo, a recuperação de caixas 

para separar o papel. Como recompensa pelo 

esforço, a professora levou estes alunos ao 

evento “Ambiente Radical”, organizado pela 

Lipor;  
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- Organizaram duas acções de formação sobre 

resíduos (uma para alunos, a título voluntário e 

outra para adultos (funcionários e 

professores)); 

- Os alunos participaram, também, num 

concurso de banda desenhada da Lipor;   

- Realizaram visitas de estudo à Lipor, com os 

8º e 9º anos; 

- Participaram num encontro de educação 

ambiental da Lipor, onde foi apresentado o 

mesmo trabalho em Pores-sol; 

- Houve turmas de Área de Projecto que 

fizeram um levantamento de informação sobre 

a separação de resíduos e realizaram 

trabalhos escritos; 

- Realizaram uma Feira Ecológica, sendo o 

Centro de Educação Ambiental de Matosinhos 

(CEAM) co-responsável pela organização do 

evento.  

Simultaneamente à feira, também iriam 

decorrer palestras temáticas com oradores 

convidados pelo (CEAM). A logística acabou 

por ser diferente porque “(…) achámos que as 

pessoas não iriam parar porque poderiam 

apanhar a palestra a meio e então resolvemos 

dirigir isso aos alunos da nossa escola.”, 

sendo as palestras realizadas na semana 

anterior à feira. As três palestras foram 

dirigidas para níveis lectivos diferentes, 

consoante a pertinência da articulação do 

tema com o currículo. Assim, a sessão sobre 

“Comércio Justo” foi apresentada ao 9º ano 

(também no âmbito da Geografia); o 

“Consumo Sustentável” foi dirigido ao 10º ano; 

e os “Alimentos Transgénicos” e ”Alimentação 

Saudável” foram temas discutidos com o 11º 

ano. Para além deste evento, a articulação 

curricular do projecto deu-se também na 

disciplina de Educação Física, ao promover 

actividades de orientação ao ar livre. A 

parceria com o Centro de Educação Ambiental 

de Matosinhos aconteceu a outros níveis, 

nomeadamente, através da oferta de 

bibliografia quando os alunos da Área de 

Projecto lá foram. Já antes de iniciar o 

projecto, Sara Fernandes tinha procurado esta 

instituição no sentido de aconselhá-la acerca 

da estratégia que estava a pensar seguir no 

projecto. 

Promoveram, ainda, um seminário na escola, 

com base no trabalho desenvolvido pelas 

estagiárias, onde convidaram a Câmara 

Municipal de Matosinhos, o CEAM, a Lipor, os 

professores da escola e o professor da 

universidade que estava a orientar essas 

professoras estagiárias. 

Por fim, Sara deu-nos o seu parecer quanto às 

competências que um professor deve ter para 

desenvolver/coordenar projectos como este. 

Em primeiro lugar, realçou a vontade que deve 

haver em desenvolver questões cívicas, como 

a questão ambiental. Também deve haver 

persistência e saber onde se recolher 

informação. Pensa também que teria sido útil 

para o projecto se tivesse conhecimento de 

outras experiências, como aconteceu no 

Encontro de Educação Ambiental promovido 

pela Lipor. 

 

O projecto, na perspectiva dos alunos 

Conversámos com o Maurício, com a Sara 

Sampaio, a Sara Alexandra e o Diogo sobre a 

sua participação no projecto, que aconteceu 

em 2004/2005, no seu 8º ano de escolaridade. 
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A Sara Sampaio começou logo a entrevista 

por explicar que “(…) a nossa escola estava 

muito suja, tinha papéis no chão e… os 

professores de Educação Física criaram o 

Clube da Tartaruga.”. Os outros ajudaram a 

esclarecer as suas tarefas no projecto. 

Informaram que, por três vezes e durante uma 

semana cada, “(…) as empregadas não 

recolhiam o lixo para (os alunos) pesarem 

esse lixo.”. Explicaram que, para esta tarefa, a 

turma foi dividida em grupos. Também criaram 

um concurso para o 7º ano: “O elo mais limpo” 

com perguntas sobre o ambiente, actividade 

esta que foi uma das preferidas de todos. 

Disseram que a professora Sara pôs os 

autocolantes. Entretanto, colocaram cartazes e 

“(…) depois o lixo foi diminuindo.” (Sara 

Sampaio). Curiosamente, houve algumas 

frases dos cartazes que ficaram, realmente, na 

memória destes alunos: “Não queremos que 

limpes. Apenas que não sujes!” e “A escola 

limpa é a que ninguém suja.”. Cheios de 

orgulho, disseram-nos que foram receber a 

bandeira das Eco-Escolas. 

Apesar de terem gostado da experiência e de 

quererem continuar, as raparigas e alguns 

rapazes não apreciaram tanto o odor 

desagradável, que tiveram que suportar ao 

recolher os resíduos. Além disso, gostavam de 

ter outras experiências, de “(…) fazer outras 

coisas.”. A Sara Sampaio sugeriu, igualmente, 

que agora deviam dar oportunidade aos mais 

novos para participar neste tipo de projectos. 

Uma das coisas mais importantes que 

aprenderam, segundo o Maurício, é que se 

deve “(…) preservar o ambiente, separando o 

lixo.”, que não se deve deitar coisas para o 

chão e lembraram que, com o concurso, 

aprenderam “(…) quanto tempo (os resíduos) 

demoram a decompor-se e o mal que faz.”. 

Com este projecto, sentem que estão mais 

sensibilizados para os problemas ambientais e 

um destes alunos acrescentou que “Agora as 

pessoas têm mais respeito e já deitam no 

caixote do lixo.”.  

Depois deste projecto, a Sara Sampaio pediu 

várias vezes aos pais para fazerem a 

separação dos resíduos. No entanto, com 

excepção do vidro, não separam os resíduos 

pois o ecoponto fica longe de casa. Apesar 

disso, esta aluna tem ensinado aos pais as 

consequências para o ambiente de uma 

incorrecta deposição dos resíduos. 

Exclamando que “Esta escola é cheia de 

iniciativa!”, os alunos mencionaram, ainda, a 

sua participação no Concurso Himalaya 

(Ciência Viva), no qual construíram um 

“carrinho solar” (na Área de Projecto). Tanto a 

Sara Alexandra como o Diogo, salientaram 

esta actividade como a sua favorita, por ser 

muito prática. No âmbito deste concurso, 

foram apresentar o seu protótipo a Lisboa. 

 

O projecto, na perspectiva do pessoal não 

docente  

Tivemos oportunidade de falar com uma 

funcionária do bar dos alunos, Maria Berta 

Pereira, que começou por dizer que este 

projecto consiste em “(…) ser mais amigo do 

ambiente, da saúde e ser mais saudável para 

o planeta e todos nós. E parte do civismo para 

fazer as separações (…)”. 

Maria Berta pareceu-nos muito satisfeita por 

dizer que o bar foi dos primeiros espaços da 

escola a fazer a separação dos resíduos, 
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como o vidro, o cartão e as embalagens de 

plástico, etc. 

No seu entender, para participar no projecto 

“Por uma escola mais limpa e mais amiga do 

ambiente” foi importante a divulgação através 

da “publicidade” na escola e exemplifica: “(…) 

só depois recentemente é que (…) temos o 

conhecimento da lavagem das embalagens 

(…)”. 

Ao participar neste projecto, Maria Berta 

alterou alguns comportamentos a nível 

ambiental. Como não tem nenhum ecoponto 

perto de casa, tem o cuidado de acumular os 

resíduos na garagem e depois leva-os a um 

ecoponto, na área de residência. Os pais não 

foram directamente envolvidos no Programa 

das Eco-Escolas. 

Breve caracterização da escola  
Localização: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 4450 Leça da Palmeira 

Níveis de ensino leccionados: 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário 

Nº total de alunos: Cerca de 1000 

Nº total de professores: Cerca de 160 

Pessoal não docente (nº): (sem informação) 

A Escola Secundária da Boa Nova Escola situa-se em meio urbano (centro de Leça da Palmeira). O nível sócio-

económico dos alunos é, de uma forma geral, médio/ alto, havendo, no entanto, alguns alunos de áreas 

periféricas, como Perafita e Freixieiro que são de um nível sócio-económico mais baixo. 

As infra-estruturas da escola são compostas por três pavilhões de aulas e um pavilhão administrativo. 

Desde 1999 que a escola tem um Projecto Educativo de Escola, estando para breve a aprovação de uma nova 

versão. Desde a sua obrigatoriedade, que também são elaborados Projectos Curriculares de Turma. 

Desde 1996/1997, que a escola tinha estagnado um pouco, em termos de dinamização de iniciativas em prol do 

ambiente. Até essa data, a escola era muito activa na educação ambiental, tendo existido um clube de ambiente 

e a actividade contínua de compostagem, entre outras actividades. Actualmente, está-se assistir a uma 

revitalização da educação ambiental na escola, que é visível pela participação dos alunos em vários projectos, 

nomeadamente, no concurso nacional de fornos solares do Padre Himalaya. 

 
Ficha técnica do projecto 

Principais objectivos: Reduzir a quantidade de lixo deitado no chão do recreio, reduzir os resíduos deixados 

nas mesas do bar e polivalente e nas salas de aula e sensibilizar os alunos para outras questões ambientais. 

Temas ambientais alvo: Resíduos  

Principais actividades do projecto: Sessões de formação e sensibilização para alunos e adultos; colocação de 

cartazes e autocolantes pela escola; pesagem dos resíduos; palestras temáticas para o 12º ano; concurso “O elo 

mais limpo”; concurso de banda desenhada e criação do Clube da Tartaruga. 

Nº de anos de existência: 2 anos  

Nº médio de professores envolvidos/ano: No 1º ano: 1 professora e professoras estagiárias. No 2º ano: 3 

professoras  
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Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: Cerca de 40 do 3º Ciclo (1 turma do 8º ano) e 15 do 

Ensino Secundário (10º, 11º e alguns do 12º).  

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 20 inscritos na acção de formação da Lipor e 

participantes na recolha selectiva dos resíduos 

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 0

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 1

professora/coordenadora de Educação Física que lecciona na escola há 9 anos e que tem 12 anos de serviço; 1 

professora de Físico-química que está na escola há 5/6 anos e tem mais de 12 anos de serviço e 1 professora de 

Geografia e de Ensino Especial que está na escola há 4/5anos e que tem mais de 22 anos de profissão. 

Que estruturas regionais de EA utilizam: Centro de Educação Ambiental de Matosinhos (Câmara Municipal de 

Matosinhos) e Lipor. 

Principais parceiros: (pontuais) Centro de Educação Ambiental de Matosinhos (Câmara Municipal de 

Matosinhos) e Lipor. 

Principais sucessos: Diminuição da quantidade de resíduos no chão do espaço exterior da escola 

Principais dificuldades: Reduzir a quantidade de lixo nas mesas e chão do polivalente e no bar dos alunos; a 

falta de verbas para o projecto; a falta de envolvimento de alguns colegas (Conselho Pedagógico). 

 
Coordenador(a) do projecto: Sara Fernandes 

Área disciplinar: Educação Física 

E-mail: escsecboanova@mail.telepac.pt 
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Escola [EB 2,3 de Miragaia] 
Concelho [Porto] 
Projecto [Projecto Educativo da Escola EB 2,3 de Miragaia] 
 

A escola EB 2,3 de Miragaia foi escolhida por nós como um estudo de caso, não por 
desenvolver um projecto ambiental exemplar mas por ter um projecto educativo de 
escola que deve ser apresentado como um bom exemplo. Desta forma, facilitar-nos-á 
a compreensão do funcionamento do projecto educativo de escola e da sua 
concepção e aplicação em consonância com a prática.  

A escola de Miragaia é um exemplo de força, de persistência e de luta constante 
contra uma realidade escolar recheada de carências a todos os níveis. Esta escola 
estrutura o seu projecto educativo de acordo com os problemas identificados e 
procurando sempre fazer os ajustes necessários de acordo com as características 
específicas da sua população. A teoria que descreve o projecto está de mãos dadas 
com o dia-a-dia da escola, só assim é que têm conseguido alguns sucessos. 

 

Caracterização do projecto 
A escola de Miragaia foi-nos anunciada como 

um exemplo de escola que aplica o projecto 

educativo à realidade com que trabalha, isto é, 

define as suas estratégias e objectivos de 

acordo com o contexto e a partir do mesmo.   

Tanto o projecto educativo como o projecto 

curricular são renovados de três em três anos. 

Mas todos os anos são introduzidas pequenas 

alterações de acordo com as mudanças 

identificadas no contexto.  

Este ano, a estratégia utilizada para a 

concepção do projecto baseou-se num estudo 

de uma socióloga que fez uma tese de 

licenciatura fundamentada no caso de 

Miragaia. Odete Cardoso, presidente do 

conselho executivo, ressaltou que este 

projecto educativo não está muito longe do 

primeiro que foi elaborado.  

O primeiro projecto educativo teve como 

suporte um conjunto de inquéritos aplicados à 

comunidade escolar (pais, alunos, 

professores, funcionários) e os problemas 

identificados não são muito diferentes dos 

identificados no momento actual. Portanto 

pode concluir-se que as características da 

população-alvo são as mesmas e os graves 

problemas não se alteraram 

significativamente. Por exemplo, o absentismo 

e o abandono escolar, a instabilidade do corpo 

docente e o fraco envolvimento dos pais e 

encarregados de educação com o 

agrupamento, são dificuldades que persistem. 
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Está definido no projecto educativo de 

Miragaia que dentro de cada tipo de 

problemática existam determinados objectivos 

estipulados, que orientam as execuções. Este 

método é uma forma de facilitar a acção. Não 

pretende ser rigoroso nem demasiado rígido, 

traduz-se simplesmente nas linhas gerais que 

são propostas aos professores para que a 

escola rume na mesma direcção. Segundo o 

testemunho de Odete Cardoso, “(…) tentamos 

fazer com que os professores cumpram, mas é 

muito complicado. Por exemplo, para um 

professor a indisciplina é levar um chapéu 

para dentro da aula e para outro isso não tem 

importância. Os professores não se regem 

todos pelos mesmos paramentos. O que nós 

tentamos é transmitir as nossas concepções e 

o que nós pretendemos fazer com a escola e 

os alunos (…).” Para tal, encontraram uma 

forma pioneira: no início do ano lectivo é 

promovida na escola uma acção de formação 

para os professores. Deste modo, os 

professores mais novos têm acesso à filosofia 

de funcionamento da escola e os professores 

mais antigos reavivam a memória. É também 

uma forma de partilharem experiências e de 

haver comunicação e empatia entre todos. 

Como têm de lidar com um contexto muito 

complicado o isolamento é perigoso porque 

pode levar ao sentimento de impotência e de 

desistência, uma vez que os sucessos não são 

muitos nem instantâneos: “Nós não somos 

capazes de resolver todos os problemas e isso 

é uma angústia muito grande para os 

professores, que quando chegam aqui pensam 

que vão resolve-los e não são capazes. No 

ano passado tivemos dois professores com 

baixa psiquiátrica o ano inteiro. É uma 

situação muito grave. O embate diário e a 

frustração de não conseguir resolver os 

problemas é uma desmotivação muito grande 

para os professores. É muito vulgar ouvi-los 

dizer: “o que estou aqui a fazer? Não consigo 

dar aulas!”” 

No que concerne a resultados, a escola não 

está à espera de nada. Todas as batalhas 

ganhas contra o “monstro negro” da 

sociedade–droga, tráfico, gravidez precoce, 

abandono escolar, desemprego, entre outros -  

que assombra a escola são grandes vitórias, 

por muito pontuais que sejam. Como refere 

Odete Cardoso: “Em termos de resultados não 

temos nada definido, como é uma realidade 

muito complicada, definimos as linhas 

orientadoras e depois tentamos geri-las da 

melhor forma para todos e se conseguirmos 

resultados é muito gratificante.”  

Em termos de organização interna da escola 

existem vários níveis de projectos. 

Concretizando, têm o projecto curricular de 

escola que pretende envolver todo o corpo 

docente e depois o projecto curricular de turma 

que são desenvolvidos ao nível de cada turma.  

No projecto curricular de turma é requerido, 

pelo conselho executivo, aos professores de 

direcção de cada turma para elaborarem um 

esqueleto de um projecto que vai ser 

amplificado, entroncado e que vai sendo 

direccionado para outros âmbitos, de acordo 

com os interesses e as dificuldades que a 

turma vai apresentando durante o ano. O 

projecto é da turma mas não quer dizer que 

não envolva mais turmas ou a colaboração de 

outras instituições, não é um plano fechado. 

Por exemplo, “nós trabalhamos muito com o 
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Centro Social Paroquial da Vitória, já tivemos 

técnicas delas a assistir às nossas reuniões de 

conselhos que turma que tem alunos da sua 

zona de influência, trabalhamos 

essencialmente com psicóloga e sociólogas. 

Trabalhamos também com a Alfândega e 

projectos que se estejam a desenvolver lá.”

O projecto da escola de Miragaia integra 

cursos e actividades que são pensados em 

função das características da população 

escolar. Oferecem cursos para jovens que 

estejam fora da escolaridade obrigatória e que 

queiram completar o 9º ano de forma a 

integrarem o mercado de trabalho (PIEF e o 

CEF). São cursos com uma vertente 

profissionalizante vincada que pretendem 

prevenir o trabalho infantil: “Estes curso foram 

acolhidos por nós, para responder, por 

exemplo, a um problema na escola que é o 

absentismo e abandono escolar.”

As turmas que integram estes cursos são 

turmas muito difíceis, com alunos muito 

complicados em termos de regras e valores e 

são alunos com mais de 16 anos. O currículo 

para estas turmas é diferenciado e muito 

adaptado às expectativas deles e de acordo 

com o seu nível de conhecimentos anterior. 

Este ano abriram o curso de empregado de 

mesa porque é um curso que consideram com 

saída profissional para área circundante da 

escola, é uma zona que tem muito turismo e 

muitos restaurantes: “Ou seja, achamos que 

desta forma os alunos teriam mais 

possibilidade de trabalho.” 

Nestes cursos os professores são escolhidos 

de acordo com determinadas competências, 

porque vão lidar com uma população muito 

complicada: “E dentro da nossa autonomia, 

que é muito pouca, nós tentamos introduzir 

professores que tenham um perfil adequado 

para trabalhar com aqueles alunos. Estes 

cursos têm uma característica que é poder ter 

uma socióloga, penso que não é pelo facto de 

ser socióloga mas ajuda muito, é uma “figura” 

que tem um horário igual ao dos professores e 

que tem a função de acompanhar os alunos 

dentro e também fora da escola. Por exemplo 

se um professor estiver com dificuldade em 

controlar um aluno ela pode estar dentro da 

sala de aula a auxiliar o professor com aquele 

aluno, se o professor o solicitar.”

Tiveram também a experiência de uma sala de 

estudo para alunos que tinham mau 

comportamento dentro da sala de aula. Não 

resultou e acabaram com essa experiência 

porque o sentido da sala inverteu-se, pois o 

professor expulsava o aluno por qualquer 

motivo só para poder continuar a sua aula. 

Segundo Odete Cardoso foi difícil gerir esta 

situação pois todos os alunos têm o direito de 

estar dentro da sala, “e não esqueçamos que 

actualmente as maneiras de vestir são outras 

e as posturas também. Antigamente o chapéu 

dentro da sala de aula era falta de educação, 

hoje em dia é moda. Ou seja, esta sala tornou-

se uma boa desculpa para os professores 

puderem dar a sua aula programada sem 

terem grandes problemas.”

Apesar de complicado tentam articular o 

projecto curricular de acordo com as 

necessidades educativas dos alunos. Não é 

fácil e justificam, porque os programas em si 

não estão articulados e os professores ainda 

têm muito aquela ideia de dar a matéria sem 

se preocuparem em articular com o colega do 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável – anexo 9    78 

lado e inclusivamente sem articular os 

conteúdos com o contexto em que a escola 

está inserida: “Esta é precisamente uma das 

nossas ambições. Houve alguns colegas que 

já tentaram e tiveram sucesso. Reconheço que 

é um trabalho muito difícil que requer muito 

tempo do professor e depois é contraditório 

com o programa obrigatório, porque se perde 

muito tempo a contextualiza-lo e não se tem 

tempo para dar o programa obrigatório, e 

como é obrigatório são penalizados por isso.”

Há uma série de contradições que é difícil 

conciliar, mas dentro do possível é pedido que 

o professor contextualize e articule os 

conteúdos programáticos, é um dos objectivos 

do projecto curricular da escola.    

Os problemas sociais são o drama desta 

escola e não é muito difícil identificá-los, claro 

que são a prioridade de trabalho da escola. 

Transcreveremos as palavras de Odete 

Cardoso: 

“A gravidez precoce que é uma coisa que nos 

aflige, todos os anos temos adolescentes 

grávidas (…). Este ano a droga está-se a 

revelar-se como um aspecto muito 

complicado. Fazemos sensibilização nesta 

área e este ano estamos a pensar em pedir 

ajuda ao centro de saúde, mas ainda não 

equacionamos como queremos essa ajuda 

porque é muito difícil definir aquilo que aguça 

a curiosidade e o interesse destes alunos. (…) 

O abandono também é um grande problema e 

temos pedido aos directores de turma para 

estarem atentos e para verificarem se os 

alunos faltam muito, e se for o caso para 

alertar a comissão de protecção de menores e 

o tribunal.”

Deveria haver mais envolvimento da 

comunidade educativa, mas não há. O 

projecto educativo e o projecto curricular 

deveriam ser elaborados e executados por 

toda a comunidade escolar, mas isso não 

acontece. O corpo docente não é estável, 

facto que leva a um desinvestimento por parte 

dos professores. Como os professores estão 

em constante mobilidade não há um 

empenhamento real nos projectos. Este ano, 

para evitarem o desconhecimento do projecto 

educativo e do projecto curricular fizeram a 

acção de formação já descrita. 

Envolver os pais na vida escolar dos filhos tem 

sido uma ambição contínua ao longo dos anos 

e em algumas turmas conseguiram-no, mas é 

complicado fazê-los participar: “nesta escola, 

por exemplo, se chamarmos os pais para as 

reuniões de turma ou para uma reunião para 

falar do aluno simplesmente não aparecem, 

mas se for feito um teatro em que os filhos 

participem eles vêm à escola ver os filhos. Sou 

capaz de fazer uma leitura sociológica disto: 

eles gostam de ver o filho projectado mas só 

por isso porque a escola em si, enquanto 

instituição, não tem valor para eles. Eu até 

acho que têm desprezo pela escola, isso nota-

se na forma como tratam os professores. A 

escola é para eles como um depósito.”

A escola não recebe nenhum tipo de apoio 

financeiro: “Tudo o que fazemos vem da 

colaboração gratuita da Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade do Porto”, que tem colaborado 

muito com a escola: “temos feito muitas 

acções de formação para professores com 

eles a nosso pedido, temos tido estagiários 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável – anexo 9    79 

deles que fazem estudos que nos ajudam a 

perceber os problemas e como atacá-los.“

Para avaliar o projecto fazem autoavaliação, 

processo esse que tem reflectido muitas 

dificuldades porque é um processo que exige 

a realização de inquéritos e o seu tratamento e 

os professores não têm formação nessa área 

e por isso evitam fazê-lo: “Nós fizemos e deu 

resultados engraçados, mas manter esta 

avaliação é complicado e os professores 

dizem, “deixa lá isso”. Mas eu acho que é 

importante as pessoas pararem e pensarem 

no que está mal e no que aconteceu.” Os 

conselhos de turma são também uma forma 

de avaliação e lhes permite ter o retorno de 

como o projecto está a ser executado e se têm 

que lhe dar uma nova direcção.  

Os problemas são tão profundos e difíceis de 

aniquilar que os sucessos são pontuais: 

“Temos tirado alunos do abandono escolar. 

Temos alunos que conseguiram ter êxito e já 

estão no mercado de trabalho através dos 

nossos cursos. Vamos fazendo um trabalho 

paulatinamente com as armas que temos nas 

mãos (…).”  

As principais dificuldades enumeradas por 

Odete Cardoso para a implementação desta 

metodologia de trabalho têm sido: a 

instabilidade do corpo docente; funcionários e 

professores sem perfil adequado e articulado 

com os problemas da escola; falta de 

continuidade e ausência de uma verdadeira 

autonomia de gestão: “não podemos incentivar 

ninguém (…) a matéria-prima que nos vem cá 

calhar, temos de aproveitá-la (...) muitos 

conseguimos motivá-los, mas outros não.” 

 

Breve caracterização da escola  
Localização: Calçada das Virtudes, 4050 Porto 

Níveis de ensino leccionados: 2º e 3º ciclo 

Nº total de alunos: 340 

Nº total de professores: 60 

Pessoal não docente (nº): 20 

O edifício que acolhe a escola de Miragaia tem um aspecto novo e cuidado. A escola tem uma vivência de 10 

anos e nesse tempo tem assistido a ambientes sociais difíceis, mas é também a testemunha de um trabalho 

árduo que não cruza os braços perante as complicações nem se deixa abater pelas constantes derrotas. O 

contexto que envolve a escola pinta-se com cores escuras e carregadas. Ou seja, nele mora uma população 

carenciada que tem como realidade: a elevada taxa de desemprego; a existência de uma economia paralela (por 

exemplo o tráfico de droga e prostituição); as crianças que “vivem” na rua e não tem muito acompanhamento da 

família; as famílias desestruturadas e predominantemente monoparentais. 

A cultura que as crianças trazem de casa choca com a escola; as crianças muitas vezes, graças a esse contexto 

pouco propício, não têm regras e existe um grande grau de conflituosidade entre “esta” sociedade e a escola. 

Como nos refere a professora com quem conversámos, Odete Cardoso: “É muito complicado lidar com estes 

alunos, por exemplo, é complicado sentá-los na sala de aula quanto mais motivá-los para aprenderem seja o que 

for.” 
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Escola [EB 2,3 do Viso] 
Concelho [Porto] 
Projecto [Clube da Floresta Pulmões do Mundo] 
 

O Projecto do Clube da Floresta Pulmões do Mundo surgiu no âmbito do Prosepe com 
o intuito de sensibilizar a população escolar para questões ambientais e acima de 
tudo ser mais uma esperança a iluminar a vida destes alunos que precisam de 
referências e de quem lhes dê alguma atenção. Com a duração de 8 anos, já somaram 
alguns prémios que são avaliados como sucessos, no entanto, os sucessos 
considerados mais importantes pela professora Sílvia Portela, são a recuperação de 
alguns alunos mais problemáticos. O Clube da Floresta pretende que os alunos 
adquiram consciência ambiental e uma verdadeira mudança de atitudes no seu dia-a-
dia: ”Sim. Reciclar, poupar água, sabemos que não devemos fazer algumas coisas 

nas florestas para não provocarmos incêndios. Estamos mais informadas sobre o 
ambiente.” 

O projecto, na perspectiva do coordenador 

O projecto surgiu na escola há cerca de 8 

anos pela vontade e motivação de um grupo 

de professores, que trabalhava na altura na 

escola, que aderiu ao Prosepe.  

A temática da Floresta trabalhada pelo clube 

está enquadrada no Prosepe mas segundo o 

testemunho da professora Sílvia Portela têm 

tido alguma dificuldade, pois é um clube 

citadino e não tem muitas referências sobre a 

floresta para mostrar aos alunos. Analisam-na 

através dos livros, via Internet ou 

esporadicamente em visitas de estudo. Assim 

sendo, viram-se obrigados a alargar o leque 

dos temas onde surgiu a política dos 3R’s.  

Os principais objectivos do projecto e citando a 

professora coordenadora Sílvia Portela são: ”a 

sensibilização para as problemáticas 

ambientais: protecção e preservação.” No que 

se refere aos resultados esperados do projecto 

pretendeu-se que os alunos fossem adquirindo 

consciência ambiental e uma verdadeira 

mudança de atitudes no seu dia-a-dia. 

A organização do projecto foi de encontro com 

os parâmetros estipulados pelo Prosepe, ou 

seja, existe um professor coordenador, dois 

professores aderentes e professores 

colaboradores não havendo número limitado. 

Está estabelecido que o professor 

coordenador tem uma componente de redução 

do horário de três horas e os professores 

aderentes de duas horas. Actualmente o 

projecto é trabalhado por cinco professores, 

sendo que três são efectivos na escola. O 

grupo de alunos envolvidos ronda no máximo 
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os 50 e pode ainda incluir cerca de 10 

funcionários. 

Embora a população envolvida seja restrita, o 

grupo dirige as suas iniciativas sempre que 

possível para toda comunidade escolar 

direccionando-as de acordo com os conteúdos 

programáticos e os níveis de ensino 

envolvidos. 

Relativamente às actividades desenvolvidas,

existem actividades que fazem todos os anos 

e outras que são ajustadas a cada ano. O que 

procuram, anualmente, é adequar os temas às 

vivências dos alunos: “estas faixas etárias 

precisam de muitos pontos de referência, têm 

que trabalhar as situações em que vivem e 

começar a perceber o porquê das coisas.” 

Jogam com os momentos do calendário, como 

por exemplo, o S. Martinho e o Natal numa 

perspectiva ecológica e ambiental e procuram 

marcar a diferença para serem sempre 

actividades dinâmicas e aliciantes para quem 

as trabalha. Investem em palestras feitas por 

pessoas especializadas como forma de 

informação para todos os níveis de ensino. 

Recorrem às novas tecnologias da informação 

para fazem actividades – Floresta On-line - de 

pesquisa, jogos didácticos, manutenção do 

site criado para o clube, entre outras coisas. 

Participam todos os anos em encontros 

distritais e nacionais promovidos para todos os 

clubes do Prosepe. Sendo este um momento 

muito significativo para os alunos pois têm a 

possibilidade de conhecer novas pessoas e de 

trocar experiências.  

Destacamos um exemplo de uma actividade 

atraente que foi mencionada pela professora 

coordenadora Sílvia Portela: “Temos o painel 

de mensagens que é trabalhado na aula de 

formação cívica. Nesta aula os alunos 

recebem um caderno com várias informações 

ambientais, analisam-no e depois da reflexão 

deixam a sua mensagem para a floresta ou 

para o ambiente.” Participam ainda no projecto 

NIAS que tem como objectivo divulgar à 

comunidade escolar métodos correctos de 

separação e valorização da fracção orgânica 

dos resíduos sólidos, fomentando a prática da 

compostagem e vermicompostagem nas 

escolas. 

Estas actividades são alvo de privilégio pela 

importância que têm devido ao facto de o meio 

onde estão ser socialmente complicado. Na 

verdade, os alunos não têm muitos momentos 

de distracção nem muitas actividades para 

participarem e por isso estes momentos são 

muito importantes para eles: “Os alunos 

prendem-se muito com este tipo de coisas 

porque em casa não têm muita coisa com que 

se prender.(…) e os alunos ficam muito 

entusiasmados e transparecem esse 

entusiasmo.” 

No início do Prosepe havia uma verba para 

financiar os clubes, mas actualmente não 

recebem qualquer tipo de ajuda: “Continuamos 

a trabalhar embora não tenhamos verbas 

próprias. Procuramos através das autarquias, 

da Lipor, da associação de pais, conseguir os 

recursos que necessitamos. Temos 

conseguido sempre o que pretendemos. 

Talvez porque apresentamos resultados, 

fazemos relatórios e dossiers para cada 

entidade e entregamos no final do ano. 

Damos-lhes sempre feedback para que 

saibam o que fizemos.” 
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O envolvimento da comunidade em torno do 

projecto materializa-se mais na colaboração 

da associação de pais. A professora alega que 

não tem muito tempo para envolver a 

comunidade. No entanto, já experimentaram, 

há 2 anos atrás e tiveram sucesso e 

receptividade.  

O Clube da Floresta avalia os seus projectos 

através daquilo que observa in loco e através 

de relatórios das actividades: ”No fundo, é por 

relatório. Há um relatório sucinto e depois há 

relatórios parcelares feitos pelos alunos ou 

pelos professores. Nos relatórios registamos o 

que correu bem, o que correu menos bem, o 

que precisa de ser melhorado.” 

Os prémios recebidos pelo clube foram um 

dos critérios mencionados pela coordenadora 

do projecto para avaliar os sucessos do 

mesmo. No entanto, referenciou que os 

sucessos mais importantes são a recuperação 

de alguns alunos mais problemáticos; o elo de 

ligação que fica com os alunos mais velhos 

que saem do clube e o facto de procurarem na 

escola para onde vão um clube semelhante.   

O factor tempo é tido como uma das 

dificuldades do clube para desenvolver os 

seus projectos assim como os recursos para 

pô-lo em prática: “(…) acabamos por 

conseguir mas com muita luta e com o 

dispêndio de mais tempo.” 

 

O projecto, na perspectiva dos alunos e o 
projecto  
Para auscultarmos a opinião dos alunos 

envolvidos no projecto entrevistamos duas 

alunas, a Inês e a Joana do 7º ano de 

escolaridade, que foram personagens 

principais do clube. Elucidaram-nos que no 

clube desenvolvem diversas dinâmicas 

relacionadas com o ambiente, 

esporadicamente com a decoração da escola 

e cuidam principalmente do ambiente dentro 

da escola.  

Manifestaram interesse e entusiasmo por tudo 

o que fizeram mas destacaram os encontros 

distritais e nacionais nos quais participaram: 

“Gostamos de tudo, mas gostamos mais 

quando foi o encontro distrital e o encontro 

nacional dos Clubes da Floresta. Gostamos do 

distrital porque pudemos observar a lua e do 

nacional porque convivemos com outras 

pessoas do país e ganhamos prémios.” 

As aprendizagens mais significativas para 

estas alunas versam sobre o cuidado que se 

deve ter com o ambiente e como este é a fonte 

da nossa vida: ”Que temos de tratar bem do 

ambiente e que sem o ambiente não há vida 

para nós.” 

A Inês e a Joana sentem-se úteis na medida 

em que através das regras que aprenderam 

com os professores ajudam as pessoas a não 

poluir.   

Confessam que desde que entraram para o 

clube alteraram os seus hábitos quotidianos: 

”Sim. Reciclar, poupar água, sabemos que não 

devemos fazer algumas coisas nas florestas 

para não provocarmos incêndios. Estamos 

mais informadas sobre o ambiente.” 

Quando foram confrontadas com a questão do 

que mudariam no projecto se fossem 

professoras responderam de imediato que 

“quase nada”. No entanto indicaram: ”Tentava 

pôr mais espaços verdes na escola. Fazia 

mais projectos destes na escola para ensinar 
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os alunos que o ambiente é muito especial 

para nós. Ensinava os alunos a poupar água e 

informava-os que a água é essencial no nosso 

dia-a-dia.” Estas alunas indicam ainda como 

condição de melhoramento de projectos desta 

natureza, uma componente mais prática e com 

mais pesquisas. 

A Inês e a Joana terminaram a conversa 

deixando no ar aquilo que gostavam de 

aprender mais sobre o ambiente: ”Gostávamos 

de saber mais sobre os animais, as plantas e a 

água que corre no nosso país. “ 

 

O projecto, na perspectiva dos 
pais/encarregados de educação e o 

projecto  

O pai entrevistado nesta escola passou-nos a 

percepção de que o projecto foi de grande 

satisfação para os alunos e que foi importante 

para eles abordarem certas questões 

curriculares de outra forma: ”A ideia geral com 

que fiquei foi que as crianças ficaram muito 

satisfeitas e este projecto ajuda a parte 

curricular e o facto de lidarem com as plantas 

e saborearem a natureza tem tido bons 

resultados.” 

A sua participação incidiu no apoio nas visitas 

de estudo; em conseguir os materiais 

necessários para desenvolverem os seus 

trabalhos e em algum apoio financeiro. 

De acordo com o seu envolvimento, não sentiu 

necessidade de aprofundar mais os seus 

conhecimentos nem de procurar informação 

nova, pois acha que estas pesquisas devem 

ser feitas pelos professores que trabalham o 

projecto.  

Não alterou nada na sua vida depois de se 
envolver no projecto: “Não, não mudei nada.” 

 

O projecto, na perspectiva do pessoal não 

docente e o projecto  

Com o intuito de obtermos diferentes opiniões 

conversamos com a Maria Duarte auxiliar de 

acção educativa da escola que está ligada ao 

clube através de um projecto de selecção e 

separação de lixos. Este projecto pretende 

envolver toda a comunidade escolar e está, 

neste momento, a decorrer.  

A participação da auxiliar passa por dar o seu 

contributo na selecção e separação do lixo e 

assegurar que seja comunicado aos alunos: 

“Foi-me explicado o que era necessário fazer 

sobre a selecção e também com aquilo que 

sei. É nisso que a gente participa aqui no 

clube da escola, na separação do lixo.” 

Este projecto fez com que passasse a separar 

o lixo em casa.  

 

Breve caracterização da escola  
Localização: Rua das Cegonhas 4250-121 Porto (Ramalde) 

Níveis de ensino leccionados: 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico 

Nº total de alunos: 415 

Nº total de professores: 60 

Pessoal não docente (nº): 30 
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A escola do Viso é rodeada por um meio socialmente complicado preenchido por bairros degradados. A 

toxicodependência e o tráfico são realidades muito próximas das crianças que vivem naquela zona. A maioria 

das pessoas vive do rendimento mínimo ou estão desempregadas. As famílias que predominam nesta área são 

famílias desestruturadas. A escola está envolta por um clima de insegurança. 

No entanto um visitante que ignore esta realidade, depara-se com uma escola com um ar fresco e limpo e que 

transparece cuidado por parte de quem faz uso dela. O edifício da escola tem 10 anos.  

 
Ficha técnica do projecto: 

Principais objectivos: sensibilização para as problemáticas ambientais: protecção, preservação 

Temas ambientais alvo: floresta; política dos 3R’s 

Principais actividades do projecto: celebram o S. Martinho; fazem a Semana da floresta; fazem a actividade 

da Floresta on-line; têm o projecto verme e compostagem integrado no NIAS; fazem actividades ligados ao clube 

e para o clube: página na Internet, monografia, encontros distritais e nacionais, etc.  

Nº de anos de existência: 8 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 5 

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 50 

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 10 

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 3 

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 1 professor de 

EVT com 10 anos de experiência; 1 professora de Físico-química com 10 anos de experiência; 1 professora de 

Trabalhos Manuais com 25 anos de experiência; 1 professora de Geografia com 4 anos de experiência; 1 

professor de EVT com 2 anos de experiência e uma professora de Geografia com 20 anos de experiência. 

Que estruturas regionais de EA utilizam: Parque da Cidade; Quinta do Covelo; o Parque Biológico; 

instalações da Lipor; Serra do Marão; Serra do Valongo 

Principais parceiros: Lipor, Pelouro do Ambiente da Câmara Municipal do Porto, Junta de Freguesia de 

Ramalde e a associação de pais 

Principais sucessos: os prémios; a recuperação de alguns alunos problemáticos; a ligação com os antigos 

alunos ao clube; o facto de os alunos saírem desta escola e irem procurar para a que vão clubes como este para 

participarem.

Principais dificuldades: o tempo e o financiamento 

 
Coordenador(a) do projecto: Sílvia Portela 

Área disciplinar: Educação Visual e Tecnológica 

Telefone: 228 382 897 

E-mail: portela.silvia@gmail.com 
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Escola [Escola Secundária Aurélia de Sousa] 
Concelho [Porto] 
Projecto [Eco-Cidadãos] 
 

O projecto Eco-Cidadãos fomenta uma cultura de ambiente no âmbito de dois 
projectos destinados para dois níveis de ensino da escola. Assim, o Eco-Escolas 
destina-se para o ensino básico e os Jovens Repórteres para o ensino secundário. 
Este último proporciona aos alunos o contacto com novas culturas e o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento da língua inglesa numa rede europeia de troca de 
experiências e informação, funcionando como uma oportunidade para os alunos 
alargarem horizontes. Os sucessos do projecto reflectem-se no facto de todos os 
anos o mesmo trazer algo de novo para todos os participantes e à medida que vão 
continuando têm aprendido mais e têm tido mais apoio. 

Com sete anos de experiência em projectos ambientais a escola tem feito um trabalho 
significativo junto dos alunos: “os jovens não são o futuro, mas sim o presente. Os 

jovens têm que começar a actuar agora, não podem esperar.” 

Caracterização do projecto  
O Projecto Eco-cidadãos manifestou-se no 

seio da escola através da iniciativa e 

concretização de dois projectos: Jovens 

Repórteres para o Ambiente para o secundário 

e 9º ano de escolaridade e o Eco-Escolas para 

o ensino básico. Neste âmbito realizaram uma 

série de dinâmicas: elaboraram um estudo 

sobre os carros e as cidades do futuro, 

escreveram vários artigos com o objectivo 

sensibilizar para as questões ambientais; 

realizaram acções de formação para os 

professores, entre outras coisas. No projecto 

Eco-cidadãos, dentro da vertente do projecto 

Jovens Repórteres integraram a rede europeia 

de informação e troca de experiências, 

sustentada pela Associação Bandeira Azul.  

Todo o processo iniciou-se quando se 

candidataram aos projectos, Eco-escolas e 

Jovens Repórteres, promovidas pela 

Associação Bandeira Azul. Depois 

organizaram-se internamente, nomeando um 

coordenador responsável que procura 

dinamizar e fazer a ponte entre os professores 

e a escola. 

No que se refere aos objectivos do projecto,

pretendem ter um projecto em bom 

funcionamento, no qual ambicionam 

sensibilizar o maior número de pessoas 

possível. 

Quanto às actividades, para além das 

supracitadas, resumiram-se na realização de 

acções de formação, visitas de estudo, 
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concursos de artigos (nos quais receberam 

prémios), cultivo de uma horta pedagógica, 

fizeram compostagem, entre outras.  

Durante a concepção e realização do projecto 

houve a preocupação de se fazer uma 

correspondência das temáticas com os 

conteúdos curriculares estipulados. Por 

exemplo, um dos temas da disciplina de Inglês 

foi o ambiente, na disciplina de TLQ (Técnicas 

Laboratoriais de Química) foi uma abordagem 

um pouco mais teórica, mas as temáticas 

ambientais também foram discutidas. Na 

disciplina de Geografia as turmas de 10º e 12º 

anos abordaram as energias alternativas, 

inclusive foram feitas algumas visitas de 

estudo.  

A rede do projecto Jovens Repórteres funciona 

como uma grande ajuda na selecção dos 

assuntos a serem desenvolvidos, porque 

apresentam diversos temas que as escolas 

acabam por seguir como por exemplo: 

reciclagem, água, energia, transportes, 

biodiversidade e compostagem. 

Este projecto não conta com o envolvimento 

da comunidade exterior à escola. A 

participação extra que recebem, para além dos 

alunos e professores, é essencialmente 

através dos pais. A autarquia também tem 

apoiado, embora não seja um acção directa. 

Os financiamentos que conseguem angariar 

para desenvolver o projecto provém de 

prémios que ganham, dos recursos dos 

professores/pais dos alunos e da associação 

de pais.  

Procuram também associar-se às entidades 

que se encontram em torno da escola para 

estabelecer parcerias. 

Em termos de resultados propuseram-se a 

atingir algumas acções, das quais foram 

concretizadas, desde: terem um projecto 

completo; continuar a publicar artigos tanto a 

nível nacional como a nível internacional; 

foram feitas algumas apresentações pelos 

alunos para diferentes fóruns. A ambição final 

era que, desta forma, os alunos aprendam a 

estar em publico, sejam sensibilizados e 

tenham responsabilidade sobre os seus actos. 

Os sucessos reflectem-se no facto de todos os 

anos o projecto trazer algo de novo para todos 

os participantes e à medida que vão 

continuando têm aprendido mais e têm tido 

mais apoio. As dificuldades são principalmente 

dificuldades económicas 

(também sentiram algumas dificuldades na 

parte logística).  

 
O projecto, na perspectiva dos alunos  
Os dois alunos, Marcos e Emanuel, sentados 

à volta de uma mesa redonda começaram a 

transmitir os seus testemunhos fazendo 

referência ao incentivo dado pelos professores 

que precisavam de voluntários para trabalhar 

questões relacionadas com o ambiente.  

Os interessados (que foi o caso deles) fizeram 

muitas actividades enriquecedoras e que 

propiciaram o desenvolvimento de algumas 

competências: elaboraram artigos, projectos, 

seminários, visitas de estudos, etc.:“Tomos 

trabalhado no sentido de aprender mais!” 

Aprenderam bastante como projecto. 

Assimilaram a noção de aproveitamento, bem 

como de reciclagem e reutilização. 
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Fizeram estudos e propuseram alguns 

projectos, nomeadamente, desenvolveram um 

projecto “Carros na Cidade”. 

Narram que se sentem motivados e 

interessados pela realização do projecto: 

“Tudo o que fazemos temos de gostar! 

Quando se tem vontade, acaba por ser mais 

fácil de fazer.” Destacam que gostaram mais 

da parte mais activa, por exemplo, das visitas 

de estudo realizadas, em que estavam em 

contacto directo com os problemas. A parte 

que gostaram menos foi “( …)a escrita!” 

Em apenas quatros fases explicaram o que 

aprenderam com o projecto, a preservar - a 

prevenir - a ser mais ecológico – a tentar 

trabalhar para fazer sempre melhor. 

Sentem-se úteis e que, de alguma forma, 

estão a contribuir para melhorar alguma coisa: 

“Por muito pouco que pareça o que se está a 

fazer, estamos sempre a fazer algo. Pode 

parecer pouco, mas é um começo! Pelo 

menos contribuímos com o nosso empenho. 

Quando questionados se faziam alguma coisa 

diferente hoje em dia por causa do que 

aprenderam no projecto, responderam que 

poderiam fazer muito mais, mas têm mais 

cuidados a partir do momento que começaram 

o projecto, por exemplo, com a poupança da 

água.   

Estes alunos procuram sempre alertar e 

sensibilizar as pessoas: ”Por exemplo, num 

encontro na Ucrânia tentamos alertar as 

pessoas, pois lá não estavam muito 

sensibilizados para as questões ambientais, 

no entanto, fizeram um esforço para tentarem 

despertar o interesse pela protecção do 

Ambiente.” 

O Marcos e o Emanuel deixaram uma 

sugestão para se melhorar o que se faz na 

escola na área dos projectos ambientais: 

”Deveriam começar mais cedo, ou seja, estes 

projectos de educação ambiental deveriam 

começar nas escolas primárias, pois é de 

pequenino que se torce o pepino”. Para além 

desta sugestão transmitiram o seu lema: “os 

jovens não são o futuro, mas sim o presente. 

Os jovens têm que começar a actuar agora, 

não podem esperar.” 

Estes alunos manifestaram curiosidade em 

conhecer melhor o processo da Agenda 21 

Local, para poderem fazer algo exterior à 

escola. 

 

O projecto, na perspectiva dos 

pais/encarregados de educação  

O Sr. Oliveira, pai entrevistado por nós, 

explicou-nos sucintamente a sua concepção 

do projecto que pelo que sabe é um projecto 

que está relacionado com o ambiente e que 

tenta contribuir para melhorá-lo. Procura 

educar os alunos no sentido de lhes transmitir 

como se devem comportar perante o 

ambiente. 

A sua participação no projecto foi uma 

participação informal. No entanto, 

acompanhou os professores e os alunos no 

desenrolar do mesmo e contribuiu em algumas 

actividades esporádicas: “Dei alguma 

confiança ao grupo, fruto da experiência de 

vida”. 

Como nasceu num meio rural, conhece os 

princípios do meio ambiente, sabe que hoje 

em dia os rios se encontram bastantes 

poluídos e que é preciso fazer qualquer coisa 
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para os despoluir, mas considera que: “Todos 

os dias se aprende algo mais!” e foi o que lhe 

sucedeu com a sua intervenção no projecto.  

No seu dia-a-dia continua a fazer o que fazia 

antes, embora o que puder melhorar melhora. 

Porque muito antes de estarem inseridos no 

projecto já faziam a reciclagem em casa: “No 

entanto, Portugal continua a ser um país muito 

atrasado em termos ambientais, não há 

vontade política o que vale é a vontade cívica 

das professoras.” 

 
O projecto, na perspectiva do pessoal não 
docente  
A Sra. Maria do Céu, auxiliar de acção 

educativa, no seu relato sobre o projecto 

expôs que teve uma participação muito prática 

no projecto e que ia ajudando conforme o que 

era necessário. Em primeiro lugar foram 

fornecidas as ferramentas necessárias para 

trabalhar na jardinagem. De seguida localizou-

se/identificou-se um sítio para o compostor e 

trabalhar/orientar os alunos neste sentido. 

Considera que “Na vida estamos sempre a 

aprender!”, por isso o projecto trouxe-lhe 

novos conhecimentos e sempre que tem 

oportunidade aplica-os : “Se em casa tivesse 

um quintal também fazia compostagem em 

casa, mas não tenho! Agora passei a ter mais 

conhecimentos e algumas ideias sobre 

determinadas coisas.” 

 

Breve caracterização da escola  
Localização: R. Aurélia de Sousa 4000-099 Porto 

Níveis de ensino leccionados: 3º ciclo básico e secundário 

Nº total de alunos: 1094 

Nº total de professores: 150  

Pessoal não docente (nº): 21 

A Escola Aurélia de Sousa é uma escola que projecta os alunos em termos profissionais, consequentemente 

fomenta a competitividade e as notas elevadas entre os mesmos. É uma escola de centro da cidade e os alunos 

que a frequentam são na generalidade pertencentes à classe média e média-alta. No entanto, tal não significa 

que não existam alunos carenciados. A escola acolhe também alguns alunos imigrantes. 

Ficha técnica do projecto 

Principais objectivos: pretendem ter um projecto em bom funcionamento, no qual ambicionam sensibilizar o 

maior número de pessoas possível 

Temas ambientais alvo: reciclagem, água, energia, transportes, biodiversidade, compostagem 

Principais actividades do projecto: realização acções de formação, visitas de estudo, concursos de artigos 

(nos quais receberam prémios), cultivo de uma horta pedagógica e fizeram compostagem, entre outras 

Nº de anos de existência: 7 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 3.  

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 270 
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Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 0 

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 0

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 3 professores de: 

Geografia; Físico-química e Inglês 

Que estruturas regionais de EA utilizam: Câmara Municipal; Rede da Escolas Verdes; Parque da Cidade 

(para o tema: espaços verdes); Universidade Católica (para o tema reciclagem); UTAD 

Principais parceiros: Câmara Municipal; Rede das Escolas Verdes; Associações de Pais; Pretendem colaborar 

com os Eco-Clube  

Principais sucessos: reflectem-se no facto de todos os anos o projecto trazer algo de novo para todos os 

participantes e à medida que vão continuando têm aprendido mais e têm tido mais apoio. 

Principais dificuldades: são principalmente dificuldades económicas (também sentiram algumas dificuldades 

na parte logística).  

 
Coordenador(a) do projecto: Maria Celeste Martins 

Área disciplinar: Inglês 

Telefone: 22021773 

E-mail: esc_sec_aurelia_sousa_secretaria@hotmail.com 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável – anexo 9    90 

Escola [Externato das Escravas do Sagrado Coração de Jesus] 
Concelho [Porto] 
Projecto [Eco-Escolas] 
 

O projecto Eco-Escolas do Externato das Escravas do Sagrado Coração de Jesus 
desenvolve pequenas acções ambientais que nos alunos reflectem um grande 
impacto a nível dos seus comportamentos enquanto cidadãos informados e 
conscientes da sua presença/influência no planeta. O que mais cativou estes alunos 
durante o projecto foi o facto de poderem sensibilizar as pessoas, através de cartazes 
ou mesmo tentando falar com elas e, acima de tudo, procurem dar o exemplo: “Um 
não pode mudar o planeta, mas pelo menos alguns já podem ajudar!”. Com apenas 
dois anos de existência o processo Eco-Escolas conseguiu cativar toda a escola pois, 
começaram a trabalhá-lo num nível de ensino e agora todo o colégio está envolvido.  

 

Caracterização do projecto  
Embora nesta escola já tivessem desenvolvido 

iniciativas pontuais no âmbito de projectos 

ambientais, foi com o projecto Eco-Escolas 

que intensificaram e marcaram mais a sua 

actividades nesta área. Este projecto revelou-

se mais significativo pois consideram a 

metodologia bastante interessante e 

começaram a desenvolvê-lo como área de 

projecto com o 8º ano. A iniciativa Eco-Escolas 

começou com um nível de escolaridade, mas 

rapidamente alargou o seu público-alvo. A sua 

implementação começou há dois anos atrás.   

No espaço do projecto definiram como 

objectivos: detectar as principais deficiências 

ambientais da escola e fazer os possíveis para 

as colmatar e evoluir em termos ambientais.  

Na metodologia geral do projecto Eco-Escolas 

está delineado que sejam abordados 3 temas 

principais: a energia, a água e os resíduos. 

Mas existem outros temas que foram 

trabalhados pelo externato, como por exemplo: 

os espaços verdes, a politica ambiental, a 

biodiversidade e os transportes.  

Existe um Plano de Acção com um conjunto 

de actividades definidas que emergem de um 

processo de auditoria onde são investigadas 

no Externato as problemáticas ambientais 

existentes. 

As actividades desenvolvidas dentro do 

projecto consistiram em campanhas de 

sensibilização, nomeadamente dos mais 

velhos para os mais novos, reutilização de 

brinquedos e existiu um projecto com 

sinaléticas do ruído. 

Este tipo de actividades são alvo da atenção 

do projecto porque são as que resultam 

melhor, são actividades do dia-a-dia. As outras 

actividades só têm impacto nos primeiros 
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tempos, depois perdem o interesse e a 

referência.  

No que concerne aos resultados previstos do 

projecto, a professora coordenadora Susana 

Carneiro sublinha que se verificaram 

resultados práticos, principalmente, na 

poupança de energia e da água (por exemplo, 

trocaram os vidros das janelas para vidros 

duplos, nas casas de banho existem 

campanhas de sensibilização para fechar 

sempre as torneiras….). A reutilização do 

papel também tem funcionado bem, uma vez 

que há uma preocupação em reutilizar folhas 

para rascunhos e também já utilizam papel 

reciclado. O que ainda não funciona 

perfeitamente é a reciclagem de embalagens. 

Já fizeram compostagem, mas foi só a nível 

exemplificativo. No que respeita aos 

transportes não têm conseguido grandes 

evoluções, porque envolve os pais dos alunos, 

o que torna tudo mais complicado, “os pais 

não vão deixar o carro em casa para trazerem 

os filhos e depois vão trabalhar…” 

A articulação dos conteúdos programáticos do 

projecto coincidiu mais com a disciplina de 

Ciências Naturais. Existiram também 

articulações com outras disciplinas como: 

- no 2º e 3º ano com a disciplina Formação 

Cívica e Área Projecto, Educação Visual e 

Estudo Acompanhado. 

- na pré e 1º ano a educação ambiental é 

integrada nas disciplinas. 

Os problemas abordados pelo projecto, como 

já foi referido, foram identificados nas 

auditorias (uma das fases iniciais do projecto), 

como por exemplo, a separação de 

embalagens, o desperdício de energia e da 

água e a questão dos transportes. 

O projecto Eco-Escolas deste externato não 

conta com a participação da comunidade 

envolvente, somente a associação de pais 

participou. As parcerias são esporádicas e os 

apoios não existem, utilizam somente os 

recursos do externato.  

O projecto é avaliado através das auditorias e 

da análises de inquéritos, entrevistas e 

observação directa. 

O principal sucesso registado do processo 

Eco-Escolas foi o facto de terem começado 

com um nível e agora todo o colégio está 

envolvido. Por sua vez, as principais 

dificuldades foram: “(…)não conseguir 

envolver e coordenar todas as pessoas. Por 

outro lado, é também muito difícil mudar 

atitudes, por exemplo, separar embalagens: na 

escola existem ecopontos, mas os meninos 

quando estão a beber um pacote de leite não 

são capazes de o colocar no ecoponto…vai 

para o lixo indiferenciado…não se movem!” 

 
O projecto, na perspectiva dos alunos  
A informação recolhida juntos dos alunos do 

externato permitiu-nos obter percepções sobre 

o papel que desempenham, os conhecimentos 

que adquiriram e o impacto que o projecto teve 

sobre os mesmos e os outros. O grupo dos 

quatro alunos, do 8º ano, entrevistados 

desenvolveram um discurso agradável e de 

algum modo surpreendente.  

Segundo as declarações destes alunos, o 

projecto Eco-Escolas aspirava melhorar o 

ambiente da escola e ajuda-los a ser mais 

ecológicos. As suas acções passaram por não 
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deitarem lixo para o chão, sensibilizar as 

pessoas, procuram poupar papel e água, entre 

outras coisas. 

O que mais cativou estes alunos durante o 

projecto foi o facto de poderem sensibilizar as 

pessoas, através de cartazes ou mesmo 

tentando falar com elas e, acima de tudo, 

procurem dar o exemplo: “Um não pode mudar 

o planeta, mas pelo menos alguns já podem 

ajudar!”.  

Ajudar o ambiente é uma luta contra os 

hábitos mais fáceis e oportunos pois, de 

acordo com a opinião deles, custa ter de ir 

mais longe para colocar o lixo no sítio certo, 

poupar água quando tomam banho e poupar 

electricidade. Através do projecto aprenderam 

a ver o ambiente com outros olhos. Sentem 

que contribuíram para manter o planeta 

equilibrado e que assim estão a ajudar as 

pessoas. 

Nos seus hábitos diários, passaram a fazer 

reciclagem em casa e agora tentam poupar 

mais água e electricidade. 

Se assumissem o papel de professor não 

fariam qualquer tipo de alterações no projecto 

que desenvolveram, uma vez que “Toda a 

lógica das Eco-Escolas está bem estruturada, 

portanto achamos que não é preciso mudar 

nada!”. As curiosidades destes alunos ao nível 

do ambiente estão neste momento 

relacionadas com, “Por exemplo, como 

podemos produzir outras formas de energia ou 

como podemos poluir menos.” 

 
O projecto, na perspectiva  do pessoal não 
docente  
A Ester Brito, auxiliar de acção educativa, 

passou-nos as linhas gerais do projecto 

segundo o seu entendimento, ou seja, 

transmitiu-nos que no projecto trabalharam 

principalmente na poupança de água, energia 

e na recolha e separação dos resíduos. A sua 

participação passa pela advertência aos 

alunos para que estes tenham mais cuidado 

com o lixo: “Como sou auxiliar estou 

directamente mais ligada às crianças na hora 

do recreio, sou responsável por ver se deitam 

lixo para o chão.”  

Quando lhe foi perguntado que tipo de 

conhecimentos precisou de ter para participar 

no projecto considerou que ainda há muita 

confusão em relação à separação de resíduos 

e que também era preciso ter mais informação 

sobre o consumo de energia. 

Na sua vida diária tenta aplicar o que vai 

aprendendo na escola: “Agora tenho mais 

cuidado com a água, tento poupar mais. A 

separação de resíduos já a fazia antes em 

casa.” 

 

Breve caracterização da escola  
Localização: R. Carlos Malheiro Dias, n.º 197, 4200-154 Porto 

Níveis de ensino leccionados: Pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo do Ensino Básico 

Nº total de alunos: 500 

Nº total de professores: 45  

Pessoal não docente (nº): 24 
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O Externato das Escravas do Sagrado Coração de Jesus é uma instituição escolar particular e, como tal, o nível 

económico dos seus utilizadores é um nível médio, médio-alto. A escola tem um aspecto imponente, religioso e 

está envolta por um ambiente de agitação citadina. 

 
Ficha técnica do projecto: 

Principais objectivos: detectar as principais deficiências ambientais da escola e fazer os possíveis para os 

colmatar e evoluir em termos ambientais 

Temas ambientais alvo: energia, água, resíduos, biodiversidade, transportes 

Principais actividades do projecto: campanhas de sensibilização, reutilização de brinquedos e existiu um 

projecto com sinaléticas do ruído.  

Nº de anos de existência: 2 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 45 

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 500 (pré-escolar, 1º,2º e 3º ciclo) 

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 24 

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 0 

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: Pré-escolar – 

Professora Olga; 1º Ciclo de escolaridade – Professora Liliana; 2º Ciclo de escolaridade – Professor Adriano de 

Ciências Naturais - 5anos ; 3º Ciclo de escolaridade – Professora Susana Carneiro de Ciências Naturais – 5 anos 

Que estruturas regionais de EA utilizam: Fundação de Serralves; Serviços do Departamento de Ambiente da 

Câmara Municipal do Porto; Lipor; Parque da Cidade (S. Roque); Parque Biológico de Gaia; Reserva 

Ornitológica de Mindelo 

Principais parceiros: são esporádicos 

Principais sucessos: o projecto começou com um nível e agora todo o colégio está envolvido 

Principais dificuldades: não conseguir envolver e coordenar todas as pessoas; dificuldade em mudar atitudes 

 

Coordenador(a) do projecto: Susana Carneiro 

Área disciplinar: Ciências 

Telefone: 225097613 

E-mail: susanacarneiro@netcabo.pt 
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Escola [EB1/ JI nº6 do Século] 
Concelho [Póvoa de Varzim] 
Projecto [Programa Eco-Escolas: Projecto “Dá a mão pelo 
Ambiente”] 
 

Mais do que uma sensibilização e comunicação sobre as questões ambientais, neste 
projecto vive-se um espírito de acção que pretende contribuir para uma efectiva 
mudança ambiental. 

Há quatro anos em curso, o projecto “Dá a mão pelo ambiente” tem envolvido 
directamente duas professoras efectivas e 15 alunos por ano. Embora sem a 
participação directa dos pais e dos funcionários, a escola tem tentado resolver vários 
problemas ambientais com a ajuda da Câmara Municipal de Póvoa de Varzim: estão a 
implementar soluções para diminuir o consumo e poluição nas áreas da água, 
resíduos, energia e transportes; e através da colocação de cartazes por iniciativa dos 
próprios alunos, conseguiram diminuir a poluição sonora dentro da cantina. A oferta 
de livros, em troca da entrega de pilhas usadas, é um exemplo de como a adesão a 
iniciativas de entidades exteriores pode gerar recursos para as escolas. 

 

O projecto, na perspectiva do coordenador 
Foi na qualidade de coordenadora do 

Programa Eco-Escolas na EB1/ JI nº6 do 

Século, que conversámos com Luísa Salgado. 

Este projecto, que na escola tomou o nome 

“Dá a mão pelo Ambiente”, existe desde 2001 

e surgiu devido a uma conjugação de vários 

factores: uma preocupação com o estado do 

ambiente; a “(…) publicidade sobre educação 

ambiental (…)” a que as professoras sentiram 

necessidade de responder; e pelo facto de 

notarem que as crianças estavam 

indisciplinadas. Esta professora pensa 

também que: “A escola primária é a base onde 

se pode mais intervir para (os alunos) não 

poluírem.” 

Como objectivo geral, este projecto pretendia 

sensibilizar os alunos para vários problemas 

ambientais tais como: a separação dos 

resíduos, a poupança da água e da energia, 

os problemas do ruído, a ameaça da 

biodiversidade e a problemática dos 

transportes. Quanto à questão dos 

transportes, havia o objectivo de conseguir 

para a escola um parque para bicicletas. 

Relativamente ao Programa Eco-Escolas há 

sempre expectativas, principalmente que os 

alunos se tornem intervenientes no combate à 

poluição. Além disso há a expectativa de 

conseguir motivá-los para a educação 

ambiental de forma que sejam os motores de 

mudança de comportamentos na família. A 
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professora Luísa Salgado refere também que 

gostaria que “(…) eles fossem capazes de, 

antes de fazer as coisas, poluir, gastar (…) 

fazer outras.”, referindo-se à tomada 

consciente de decisões ambientalmente 

responsáveis.  

Para além de Luísa Salgado, existe outra 

coordenadora do Eco-Escolas (Marisa 

Mesquita) que estabelece a ponte entre a 

equipa (corpo docente e alunos) e a 

coordenação/conselho da escola. A equipa do 

Eco-Escolas conta com os alunos do 4º ano e 

também com um elemento do Pelouro do 

Ambiente da Câmara Municipal da Póvoa de 

Varzim. Numa ocasião da reunião mais 

alargada que costuma acontecer uma vez por 

ano no espaço exterior da escola, contaram 

ainda com a presença de locutores da rádio 

“Onda Viva” e com vários elementos da 

Autarquia. A equipa tem reunido 

quinzenalmente embora, este ano lectivo, 

preveja reunir todas as semanas. Estas 

ocasiões servem, entre outros fins, para fazer 

uma avaliação da evolução do projecto. Para 

futuro, desejam também criar um boletim 

informativo que possa avaliar e divulgar, 

regularmente, o ponto da situação desta 

iniciativa. 

No âmbito deste projecto têm sido várias as 

actividades realizadas ao longo do tempo: 

- Fizeram um Eco-código que tem sido 

reformulado (“No ano passado já tinham um e 

(os alunos) fizeram no computador.” (Luísa 

Salgado). Na primeira semana de aulas, o 

Eco-código é levado pela equipa do Programa 

às diferentes turmas: “A equipa divide-se e (os 

alunos) explicam (as regras de boa conduta 

ambiental), com a ajuda do professor de cada 

turma. Levam o Eco-código e discutem… 

colocam questões.” 

- No âmbito de um concurso do Programa 

Eco-Escolas construíram uma mascote, a 

nível concelhio, que era uma joaninha (a 

“Pintinhas”). A recompensa foi um prémio no 

valor de 500 euros, destinado a material 

pedagógico (ex. jogos lúdico-pedagógicos, 

papel, etc.); 

- No Dia Europeu sem Carros, abordaram a 

questão do ruído; 

- Fizeram cartazes, por iniciativa dos alunos, 

por haver muito ruído no refeitório; 

- Houve um levantamento (diagnóstico) sobre 

o consumo de água na escola, tendo, 

posteriormente, solicitado à Câmara Municipal 

a substituição dos autoclismos e das torneiras; 

- No ano da Água Doce, fizeram um concurso 

de poesia alusivo ao tema da água; 

- Fizeram vários objectos a partir do 

reaproveitamento de materiais; 

- Decidiram comprar um mini-ecoponto para 

cada sala de aula; 

- Construíram um pilhómetro. Nesta iniciativa, 

Luísa Salgado espera ter pilhas suficientes 

para levá-las ao Hipermercado (Modelo) e 

trocá-las por livros (no âmbito da Rede de 

Bibliotecas Escolares); 

- A propósito do tema da Biodiversidade, 

foram visitar a Horta da Formiga, na Lipor.  

No ano de 2004/2005, a Lipor também 

conduziu oficinas de trabalho sobre a 

reutilização de objectos. No âmbito das suas 

actividades, visitaram o novo parque da 
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cidade, em Vila do Conde e utilizaram o 

Auditório de Ermesinde para um teatro.  

A professora explicou-nos que privilegiaram 

estas actividades, por se enquadrarem na 

faixa etária contemplada (dos 4 aos 10 anos); 

por abranger conceitos básicos, como a 

separação de resíduos e o transporte, a pé ou 

de bicicleta; e por serem temas pertinentes e 

actuais que fazem a ponte entre a educação e 

o ambiente.  

Estas actividades e a educação ambiental na 

escola têm integrado várias áreas curriculares, 

como a Língua Portuguesa, o Estudo do Meio 

e a Matemática. A este propósito, Luísa 

Salgado afirma que “Sempre que é dada uma 

matéria nunca se dissocia do meio ambiente.” 

Conta-nos ainda que, como fala tanto das 

questões ambientais, são os próprios alunos 

que, ao querer imitar a professora, colocam 

questões sobre esta temática. 

A coordenadora do projecto realça vários 

sucessos do projecto, nomeadamente: a 

visibilidade que a escola passou a ter ao nível 

do concelho e da comunidade local; a 

atribuição do galardão “Escolas Verdes” e o 

“(…) capital, conhecimento e preocupação que 

os alunos levam.”, Luísa, no entanto, 

salvaguarda que não sabe até que ponto, no 

futuro, os alunos vão continuar a ser 

intervenientes. 

Apesar dos sucessos, o projecto também tem 

contado com algumas dificuldades. Luísa 

Salgado assume um dilema por estarem a 

dirigir mais as actividades para o 4º ano, em 

vez de abrangerem toda a escola, por uma 

questão de gestão de recursos humanos e 

pela falta de espaço. Além disso, apesar da 

Câmara Municipal ter vindo a dar apoio na 

organização de acções de formação e de 

sensibilização (ex. em compostagem), até hoje 

não foram satisfeitas várias solicitações para 

melhoria ambiental da escola (ex. criação do 

parque de bicicletas e a substituição dos 

autoclismos e das torneiras). Também sente a 

falta de intercâmbio de ideias com outros 

colegas que estão envolvidos no Programa 

Eco-Escolas. A nível de escola, também sente 

que há colegas que não participam muito 

devido à carga horária acrescida do projecto. 

Afirma, no entanto, que uma vez motivados os 

professores acabaram por participar 

activamente e exemplifica contando que 

alguns colegas passaram a estar tão 

interessados nestas questões que querem 

formar um clube de ambiente na escola. 

Na opinião desta professora, para desenvolver 

e coordenar projectos deste género tem de se 

estar sensibilizado para a educação ambiental, 

para a saúde, “(…) tem de se estar aberto à 

vida! E essa competência desenvolve-se.”. Um 

professor também tem de ter capacidade de 

autonomia e de iniciativa; tem de “(…) dar a 

volta a situações que não são favoráveis... 

mesmo por parte de funcionários” e deve “(…) 

ter responsabilidade…ser pessoa! Preocupar-

se com o que está ao nosso lado”. E termina 

dizendo que “(…) O difícil é encontrar uma 

equipa.”. 

 

O projecto, na perspectiva dos alunos 
Conversámos com três alunos que 

participaram no projecto “Dá a mão pelo 

ambiente” e que, em 2004/2005, estavam no 

4º ano – o Fernando, o Guilherme e a Raquel. 
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O Fernando começou por explicar que fizeram 

objectos na Lipor com “(…) materiais que 

estavam no lixo … embalagens de leite, caixas 

velhas…”, entre os quais, chapéus e fatos 

para o teatro. Também disseram que 

construíram pilhómetros com garrafas de água 

e que usaram areia para um cartaz. Ajudam os 

alunos mais novos a separar os resíduos, 

tentam proteger a relva do pisoteio dos 

colegas e a Raquel acrescentou que vão às 

outras salas “(…) falar sobre o eco-código.”. 

Além de levarem a mensagem aos outros 

alunos (infantário, 1º e 3º ano e aos colegas 

do Ensino Especial), estas crianças também 

ensinaram a separar o lixo em casa.  

De todas as actividades, os três alunos 

gostaram mais do teatro. Também apreciaram 

a oficina/placar que fizeram com a Lipor que 

consistiu em desenhar, usando materiais 

reutilizados. Já não gostaram tanto de “(…) 

mandar os meninos saírem da relva, eles 

chateavam.”. 

As coisas mais importantes que estas crianças 

dizem ter aprendido foram: que devem separar 

o lixo; que “(…) reciclar é bom para a camada 

de ozono” e que devem respeitar a natureza.  

Também aprenderam sobre outros tipos de 

resíduos que podem ser depositados 

separadamente e que se devem lavar as 

embalagens antes de irem para o ecoponto. 

Com este projecto, o Fernando e o Guilherme 

sentem também que estão a contribuir “(…) 

para que não haja poluição nas ruas.”. 

O três alunos gostavam de continuar neste 

projecto com os amigos tendo, um deles, 

acrescentado que “(…) gostava, na nova 

escola, porque os miúdos calcam a relva.” 

Os pais e o pessoal não docente não têm sido 

envolvidos directamente no Programa Eco-

Escolas. 

Breve caracterização da escola  
Localização: Rua do Século, 4490-582 Póvoa de Varzim 

Níveis de ensino leccionados: Ensino Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico 

Nº total de alunos: 360 

Nº total de professores: 16 professores com turma e 4 professores de apoio 

Pessoal não docente (nº): 3 auxiliares de acção educativa 3 tarefeiras  

Esta instituição situa-se em meio urbano e tem um nível sócio-económico caracterizado por uma faixa médio/alta 

e outra mais alargada média/baixa. Trata-se de uma zona piscatória, onde os problemas de álcool e droga se 

têm vindo a agravar.  

O edifício da escola foi construído em 1987, tendo o espaço interior quatro áreas abertas, com três salas cada, 

que foram posteriormente fechadas. Estas salas abertas seriam para funcionar em multi-docência (ex. uma sala 

para Estudo do Meio, outra para Matemática e a terceira para Língua Portuguesa). 

O agrupamento a que esta escola pertence desde 2003 denomina-se Agrupamento Vertical de Escolas de Cego 

do Maio. Durante os quatro anos anteriores, a EB1/ JI do Século esteve agrupada horizontalmente o que, 

segundo a professora com quem conversámos, seria mais benéfico para a escola. 
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Há vários anos que cada turma faz o seu Projecto Curricular de Turma e desde 2004 é elaborado o Projecto 

Educativo de Agrupamento, que junta as propostas do 1º, 2º e 3º ciclos. Neste caso não existe a figura do 

Projecto Curricular de Escola. 

 
Ficha técnica do projecto 

Principais objectivos: Sensibilizar os alunos para vários problemas/temas ambientais. 

Temas ambientais alvo: Resíduos, água, energia e transportes, ruído e biodiversidade. 

Principais actividades do projecto: Fizeram um Eco-código e uma mascote do projecto; fizeram cartazes sobre 

o ruído na cantina; organizaram um concurso de poesia sobre a água; fizeram um diagnóstico sobre o consumo 

de água na escola; construíram um pilhómetro e realizaram a separação dos resíduos e visitaram a Horta da 

Formiga. 

Nº de anos de existência: 4 anos 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 2 professoras coordenadoras e os professores do 4º ano 

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 15 alunos directamente da equipa (2 do 3º ano e 13 do 

4º ano) e todos os alunos (na limpeza e nos compostores) 

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 0 (na separação dos resíduos, o envolvimento é 

indirecto) 

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 0

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: uma 

professora/coordenadora está na escola há 15 anos e tem 28 anos de serviço e a outra coordenadora dá aulas 

na escola há 17 anos e tem cerca de 15 anos de serviço. 

Que estruturas regionais de EA utilizam: Lipor, o Parque da Cidade de Vila do Conde e o Auditório de 

Ermesinde (Valongo). 

Principais parceiros: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. A Lipor colaborou em algumas actividades logo 

que soube do projecto. Rádio “Onda Viva”. 

Principais sucessos: A visibilidade que a escola passou a ter ao nível do concelho e da comunidade local; a 

atribuição do galardão “Escolas Verdes” e o conhecimento e sensibilização dos alunos acerca das questões 

ambientais. 

Principais dificuldades: A limitação de desenvolver actividades só com o 4º ano, por uma questão de gestão de 

recursos humanos e de falta de espaço;); falta de resposta da Câmara Municipal, na satisfação de várias 

solicitações, falta de oportunidades para trocar ideias com outros colegas que estão envolvidos no Programa 

Eco-Escolas. A nível de escola, também sente que há colegas que não participam muito devido à falta de 

motivação e à carga horária acrescida do projecto. 

 
Coordenador(a) do projecto: Luísa Salgado e Marisa Mesquita 
Email: salgadoluisa@sapo.pt 
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Escola [Escola Básica 2,3 de Rates] 
Concelho [Póvoa de Varzim] 
Projecto [Programa Eco-Escolas] 
 

Este caso é um bom exemplo de como o Programa Eco-Escolas pode estar ao serviço 
da resolução efectiva de problemas detectados pelas escolas. De acordo com os 
órgãos de gestão da EB 2,3 de Rates, um dos problemas que urgia resolver e vigiar, 
de forma contínua e sustentada, era a questão dos resíduos. Este esforço é visível 
pela vontade de continuar o processo, mesmo fora do âmbito de um projecto 
reconhecido a nível nacional e internacional. 

Com o Programa Eco-Escolas conseguiu-se que os funcionários começassem a 
separar os resíduos para valorização e que diminuísse a quantidade de resíduos 
lançados no chão dos espaços da escola. 

 

O projecto, na perspectiva do coordenador 
Neste estudo de caso, viemos consultar a 

coordenadora local do Programa Eco-Escolas, 

Alina Silva que é professora de Educação 

Visual e Tecnológica (EVT) e de Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC).  

Este projecto existe na escola, desde o ano 

lectivo de 2002/2003, através de um convite 

da organização do Eco-Escolas. Alina Silva 

optou fazer parte da equipa coordenadora, 

que até hoje é apenas constituída por 

professores. Uma vez que não havia tempo 

suficiente para trabalhar no projecto (em 36 

horas de aulas, os alunos só têm entre uma a 

duas horas para o projecto), a equipa 

coordenadora decidiu integrar as actividades 

do Eco-Escolas na área curricular de 

Formação Cívica cujos professores são, 

simultaneamente, os directores de turma. Para 

além da Formação Cívica, houve também 

ligação com a disciplina de EVT (ex. sobre 

recursos energéticos e água). Tentou-se 

abordar o tema dos transportes na disciplina 

de História mas sem sucesso, tendo sido feita 

a articulação curricular em Formação Cívica.  

Para além da falta de tempo, pois nem sempre 

é possível cingir as actividades do projecto às 

aulas de Formação Cívica, Alina Silva também 

se queixou de falta de um espaço físico para 

esta actividade. 

Desde a adesão ao Eco-Escolas, que os 

coordenadores pretendiam resolver problemas 

a nível da comunidade escolar. Desejavam, 

por exemplo, conseguir que os alunos 

deixassem de atirar “lixo” para o chão e que 

colocassem os resíduos, adequadamente, no 

ecoponto da escola. Esta iniciativa tinha ainda 

como objectivo, que os jovens levassem para 

casa as mensagens ambientais transmitidas 

durante projecto. Deste modo, o principal 
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resultado esperado era “(…) que 

conseguíssemos dos alunos uma mudança de 

atitude e conseguimos!” (Alina Silva). Foi-nos 

dito, com satisfação, que um dos sucessos 

realçados deste projecto foi o facto dos 

funcionários terem começado a fazer a 

separação dos resíduos. Também se notou 

melhorias no comportamento dos alunos, 

embora ainda se veja lixo no chão da escola.  

Para se organizarem no projecto, os 

coordenadores seguiram os vários passos que 

o Programa sugere para a sua 

implementação. Deste modo, os alunos 

fizeram uma auditoria, através de um 

inquérito, sobre a situação dos resíduos na 

escola para, a partir daí, decidirem o que 

fazer. No tempo lectivo de Formação Cívica os 

alunos começaram também a ir para o 

“terreno” e, com luvas, estiveram a apanhar os 

resíduos deixados no chão do recreio. 

Posteriormente, faziam uma análise do 

percurso que esses resíduos teriam no caso 

de serem recolhidos separadamente para o 

ecoponto. 

Para além do diagnóstico sobre os resíduos 

da escola e da separação dos mesmos, os 

alunos elaboraram vários trabalhos escritos e 

em cartolina. A turma de Alina Silva realizou 

um estudo sobre os transportes, e no ano 

passado, especificamente, falaram sobre 

fontes energéticas alternativas e sobre 

métodos a utilizar para poupar água. Estas 

matérias foram publicadas na Jornal da 

Escola, no âmbito do Eco-Escolas. 

A abordagem destes temas teve, segundo a 

coordenadora, várias razões. Se, por um lado, 

os transportes era um dos temas propostos 

pelo Programa Eco-Escolas, por outro, os 

alunos “(…) achavam que era importante 

incutir hábitos (…). (…). Se os alunos já 

estivessem sensibilizados não valia a pena.” 

(Alina), e daí o aprofundar a questão dos 

resíduos, embora não fosse o tema do ano. 

Para exemplificar esta perspectiva, a 

professora informou-nos que, este ano 

(2005/2006), nas Ciências e na Área de 

Projecto, vai haver uma campanha de limpeza 

da escola, a qual vai continuar mesmo sem a 

participação no Eco-Escolas. Salientamos que 

a provável falta de participação se deve à falta 

de tempo para se candidatarem ao galardão 

(certificado do Eco-Escolas). De resto, nos 

anos anteriores, esta escola também não se 

tem candidatado ao galardão, defendendo a 

professora que: “(…) mais importante do que 

participar no concurso é conseguir a mudança 

de atitudes.” 

Como parceiro do projecto, a Câmara 

Municipal da Póvoa de Varzim deu apoio a 

vários níveis, nomeadamente, na instalação 

de um ecoponto na escola para a recolha 

selectiva dos resíduos. Alina Silva informou-

nos que não teve apoios financeiros mas 

acrescenta que, além do ecoponto, não tinham 

pedido mais nenhum equipamento. 

O Programa Eco-Escolas tem sido avaliado no 

fim de cada ano lectivo, através de uma 

reunião final com os directores de turma, de 

forma a fazer um balanço das actividades. A 

coordenadora disse-nos, ainda, que não tinha 

uma avaliação sobre a repercussão do 

projecto na vivência dos alunos em casa.  

Perguntámos a opinião, a esta coordenadora, 

acerca das competências que um professor 
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deve ter para desenvolver este projecto. 

Disse-nos que os professores devem ter 

formação na área de ambiente, não apenas no 

domínio científico mas também no âmbito 

pedagógico (em Metodologia de Projectos) 

“(…) no sentido do desenvolvimento dos 

projectos.”. Também deve haver capacidade 

de liderança, “(…) de envolver as outras 

pessoas.” E deve-se “(…) gostar do que vai 

fazer (…) e tempo!” 

 

O projecto, na perspectiva  do pessoal não 
docente  
Em conversa com um dos funcionários da 

secretaria, Rolando Melo, tivemos 

conhecimento de que, neste espaço, se faz a 

separação dos resíduos, principalmente, de 

papel e de embalagens de plástico, que levam 

para o ecoponto.  

Para esta iniciativa, era apenas necessário o 

conhecimento que já tinha acerca da 

separação dos resíduos em casa. Rolando 

Melo diz que, hoje em dia, despende mais 

tempo com a separação do que se misturasse 

tudo, mas que este cuidado já se tornou um 

hábito. 

Os pais não têm sido envolvidos no Programa 

Eco-Escolas. 

 

Breve caracterização da escola  
Localização: Rua António Joaquim Guimarães, 559, 4490-415 Rates 

Níveis de ensino leccionados: 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico  

Nº total de alunos: 650 

Nº total de professores: 70  

Pessoal não docente (Nº): 19 (5 funcionários da secretaria e 1 tarefeira (Serviço de acção social (SASE)); 8 

auxiliares de acção educativa; 4 cozinheiras e 1 funcionário na reprografia). 

O meio onde esta escola se encontra é tipicamente semi-rural, predominando um nível sócio-económico baixo. A 

maior parte dos pais dos alunos têm apenas o 4º ano de escolaridade e são muito poucos aqueles que tem 

habilitações ao nível do ensino superior. 

Em termos físicos, a EB 2,3 de Rates é uma construção de 1990, constituída por três pavilhões de aula, por uma 

cantina e bar e um pavilhão gimno-desportivo. 

Desde há três anos que esta escola, juntamente com quatro escolas do 1º Ciclo e um Jardim-de-Infância, 

funciona em agrupamento – Agrupamento Vertical de Rates. Formalmente, estas escolas têm trabalhado com 

base nos Projectos Curriculares de Turma (PCT). Neste momento está a ser elaborado, em Conselho 

Pedagógico, o Projecto Educativo de Agrupamento que, na opinião da nossa entrevistada, devia ter sido 

construído antes dos PCT. Neste agrupamento não existe a figura de Projecto Curricular de Escola. 

 

Ficha técnica do projecto 

Principais objectivos: Resolver problemas a nível da comunidade escolar (fazer com que os alunos deixassem 

de atirar “lixo” para o chão e que colocassem adequadamente os resíduos no ecoponto da escola; que os jovens 

levassem para casa as mensagens ambientais. 
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Temas ambientais alvo: Resíduos, água, transportes e energia  

Principais actividades do projecto: Diagnóstico sobre os resíduos da escola, elaboração de vários trabalhos 

escritos e em cartolina. Uma turma realizou um estudo sobre os transportes, falaram sobre fontes energéticas 

alternativas e sobre métodos a utilizar para poupar água, matérias estas que foram publicadas na Jornal da 

Escola no âmbito do Eco-Escolas. 

Nº de anos de existência: 3 anos 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 28 

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 650 (todos que têm Formação Cívica: do 5º ao 9º ano) 

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 19 (todos) 

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 0  

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 28 (24 directores 

de turma que também leccionam Formação Cívica e 4 professores do 3º Ciclo que fazem parte do Conselho Eco-

Escola: uma professora de EVT que tem 19 anos de serviço e que está na escola há 14 anos; duas de Ciências 

Naturais que estão destacadas na escola há 4 anos e têm cerca de 10 anos de serviço e uma professora de 

História que está há 11 anos na escola). 

Principais parceiros: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim  

Principais sucessos: Os funcionários começaram a fazer a separação dos resíduos e notaram-se algumas 

melhorias no comportamento dos alunos na escola. 

Principais dificuldades: A falta de um tempo lectivo próprio e a falta de um espaço físico para esta actividade. 

 
Coordenador(a) do projecto: Alina Silva 

Área disciplinar: Educação Visual e Tecnológica 

Telefone: 252951179 

E-mail: info@eb23-rates.rcts.pt 
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Escola [Escola Básica 2,3 Cego do Maio] 
Concelho [Póvoa de Varzim] 
Projecto [Clube de Ambiente (Ensino Especial)] 

 

Nesta escola, assistimos a uma dinamização crescente de actividades ambientais 
com os alunos do Ensino Especial. Com o Clube do Ambiente pretende-se sensibilizar 
os alunos para a preservação do ambiente “dar-lhes actividades mais práticas e 
motivadoras para eles.” 

Ao observarmos, por exemplo, o empenho que existe em cuidar dos vasos da estufa, 
em fazer a germinação de sementes e plantação de produtos da horta, notamos que 
este clube está a tentar encontrar o seu papel na comunidade escolar. Desde que 
vieram para o clube, “(…) os meninos (do Ensino Especial) estão mais conscientes, 

como indivíduos, do seu papel na preservação do ambiente. São capazes de levar isto 
muito mais a sério (do que os do Ensino Regular) e levar a palavra aos outros.”. 

Embora não tenhamos o feedback de uma amostra representativa de alunos, ficamos 
com a ideia de que há uma série de ajustes que o clube necessita e deseja fazer, em 
termos de organização, para que as actividades se tornem mais motivadoras.  

 

O projecto, na perspectiva do coordenador 

Neste caso, viemos falar com uma professora 

que desenvolve actividades no Clube do 

Ambiente, desde o ano lectivo passado. 

Apesar de ser uma participação recente e de 

não saber em que contexto e quando é que 

surgiu este clube, Margarida Silva explicou, 

entusiasmadamente, o propósito e contornos 

que esta iniciativa tomou em 2004/2005. 

Assim, informou-nos que este clube tem 

concentrado as suas actividades nos alunos 

com necessidades educativas especiais. Com 

o clube pretendem sensibilizar estes alunos 

para as questões ambientais e para a 

preservação do ambiente e, também “(…) dar-

lhes actividades mais práticas e motivadoras 

para eles.” 

Para atingir estes objectivos, os alunos do 

Ensino Especial dedicam-se ao clube cerca de 

duas vezes por semana, de cada vez com um 

professor diferente e com a duração de uma 

hora. Cada professor fica responsável por um 

grupo de três ou quatro jovens. Em termos de 

articulação do clube com o programa 

curricular, Margarida não tinha conhecimento 

se os colegas costumam integrar conteúdos 

das disciplinas próprias do Ensino Especial, 

como o Português e a Matemática Funcionais. 

Acrescentamos que estes alunos não têm a 
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disciplina de Ciências, que Margarida Silva 

ensina no Ensino Regular. 

Foram múltiplas as actividades desenvolvidas 

nestes tempos lectivos, as quais foram 

escolhidas pelas condições naturais na zona 

da escola e pelo tempo de que dispunham. 

Assim, os alunos realizaram uma limpeza de 

relvados; na estufa da escola, fizeram a 

germinação de sementes e plantaram 

cenouras, rabanetes, etc. e cuidavam dos 

vasos; plantaram arbustos, junto da estufa; 

fizeram marcadores de livros com desenhos 

de folhas, para oferecer e vender à 

comunidade escolar; e, numa ocasião, veio 

um elemento da Lipor para falar sobre 

resíduos e compostagem. Uma iniciativa que é 

aberta a toda a comunidade escolar é a 

recolha selectiva de pilhas, que uma 

professora de Físico-química costuma 

promover.  

A avaliação sobre o sucesso destas 

actividades é realizada continuamente, tendo 

como indicador o grau de envolvimento dos 

alunos. Deste modo, a professora tem a 

impressão de que, desde que vieram para o 

clube, “(…) os meninos estão mais 

conscientes, como indivíduos, do seu papel na 

preservação do ambiente.”. Querendo justificar 

melhor esta mudança, informou-nos que: 

“Com os miúdos do Ensino Especial há muito 

mais retorno sobre o que se diz e, muitas 

vezes, são muito melhores mensageiros do 

que os do Ensino Normal. São capazes de 

levar isto muito mais a sério e levar a palavra 

aos outros. (…). São mais exigentes do que os 

outros (…) não têm filtros.”.  

Infelizmente, este clube também tem 

dificuldades, entre as quais, a rotatividade de 

docentes (“Muda-se sempre de escola e 

depois desmotiva-se”); falta de tempo, devido 

às múltiplas solicitações que os professores 

têm (aulas, Estudo Acompanhado, Área de 

Projecto, reuniões, etc.); falta de espaço e de 

tempo para as pessoas se reunirem e, 

também, “Não é fácil encontrar uma equipa de 

trabalho.”. Esta professora gostava de fazer 

mais jardinagem mas a qualidade da terra que 

existe na escola não é propícia para esta 

actividade. Ainda referiu que sentiu 

dificuldades em encontrar actividades 

adequadas para o clube: “(…) saber o que 

fazer na prática, no âmbito do clube, o que é 

exequível.”. Também defende que o clube 

devia ser estendido a todos os alunos e não 

apenas aos do Ensino Especial. 

Por último, Margarida Silva deu-nos a sua 

opinião acerca das competências que um 

professor deve ter para participar/coordenar 

um clube de ambiente. Assim, um docente 

deve ter as competências próprias de um 

professor (ex. capacidade de dinamização) e 

tem de estar motivado (“gostar do assunto.”). 

 

O projecto, na perspectiva dos alunos 

As alunas Andreia e Marta vieram dar o seu 

testemunho sobre o Clube do Ambiente. 

Assim, contaram-nos, em primeiro lugar, que 

fizeram várias actividades, como regar as 

plantas e cortar a relva. Também explicaram: 

“Nós temos uma estufa atrás da escola… 

temos uma caixa grande e pomos cascas de 

laranja e maça.”. De acrescentar no entanto 

que, estas alunas de Ensino Especial não 
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sabiam para que é que servia esta última 

actividade, apesar de se lembrarem que 

tinham ido à escola “(…) uns senhores da 

Lipor falar sobre os restos das comidas.”.  

A coisa mais importante que aprenderam no 

clube foi a montar o compostor “(…) para pôr 

comida lá dentro.”. 

Ambas as alunas gostaram de regar o jardim e 

a Andreia também apreciou quando esteve a 

cortar a relva. Já a Marta não gostou tanto 

desta actividade e, queixando-se de que “não 

havia mais coisas”, afirmou que não gostava 

de continuar no clube. Afirmação que a 

Andreia também seguiu. 

 

Os pais e o pessoal não docente não foram 

directamente envolvidos no Clube do 

Ambiente. 

 
Breve caracterização da escola  
Localização: Rua Dr. Belarmino Pereira, Poças da Gandra, 4490 Póvoa de Varzim 

Níveis de ensino leccionados: 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico  

Nº total de alunos: 977 (467 do 2º Ciclo e 510 do 3º Ciclo) 

Nº total de professores: Cerca de 120 

Pessoal não docente (nº): (Sem informação)  

A EB 2,3 Cego do Maio situa-se num meio semi-urbano, havendo alguns bairros sociais na zona. A frequentar 

esta escola, existe um número razoável de filhos de pescadores e empregados do ramo do comércio. 

As infra-estruturas do edifício têm oito anos de existência, sendo constituídas por mais de 20 salas de aula e por 

um espaço exterior de dimensão bastante razoável. Devido ao aumento do número de alunos, que se verificou 

nos últimos anos, algumas salas de apoio tiveram de ser transformadas em salas de aula. 

Desde há cerca de três anos que funciona, nesta escola, a sede do Agrupamento Vertical Cego de Maio. O 

Projecto Educativo de Agrupamento tem sido sucessivamente reformulado e, desde a sua obrigatoriedade, 

também são elaborados os Projectos Curriculares de Turma. 

 
Ficha técnica do projecto 

Principais objectivos: sensibilizar os alunos do Ensino Especial para as questões ambientais e para a 

preservação do ambiente e proporcionar-lhes actividades mais práticas e motivadoras. 

Temas ambientais alvo: Resíduos, espaços verdes (jardinagem e horta) 

Principais actividades do projecto: Limpeza de relvados; na estufa da escola, fizeram a germinação de 

sementes e plantaram cenouras, rabanetes, etc. e cuidavam dos vasos; plantaram arbustos, junto da estufa; 

fizeram marcadores de livros com desenhos de folhas, para oferecer e vender à comunidade escolar; e, numa 

ocasião, veio um elemento da LIPOR, para falar sobre resíduos. 

Nº de anos de existência: (Sem informação) 

Nº médio de professores envolvidos/ano: Entre 5 e 10.  

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: Todos os alunos do Ensino Especial dos 2º e 3º Ciclos 

(sem informação do número de alunos) 
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Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 0

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 0

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 1 professora de 

Ciências do 3º Ciclo que está na escola desde 2004/2005 e com 12 anos de serviço e os restantes professores 

do Ensino Especial (não obtivemos informações acerca destes professores)  

Que estruturas regionais de EA utilizam: Nenhuma 

Principais parceiros: Lipor (participação pontual) 

Principais sucessos: O grau elevado de envolvimento dos alunos. 

Principais dificuldades: A rotatividade de docentes; falta de tempo, devido às múltiplas solicitações que os 

professores têm (aulas, Estudo Acompanhado, Área de Projecto, reuniões, etc.); falta de espaço e de tempo para 

as pessoas se reunirem; dificuldades em encontrar uma equipa de trabalho e de encontrar actividades 

adequadas para o clube. 

 
Coordenador(a) do projecto: Margarida Silva 

Área disciplinar: Ciências da Natureza 

Telefone: 252 290 960 
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Escola [EB1/JI nº6 de Xisto] 
Concelho [Valongo] 
Projecto [Projecto de Escola “Ateliers de Trabalho”] 

 

Desde ateliers de arte, jardinagem, carpintaria até aos ateliers de cozinha e costura, 
são muitas as opções que esta escola oferece desde há 10 anos aos alunos do Ensino 
Regular e Especial. A intenção dos “Ateliers de trabalho” tem sido alcançar, aos 
poucos, uma “igualdade” de tratamento entre os alunos destes dois tipos de ensino e 
a integração e aceitação dos alunos com deficiência, por parte dos pais dos alunos 
ditos “normais” e pelos novos professores e auxiliares.  

A criatividade e integração deste projecto chegam a várias áreas, inclusivamente à 
Matemática. Para estimular a motivação por esta área e envolver os pais no 
acompanhamento dos estudos, todos os fins-de-semana a família tentava resolver um 
problema. E ao Domingo, muitos pais diziam: “Amanhã não te esqueças de perguntar 
à professora sobre o problema!”. A integração dos alunos com deficiência dá-se, 
nomeadamente, na “hora do conto”, em que estes alunos dramatizam uma história 
para todos os colegas da turma. Uma vez por semana, esta animação é voltada para a 
comunidade, tendo lugar no Centro Cultural de Valongo. Outro exemplo de integração 
na comunidade local foi uma saída de campo em que, ao percorrer vários caminhos à 
volta da escola, os alunos descobriram uma lixeira a céu aberto. Depois de 
documentarem a situação com fotografias e textos e de informarem a Câmara 
Municipal de Valongo, deixou de haver lixo naquela zona, durante um certo período. 

É de admirar, também, o grau de envolvimento e dedicação dos pais e familiares nas 
actividades e o nível de conhecimentos que têm sobre o que é desenvolvido na 
escola. Finalmente, destacamos a valorização que as coordenadoras dão à formação 
e às competências, quer do pessoal docente, quer do pessoal não docente (ex. em 
Informática e deficiência mental e motora). Estas acções têm tido repercussões nas 
auxiliares, a vários níveis: “E as acções de formação não só me ensinam a trabalhar 
com eles todos (alunos) como com as professoras, com as outras colegas de 
trabalho, com as minhas filhas mesmo. Ensinam-me a ser outra pessoa”.
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O projecto, na perspectiva do coordenador 

Há dez anos que esta escola conjuga e integra 

o Ensino Regular com o Ensino Especial 

através da dinamização de ateliers temáticos e 

da participação em múltiplos eventos, junto da 

comunidade. Até aos 12 anos de idade, os 

alunos com deficiência frequentam os vários 

ateliers da escola. Após esta idade, são 

encaminhados para o centro de oficinas para 

jovens com deficiência (CAO), no Centro 

Social de Alfena, onde existem residências.  

Uma das coordenadoras e mentoras deste 

projecto educativo, Manuela Duarte, que se 

encontra na pré-reforma, explicou-nos que 

funcionam, simultaneamente, ateliers de 

jardinagem, carpintaria e culinária até à 

costura e ao atelier das artes. A intenção dos 

“Ateliers de trabalho” tem sido alcançar, aos 

poucos, uma “igualdade” de tratamento entre 

alunos do Ensino Regular e do Ensino 

Especial e a integração/ aceitação dos alunos 

com deficiência, por parte dos pais dos outros 

alunos e pelos novos professores e auxiliares. 

Deste modo, paralelamente aos programas 

curriculares regular e alternativo, são 

desenvolvidas actividades conjuntas, quer ao 

nível intra-escolar, quer ao nível da 

comunidade, as quais têm sido privilegiadas 

porque os materiais existentes “(…) dão-nos 

para trabalhar o currículo”. Como exemplo da 

interacção escola-comunidade, a professora 

disse-nos que, quem tem sido responsável 

pelo atelier de costura é uma senhora da 

terceira idade, da freguesia local, que faz 

sempre um reaproveitamento de tecidos para 

criar, por exemplo, almofadas, cortinas e fatos 

para peças de teatro, festas e Carnaval. 

Também costumava vir à escola um senhor 

idoso para ajudar na carpintaria.  

Continuando a explicar a importância dos 

ateliers, Manuela Duarte disse-nos 

empolgadamente que, por exemplo, no atelier 

da jardinagem se têm dedicado às plantas 

aromáticas e que o seu aproveitamento tem 

servido como pretexto para falar de sentidos, 

como o paladar e o cheiro. Já tiveram também 

uma horta pedagógica mas a qualidade do 

solo não permitiu a sua continuidade. Neste 

contexto, a opção para o terreno vai ser 

plantar citrinos, de modo a aproveitar as 

árvores de fruto para a alimentação das 

crianças. Na culinária, por seu turno, a 

confecção de receitas é aproveitada para 

abordar conteúdos de Língua Portuguesa e 

Estudo do Meio, como a roda dos alimentos. A 

Matemática do 4º ano também é integrada na 

actividade, através de noções como o peso e 

a medida dos ingredientes. A propósito da 

Matemática, esta professora contou-nos que, 

uma das formas que encontraram para 

estimular a motivação por esta área e para 

envolver os pais no acompanhamento dos 

estudos foi a de, todas as sextas-feiras, lançar 

à família o desafio de tentar resolver um 

problema de matemática. Disse-nos que os 

familiares começaram a aderir de tal forma ao 

desafio que ao domingo muitos pais diziam às 

crianças: “Amanhã não te esqueças de 

perguntar à professora sobre o problema!”. 

Acrescentou, ainda, que muitas vezes o 

problema de matemática tinha um contexto 

ambiental. 

No atelier das artes, os esforços vão para a 

elaboração de objectos, através da 

reutilização de materiais; para a utilização da 
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digitinta; actividades de colagem com 

elementos da natureza; e a realização da 

“hora do conto”, em que alunos com 

deficiência dramatizam uma história para 

todos os colegas da turma. Quanto à “hora do 

conto”, soubemos que uma vez por semana, 

esta animação tem lugar no Centro Cultural de 

Valongo. Existem, ainda, ateliers de 

informática. 

Tendo sempre em mente o espírito de 

abertura à comunidade (ex. familiares e 

freguesia), esta escola está permanentemente 

a preparar e implementar novas iniciativas. A 

nível ambiental, deu o exemplo de uma saída 

de campo que os alunos fizeram, ao percorrer 

vários caminhos à volta da escola na procura 

de pequenas lixeiras a céu aberto. A verdade 

é que encontraram uma lixeira perto da escola 

e depois de documentarem a situação com 

fotografias e textos e de informarem a Câmara 

Municipal de Valongo, deixou de haver lixo 

naquela zona, pelo menos durante um certo 

período. Este é um bom exemplo em como as 

relações da escola com o meio envolvente são 

positivas. Para além da Câmara Municipal, a 

EB1/JI do Xisto, tem interagido com entidades 

como o Centro Social de Alfena (ex. realizam 

exposições sobre reutilização/ reciclagem de 

materiais); a Junta de Freguesia de Alfena, 

com quem comemoram o Dia Mundial da 

Criança, durante um fim-de-semana; e ao 

nível de agrupamento, organizam o Carnaval e 

celebram o Natal. Nesta época, a escola 

costuma oferecer ao Hipermercado 

Intermarché uma grande árvore de Natal que 

os alunos fazem com vários materiais 

reutilizados. Em contrapartida, esta empresa 

oferece presentes e brinquedos que já não 

têm condições de serem vendidos 

(normalmente, por terem a embalagem 

danificada). Além disso, a escola tem 

participado em vários projectos/ concursos, 

nomeadamente da Lipor. Participaram no 

concurso sobre chapéus com materiais 

reutilizados e dinamizaram um teatro que foi 

dramatizado pelos alunos com deficiência. 

Também têm tido iniciativas com o Centro de 

Saúde de Alfena e participaram no projecto 

anual de Serralves - “Viagens”, com uma 

decoração original de sapatos. 

Para financiar o projecto “Ateliers de 

Trabalho”, a Câmara Municipal de Valongo 

contribui com 125 euros por mês e também 

têm verbas provenientes dos pais e dos lucros 

das vendas, na escola, de objectos feitos nos 

ateliers. 

Este projecto tem sido avaliado, 

trimestralmente e no fim do ano, pelo grupo de 

trabalho do projecto. Na última reunião de pais 

(festa de encerramento), também existe um 

feedback sobre as actividades. Com base 

nestas avaliações e na sua percepção, 

Manuela destaca, como principais sucessos 

do projecto o facto de, ao longo dos anos, 

terem atingido os objectivos propostos; o facto 

de participarem em concursos e ganharem o 

1º prémio em vários; e os avanços que se têm 

conseguido com os alunos deficientes por 

haver uma cultura de participação e de 

trabalho em grupo. Manuela Duarte também 

destacou o facto de os alunos estarem mais 

sensibilizados para o ambiente. 

Quanto a eventuais dificuldades, a professora 

refere que ainda há professores que têm 

pouca sensibilização para lidar com realidades 
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diferentes/deficiência e que também há falta 

de recursos humanos (ex. agora não têm 

carpinteiro e precisavam de um jardineiro). 

No fim da conversa sobre este caso de 

estudo, Manuela deu-nos a opinião sobre as 

competências que um professor deve ter para 

desenvolver projectos como este. Assim, 

pensa que este deve ter um perfil adequado 

(“estar sensibilizado para alunos deficientes e 

‘normais’”; deve ter disponibilidade de tempo 

para trabalhar em projectos, mesmo fora do 

horário; ser organizado, para rentabilizar o 

tempo; e o professor deve ser formado em 

várias áreas, recorrendo a formação contínua. 

O projecto, na perspectiva dos alunos  

Ao entrar na sala para falar com alguns 

alunos, ficámos impressionados com a 

preparação que estes tinham tido para a 

entrevista. De facto, traziam, por escrito, um 

resumo das principais actividades que tinham 

desenvolvido, no ano anterior. Assim, 

conversámos, de forma fluida, com a Marta 

que se encontra no 3º ano e o Rui, do 4º ano. 

Estes alunos explicaram que fazem muitas 

actividades na escola, como a ginástica, 

vestidos para o Carnaval “com reciclagem”

(Marta); fizeram cestas para a Páscoa, com 

jornal e, no Natal, criaram um Pai Natal com 

caixas de sapatos. Também aproveitaram 

boiões de comida de bebé para fazer 

compotas de fruta; “(…) arranjámos alguns 

canteiros e, no Inverno, apanhámos folhas”

(Marta), tendo feito um herbário, com a ajuda 

de uma auxiliar. Disseram ainda que 

construíram um espantalho com materiais 

reciclados; fizeram um álbum de fotografias 

para dar à mãe e, dentro da sala, separavam o 

lixo e faziam a recolha de pilhas.  

O Rui gostou muito “(…) de separar o lixo e de 

fazer coisas com a reciclagem.”. Já a Marta 

preferiu fazer o Pai Natal com caixas de 

sapatos e também as compotas para a sua 

mãe. Estes alunos gostaram de tal forma das 

actividades, que não houve nenhum aspecto 

que tivessem gostado menos. 

As coisas mais importantes que aprenderam, 

segundo estas crianças, foi “(…) aprender a 

fazer teatros, cestas e compotas.” (Marta); e 

que “não se deve pôr fora…” (Rui). Com este 

projecto sentem que estão a ser úteis porque 

separam o lixo, apanham o lixo do chão e 

porque apanham as folhas da escola. 

Ambos querem continuar no projecto porque 

gostam de ajudar o ambiente e “(…) é muito 

fixe para aprender coisas novas!” (Rui). 

O projecto, na perspectiva dos pais  

Entrevistámos as mães Nair Rocha, Sandra 

Chaves, Florbela Matos e Margarida 

Gonçalves. Uma das mães começou por 

explicar que os “Ateliers de Trabalho” “(…) são 

hábitos enraizados, é mais do que um 

projecto.”. 

Ao perguntar sobre as actividades do projecto, 

estas mães lembraram-se, imediatamente, do 

projecto dos chapéus que foram feitos em 

materiais reutilizados e em que, cada família 

ficava responsável por criar um com os 

objectos que tinha disponíveis de modo a 

escolherem, na escola, o mais original. 

Contaram, também, que há sempre visitas da 

Lipor e que, por isso, “(…) os miúdos ficam 

sensibilizados”. Os pais arranjam também 
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pilhas para as crianças levarem para a escola: 

“(…) A minha filha até queria tirar as pilhas do 

comando!”. No Dia da Mãe, os filhos 

ofereceram um boião de compota. Para isso, 

uma das mães trouxe para a escola antigos 

frascos para serem decorados. Informaram 

que, normalmente, os objectos são feitos com 

materiais reciclados e deram o exemplo de 

ocasiões como o Natal, o Magusto e o Dia da 

Música em que constroem instrumentos 

musicais e espantalhos. 

Para participar nestas actividades, todas as 

mães foram da opinião de que não são 

necessárias competências especiais, apenas 

a imaginação, boa vontade, a motivação e os 

“(…) ofícios das pessoas”. A este propósito 

acrescentaram que às vezes ficam 

surpreendidas com trabalhos tão originais que 

alguns pais fazem. 

Desde que têm os filhos nesta escola, as 

mães sentem que as crianças têm um 

ambiente familiar e que dão às crianças a 

oportunidade “(…) de contactar com outras 

coisas para além dos livros… dar largas à 

imaginação.” (uma das mães); para além da 

ocupação que têm ao andar à procurar de 

coisas para os trabalhos.  

 

O projecto, na perspectiva do pessoal não 
docente 

Estivemos à conversa com a auxiliar Maria 

Armanda Moura que falou deste projecto 

educativo e do seu papel na escola. Assim, 

explicou-nos que fazem, por exemplo, a 

recuperação de mobiliário “(…) para ocupar os 

meninos que têm muita dificuldade de 

aprendizagem”. Maria Armanda, em concreto, 

tem ajudado nesta e noutras áreas: “(…) faz-

se trabalhos com eles de pintura… faz-se 

muita coisa em atelier. E na sala faz-se dentro 

das capacidades deles”. Também tem ajudado 

a professora com quem trabalha a passar 

fichas de trabalho no computador e, de uma 

forma geral, dá apoio nos ateliers, no lanche, 

no almoço, etc. 

Para usar, por exemplo, o computador, Maria 

Armanda frequentou um curso de informática 

e, desde que veio para esta escola tem feito 

muitas outras acções de formação, como 

“Deficiência mental e motora”, “Língua 

Portuguesa”, “Socorrer e prevenir”, “Primeiros 

Socorros”. Na opinião desta auxiliar, para 

participar neste projecto é, assim, necessário: 

“(…) saber lidar com alunos deficientes. É a 

própria maneira de ser da pessoa mas 

também aprender a lidar com eles. E as 

acções de formação não só me ensinam a 

trabalhar com eles todos como com as 

professoras, com as outras colegas de 

trabalho, com as minhas filhas mesmo. 

Ensinam-me a trabalhar. Ensinam-me a ser 

outra pessoa”. 

Desde que se envolveu com este projecto 

Maria Armanda reconhece que modificou 

muito a sua forma de pensar e agir para com 

as crianças e as pessoas em geral: “Aprendi a 

ser mais ponderada em certas situações. (…) 

Antigamente trabalhava em fábrica, e em 

fábrica uma pessoa fecha-se. Eu vim para 

aqui e tornei-me uma pessoa completamente 

diferente, na minha maneira de ser, até em 

relação às minhas filhas, aos meus familiares. 

(…) Comecei a dar mais valor às coisas, até a 

mim mesma.”. 
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Breve caracterização da escola  
Localização: Rua dos Ougueiros, 4445-162 Alfena 

Níveis de ensino leccionados: Ensino Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico 

Nº total de alunos: Cerca de 80 (cerca de 20 alunos com deficiência) 

Nº total de professores: 9 (3 professoras do 1º Ciclo, 1 educadora, 3 professoras de apoio educativo, e 2 

educadoras de educação especial) 

Pessoal não docente (nº): 6 (2 auxiliares de acção educativa (1 do Jardim de Infância e 1 do 1º Ciclo) e 4 

tarefeiras) 

A EB1/ JI do Xisto situa-se num meio rural, sendo o nível sócio-económico médio/baixo. Existem várias famílias 

disfuncionais e com problemas de alcoolismo, algumas das quais, com filhos que têm deficiências mentais. 

O edifício da escola foi construído na década de 90 e tem dois pisos. No momento da entrevista, estava a ser 

construída uma cantina. Antes da cantina existia uma pequena zona que contém numa réplica do modelo de 

uma sala de aula do tempo do Estado Novo. Este espólio passará a estar exposto nas instalações da autarquia. 

Esta escola tinha estado agrupada horizontalmente durante três anos, sendo que Valongo foi o primeiro concelho 

do Grande Porto a converter as escolas em agrupamento vertical. Foi com satisfação dos elementos de gestão 

da escola que há dois anos atrás a EB1/JI do Xisto passou a pertencer ao Agrupamento Vertical das Escolas de 

Alfena. Desde há 12 anos que é elaborado um Projecto Curricular de Escola e desde que as escolas estão 

agrupadas que existe um Projecto Educativo de Agrupamento. 

 

Ficha técnica do projecto 

Principais objectivos: Alcançar uma igualdade de tratamento entre alunos do Ensino Regular e do Ensino 

Especial e integração/ aceitação dos alunos com deficiência por parte dos pais dos alunos “normais” e por 

professores e auxiliares. 

Temas ambientais alvo: Qualidade de vida e de saúde; resíduos.  

Principais actividades do projecto: Atelier da jardinagem (ex. plantas aromáticas, horta e citrinos); Atelier de 

culinária; no Atelier das Artes, os esforços vão para a reutilização de materiais; utilização da digitinta, actividades 

de colagem com elementos da natureza, a realização da “hora do conto”; Atelier de carpintaria e o Atelier de 

Costura, entre outras actividades. 

Nº de anos de existência: 10 anos 

Nº médio de professores envolvidos/ano: Todos (2 coordenadoras e todas as professoras e educadoras com 

turmas (7)) 

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: Todos (cerca de 80) 

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: Todos (6) 

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: Todos os encarregados de educação (Cerca de 

80) 

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 8 professores 

(uma professora que está na escola há 12 anos e que tem mais de 23 anos de serviço; uma professora que está 

há 8 anos e que tem 22 anos de serviço; outra que está na escola há 5 anos e que ensina há 7; uma professora 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável – anexo 9    113 

que está na escola há 2 anos e que tem 15 anos de serviço e 4 professoras que entraram em 2005/2006 em que 

o tempo de serviço varia entre 5 e 15 anos. 

Que estruturas regionais de EA utilizam: Câmara Municipal de Valongo (Centro Cultural de Valongo), Centro 

de Formação de Valongo (FOCO) e também para acções de formação, a LIPOR e a Câmara Municipal da Maia 

Principais parceiros: Câmara Municipal de Valongo; Centro Social de Alfena; Centro de Saúde de Alfena; Junta 

de Freguesia de Alfena; Serralves; Lipor e hipermercado Intermarché. Rádio “Onda Viva” (colaboração 

ocasional). 

Principais sucessos: O facto de se atingirem os objectivos; a escola participar em concursos e ganhar o 1º 

prémio em vários e os avanços que se têm conseguido com os alunos por haver uma cultura de participação e 

de trabalho em grupo. 

Principais dificuldades: Há professores que têm pouca sensibilização para lidar com realidades 

diferentes/deficiência e também há falta de recursos humanos (agora não têm carpinteiro e precisavam de um 

jardineiro). 

 

Coordenador(a) do projecto: Manuela Duarte 

Telefone: 229 672 674 
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Escola [Escola Básica 2,3 Padre Américo] 
Concelho [Valongo] 
Projecto [Área de Projecto/ Clube do Ambiente] 

 

A multidisciplinaridade e a integração curricular são o mote para actividades 
ambientais desenvolvidas, principalmente em Área de Projecto e em várias áreas 
disciplinares, como a Geografia, Educação Visual e Tecnológica (EVT) e as Ciências. 
Com o apoio da Lipor, os alunos uniram a “arte” e o “ambiente”, elaborando flores de 
plástico e papel; frascos decorativos; bolas de Natal a partir de pacotes de leite, etc. 
Ou seja, em termos de funcionamento, apesar de haver um clube do ambiente como 
pano de fundo, quase todas as actividades foram desenvolvidas em contexto de sala 
de aula, consoante com os recursos disponíveis.  

Nesta experiência educativa e, em concreto, sobre o potencial de reutilização dos 
resíduos, notou-se claramente que os alunos ficaram muito entusiasmados e 
espantados com tudo aquilo que se pode criar a partir de objectos e materiais usados.  

 

O projecto, na perspectiva do coordenador 

No âmbito do Clube de Ambiente da escola e 

da Área do Projecto, três professoras 

desenvolveram, em 2004/2005, um projecto 

em parceria estreita com a Lipor. Foi neste 

contexto que conversámos com uma das duas 

coordenadoras do projecto, Isolina Catita, que 

é professora de Geografia. 

O trabalho a desenvolver tinha como principais 

objectivos, incentivar os alunos para a 

preservação do ambiente, segundo Isolina, 

com vista a alcançar um desenvolvimento 

sustentável; e promover a responsabilização 

dos alunos para serem, no futuro, melhores 

cidadãos. A este propósito, a professora 

referiu a importância dos jovens estarem mais 

atentos ao que se passa à sua volta e a 

necessidade de alterar algumas atitudes. 

Em termos de funcionamento, apesar de haver 

um clube do ambiente como pano de fundo, 

quase todas as actividades foram 

desenvolvidas em contexto de sala de aula, 

consoante com os recursos disponíveis. Todas 

as semanas, as professoras tinham algumas 

horas para trabalhar com os alunos (no 7º 

ano, em Área de Projecto, em EVT e no Clube 

do Ambiente; e, nos 8º e 9º anos, em 

disciplinas como Geografia e Ciências). A 

parceria com a Lipor deu-se desde o início do 

ano, tendo esta entidade apresentado três ou 

quatro sessões sobre reutilização de objectos, 

no espaço das aulas. 
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Concretamente com uma turma do 7º ano, os 

alunos visionaram filmes ligados à temática 

ambiental; visitaram o Museu Paleozóico de 

Valongo, em que aprenderam a usar cartas 

topográficas; e, em parceria com a Lipor, 

realizaram várias actividades de reutilização 

de objectos. Também com a Lipor 

frequentaram uma acção de formação sobre 

construção de brinquedos e, no final do ano, 

participaram de actividades ao ar livre (evento 

“Ambiente Radical”). A professora que 

entrevistámos, trabalhou com uma turma do 8º 

ano, quer na disciplina de Geografia, quer na 

área de Estudo Acompanhado. A principal 

actividade, neste contexto, foi um 

levantamento sobre as espécies vegetais que 

existem na área da escola, através da 

identificação de folhas, etc. e a construção de 

um herbário com base neste levantamento. 

Este estudo, ainda em elaboração, tem 

contado com especialistas da Faculdade de 

Ciências da Universidade do Porto. Numa 

turma do 9º ano, para além do tema de 

resíduos, em Ciências, os alunos tiveram a 

oportunidade para abordar as energias 

renováveis, através da análise de notícias de 

jornais e revistas e da criação de cartazes. 

Como já foi referido, estas actividades foram 

articuladas com os programas curriculares do 

3º ciclo. Na Geografia do 7º ano, por exemplo, 

aproveitaram as cartas topográficas para 

aprender a interpretar mapas. Relativamente 

ao 8º ano que a professora acompanhou, foi 

sublinhada a importância de integrar o tema 

das energias renováveis, nas actividades por 

estar relacionado com a escassez de 

combustíveis fósseis. Na Geografia do 9º ano, 

por seu turno, fala-se de várias formas de 

poluição e das suas causas (ex. poluição das 

praias/ água, por causa do turismo). Já em 

Biologia, há uma grande tónica na política dos 

3R’s.  

Um dos instrumentos para avaliar o projecto 

foi um relatório final sobre as actividades 

desenvolvidas (objectos realizados, percurso 

ao museu, etc.). Como sucessos, Isolina 

realçou uma caixa que os alunos elaboraram a 

partir da reutilização de materiais, em 

Educação Visual e Tecnológica (EVT), que foi 

exposta na Fundação de Serralves. Outro 

sucesso que a professora valorizou, foi o facto 

de ter conseguido motivar e mobilizar uma 

turma que tem um baixo nível de integração e 

de aprendizagem. Relativamente aos 

obstáculos, relacionam-se com “(…) 

dificuldades próprias de qualquer projecto 

transversal.” (Isolina), nomeadamente, 

incompatibilidades de horários das 

professoras com os alunos. 

No final da entrevista, esta professora foi da 

opinião que, para desenvolver projectos como 

este, um professor deve ter um espírito de 

dinamismo e vontade de trabalhar e deve, 

também, ter empatia com os alunos: “(…) 

gostar de estar…” (Isolina). 

 

O projecto, na perspectiva dos alunos 

Tivemos a oportunidade de entrevistar três 

alunos que estavam no 7º ano em 2004/2005: 

Andreia Neto, o Joel Vieira e o Luís Rebelo. 

O Joel começou a conversa informando que, 

“(…) Fizemos coisas da reciclagem… de 

plástico, papel (…)” como, por exemplo, flores; 

frascos decorativos pintados com tintas 

brilhantes, cestas que fizeram com garrafas; 
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bonecos para a árvore de Natal; objectos para 

decoração em forma de maças, e outros. 

Estas actividades foram integradas nas 

disciplinas de Área de Projecto, Estudo 

Acompanhado e de Formação Cívica e foram 

orientadas por uma pessoa da Lipor. Em EVT 

fizeram também bolas de Natal, 

reaproveitando pacotes de leite. Em 

Geografia, por exemplo, foram observar o 

solo. 

Disseram, entusiasmadamente, que em 

Serralves e no âmbito da Área de Projecto, 

puderam observar muitos tipos diferentes de 

rochas. Também foram à Lipor, onde jogaram 

futebol com estruturas insufláveis. Estes 

alunos criaram, ainda, máscaras de Carnaval 

com materiais usados, tendo sido, 

posteriormente, expostas em Serralves.  

De todas estas actividades, o Joel e a Andreia 

gostaram mais de fazer a reutilização de 

objectos e decorá-los. Já o Luís não gostou 

muito dos jogos na Lipor, por achar que não 

estavam tão relacionados com o tema como 

as restantes actividades. 

Com este projecto, o Joel aprendeu que “Com 

o lixo se podem fazer muitas coisas para 

proteger o ambiente”. O Luís e a Andreia, 

agora, sabem que devem separar as 

embalagens usadas. 

Deste modo, todos concordaram que através 

do projecto estão a ajudar o ambiente e a 

proteger a natureza. Com as dicas que 

aprendeu, o Joel já transforma objectos 

usados em sua casa. Este aluno também 

ensinou à mãe e aos irmãos a separar os 

resíduos e, agora, a mãe passou a fazer a 

separação. 

Todos estes alunos gostariam de continuar no 

projecto e sugerem que, se fossem 

professores, iriam a todos os centros de 

triagem, como visitas de estudo. Também 

colocavam um ecoponto na escola. 

Por fim, disseram-nos que no futuro gostariam 

de passear pelo Mundo e ver “(…) o que a 

natureza faz”; o Luís gostava de saber mais 

sobre a floresta (“reciclagem das árvores.”); 

gostavam de ter um posto de vigia para 

proteger a floresta (frisamos que a Serra de 

Valongo tinha ardido no mês anterior à nossa 

entrevista); e devia-se “organizar uma saída 

para pôr sementes de eucaliptos, fetos, flores, 

tudo!”. 

Os pais e o pessoal não docente não foram 

directamente envolvidos no projecto. 
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Breve caracterização da escola  
Localização: Travessa Padre Américo, 4440-118 Campo, Valongo 

Níveis de ensino leccionados: 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico  

Nº total de alunos: 643  

Nº total de professores: 74 

Pessoal não docente (nº): 26 (17 auxiliares de acção educativa e 9 funcionários administrativos) 

A EB 2,3 Padre Américo fica situada na periferia do Grande Porto. As actividades económicas das famílias dos 

alunos que frequentam esta escola vão desde o ramo da indústria de mobiliário até à agricultura de subsistência. 

De uma forma geral, o nível sócio-económico destas famílias é médio/ baixo. 

Fisicamente, a escola é constituída por um edifício que tem cerca de 13 anos. No momento do estudo, ia ser 

inaugurado um pavilhão gimno-desportivo do município, o qual é contíguo ao edifício escolar. 

Nesta escola encontra-se a sede do Agrupamento Vertical das Escolas de Campo, o qual existe desde o início 

do ano lectivo de 2004/2005. O Projecto Educativo de Agrupamento também foi criado nessa altura. O projecto 

Curricular de Escola e os Projectos Curriculares de Turma são elaborados desde que passou a haver 

obrigatoriedade na sua execução. 

 
Ficha técnica do projecto 

Principais objectivos: Incentivar os alunos para a preservação do ambiente e promover a responsabilização 

dos alunos para serem, no futuro, melhores cidadãos. 

Temas ambientais alvo: Reutilização e reciclagem de resíduos, biodiversidade e energias renováveis   

Principais actividades do projecto: Os alunos visionaram filmes; fizeram um levantamento sobre espécies de 

plantas da zona da escola; visitaram o Museu Paleozóico de Valongo, em que aprenderam a usar cartas 

topográficas; realizaram várias actividades de reutilização de objectos. Fizeram uma acção de formação sobre 

construção de brinquedos e participaram das actividades do evento “Ambiente Radical”; desenvolveram o tema 

das energias renováveis, analisando notícias de jornais e revistas e elaborando cartazes. 

Nº de anos de existência: 1 ano 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 3

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 3 turmas (uma turma do 7º ano, uma do 8º ano e uma do 

9º ano) 

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 0

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 0

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 3 (uma professora 

de Geografia que está na escola há 2 anos e que tem 18 anos de serviço; outra de Geografia que está há um 

ano na escola e tem 17/18 anos de serviço e uma professora de Ciências que está também há um ano na 

escola) 

Que estruturas regionais de EA utilizam: Lipor, Fundação de Serralves e Museu Paleozóico de Valongo. 

Principais parceiros: Câmara Municipal de Valongo e Lipor 
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Principais sucessos: Terem exposto em Serralves uma caixa elaborada a partir da reutilização de materiais. 

Outro sucesso foi o facto da professora ter conseguido motivar e mobilizar uma turma que tem um baixo nível de 

integração e de aprendizagem. 

Principais dificuldades: O facto de ser um projecto transversal, traz algumas incompatibilidades de horários. 

 
Coordenador(a) do projecto: Isolina Catita 

Área disciplinar: Geografia 

Telefone: 224 219 530 
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Escola [Escola Básica 2,3 D. António Ferreira Gomes] 
Concelho [Valongo] 
Projecto [Clube do Jovem Saudável] 
 

Nesta escola é notório um efervescer de iniciativas e de grupos temáticos que 
desejam encontrar o seu espaço fora do currículo tradicional. Tabaco, alimentação, 
sexualidade, higiene e exercício físico são alguns dos assuntos discutidos no Clube 
do Jovem Saudável desde há nove anos o qual, a par com outros clubes temáticos da 
escola, pretende contribuir para um crescimento saudável e sustentável dos seus 
alunos. 

Apesar de não haver uma intenção explícita de interligar os hábitos de vida saudável 
com a educação para a sustentabilidade, poderemos considerar que a multiplicidade 
de clubes temáticos (ex. Clube da Cidadania, do Ambiente, do Jovem Saudável) e a 
sua possível articulação, poderão contribuir, de uma forma muito concreta, para uma 
vivência sustentável da comunidade escolar nas suas múltiplas vertentes. Esta 
interligação, de resto, é já visível no aumento de sensibilização para a questão dos 
resíduos da escola pela aluna com quem falámos, desde que começou a participar no 
Clube do Jovem Saudável. 

 

O projecto, na perspectiva do coordenador 

O Clube do Jovem Saudável começou por 

fazer parte de um projecto mais alargado da 

escola – “Educação para a Saúde” do 

Programa PEPT 2000 (Programa Educação 

para Todos), que incluía entre outros 

aspectos, um levantamento estatístico dos 

hábitos de saúde dos alunos a vários níveis. A 

escola chegou a ter um gabinete de 

atendimento ao aluno sobre saúde, no qual 

fizeram uma parceria com o Centro de Saúde 

de Ermesinde, para ajudar a responder a 

questões colocadas pelos adolescentes. No 

entanto, como não tiveram adesão dos jovens, 

acabaram por encerrar este serviço. Na 

opinião de uma das coordenadoras do Clube 

do Jovem Saudável, a Ana Ferreira, este 

serviço de atendimento está mais vocacionado 

para escolas secundárias. 

Esta professora esteve ainda ligada a um 

outro clube, ao Clube da Natureza cujas 

actividades, em parceria com a Lipor, giraram 

à volta da política dos 3R’s, tendo chegado a 

ganhar um prémio; e com a Câmara Municipal 

de Valongo, em que participaram num evento 

com teatro e uma canção. Com o surgimento 

de uma série de clubes e devido à falta de 
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tempo, esta professora optou por se dedicar, 

exclusivamente, ao Clube do Jovem Saudável. 

O Clube sempre esperou, acima de tudo, que 

os alunos gostassem de estar naquele espaço 

e que, de facto, conhecessem a importância 

dos hábitos de vida saudáveis. Outro resultado 

que esperavam é que este clube contribuísse 

para uma auscultação sobre temas como a 

alimentação. Ana Ferreira afirma que esta 

auscultação é importante pois “(…) em termos 

sócio-económicos (a escola) é terrível.” Assim, 

procuram desenvolver actividades sobre 

problemas específicos da escola, sobretudo, 

sobre o tabaco. Por outras palavras, pretende-

se: 

- Promover hábitos de saúde; 

- Sensibilizar os alunos para comportamentos 

e hábitos saudáveis que permitam um 

crescimento equilibrado; 

- Levar os alunos a serem eles próprios, 

factores de promoção de saúde junto de 

colegas, família e amigos; 

- Reconhecer que os comportamentos de risco 

podem criar situações irreversíveis; 

- Conhecer métodos de prevenção/profilaxia 

de doenças; 

- Esclarecer os alunos sobre os problemas 

que, na actualidade, tanto afectam o Homem. 

Sendo as três coordenadoras do clube 

professoras de Ciências Naturais, há uma 

preocupação em que estejam presentes 

conteúdos curriculares, “(…) até porque é uma 

forma de motivar os meus alunos” (Ana). Para 

além do tema da alimentação, da importância 

do exercício físico e da higiene, aborda-se o 

capítulo “transmissão da vida”, onde se fala 

dos aparelhos reprodutores, de sexualidade, 

de doenças sexualmente transmissíveis, etc. 

Neste último âmbito, é comum discutir-se 

problemas sociais, nomeadamente, o 

relacionamento entre as pessoas, tema 

especialmente importante numa população 

que está “(…) muito desprotegida, este foi um 

ponto fulcral” (Ana). O tema da sexualidade 

tem sido mais abordado com elementos do 

clube que estão no 9º ano e que demonstram 

ter maturidade suficiente para tal. 

Normalmente, estes alunos coincidem com 

aqueles que têm melhor aproveitamento 

escolar. Neste caso, a sua colega Conceição 

Rosa preocupou-se em discutir, com os alunos 

deste nível etário, a sexualidade como tema 

que não se limita às relações sexuais, ligando 

a questão dos afectos a esta temática. 

Para se organizarem, as coordenadoras 

reúnem-se semanalmente, por uma hora, para 

planear as actividades ao longo de cada 

período lectivo. Este planeamento passa por 

analisar o tipo de alunos que estão inscritos no 

clube (8º e 9º anos) e distribui-los em grupos, 

consoante as suas habilidades e gostos para 

determinada tarefa ou área (ex. informática, 

desenho, escrita de textos para vários fins 

como o Jornal da Escola, etc.). Ana Ferreira 

defende que as actividades têm de ter uma 

componente lúdica e tem de se “(…) aliciar 

para aquilo que eles têm jeito.”. A distribuição 

dos alunos também tem em conta a sua 

disponibilidade horária (reuniões semanais de 

45 minutos). Cada professora do Clube tem 

dois grupos a seu cargo. 

Ao longo dos anos, têm sido diversas as 

actividades do clube. No último ano, no 

entanto, para além das conversas e debates 

entre grupos, as tarefas só se cingiram à 
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comemoração de dias significativos para o 

clube (ex. Dia Nacional do Não Fumador, Dia 

Mundial da Luta contra a SIDA e Dia da 

Alimentação). Esta menor actividade deveu-se 

à co-existência de muitos clubes na escola e à 

excessiva carga horária dos alunos, que não 

deixa muito tempo livre para todas as 

actividades propostas. A professora queixou-

se, ainda, de alguma incompatibilidade do seu 

horário com os alunos. Este ano lectivo, vão 

também comemorar o Dia da Floresta que, 

segundo esta professora, se torna pertinente 

dado o grave problemas de incêndios em 

Portugal e, para falar sobre este tema, vão 

convidar um bombeiro da zona.  

A escolha deste tipo de actividades no clube 

justifica-se, segundo Ana Fernandes, por irem 

de encontro aos objectivos do clube e por 

terem em conta as condições que existem 

para trabalhar (uma sala pequena e húmida e 

falta de dinheiro). Assim, as actividades 

acontecem sempre no espaço da escola e o 

contacto maior com o meio envolvente dá-se 

quando há exposições do clube e a família dos 

alunos é convidada a visitá-las. A este 

respeito, a professora comentou que, 

infelizmente, os pais não costumavam ir a 

estes eventos. 

No final de cada ano, as coordenadoras têm a 

preocupação de avaliar as actividades, 

distribuindo, para isso, um inquérito final pelos 

alunos. Também é elaborado um relatório 

trimestral. 

Quando perguntámos acerca dos principais 

sucessos do clube, a professora não hesitou 

em responder que “(…) se há uma grande 

adesão, é sinal que os alunos gostam de estar 

neste espaço”. Há jovens, por exemplo, que 

estão no clube, mesmo não sendo com a sua 

professora. Ana deu, também, o exemplo de 

uma turma que teve há dois anos, que tinha 

muitos problemas de comportamento e que, 

de uma forma geral, mudou muito desde que 

participou no clube.  

Finalmente, neste estudo de caso, foi 

salientada a importância de haver um bom 

relacionamento com os alunos, e dos 

coordenadores terem bons conhecimentos 

sobre os conteúdos e actividades do clube 

para que possam desenvolver iniciativas como 

esta. 

 

O projecto, na perspectiva dos alunos 

Para falar connosco, veio uma aluna que tinha 

participado no clube quando andava no 7º ano 

e que deseja voltar este ano (em 2005/2006 

está no 9º ano). 

A Ana Luísa Moreira explicou-nos que neste 

clube costumavam falar sobre “(…) coisas dos 

jovens.”, e especifica que falam sobre saúde, 

sexualidade, higiene, etc.. Também 

conversavam sobre o crescimento e o acne 

juvenil. Além de debaterem os temas e de 

verem filmes, também se comemoram dias 

especiais. Ana Luísa lembra o Dia Mundial da 

Luta contra a SIDA e o Dia do Não Fumador. 

Como nos explica, no Dia do Não Fumador, 

elaboraram panfletos sobre o tabagismo, os 

quais foram distribuídos aos delegados de 

cada turma. Estes panfletos eram 

acompanhados de uma acção de 

sensibilização em todas as turmas. A 

comemoração destas datas especiais é a 

actividade preferida da Ana Luísa e justifica: 
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“Gostei porque gosto muito de conversar, de 

colar posters … gosto de coisas activas!” 

Para esta aluna, não houve nenhuma 

actividade menos interessante e acrescenta: 

“Só tenho pena que haja pessoas que não 

adiram tanto”.  Também lamenta um pouco a 

falta de imaginação e inércia de algumas 

pessoas. Ana Luísa gostou tanto da 

experiência que nos informou que vai voltar 

este ano para o clube e “(…) tenho pena que 

seja o último ano!” 

Com estas actividades, a Ana Luísa sente que 

está mais informada do que se passa à sua 

volta e dos problemas que existem, uma vez 

que pode esclarecer as dúvidas com a 

professora. Desde a participação no clube que 

esta aluna tem atitudes diferentes e 

exemplifica com o problema do tabaco. Tem 

insistido com o irmão para não fumar dentro 

de casa, pois não quer ser fumadora passiva. 

Este clube também foi uma forma de incentivar 

e sensibilizar para outras coisas: “(…) para 

não deitar lixo para o chão” e diz que também 

faz recolha selectiva dos resíduos, em casa. 

A partir do momento em que entrou para o 

Clube do Jovem Saudável, os amigos da Ana 

Luísa, mesmo de fora da escola, começaram a 

colocar-lhe dúvidas sobre coisas que discutia 

no clube. A este propósito acrescenta que, 

embora haja pessoas que criticam a escola e o 

estado do edifício, “(…) esta escola tem um 

número de clubes que as pessoas não fazem 

ideia. Vai abrir um clube da Cidadania, há um 

clube de Inglês…”. Também informou que, há 

dois anos atrás, existia o Clube da Natureza 

em que, por exemplo, comemoravam o Dia 

Mundial da Terra, mas que, como não havia 

muita adesão, acabou por desaparecer. 

Também se lembrou que, todos os anos, 

faziam trabalhos que os professores de 

Ciências recolhiam, para serem expostos no 

fim do ano. 

Para além dos amigos, a Ana Luísa conversa 

muito com o seu pai e confessou-nos que ele 

considera os assuntos do clube muito 

interessantes. Sobre coisas que gostaria de 

aprender nesta área, a Ana Luísa refere, como 

exemplo, o assunto dos vírus e a reprodução 

do ser humano. 

Ao imaginar-se professora e coordenadora do 

clube, a Ana Luísa organizaria uma semana 

dedicada à adolescência, especialmente 

vocacionada para o 9º ano, para se falar “(…) 

dos relacionamentos”. 

Os pais e o pessoal não docente não têm sido 

envolvidos no Clube do Jovem Saudável. 

 

Breve caracterização da escola  
Localização: Rua Senhor dos Aflitos, Ermesinde 

Níveis de ensino leccionados: 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico  

Nº total de alunos: 656 (139 do 5º ano, 134 do 6º ano, 148 do 7º ano, 138 do 8º ano e 97 do 9º ano) 

Nº total de professores: 85 (40 do 2º Ciclo, 40 do 3º Ciclo e 5 do Ensino Especial (1º e 2º Ciclos) 

Pessoal não docente (nº): 33 (11 administrativos, 2 guardas, 20 auxiliares de acção educativa (contracto e 

efectivo), 2 tarefeiras do E. Especial e 3 funcionários do Centro de Emprego. 

A Escola Básica 2,3 D. António Ferreira Gomes situa-se num meio misto (rural/ urbano). O nível sócio-económico 

dos alunos é médio/baixo, havendo muitas famílias desestruturadas. Há famílias que têm pouco tempo para as 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável – anexo 9    123 

crianças e que têm uma lógica de “descartar para a escola”, como nos avançou a Presidente do Conselho 

Executivo. As famílias dos alunos dedicam-se a actividades profissionais muito diversas como a indústria, a 

agricultura, o comércio, a construção civil e serviços. 

O edifício da escola existe desde 1992 e é constituído por um bloco único e por um razoável espaço exterior que 

tem um campo de jogos e várias zonas verdes. A Presidente do Conselho Executivo informou-nos que estas 

zonas verdes constituem um problema de manutenção, uma vez que o “mato” cresce depressa e não têm 

jardineiro próprio. 

Esta escola está em agrupamento vertical desde a sua obrigatoriedade (2003/2004). Desde a existência de 

carácter obrigatório que também trabalham com base nos Projectos Curriculares de Turma. O Projecto Educativo 

de Escola existe desde 2004 e vai ser reformulado este ano. O plano integrador destes dois projectos – o 

Projecto Educativo de Agrupamento foi elaborado em Junho de 2005. 

 

Ficha técnica do projecto 

Principais objectivos: Promover hábitos de saúde; reconhecer que os comportamentos de risco podem criar 

situações irreversíveis; esclarecer os alunos sobre os problemas que, na actualidade, tanto afectam o Homem. 

Temas ambientais alvo: Hábitos de vida saudável (Alimentação, desporto, não tabagismo e higiene) 

Principais actividades do projecto: Conversas e debates intra-grupo e comemoração de dias significativos 

para o clube (Dia Nacional do Não Fumador, Dia Mundial da Luta contra a SIDA e Dia da Alimentação). 

Nº de anos de existência: 9/10 anos 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 3

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 14/15 dos 8º e 9º anos 

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 0

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 0

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 3 professores do 

3º Ciclo de Ciências Naturais (uma professora está há 11 anos na escola e tem 17 anos de serviço, outra 

professora está na escola há 12 anos e tem cerca de 22 anos de serviço e a terceira está na escola há 11 anos e 

tem cerca de 20 anos de serviço. 

Principais parceiros: Nenhum  

Principais sucessos: O facto dos alunos gostarem de estar no clube, a melhoria de comportamento em turmas 

difíceis. 

Principais dificuldades: Existência de demasiados clubes na escola e a elevada carga horária dos alunos que 

não deixa muito tempo livre para todas as actividades propostas. Falta de espaço; humidade na sala do clube e 

alguma incompatibilidade do seu horário com os alunos. 

 
Coordenador(a) do projecto: Ana Ferreira e Conceição Rosa Vasconcelos 

Área disciplinar: Biologia 

 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável – anexo 9    124 

Escola [Escola Secundária de Ermesinde] 
Concelho [Valongo] 
Projecto [Área curricular não disciplinar – “Ambiente”] 
 

Com mais de 10 anos de experiência em educação ambiental, a Escola Secundária de 
Ermesinde tem defendido várias iniciativas, entre as quais o Grupo Ecológico e o 
Programa “Jovens Repórteres para o Ambiente”. A área não disciplinar “Ambiente”, 
criada há dois anos para o 8º ano por motivação dos professores para esta temática, 
conjuga actividades muito práticas de forma a motivar os jovens para várias questões 
e a tornar apetecível a vivência escolar. Sabendo que elaborar relatórios e trabalhos 
escritos não é uma tarefa muito atractiva para os alunos, os coordenadores da área 
“Ambiente” têm-se preocupado em promover a discussão de vários problemas 
ambientais através de ateliers de reutilização de resíduos, da participação em 
concursos de banda desenhada temáticas, de debates sobre temas actuais da 
sociedade e da construção de maquetas sobre equipamentos de energias renováveis. 

 

O projecto, na perspectiva do coordenador 

No âmbito da educação ambiental, a Escola 

Secundária de Ermesinde tem tido uma série 

de iniciativas, desde há mais de 10 anos a 

esta parte, como a dinamização do Grupo 

Ecológico (clube de ambiente), a participação 

no Programa “Jovens Repórteres do 

Ambiente”, a participação de alguns alunos 

nas Olimpíadas do Ambiente, colaboração em 

iniciativas da Lipor e, mais recentemente, o 

desenvolvimento da área não disciplinar de 

“Ambiente”. 

O Grupo Ecológico, por exemplo, existe desde 

há 13 anos e teve, até há dois anos atrás, um 

período de grande actividade. Em cada ano 

havia um tema (ex. energia, água, resíduos) e 

faziam acções como a reutilização e 

reciclagem de resíduos (ex. recolhiam papel e 

vendiam); editavam o jornal “Econosco” e 

faziam peças de teatro.  

Entretanto, há dois anos e por indicação do 

Ministério da Educação, foi criada uma área 

não disciplinar, para os 7º e 8º anos, tendo um 

carácter aberto cujo âmbito, objectivos e 

conteúdos ficariam ao critério de cada escola 

(ex. dedicada às artes, tecnologias de 

informação, etc.). Tendo consciência da 

dinâmica que a escola tinha em torno de 

temáticas ambientais, e que, no 8º ano, são 

abordadas vários conteúdos sobre este 

assunto, foi decidido denominar a área 

curricular de “Ambiente”, neste ano de 

escolaridade. No 7º ano, por seu turno, 

instituiu-se, a área de “Património”. 

Foi no âmbito do “Ambiente” que fomos 

focando a nossa conversa com um dos 
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coordenadores desta área curricular, António 

Guimarães, que lecciona Biologia. 

Em 2003/2004, o tema principal foi energia e 

em 2004/2005 foram os resíduos, prevendo-se 

abordar o tema da água, em 2005/2006. Estes 

temas integram várias disciplinas como, por 

exemplo, as Ciências em que trabalham 

conteúdos ligados à “Ecologia”; a Físico-

química em que é abordada a “Energia” e a 

Geografia que também integra questões 

ambientais. Exemplificando melhor, quando se 

trabalhou a questão dos resíduos e o processo 

de compostagem, abordaram-se os 

ecossistemas e a circulação da matéria; a 

valorização energética, relacionando com a 

Central de Incineração de resíduos sólidos 

urbanos (Lipor II) e da valorização química dos 

resíduos e os processos de humificação e 

decomposição. 

Deste modo, os principais objectivos da área 

de “Ambiente” têm sido: 

- Desenvolver a consciência ambiental dos 

alunos; 

- Alertar as pessoas para contribuírem para a 

resolução efectiva e diária dos problemas 

(atitudes e comportamentos do quotidiano em 

prol do ambiente); 

- Sensibilizar as pessoas para a importância 

da recolha selectiva dos resíduos, como afirma 

António Guimarães, “(…) que é necessário 

olhar para o lixo como algo que tem ainda um 

caminho a percorrer”.; 

- Na área da Energia tinham como objectivo 

alertar para o problema do aquecimento global 

do Planeta, para várias formas de poluição e 

para a importância das energias alternativas. 

Quanto às actividades concretas, no ano em 

que foi trabalhado o tema da “Energia”, foram 

produzidas maquetas com material reutilizado, 

reproduzindo modelos de diferentes formas de 

energia alternativa em movimento (ex. turbinas 

de energia eólica, de energia hidráulica, 

energia das marés, etc., usando pilhas como 

geradores). No ano em que o tema principal 

da área curricular versava sobre os resíduos, 

fabricaram brinquedos para participar num 

concurso da Lipor, no qual ganharam um 

prémio; investigaram sobre os materiais e 

circuito dos resíduos; e fizeram uma história 

de banda desenhada para um outro concurso 

da Lipor. Organizaram também um debate 

sobre o tema da água, tendo os alunos 

personalizado diferentes forças e interesses 

da sociedade sobre esta questão. 

O coordenador desta área curricular informou-

nos que “resíduos” foi um dos temas 

abordados pois, para além de considerarem o 

tema interessante para os alunos, havia 

facilidade de planeamento e de 

operacionalização das actividades, uma vez 

que a Lipor já tinha um trabalho estruturado 

nesta área. Para o ano lectivo de 2005/2006, 

uma vez que a Lipor vai centrar os seus 

esforços na questão dos resíduos e não na 

energia, como a escola esperava para 

continuar o trabalho com esta instituição, 

então “(…) tivemos de pensar num tema – a 

água” (António). 

Quer no âmbito do Grupo Ecológico, quer da 

área “Ambiente”, tem havido envolvimento da 

comunidade. Por exemplo, durante os 

primeiros anos do Grupo Ecológico, a Junta de 

Freguesia local colaborava na impressão do 

jornal do clube. A Câmara Municipal de 
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Valongo também tem colaborado na colocação 

de equipamentos para a recolha selectiva de 

resíduos, incluindo as pilhas. Não obstante, 

António Guimarães informou-nos que nunca 

houve um apoio financeiro específico para o 

Grupo Ecológico ou para as actividades do 

“Ambiente”. As necessidades a nível de 

material têm sido satisfeitas à custa da escola 

e dos próprios alunos (ex. visitas de estudo e 

alguns materiais das maquetas como sistemas 

eléctricos foram custeados pelos alunos). 

Segundo este professor, é preciso “avaliar 

para melhorar”. Assim, para avaliar a área não 

disciplinar “Ambiente”, são realizadas reuniões 

intercalares (no fim de cada período lectivo) e, 

no final do ano, realiza-se uma reunião da 

disciplina que serve para equacionar o seu 

funcionamento no ano seguinte. Numa das 

últimas avaliações finais, por exemplo, 

chegaram à conclusão que é pouco motivante 

para os alunos propor a realização de 

trabalhos escritos e relatórios sobre um tema, 

pois eles preferem um trabalho mais prático. 

Durante a conversa com este coordenador, 

foram evidenciados vários sucessos da escola 

na área da educação ambiental, 

nomeadamente, a conquista de vários prémios 

nos concursos da Lipor. Especificamente no 

projecto “Jovens Repórteres para o Ambiente”, 

foi evidente o aumento de consciência cívica e 

política dos jovens; a autonomia; e as 

capacidades de intervenção e de 

argumentação que desenvolveram. O António 

exclamou, a este propósito, que houve “(…) 

uma evolução a nível pessoal dos alunos que 

não se pode medir!”. 

Apesar dos sucessos, também são sentidas 

algumas dificuldades em desenvolver uma 

efectiva educação ambiental na escola. Uma 

das limitações apresentadas relaciona-se com 

o facto do público-alvo desta área curricular 

estar circunscrita a uma só faixa etária 

(apenas alunos do 8º ano), devendo abranger, 

de futuro, os jovens de mais idade. Outras 

dificuldades prendem-se com limitações a 

nível de material; a nível de tempo (só têm 45 

minutos por semana para trabalhar, logo foi 

necessário acompanhar os alunos fora do 

horário) e a nível de motivação (normalmente, 

quem fica com a área de “Ambiente” são 

professores de Ciências, de Física ou de 

Geografia mas nem todos estão tão motivados 

para trabalhar num formato diferente, como 

esta disciplina). 

António Guimarães deu-nos uma opinião 

sobre as competências que um professor deve 

ter para desenvolver e coordenar projectos 

deste género. Para além da preparação 

científica, isto é ser docente da área, um 

professor deve ter uma “grande dose de 

motivação e consciência cívica e ambiental”.  

 

O projecto, na perspectiva dos alunos 

Tivemos o prazer de falar com vários alunos 

sobre o que fizeram no ano anterior na 

disciplina “Ambiente”. Contaram-nos, em 

primeiro lugar, que participaram em dois 

concursos promovidos pela Lipor. Sobre um 

dos concursos, explicaram que a turma foi 

dividida em vários grupos, tendo cada um 

concebido um brinquedo com materiais 

reciclados. No segundo concurso, a turma 

elaborou uma banda desenhada com cerca de 
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duas páginas, tendo ganho o 2º prémio. Estes 

alunos explicavam, orgulhosamente, que o 

prémio consistiu em 700 euros, a ser investido 

em material para a escola e, com excepção da 

aluna Rita, esta foi uma das actividades 

preferidas de todos. Já o concurso sobre 

brinquedos, de um modo geral, não colheu 

tanto entusiasmo, por acharem que era uma 

actividade um pouco infantil. De qualquer 

forma, todos concordaram que com estas 

actividades, aprenderam a reutilizar os 

resíduos e a reduzi-los. 

Realçaram com bastante entusiasmo um 

debate sobre o tema da água, em que foram 

formados grupos para encarnaram diferentes 

papéis da sociedade acerca desta questão. 

Deste modo, referiram um grupo que 

representava a população, outro a autarquia, o 

governo, os agricultores e os ambientalistas. 

Os conteúdos mais importantes que 

aprenderam, segundo estes alunos, foram 

coisas como, dados sobre o consumo de 

água, na Internet e disseram que o turismo é o 

sector que consome mais água. 

Com este projecto, os alunos sentem que 

estão a ser úteis para o ambiente porque 

ajudam a reduzir o consumo de água e, para 

isso, referem que contribuem para que se 

fechem bem as torneiras e escovem os dentes 

com as torneiras fechadas. Também sentem 

que estão a contribuir para “(…) não atirar o 

lixo para o chão.” 

A partir da participação no projecto, estes 

alunos passaram a poupar água em casa. Em 

relação à recolha selectiva dos resíduos, só 

um aluno é que a faz regularmente e justificam 

o facto, por não haver um ecoponto perto de 

casa. Este projecto também trouxe outros 

frutos, nomeadamente, os conhecimentos 

sobre a poupança da água que a aluna 

Alexandra transmitiu à sua mãe, e vários 

conteúdos que falaram aos colegas da escola 

e outros amigos. 

Esta turma gostava de continuar com o 

projecto, especialmente de “(…) fazer coisas 

da reciclagem.”; debates como o que fizeram e 

outras actividades novas. Para além de mais 

debates, se fosse professora, a Joana gostaria 

de organizar campanhas de limpeza no Rio 

Leça, e outros alunos gostavam de fazer 

visitas de estudo à praia, junto com 

campanhas de limpeza e de sensibilização, 

com entrega de panfletos. 

Por fim, um dos alunos refere que seria 

interessante, em Área de Projecto, explorar 

várias áreas naturais e mostrar que “(…) as 

áreas não habitadas podem ser atractivas!” 

Os pais e o pessoal não docente não 

participaram na área curricular de “Ambiente”. 
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Breve caracterização da escola  
Localização: R. D. António Ferreira Gomes, 4445-398 Ermesinde, Valongo 

Níveis de ensino leccionados: 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (diurno e nocturno 

(regular e recorrente))  

Nº total de alunos: 2174 (781 do 3º Ciclo, 909 do E. Secundário e 484 do E. Nocturno (3º Ciclo e 

Secundário) 

Nº total de professores: 193 (78 do 3º Ciclo e 115 do Ensino Secundário) 

Pessoal não docente (nº): 55 (38 auxiliares de acção educativa e 17 administrativos, dos quais, uma 

é psicóloga e um é elemento do Serviço de Apoio Sócio-económico (SASE)). 

A Escola Secundária de Ermesinde encontra-se em meio urbano, sendo a maioria dos alunos de um 

meio tipicamente urbano e alguns da periferia de Ermesinde. Estes últimos preferem vir para um meio 

“urbano” mesmo que tenham de ficar mais longe de casa. 

O nível sócio-económico dos jovens que frequentam esta escola é, de uma forma geral, médio 

trabalhando a maioria dos pais no sector terciário. Existe ainda uma pequena faixa de nível baixo, 

que abrange famílias moradoras em bairros sociais.  

Em termos físicos, a escola é constituída por três blocos de aulas. Um bloco administrativo e 

recreativo, um pavilhão gimno-desportivo, um bloco com cantina e bar e um campo de jogos. As 

zonas verdes da escola encontram-se apenas nos canteiros que ladeiam os muros do espaço 

escolar. 

De há quatro anos a esta parte que as acções são planeadas com base no Projecto Curricular de 

Escola. 

 
Ficha técnica do projecto 

Principais objectivos: Desenvolver a consciência ambiental dos alunos; alertar as pessoas para contribuírem 

para a resolução efectiva e diária dos problemas; sensibilizar as pessoas para a importância da recolha selectiva 

dos resíduos, incluindo para o valor energético dos mesmos e alertar para o problema do aquecimento global do 

Planeta, para várias formas de poluição e para a importância das energias alternativas. 

Temas ambientais alvo: Energia, resíduos e água 

Principais actividades do projecto: Foram produzidas maquetas com material reutilizado sobre diferentes 

formas de energia renovável (ex. Turbinas de energia eólica, de energia hidráulica, energia das marés, etc. 

usando pilhas como geradores). No tema de resíduos, fabricaram brinquedos para participar num concurso da 

Lipor; investigaram sobre os materiais e o circuito dos resíduos e fizeram uma história de banda desenhada para 

um outro concurso da Lipor. 

Nº de anos de existência: 2 anos 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 9 professores 
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Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: Cerca de 200 (todas as turmas do 8º ano), no Grupo 

Ecológico: 20 

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 0

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 0

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 9 professores que 

são do Grupo da disciplina de “Ambiente” (de Ciências e Geografia) havendo 2 os coordenadores (1 professor de 

Biologia e 1 professor destacado que no 1º ano de funcionamento da disciplina era de História e no segundo ano 

era um de Educação Religiosa). 

Que estruturas regionais de EA utilizam: Lipor e uma estação de tratamento de águas residuais 

Principais parceiros: Lipor 

Principais sucessos: A conquista de vários prémios nos concursos da Lipor. No projecto Jovens Repórteres 

para o Ambiente realçou o aumento de consciência cívica e política dos jovens, a autonomia e as capacidades 

de intervenção e de argumentação que os alunos desenvolveram. 

Principais dificuldades: Uma limitação é o facto do público-alvo desta área curricular estar circunscrita a uma 

só faixa etária (apenas alunos do 8º ano) e devia cobrir igualmente os jovens de mais idade. Há limitações a 

nível de material; a nível de tempo (só têm 45 minutos por semana para trabalhar) e a nível de motivação (nem 

todos estão tão motivados para trabalhar num formato diferente como o desta disciplina). 

 
Coordenador(a) do projecto: António Guimarães 

Área disciplinar: Biologia 

E-mail: antonioguimaraessilva@yahoo.com.br 
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Escola [EB1/JI nº6 dos Benguiados] 
Concelho [Vila do Conde] 
Projecto [Projecto “Ajuda-me a salvar o Ambiente” (uma turma)] 

 

Ao “mergulhar” neste projecto, transparece uma real comunhão de objectivos e de 
motivações entre os alunos de uma turma do 4º ano de escolaridade, a sua 
professora, os pais e algumas auxiliares acerca do problema dos resíduos da escola.  

O envolvimento de uma única turma foi de tal nível, que alunos e respectivos pais 
pretendem levar o “Clube dos Amigos do Ambiente” para a sua nova escola. Estes 
alunos aderiram entusiasticamente que gostariam de motivar os seus colegas e 
respectivos pais para separarem os resíduos. 

Para além dos alunos, da professora e de uma auxiliar de educação, destaca-se a 
presença de quase todos os encarregados de educação e de elementos da autarquia 
na Assembleia de Turma. É igualmente de louvar o grau de maturidade e de eficiência 
que este órgão conseguiu atingir. 

Apesar do grande envolvimento de todos estes elementos na divulgação do projecto 
pela escola, a separação dos resíduos só foi efectivamente praticada numa turma. Na 
generalidade e segundo a nossa percepção da dinâmica da escola, existe ainda 
alguma resistência por parte do corpo docente e do Conselho Executivo em 
desenvolver iniciativas que vão para além do ensino escolar tradicional (ex. educação 
para a cidadania). 

 

O projecto, na perspectiva do coordenador 

O projecto “Ajuda-me a salvar o ambiente” foi 

desenvolvido por uma turma do 4º ano da 

escola, com a colaboração da Lipor e esteve 

enquadrado no Projecto Curricular de Turma 

cujo tema era “Rumo à felicidade”. 

Este projecto surgiu por iniciativa da 

Professora desta turma, Guida Vila Cova, que 

desde há vários anos tem sido sensível às 

causas ambientais. Como exemplifica, o 

trabalho de fim de curso que desenvolveu na 

Escola Superior de Educação do Porto fora 

sobre Educação Ambiental e já em 1981 tinha 

a intenção de ir com os alunos limpar uma 

praia. A professora esteve alguns anos no 

Conselho Executivo da escola e logo que 

voltou a ter turma (2003/2004), começou este 

projecto sozinha. 

Como o nome do projecto indica, o principal 

objectivo era “ajudar a salvar o ambiente”. 
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Para isso pretendia-se sensibilizar alunos e 

pais para assuntos relacionados com a 

protecção ambiental e incutir nos alunos o 

sentido de co-responsabilidade pela 

preservação do mesmo. Assim, Guida Vila 

Cova esperava com esta iniciativa ajudar a 

mudar o comportamento dos alunos, pais e 

funcionários, especificamente, em relação ao 

problema dos resíduos. 

A coordenadora justifica a escolha dos 

resíduos por se tratar de um tema simples e 

acessível aos alunos. Pensaram igualmente 

em refazer uma horta pedagógica que já tinha 

sido dinamizada quando a professora esteve 

no Conselho Executivo. Nessa altura, 

chegaram a vender produtos hortícolas que 

tinham produzido, tendo escoado todos os 

produtos (as crianças, inclusivamente, 

pesavam e faziam os trocos na venda). No 

actual projecto, no entanto, os alunos 

quiseram concentrar-se no problema que 

detectaram. 

Para a organização do projecto, uma vez por 

semana reunia a assembleia de turma onde, 

alunos, professor (s), membros da associação 

de pais, elementos da autarquia e outras 

pessoas que quisessem participar, falavam de 

assuntos relacionados com o ambiente e com 

os resíduos, em particular. Nesta assembleia 

também era feita, semanalmente, uma 

avaliação do projecto.  

No âmbito do projecto principal “Ajuda-me a 

salvar o ambiente”, surgiu uma actividade que 

era desenvolvida uma vez por semana: a 

limpeza do recreio, através da iniciativa “A 

escola limpa é um máximo!”, em que alunos 

de outras turmas também participavam. 

Diariamente, havia objectivos curriculares a 

atingir e, à medida que cada aluno atingia 

esses objectivos, podia dedicar-se a 

actividades livres como o projecto. Em termos 

monetários e materiais, o projecto não usufruiu 

de nenhum apoio, para além de ajudas da 

professora, dos pais e da Lipor que ofereceu 

alguns panfletos, bonés e T-shirts para a 

recolha de resíduos no recreio. 

A partir da dinâmica criada no projecto e nas 

assembleias de turma, as actividades 

desenvolvidas foram tendo diferentes níveis 

de alargamento (intra e extra-turma): 

- Fizeram um mini-ecoponto e no dia-a-dia 

recolhiam separadamente vários tipos de 

resíduos (embalagens, papel, vidro, pilhas e 

óleos usados);  

- Fizeram as personagens de um teatro de 

fantoches a partir de produtos usados; 

- No Natal compuseram um presépio 

reutilizando embalagens e papel velho; 

- No âmbito de uma peça de teatro sobre os 

Povos Castrejos, conceberam o guarda-roupa 

em materiais reutilizados (ex. uma mãe ajudou 

a cortar e pintar garrafões de 5 litros para 

servirem de armadura aos “soldados”);  

- A turma fez acções de divulgação e 

sensibilização nas várias turmas, sem a 

presença das respectivas professoras.  

-Às Quintas-feiras e no fim do recreio, 

funcionava o “Clube dos Amigos do Ambiente” 

que surgiu de várias necessidades detectadas 

numa reunião da assembleia.  

Este clube chegou a ter 59 membros que se 

associaram a partir de um convite desta classe 

do 4º ano às restantes turmas. As iniciativas 

deste clube passaram, por exemplo, pela 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável – anexo 9    132 

recolha de óleos de cozinha (da cantina e de 

casa das mães desta turma e de algumas 

auxiliares) e pela apresentação do projecto à 

Lipor.  

Durante estas e outras actividades do 

projecto, houve uma integração curricular de 

várias áreas disciplinares, como a Matemática 

(ex. construção de solos geométricos com 

objectos usados); a Língua Portuguesa (ex. 

elaboração de panfletos para sensibilizar os 

pais e os cidadãos, na rua, para a questão dos 

resíduos; e de cartazes alusivos a esta 

temática); na Expressão Plástica (ex. 

desenhos e recortes sobre o tema); a 

Expressão Psico-motora e Dramática (ex. 

actividades de dança, música e realização de 

jogos) e o Estudo do Meio (ex. abordagem de 

temáticas ambientais). Guida Vila Cova 

informa que, na sua prática pedagógica, todas 

estas áreas estão, naturalmente, interligadas e 

acrescenta: “Misturo as áreas…Não sei 

trabalhar cada área separadamente.” 

Como principal sucesso do projecto “Ajuda-me 

a salvar o ambiente”, Guida Vila Cova 

destacou a mudança de comportamento das 

crianças, quer na sala, quer no recreio. 

Exemplifica esta realidade: “Os miúdos 

chegavam à beira dos empregados que 

misturavam o lixo e chamavam a atenção. (…) 

Diziam: “Não pode ser! “Então, eles estavam a 

ajudar a salvar o ambiente e os outros que 

eram grandes não ajudavam! (…). Havia uma 

miúda que era muito engraçada que dizia 

muitas vezes (aos funcionários): “Olhe que eu 

não quero ver os meus filhos a andar por ai 

com máscara!” 

Outro ponto forte desta iniciativa foi, sem 

dúvida, o envolvimento por parte dos pais, 

nomeadamente, na separação dos resíduos 

sólidos urbanos e na participação nas 

assembleias de turma. Deste modo, tiveram a 

satisfação de avaliar, pela positiva, o nível da 

sua participação (17 em 20 encarregados de 

educação).  

Houve também alguns alunos de outras 

turmas que acabaram por aderir ao Clube de 

Ambiente. As crianças da turma do 4º ano e 

respectivas mães ficaram tão entusiasmadas 

com o clube que alunos que vão continuar os 

estudos juntos o querem implementar na sua 

nova escola (EB 2,3 Frei João), tendo já falado 

com o Director de Turma. Estes 

comportamentos dos alunos acabaram por 

sensibilizar, aos poucos, a maior parte das 

auxiliares, embora em menor escala do que a 

funcionária que acompanhava esta turma do 

4º ano. Apesar das crianças de outras turmas 

terem ficado motivadas para participar e para 

separar os resíduos na sala de aula, como os 

professores não participavam, os resíduos não 

foram tão criteriosamente separados como na 

turma do projecto. Os órgãos escolares 

também não se mostraram especialmente 

motivados para colaborar no projecto e para 

estender a recolha selectiva dos resíduos a 

toda a escola.  

Neste sentido e na opinião da coordenadora 

do projecto, uma das principais dificuldades

encontradas foi a falta de sensibilização 

generalizada de professores, incluindo do 

Conselho Executivo e de alguns funcionários 

para estas questões. Exemplificando, Guida 

Vila Cova refere que a Lipor propôs que uma 

empresa fosse à escola recolher os óleos de 
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cozinha usados e até à data o Conselho 

Executivo não tinha dado nenhuma resposta. 

Provisoriamente, uma mãe que fazia parte da 

associação de pais e que tem um restaurante, 

levava os recipientes com ela para serem 

recolhidos a partir do restaurante. Também ao 

nível do agrupamento e da comunidade 

exterior, a coordenadora do projecto detectou 

falta de apoio.  

Para desenvolver projectos desta natureza, 

Guida Vila Cova defende que um professor 

deve ter competências que permitam contribuir 

para uma educação e formação global dos 

alunos, incluindo aqui competências na área 

da educação ambiental. 

A coordenadora termina a conversa com a 

opinião de que o tema “Ambiente” está 

esquecido, quer pelas câmaras municipais, 

quer pelas escolas, quer pelas associações.  

 

O projecto, na perspectiva dos alunos 

Alguns alunos que terminaram o 4º ano de 

escolaridade em 2005 deslocaram-se à escola 

para conversar sobre o projecto. Vieram o 

Carlos, o Marco, a Andreia, a Sónia e a Vânia.  

Em conjunto, estes alunos foram dizendo o 

que fizeram no projecto. Informaram que 

separavam o lixo na sala, participaram em 

dois concursos do Hipermercado Modelo 

sobre recolha de pilhas em que ganharam 

enciclopédias; sensibilizaram as mães e os 

alunos mais novos para separar os resíduos; 

tinham o “Clube dos Amigos do Ambiente” em 

que discutiam o que haviam de fazer para 

salvar o mundo; recolhiam óleo de cozinha; 

participaram na peça “Povos Castrejos”; 

fizeram vários trabalhos como o emblema do 

clube e desenvolveram o projecto “A escola 

limpa é um máximo!” em que iam apanhar lixo 

no recreio. 

A Andreia gostou de fazer tudo porque tudo 

era importante, o Carlos também gostou de 

tudo mas preferiu separar o lixo na sala e em 

casa, o Marco gostou muito do projecto “A 

escola limpa é um máximo!”, a Sónia também 

gostou de separar os resíduos em casa e a 

Vânia de “(…) incentivar os pais a salvar o 

ambiente”.  

Alguns destes alunos não apreciaram tanto ter 

de convencer os pais a separar os resíduos 

pois no início foi difícil, embora a maior parte 

dos pais tenha acabado por aderir. Também 

foi um pouco difícil convencer os colegas mais 

novos, embora estes tinham acabado por 

participar. 

Para a Sónia, a coisa mais importante que 

aprendeu foi a ajudar a salvar o planeta. A 

Vânia aprendeu também que o ambiente 

precisa de ser ajudado e o Marco aprendeu 

que separar o lixo é muito importante. 

Estes alunos pensam que ao participar neste 

projecto estão a incentivar as famílias a 

separar os resíduos e que estas podem 

divulgar esta prática a mais pessoas. 

Disseram ainda que as escolas deviam 

compreender que separar o lixo é importante. 

Na sequência destas afirmações, disseram 

que ensinaram aos pais e aos alunos mais 

novos como separar os resíduos. Os avós da 

Andreia começaram a fazer a separação. 

Explicaram que até querem apresentar o 

projecto ao Director de Turma, na nova escola, 

pois há uma disciplina sobre ambiente (Área 
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de Projecto) e podem ter boa nota se forem 

empenhados. 

Quando questionados sobre o que mudariam 

no projecto se fossem professores, alguns 

responderam que incentivariam os alunos a 

separar o lixo, ajudariam os outros alunos a 

fazer ecopontos e os pais a participar. 

 

O projecto, na perspectiva dos pais 

Tivemos oportunidade de falar ao mesmo 

tempo com duas mães, Paula Miranda e 

Natália Sousa, trabalhando esta última na 

cozinha da escola. 

Ao explicar em que é que consistia o projecto, 

disseram que com esta iniciativa pretende-se 

melhorar o ambiente e que “as crianças 

abriram-nos os olhos. (…) Enquanto não 

separaram o lixo não descansaram.” (Natália) 

Enquanto funcionária, Natália separava os 

óleos e os resíduos orgânicos para serem 

recolhidos pela Lipor, para além dos resíduos 

que iam para o ecoponto. Como mães, 

estiveram no encontro realizado na Lipor e 

havia todas as semanas uma mãe na 

assembleia. Também participaram em 

passeios escolares e na execução de fatos 

para o teatro, entre outras actividades. 

Curiosamente, quando estas mães não 

separavam os resíduos em casa, nas reuniões 

da assembleia de turma em que alguns pais 

participavam, os filhos… (…) deixavam-nos 

ficar mal. Deixavam-nos envergonhadas!” 

Para participar no projecto foram importantes 

as informações da Lipor e dos alunos (não só 

dos filhos). 

A mãe Paula Miranda disse-nos que só para 

ver a cara de felicidade das crianças começou 

logo a contribuir para a separação. A Natália, 

por seu turno, afirmou que este projecto 

mudou a sua vida porque sente que está a 

fazer alguma coisa útil e a contribuir para um 

futuro melhor. 

 

O projecto, na perspectiva do pessoal não 

docente  

Em conversa com a única auxiliar de acção 

educativa que participou no projecto, Maria da 

Saúde Amaral, soubemos que fazia parte do 

seu serviço o acompanhamento da sala onde 

esta turma do 4º ano tinha aulas. Disse-nos 

que os alunos foram excepcionais no cuidado 

que tiveram em separar os resíduos e em 

manter a sala limpa. Contou-nos que estas 

crianças iam a cada sala de aula mostrar 

como se devia fazer a recolha selectiva. 

Maria da Saúde Amaral colaborou com os 

alunos, mostrando que gostava da forma 

como os alunos separavam os resíduos. 

Ajudou a colocar sacos nos caixotes 

improvisados pelos alunos. Acrescentou que 

quando andavam os meninos a limpar o 

recreio, “nem era preciso funcionárias”.

Esta funcionária disse-nos que todos os 

conhecimentos eram bem vindos para este 

projecto mas não especificou que tipo de 

conhecimento. No entanto, foi da opinião que 

se os funcionários transmitirem estas ideias de 

limpeza nas salas e se os professores as 

passarem aos alunos, estes por sua vez, 

podem sensibilizar os pais. Pensa que as 

crianças deviam, em todas as salas, arrumar o 

espaço antes de o deixar, uma vez que a 
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educação “não é só estudar!”. Acrescentou 

ainda que foi admoestada por alguns pais de 

crianças de outras turmas que, ao verem as 

crianças a apanhar o lixo disseram: “As 

funcionárias que limpem!”. 

Embora afirme que a participação neste 

projecto não mudou grande coisa na sua vida 

(já separava o vidro), a auxiliar admitiu que 

depois de trabalhar com a professora Guida 

começou a incentivar a filha para a separação 

uma vez que na sua escola já a fazem.  

 

Breve caracterização da escola  
Localização: Rua dos Benguiados, 4480-794 Vila do Conde 

Níveis de ensino leccionados: Ensino Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico 
Nº total de alunos: 203 (1º Ciclo) e 50 (E. Pré-escolar) 

Nº total de professores: 18 professoras e 3 educadoras de infância  

Pessoal não docente (nº): 3 auxiliares de acção educativa, 2 tarefeiras e 1 cozinheira 

A Escola Básica 1 dos Benguiados está localizada em meio semi-urbano e a cerca de 2 km do centro de Vila do 

Conde, sendo a zona envolvente de grande densidade populacional. Os alunos que frequentam esta escola têm 

um nível sócio-cultural médio/baixo. É tradicionalmente uma zona piscatória e tem actualmente uma elevada taxa 

de desemprego. Existe ainda na comunidade escolar uma pequena percentagem de famílias com um nível sócio-

económico elevado.  

Nesta escola funcionam, em horário de regime duplo, um total de 9 turmas do 1.º Ciclo, sendo os alunos 

distribuídos equitativamente pelos quatro anos de escolaridade.  

Esta escola está integrada no Agrupamento Vertical de Betota, desde o ano lectivo 2004/2005. A escola tinha 

estado integrada, durante cerca de seis anos, num agrupamento horizontal – Agrupamento dos Benguiados (EB1 

nº6 e JI nº3 de Vila do Conde). O projecto Educativo de Agrupamento foi revisto em assembleia e aprovado em 

2005 sob o tema “Uma cultura de exigência para uma educação de sucesso”. Desde 2001 que são planificados 

os Projectos Curriculares de Turma. De 2002 a 2005, houve também o Projecto Curricular de Escola sobre 

“Educação para a Cidadania”. 

O edifício da escola foi construído em 1989/90, sem tipo de arquitectura definida e é composto por dois pisos. O 

piso térreo tem três salas (duas do 1.º Ciclo e uma turma de Pré-escolar) e um “polivalente”. O primeiro andar 

tem quatro salas de aula e salas para apoio administrativo e outros fins. O espaço exterior, destinado ao recreio, 

situa-se à volta do edifício existindo zonas verdes (com árvores) que ladeiam o muro. 

 
Ficha técnica do projecto 
Principais objectivos: Sensibilizar os alunos para assuntos relacionados com a protecção do Ambiente e incutir 

nos alunos o sentido de co-responsabilidade pela preservação do Ambiente. 

Temas ambientais alvo: Resíduos  

Principais actividades do projecto: Fizeram um mini-ecoponto e no dia-a-dia recolhiam separadamente os 

resíduos; no Natal fizeram um presépio reutilizando embalagens e papel velho; conceberam o guarda-roupa de 

uma peça de teatro em materiais reutilizados; fizeram as personagens de um teatro de fantoches a partir de 
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objectos velhos; a turma fez acções de divulgação e sensibilização nas restantes turmas; na iniciativa “A escola 

limpa é um máximo!” iam limpar o recreio e a turma criou o “Clube dos Amigos do Ambiente”  

Nº de anos de existência: 2 anos 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 1 professora 

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 20 (1 turma do 4º ano) e no Clube: 59 (2º e 3º e 4º anos)) 

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 1 auxiliar de acção educativa 

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 17 encarregados de educação  

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 1 professora que 

está na escola há 10 anos e que tem 31 anos de serviço. 

Que estruturas regionais de EA utilizam: Lipor I 

Principais parceiros: Lipor. Supermercado Modelo 

Principais sucessos: A mudança de comportamento das crianças, quer na sala, quer no recreio.  

Principais dificuldades: A falta de sensibilização generalizada de professores, incluindo o Conselho Executivo e 

das auxiliares para estas questões; falta de apoio por parte de alguns órgãos de gestão e entidades exteriores. 

 
Coordenador(a) do projecto: Guida Vila Cova 

Telefone: 252 614 056 

E-mail: guida.neves@netcabo.pt 
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Escola [Escola Básica 2,3 “A Ribeirinha”] 
Concelho [Vila do Conde] 
Projecto [Projecto/concurso de fornos solares Padre Himalaya] 

 

Neste projecto encontramos a dedicação ímpar de uma turma que, durante dois anos 
consecutivos (5º e 6º anos), fez “investigação científica” em prol das energias 
alternativas e de regiões sem electricidade. Foi extraordinário o entusiasmo 
demonstrado em todas as tarefas, desde a pesquisa de informação sobre energia 
solar, até ao desenho e construção dos protótipos de fornos solares, passando pelas 
experiências de aquecimento de água para optimizar a eficiência dos modelos. Não 
podemos deixar de destacar, no entanto, que quando questionados acerca do que 
gostariam de saber/fazer sobre ambiente, estes alunos não se referiram a questões de 
energia mas sim aos resíduos: “(…) devia haver uma disciplina para separar o lixo.”. 

O facto de ter sido uma organização não governamental a estimular o projecto na 
escola e a apoiá-lo financeiramente; e de ter havido uma colaboração intensiva de 
uma entidade do Ensino Superior terá, com certeza, favorecido o sucesso desta 
iniciativa e o enriquecimento de experiências de parte a parte. 

 

O projecto, na perspectiva do coordenador 

A participação desta escola no Concurso Solar 

Padre Himalaya começou por ocasião da 

divulgação do projecto pela Associação do 

Amigos do Mindelo (AAMDA), há dois anos 

atrás. Este projecto tem sido desenvolvido por 

uma turma, com o incentivo de Vítor Santos, 

professor de Educação Visual e Tecnológica 

(EVT) e grande entusiasta de assuntos ligados 

ao ambiente e à astronomia. Este projecto 

acabou por ser integrado no Projecto 

Curricular de Turma e era desenvolvido, 

simultaneamente, em EVT e em Área de 

Projecto. Os alunos desta turma frequentavam 

o 5º ano, no primeiro ano do projecto, e o 6º 

ano, em 2004/2005. Para além deste 

professor pretender, naturalmente, promover 

formas alternativas de energia no seio da 

comunidade escolar, em 2003/2004 teve como 

objectivo específico, “(…) produzir um forno 

solar (…) para regiões desérticas (…) 

económico e prático.”. No ano lectivo de 

2004/2005, o objectivo centrou-se em explorar 

a capacidade calorífica dos fornos, em termos 

de eficiência térmica. A turma atingiu de tal 

forma estes objectivos, que um dos protótipos 

de fornos que produziram foi classificado em 

terceiro lugar a nível nacional, tendo o 

privilégio de ser enviado para Timor para ser 

implementado; e outro modelo teve uma 
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menção honrosa. A de prémios tem sido, de 

resto, uma das principais formas de avaliar o 

projecto. 

Naturalmente que este professor tinha, desde 

o início, a expectativa de alertar os alunos 

para as implicações do uso de energias 

convencionais e de motivar os alunos para 

formas de energia renováveis e não poluentes. 

Esperava também conseguir integrar no 

projecto os conteúdos curriculares de EVT 

relacionados com energia. Explicando que 

EVT é a disciplina onde mais se fala de 

“Energia”, referiu várias matérias abordadas, 

como a trajectória do sol e ângulos para 

orientação; o norte geográfico e magnético; 

estruturas espaciais e a evaporação. Nas 

aulas teóricas de EVT abordaram outros 

assuntos de ambiente, como os problemas do 

Rio Ave e os resíduos agrícolas, 

nomeadamente, animais. Houve também 

alguns temas tratados em Ciências da 

Natureza. 

Em concreto, as actividades consistiram na 

produção de relógios de sol; na pesquisa na 

Internet e, finalmente, em “(…) fazer projectos 

miniatura de fornos solares”. Para esta última 

actividade, a turma foi dividida em quatro 

grupos e cada grupo desenvolveu o protótipo 

de um forno solar (ex. em forma de parabólica, 

forma pentagonal, de girassol (rodava durante 

72 horas), etc.). Os alunos tiveram ainda a 

oportunidade de passar um fim-de-semana na 

área da Reserva Ornitológica de Mindelo com 

o apoio da Associação dos Amigos do 

Mindelo. Esta associação também tem 

apoiado financeiramente o projecto, com cerca 

de 500 euros por ano. 

Além da Internet, para investigar sobre o tema 

da energia, foi útil a documentação 

proveniente de seminários que o Centro de 

Ciência Viva de Vila do Conde organizou. Este 

espaço apoia, igualmente, as escolas em 

termos de materiais. 

Para além dos prémios, Vítor Santos destaca 

outros sucessos deste projecto, como a 

interacção com várias universidades (ex. 

Instituto Técnico de Lisboa e Instituto Piaget 

de Cabo Verde, este último com interesse nos 

fornos solares para experiências de 

desalinização da água) e a contribuição que a 

turma deu como uma “(…) solução para a falta 

de energia no mundo.”. 

Ao nível das dificuldades, Vítor Santos reporta 

obstáculos em arranjar transportes da Câmara 

Municipal de Vila do Conde; algumas lacunas 

no apoio, por parte do Centro Ciência Viva e, 

em geral, a falta de ligação entre as escolas e 

as universidades. 

No final do diálogo sobre este caso, o 

coordenador disse-nos quais as competências 

que na sua opinião um professor deve ter para 

desenvolver/coordenar projectos como este. 

Assim, deve ser fomentada a 

transdisciplinaridade; o professor deve 

frequentar acções de formação, por exemplo, 

sobre cidadania; e deve ter uma preocupação 

em procurar novos conhecimentos. 

 

O projecto, na perspectiva dos alunos 

Conversámos, animadamente, com alguns 

dos alunos que construíram os fornos solares: 

a Susana, a Sofia, a Márcia, a Cátia, a Maria 

José, o Vítor, a Carina e dois jovens com o 

nome de André. Em primeiro lugar, explicaram 
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que fizeram quatro fornos e que, no final, foi 

escolhido um, havendo mais dois suplentes no 

concurso. O projecto escolhido foi o “Girassol”. 

Disseram-nos que o projecto foi desenvolvido 

com o professor de EVT e com “(…) um 

engenheiro de fora” (Instituto Superior de 

Engenharia). Uma vez por semana e fora do 

horário, juntavam-se para fazer as 

experiências e pesquisas. Assim, iam 

montando os modelos de fornos e iam dando 

ideias. Depois de ter os protótipos dos fornos, 

fizeram experiências com água para ver 

quanto tempo demorava a ferver. Entretanto, 

já tinham desenhado outros modelos e 

investigado sobre as várias opções de fornos 

e sobre a energia solar, em geral. 

Os alunos gostaram de tudo mas, 

especialmente, de fazer as experiências para 

a construção do forno e de “(…) ouvir as 

explicações do engenheiro e de trabalhar com 

ele.” Houve alguns alunos que não gostaram 

tanto da pesquisa na Internet e das leituras de 

panfletos, embora tenham admitido que era 

necessário. 

De tudo o que aprenderam, o que mais os 

impressionou é que “(…) o sol produz muita 

energia, que é útil e que não se pode estragar.

(…). Que não serve só para iluminar a terra”; e 

que “(…) nos Açores se pode aquecer a 

comida debaixo da terra.” 

Com este projecto, alguns alunos sentem que: 

“(…) estamos a ajudar aquelas pessoas que 

não têm electricidade (…) em cozinhas”. E 

exemplificam, com o caso da Ilha do Corvo. 

Ao longo do projecto, praticamente todos têm 

ensinado coisas aos familiares e amigos. 

Curiosamente, quando questionados acerca 

do que gostariam de saber ou fazer sobre 

ambiente, não se referiram a questões de 

energia mas sim aos resíduos: “(…) devia 

haver uma disciplina para separar o lixo.”. 

Os pais e o pessoal não docente não foram 

directamente envolvidos no Projecto Himalaya. 

 

Breve caracterização da escola  
Localização: Rua do Sol, 4485-400, Macieira da Maia, Vila do Conde 

Níveis de ensino leccionados: 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico  

Nº total de alunos: 860 

Nº total de professores: 85 

Pessoal não docente (nº): 24 

A EB 2,3 “A Ribeirinha” fica localizada num meio rural com actividades tradicionalmente agrícolas. Existe um 

número razoável de alunos com um nível sócio-económico médio/baixo, tendo cerca de metade dos pais um 

nível escolar correspondente ao 2º CEB.  

O edifício da escola foi construído na década de 80.  

Nesta instituição funciona a sede do Agrupamento Vertical de Escolas Maria Pais Ribeiro “A 

Ribeirinha”. Desde a sua obrigatoriedade que existe um Projecto Curricular de Escola e os Projectos 

Curriculares de Turma. 
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Ficha técnica do projecto 

Principais objectivos: Promover formas alternativas de energia no seio da comunidade escolar, “(…) produzir 

um forno solar e explorar a capacidade calorífica dos fornos, em termos de eficiência térmica. 

Temas alvo: Energias alternativas (fornos solares) 

Principais actividades do projecto: Produção de relógios de sol; pesquisa de informação e fazer protótipos de 

fornos solares. 

Nº de anos de existência: 2 anos (com a mesma turma) 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 1

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 24 (uma turma com 4 equipas de 6 alunos) 

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 0 (indirectamente: Entre 5 e 6 auxiliares) 

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 0 (indirectamente: 20)  

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: Um professor de 

Educação Visual e Tecnológica que tem 30 anos de serviço 

Que estruturas regionais de EA utilizam: Centro Ciência Viva de Vila do Conde, Reserva Ornitológica do 

Mindelo 

Principais parceiros: Centro Ciência Viva de Vila do Conde, Associação dos Amigos do Mindelo, Lipor, 

Portucel, Instituto Técnico de Lisboa, Instituto Piaget de Cabo Verde 

Principais sucessos: A intervenção de várias universidades (ex. Instituto Técnico de Lisboa e Instituto Piaget de 

Cabo Verde, este último com interesse nos fornos solares para experiências de desalinização da água) e a 

contribuição que a turma deu para uma solução para a falta de energia. 

Principais dificuldades: Em ter transportes da Câmara Municipal de Vila do Conde; algumas lacunas no apoio, 

por parte do Centro “Ciência Viva” e, em geral, a falta de ligação entre as escolas e as universidades. 

 

Coordenador(a) do projecto: Vítor Santos  

Área disciplinar: Educação Visual e Tecnológica (EVT) 

Telefone: 252 660 120 
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Escola [Escola Secundária José Régio] 
Concelho [Vila do Conde] 
Projecto [Eco-clube da escola] 
 

Neste projecto destaca-se a forma original que um professor de Educação Física 
encontrou para tornar o recém-criado Eco-clube sustentável, a longo prazo e a longo 
alcance (com toda a comunidade escolar, incluindo parceiros exteriores). 

Tendo como prioridade a motivação e o envolvimento dos professores na área 
ambiental, foram organizados passeios pedestres para este público-alvo por diversas 
áreas naturais.  

Estes eventos trouxeram tanto entusiasmo e compromisso dos docentes que o clube 
tem agora condições para alargar a sua actividade a mais alunos e professores. 
Assim, desde da Biologia, Físico-química e Geografia à Educação Visual e 
Tecnológica (ligação arte-ambiente), Electrotecnia (tema da energia) e Educação 
Física (percursos pedestres), são múltiplas as áreas disciplinares sobre as quais se 
vai basear a actuação deste clube. 

 

O projecto, na perspectiva do coordenador 

O Eco-clube desta escola surgiu em 2004, por 

iniciativa de um professor de Educação Física, 

José Bentes. A sua escolha foi motivada, 

simultaneamente, por querer ocupar as horas 

livres que tinha no horário e por considerar 

que as questões ambientais devem ser 

trabalhadas na escola. 

Afirmando que “os professores devem ser o 

motor da educação ambiental”, José Bentes 

dedicou-se mais, neste primeiro ano de 

actividade, a sensibilizar e a “captar” os seus 

colegas para o clube, com o intuito de, no 

futuro, envolver mais alunos com a ajuda 

destes professores. 

Com a criação deste clube, José Bentes 

pretendia, entre outros objectivos, contribuir 

para a educação ambiental da população 

escolar. Assim, tinha uma grande expectativa 

quanto à adesão ao clube, expectativa essa 

que foi satisfeita. 

Para os próximos três anos lectivos, o Eco-

clube têm os seguintes objectivos 

sistematizados: Em 2005/2006, participar no 

Programa Eco-Escolas e candidatar-se ao 

galardão; no ano seguinte, alargar a 

participação a outros professores e alunos e, 

em 2007/2008, realizar uma Eco-feira, 

envolvendo empresas ligadas às energias 

alternativas, à gestão de águas residuais e de 
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resíduos, associações ambientalistas, entre 

outras entidades.  

Em termos de funcionamento do clube, numa 

primeira fase e para motivar os colegas, foram 

colocados cartazes na sala dos professores e 

os que estivessem interessados, inscreviam-

se nas actividades que consistiam em 

percursos pedestres por várias áreas 

protegidas do nosso país, aos Sábados. Para 

a organização destes eventos, José Bentes 

contactou pessoalmente algumas instituições 

e pessoas, como, por exemplo, uma 

arqueóloga da Câmara Municipal de Vila do 

Conde para a visita à Cividade de Bagunte. O 

envolvimento da Câmara também passou pela 

facilitação de transportes. Para além desta 

visita, os professores inscritos visitaram 

também as Serras da Freita (Arouca) e do 

Gerês (Calcedónia e outras zonas), Serra da 

Arga (Viana do Castelo); um percurso urbano 

(escadarias do Porto) e os Picos da Europa 

(Espanha).  

Esta estratégia resultou porque, de facto, para 

2005/2006 já há muitos professores que 

querem colaborar no Eco-clube. Por exemplo, 

há uma professora de Biologia que vai 

coordenar o Programa “Jovens Repórteres 

para o Ambiente”. Outra professora de 

Biologia vai colaborar numa auditoria 

ambiental à escola, um professor de Físico-

química vai-se dedicar aos recursos hídricos e 

a explorar com os alunos as propriedades da 

água; em Geografia um professor ligará a 

Meteorologia aos problemas ambientais; em 

oficinas de EVT (Educação Visual e 

Tecnológica) vão interligar Ambiente e Arte; a 

“Energia” será contemplada pelo professor de 

Electrotecnia e José Bentes continuará 

responsável pelos percursos pedestres. 

Portanto, haverá uma articulação curricular a 

vários níveis, ao contrário do ano lectivo 

anterior, em que só foi integrada a Biologia (8º 

ano). A este propósito e referindo-se ao futuro, 

o proponente do clube lembrou que o 

Programa Eco-Escolas prevê, precisamente, 

que haja essa articulação curricular. 

Além do trabalho mais intenso com os 

professores, também foram desenvolvidas 

algumas actividades com os alunos. Assim, o 

trabalho com os alunos era realizado quando 

algum professor faltava, segundo o regime de 

substituição de professores. Estes dedicaram-

se à criação de um “(…) viveiro de árvores.”, à 

dinamização de um placar que estava 

inutilizado, com vista a divulgar as actividades 

do clube (tipo jornal de parede) e à 

colaboração na publicação do boletim do Eco-

clube, o qual contou com duas edições.  

Os espaços verdes da escola foram o tema 

mais trabalhado com os alunos pois, segundo 

José Bentes, “(…) era mais fácil levar os 

alunos a conhecer as plantas”. O “viveiro” 

chegou a contar com 100 árvores, entre 

cedros e pinheiros mansos (um deles cedido 

pelo Banco de Sementes de Amarante). A 

partir desta iniciativa, comemoraram o Dia 

Internacional da Terra, sendo oferecidas 

árvores aos professores, devidamente 

identificadas. José Bentes informou-nos que 

também procedem à separação dos resíduos, 

embora não o façam nas salas de aula; que 

têm pilhómetros e que estão a recolher as 

tampas das garrafas de plástico. Apesar das 

actividades com os alunos terem acontecido 

quase todas no espaço da escola, houve 

ainda a oportunidade de visitar a Lipor e uma 
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estação de tratamento de águas residuais. 

Este projecto não teve apoios financeiros 

exteriores, tendo o professor acrescentado 

que “(…) também não foram pedidos”. 

A forma que o coordenador do Clube teve 

para avaliar este projecto foi através do 

número de participantes nas actividades, 

principalmente de professores, aspecto este 

salientado como um dos principais sucessos.

Apesar do sucesso com os professores, “(…) 

a falta de educação dos alunos (ex. lixo 

atirado no chão) … e de uma cultura ambiental 

e cívica (…).” continua a ser uma das 

principais dificuldades ou factores de “(…) 

desânimo.”. 

Este professor deu-nos ainda a sua opinião, 

sobre as competências que um docente deve 

ter para desenvolver e coordenar um projecto 

de educação ambiental. Pensa que um 

professor deve ter os conhecimentos básicos 

de Biologia e que deve haver empatia com os 

alunos para estes aderirem, isto é “(…) 

motivar os alunos para a causa.” Em terceiro 

lugar, devem procurar formação em várias 

áreas como, por exemplo, o Ecoturismo. 

 

O projecto, na perspectiva dos alunos 

Conversámos também com alguns alunos que 

participaram na criação do “viveiro de 

árvores”, no âmbito do Eco-clube: o André 

Sousa, o João Fonseca, a Vânia Muco e o 

Miguel Pereira. 

Explicaram-nos que, no âmbito do Clube, 

plantaram árvores e regavam-nas 

regularmente. Também cortaram garrafas e 

puseram terra dentro para servir de 

sementeira para pinheiros mansos. Três 

destes alunos gostaram muito de plantar as 

árvores, de regá-las e do contacto, em geral, 

com a natureza.  

Os três rapazes informaram-nos que, com 

esta iniciativa, aprenderam a plantar uma 

árvore e “(…) o que devemos fazer para que 

uma árvore cresça saudável.” Referiram 

também a importância do “solo fértil” e 

lembraram-se dos excrementos dos animais 

como adubo. 

Segundo estes alunos, com o projecto “(…) 

está-se a dar mais oxigénio. (…). Mais 

fotossíntese.” e mais espaços verdes. Como 

dizem, o projecto também foi uma maneira de 

fazerem mais visitas de estudo. O entusiasmo 

pelo projecto é tal que todos eles querem 

continuar a fazer este tipo de actividades, 

principalmente ao ar livre. Um dos alunos 

disse, entusiasmadamente, que já tinha 

ensinado aos seus pais e ao irmão como se 

planta uma árvore e acrescentou, com 

orgulho, que tem várias laranjeiras e limoeiros 

em sua casa. 

Se fossem professores e pudessem modificar 

alguma coisa do que fizeram, plantariam os 

espaços verdes em toda a escola, por uma 

questão estética e, lembrando-se da escassez 

de água, regariam menos vezes o jardim. 

Os pais e o pessoal não docente não foram 

envolvidos no Eco-clube da escola. 

 

Breve caracterização da escola  
Localização: Avenida Júlio Saúl Dias, 4450-673 Vila do Conde 

Níveis de ensino leccionados: 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário 
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Nº total de alunos: 1800 

Nº total de professores: 150  

Pessoal não docente (nº): 40 (10 funcionários da secretaria, dois funcionários da manutenção, cinco 

funcionários da cantina e 23 auxiliares de acção educativa) 

Esta escola de Vila do Conde encontra-se num meio misto entre o rural e o urbano. De facto, mesmo os jovens 

que vivem nas zonas rurais, já não têm uma cultura tradicionalmente “rural”, preferindo vir para a cidade. De uma 

forma geral, são poucos os alunos que vão para ao Ensino Secundário, completando apenas o 9º ano. Em 

termos de actividades económicas das famílias, perto da escola existe uma comunidade piscatória (Caxinas). 

Em termos físicos, a Escola Secundária José Régio é composta por três pavilhões de aula, um pavilhão de 

oficinas, uma pavilhão com ginásio, dois pavilhões pré-fabricados, com duas salas cada e um bloco 

independente de balneários. 

Desde há quatro anos a esta parte que é elaborado, em Conselho Pedagógico, o Projecto Curricular de Escola. 

 
Ficha técnica do projecto 

Principais objectivos: Contribuir para a educação ambiental da população escolar. 

Temas ambientais alvo: Espaços verdes da escola, Ecoturismo, e Resíduos 

Principais actividades do projecto: Percursos pedestres, para professores, por várias áreas naturais; criação 

de um viveiro de árvores; a dinamização de um placar para divulgar as actividades do clube e a colaboração na 

publicação do boletim do Eco-clube. 

Nº de anos de existência: 1 ano 

Nº médio de professores envolvidos/ano: coordenação: 1 (em 2004/2005) e entre 6 e 8 (em 2005/2006)  

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 22 (uma turma do E. Secundário) e 150 alunos do 3º 

Ciclo (7º e 8º anos no Dia Mundial da Terra e no viveiro de árvores) 

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 0

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 0

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 1

professor/coordenador de Educação Física que está na escola há 18 anos e tem 26 anos de serviço. 

Que estruturas regionais de EA utilizam: Lipor e uma estação de tratamento de águas residuais 

Principais parceiros: Câmara Municipal de Vila do Conde 

Principais sucessos: O elevado número de participantes nas actividades e a vontade de continuar o projecto. 

Principais dificuldades: A falta de educação dos alunos (ex. lixo atirado no chão) e de uma cultura ambiental e 

cívica que constitui um factor de desânimo. 

 
Coordenador(a) do projecto: José Bentes 

Área disciplinar: Educação Física 

Telefone: 252 640 400 

E-mail: geral-esjr@portugalmail.pt, cnat_fquimica@esc-joseregio.mail.pt)



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável – anexo 9    145 

Escola [Colégio Internato dos Carvalhos] 
Concelho [Vila Nova de Gaia] 
Projecto [Clube Ciência Viva] 
 

O projecto do Clube Ciência Viva sobressai pela importância dada à diversão e 
descontracção das aprendizagens que aguça a motivação dos alunos. Sublinhamos a 
procura de espaços ao ar livre e de ambientes relaxados para a realização das 
actividades, dando oportunidade de os alunos terem um contacto directo com a 
natureza, e a oportunidade que os mesmos têm em assistir a processos de produção 
de determinados produtos de época (vinho, alfaces, cenouras). O projecto foi pensado 
por um único professor que desenvolveu toda a planificação. O professor André 
Sousa contou que a implementação do projecto foi facilitada pela abertura e 
disponibilidade da escola: “Foi um trabalho árduo mas ao mesmo tempo fácil porque 
a escola estava preparada para isto.”. Todos os anos atingem o limite de inscrições, 
tal demonstra a motivação e interesse dos alunos pelo clube: “(…) Também é a 

alegria com que os alunos estão no clube, porque isto não é uma actividade que tenha 
avaliação, é uma actividade para promover o lazer, para eles descansarem, para 
aumentarem o conhecimento deles mas sem o factor avaliação. Por isso, é que a 
maior parte das actividades são ao ar livre em locais de descontracção.” 

 

Caracterização do projecto  
O projecto do Clube da Ciência Viva foi criado 

conjuntamente com mais 5 clubes com a 

finalidade de preencher uma tarde livre no 

horário dos alunos, que passavam esse tempo 

no colégio.  

Os objectivos definidos para o projecto 

incidiram sobre o debate de temáticas e a 

sensibilização dos alunos para as questões 

ambientais e a criação de uma perspectiva 

diferente do meio ambiente que nos rodeia; a 

formação de cidadãos informados e 

conscientes o desenvolvimento de uma cultura 

de preocupação com os temas ambientais e a 

criação de um espírito crítico. 

A planificação e organização do projecto do 

Clube da Ciência Viva foram estruturadas 

unicamente pelo professor André Sousa que 

começou por fazer uma rigorosa pesquisa, 

“(…) porque há uma série de actividades para 

as quais eu estava sensibilizado mas não 

estava preparado, como é o caso da horta 

biológica.” Utilizou como estratégia recorrer a 

todos os recursos disponíveis na escola, 

desde os funcionários que estão a tempo 

inteiro, até aos laboratórios que se classificam 

ao nível universitário em termos de condições 
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e materiais. É um projecto de custo zero. O 

professor André Sousa considera que este 

projecto foi possível, uma vez que, “(…) temos 

muitas condições.”. O apoio dado pela 

direcção da escola foi fulcral, acharam o 

projecto bastante interessante e facilitaram 

todo o processo. O balanço que faz é bastante 

positivo: “Foi um trabalho árduo mas ao 

mesmo tempo fácil porque a escola estava 

preparada para isto.”  

As actividades desenvolvidas tiveram um 

carácter muito prático, experimental e os 

alunos tinham a oportunidade de acompanhar 

todo o processo. Por exemplo, “Começamos 

pela produção de vinho, os alunos foram 

apanhar uva, esmagaram-na e provaram o 

sumo. Fizemos também a produção do iogurte 

para verem o processo de fermentação que 

está previsto no currículo (...)”. Para além 

destas actividades trabalharam na horta 

biológica, fizeram a compostagem, trabalham 

a reciclagem de papel, fizeram trilhos de 

interpretação da natureza e fazem orientação 

pedestre e este ano investiram na recolha de 

pilhas. Na recolha de pilhas “(…) conseguimos 

envolver toda a comunidade educativa, 

fizemos dinâmicas de grupo com todas as 

turmas para criar competitividade entre elas e 

foi muito giro.”.  

Estas temáticas foram privilegiadas uma vez 

que são questões actuais, relevantes e são 

acções proveitosas para a formação dos 

alunos “(…) e o ambiente é uma questão de 

sobrevivência. Este ano vamos continuar 

neste registo mas com actividades diferentes, 

vamos analisar a qualidade da água, e vamos 

continuar a fazer sensibilização nesta área.” 

Os resultados do projecto foram alcançados. 

Na opinião do professor André Sousa não 

estavam previstas grandes ambições, 

simplesmente aspiravam que os alunos 

gostassem de participar no clube, 

assimilassem conhecimentos de forma 

relaxada e se sentissem sensibilizados para os 

temas tratados e, tal como nos relatou o 

professor, esses resultados foram alcançados: 

”foi fazer que os alunos procurassem o clube 

com alegria e o que é certo é que nós não 

temos vagas para todos os alunos que nos 

procuram. Penso que isso fala um pouco pelo 

projecto: não podemos ter mais que 25 alunos 

e temos sempre o dobro das inscrições. (…) 

Também é a alegria com que os alunos estão 

no clube, porque isto não é uma actividade 

que tenha avaliação, é uma actividade para 

promover o lazer, para eles descansarem, 

para aumentarem o conhecimento deles mas 

sem o factor avaliação. Por isso, é que a maior 

parte das actividades são ao ar livre em locais 

de descontracção.”  

Este projecto foi pensado em consonância 

com os conteúdos programáticos, de forma a 

que os alunos tivessem uma referência prática 

dos conteúdos “(…) que é o caso da 

fermentação e da horta biológica porque são 

assuntos relativos ao 5º e 6º ano das ciências 

naturais. No 5º ano quando quero falar de 

plantas levo a turma a ver o trabalho que o 

Clube Ciência Viva fez na horta.” 

As problemáticas trabalhadas inspiram-se nos 

problemas do dia-a-dia e nos conteúdos 

abordados no currículo através do projecto 

procura incutir hábitos e sensibilizar os alunos, 

porque é uma forma de entrar em casa dos 

pais e chegar até eles. O professor André 
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Sousa manifestou que considera que nestas 

idades os alunos têm um grande poder de 

absorção de informação e estão muito 

receptivos a todo o tipo de conhecimentos. 

Deste modo, enquanto problemas 

ambientais/sociais trataram: “Temos a 

qualidade da água, por um lado porque faz 

parte do currículo e por outro porque é 

essencial e está a escassear. (…) A 

reciclagem, a reutilização que tem tudo a ver 

com o tipo de vida que levamos, com o 

consumo, são tudo problemas ambientais e 

sociais para os quais eles ainda estão muito 

abertos. Portanto nós vamos infiltrando essas 

ideias que eles levam para casa, como é o 

caso da separação, da recolha de pilhas, sei 

que isso vai tendo impacto e tem 

consequências positivas.”  

Não existe um envolvimento directo por parte 

da comunidade no clube, mas há interesse 

pelo que é desenvolvido ”As actividades estão 

divulgadas na Net e sentimos que há 

curiosidade sobre aquilo que executamos. O 

envolvimento é mais no sentido de pequenas 

ajudas que o clube precisa e as pessoas vão 

dando.”. 

O professor André Sousa não faz uma 

avaliação criteriosa nem formal do projecto do 

clube. Baseia-se sobretudo pela procura dos 

alunos, pelos comentários dos pais, dos 

funcionários e dos alunos.  

Os principais sucessos do projecto dizem 

respeito à significativa divulgação do clube que 

tem sido importante, pois é uma forma de 

projectar o que fazem e de lhe dar maior 

impacto as suas acções. Assim como o 

envolvimento dos alunos e da escola no clube. 

As dificuldades encontradas no decorrer do 

processo são expressadas pelo professor 

André Sousa da seguinte forma: “(…) talvez a 

falta de contacto com as instituições 

universitárias que nem sempre respondem aos 

nossos apelos.” 

A formação do professor entrevistado facilitou-

lhe a concepção, gestão e implementação do 

projecto: ”Eu tirei o mestrado em Ecologia 

Aplicada o que foi bastante útil para aquilo que 

estou a fazer, não só em termos de 

capacidades científicas mas de conhecer 

outras pessoas, que foi o caso da Faculdade 

de Ciências e da Católica, pois estive a fazer 

parte do mestrado na Escola Superior de 

Biotecnologia e isso permitiu-me o contacto 

com outras experiências.” 

As indicações sobre as competências e 

formação que os professores devem ter foram: 

“Acima de tudo é preciso ter vontade e 

sensibilidade para estes temas, para os alunos 

e olhar para a escola de uma maneira 

diferente. E claro, que a formação é muito 

importante não podemos pensar que só o bom 

senso é suficiente. Podemos recorrer à 

imprensa aos livros e à Internet mas a 

componente formal da formação é 

importantíssima, sem dúvida.” 

 

O projecto, na perspectiva dos alunos  
Os alunos do 6º ano do Colégio Internato dos 

Carvalhos, através do diálogo que 

mantivemos, manifestaram o seu gosto e 

interesse pelo Clube da Ciência Viva. 

Lamentaram o facto de este ano não poderem 

participar porque haviam muitas inscrições e 

tinham de dar a oportunidade aos mais novos. 
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Durante a conversa salientaram várias vezes o 

cultivo da horta, os jogos na floresta e a 

actividade na praia onde estudaram as algas e 

os animais das rochas. Ficaram sensibilizados 

sobretudo para a importância de se defender o 

ambiente pois está bastante poluído e de 

transmitir estas noções às pessoas: “Que é 

importante defender-se a natureza porque ela 

está muito poluída, aprendemos que devemos 

alertar as pessoas, falar com elas sobre isso e 

ajudá-las a perceber como é.” 

Acham que o projecto desenvolvido pelo 

professor estava muito completo e que se 

deveria incentivar as pessoas para fazerem 

projectos ambientais. Divertiram-se a aprender 

e a ensinar o que aprendem no clube à família.  

 

O projecto, na perspectiva dos 
pais/encarregados de educação  

No Colégio dos Carvalhos foi entrevistado o 

Sr. Rui Jorge, no função de pai, que 

desempenhou um papel activo no 

acompanhamento da sua filha nas actividades 

do Clube da Ciência Viva, facto que foi 

facilitado por estar directamente envolvido na 

direcção do colégio, permitindo-lhe também ter 

conhecimento do projecto. Acerca do projecto 

este pai disse-nos: ”(…) o professor André 

está envolvido com a Agenda 21 e muito 

sensibilizado para as questões ambientais e 

desenvolveu um série de actividades.” 

 Acompanha de perto a vida escolar e extra-

escolar da filha: ”Quando a minha filha levava 

um trabalho ajudava-a e fazia pesquisa sobre 

a água, sobre a compostagem, sobre a 

reciclagem e dava-lhe todo o tipo de apoio e 

informação e esclarecia-lhe dúvidas.” 

Para concretizar esta ajuda à sua filha foi 

necessário ter, acima de tudo: ”Cultura Geral. 

Não senti a necessidade de procurar mais 

informação porque o projecto não tem um 

nível de exigência científica elevada, acho que 

qualquer pessoa minimamente informada 

consegue acompanhar o seguimento do 

mesmo.” 

Mudou um hábito devido à influência da filha: 

”sobretudo a nível de reciclagem. Mudei 

recentemente de casa e tive que pôr um 

ecoponto doméstico porque foi uma das 

exigências da minha filha.” 

O projecto, na perspectiva do pessoal não 

docente  

Embora não tenha um grande envolvimento na 

actividade do clube, Fátima Silva, auxiliar de 

acção educativa, relatou-nos a sua experiência 

e o que vai observando da rotina do projecto. 

Informou-nos de imediato que ao alunos 

participam no clube com grande interesse e 

motivação: “Os miúdos participam com muito 

entusiasmo, às vezes até brigam uns com os 

outros para mudarem de clube porque não há 

vagas para todos. Eu acho que eles participam 

muito e são muito interessados, porque aquilo 

é giro é diferente.” 

Sempre que tem possibilidade, a auxiliar vai 

ajudando o professor e os alunos nos seus 

afazeres, compra as sementes para a horta, 

ajuda os miúdos a trocarem de roupa para não 

se sujarem, ajudou-os a fazer um espantalho, 

entre outras coisas.  

Não considerou ter a necessidade de se 

informar mais para ajudar nas tarefas do 

clube, os seus conhecimentos e a sua 
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experiência foram-lhe suficientes: ”Sou filha de 

um lavrador e foi habituada e criada a lidar 

com essas coisas. Prontos os conhecimentos 

do dia-a-dia (…)” 

 

Breve caracterização da escola  
Localização: Rua do Padrão, nº 83 Carvalhos, 4415-284 Pedroso 

Níveis de ensino leccionados: 2º e 3º ciclo do Ensino Básico e Secundário 

Nº total de alunos: 1500 

Nº total de professores: 150 

Pessoal não docente (nº): 70 

Esta instituição escolar caracteriza-se pela tradição, porque é uma entidade quase centenária, pelo rigor e ao 

mesmo tempo pela a inovação, uma vez que são abertos e receptivos. Tal como refere o professor entrevistado, 

André Sousa, “É um colégio que esteve sempre aberto à novidade.” É um colégio urbano e em termos 

económico-sociais classifica-se num grau médio alto. Apesar da instituição Escola ser cada vez mais 

caracterizada por um ambiente multicultural e com alunos bastante diversificados, o Colégio Internato dos 

Carvalhos acolhe uma população homogénea. Recebem alunos vindos de vários sítios, por exemplo, têm alunos 

no ensino básico de Santa Maria da Feira do Porto e de Gaia. No secundário é mais abrangente, funcionam em 

regime de internato, portanto, recebem alunos de todo o país. 

 
Ficha técnica do projecto: 

Principais objectivos: o debate de temáticas e a sensibilização dos alunos para as questões ambientais; criar 

uma perspectiva diferente do meio ambiente que nos rodeia; a formação de cidadãos informados e conscientes; 

criar uma cultura de preocupação com os temas ambientais e a criação de um espírito crítico. 

Temas ambientais alvo: higiene, limpeza e reciclagem 

Temas ambientais alvo: qualidade da água; compostagem; reciclagem; separação; recolha de 

pilhas 

Principais actividades do projecto: produção de vinho; processo de fermentação; horta biológica; 

compostagem; reciclagem de papel; fizeram trilhos de interpretação da natureza e orientação pedestre; recolha 

de pilhas  

Nº de anos de existência: 2 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 1 

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 25 (5º/6ºano de escolaridade) 

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 2 

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 0 

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 1 professor de 

Ciências com 8 anos de experiência 

Que estruturas regionais de EA utilizam: Centro de Educação Ambiental das Ribeiras de Gaia 
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Principais parceiros: Laboratório Associado da Universidade do Porto 

Principais sucessos: divulgação; envolvimento dos alunos e da escola 

Principais dificuldades: falta de contacto com as instituições universitárias que nem sempre estão receptivas 

 

Coordenador(a) do projecto: André Sousa 

Área disciplinar: Ciências 

Telefone: 227860460 

E-mail: andrefsousa@cic.pt 
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Escola [EB 2,3 da Madalena] 
Concelho [Espinho] 
Projecto [Projecto Terra – transversalização curricular e 
consciência ambiental] 
 

O projecto Terra prima pela transversalidade no tratamento das temáticas ambientais, 
pelo respeito da individualidade de cada individuo, pela visão alargada e integrada do 
que é o meio ambiente e pela valorização dos interesses de todos na concretização 
das actividades. Estas directrizes que definem o Projecto Terra seduziram a 
professora Maria Luísa Carreira que apresentou o projecto à escola. É importante 
sublinhar o carácter empenhado e dedicado da professora Maria Luísa Carreira que 
apesar de todos os percalços encontrados pelo caminho da implementação do 
projecto não desistiu, pelo contrário, aguçou a vontade de este ano fazer mais e 
melhor. O interessante do projecto Terra, segundo a professora Maria Luísa Carreira, 
é estimular os professores a estarem integrados num grupo com os mesmos 
objectivos e a comunicarem entre si, para conjuntamente fazerem um trabalho mais 
rico e sob várias perspectivas: “Acho que as pessoas têm uma visão muito restrita 

nesta área, pensam que estas temáticas estão centradas no professor de biologia e 
têm uma visão ecológica muito diminuta, consideram que nada tem a ver com o 
Homem.”. 

Caracterização do projecto  
O Projecto Terra I foi apresentado à 

professora coordenadora Maria Luísa Carreira, 

pelo Eng. Rui Leal e a Dra. Márcia Andrade. 

Existe o Terra I que está direccionada para o 

1º ciclo e o Terra II vocacionado para os 2º e 

3º ciclos. Este projecto tem que ver com a 

transversalidade do currículo e com a criação 

de uma consciência ambiental.  

O interessante do projecto Terra, segundo a 

professora Maria Luísa Carreira, é o facto de 

proporcionar aquisição conhecimentos; é uma 

(re)motivação para reavivar juntos dos alunos 

os assuntos ambientais; é uma forma de todos 

os professores estarem integrados, desde a 

história à matemática e tem um carácter sócio-

ambiental muito vincado.  

O projecto está a ser implementado por todos 

os professores da área de projecto, uns 

envolvem-se mais, outros menos e outros 

fazem-no sem terem consciência disso.  

Segundo a opinião da professora entrevistada: 

“Acho que as pessoas têm uma visão muito 

restrita nesta área, pensam que estas 
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temáticas estão centradas no professor de 

biologia e têm uma visão ecológica muito 

diminuta, consideram que nada tem a ver com 

o Homem.”  

A professora considera que o projecto Terra 

faz todo o sentido para o director de turma, 

pois este desempenha o papel de promotor da 

transversalidade curricular. É um excelente 

meio, uma vez que é simples e objectivo mas 

nem sempre eficaz. Mas tal acontece, por 

culpa dos professores, que são o principal 

obstáculo, pois não querem dar tempo, não 

querem senta-se à mesa e não querem ter um 

pouco mais de trabalho. Apesar destas 

dificuldades a professora conserva uma 

perspectiva optimista: ”Também penso que 

isto se vai vencer.” 

Resumindo, a aplicação do Projecto Terra na 

escola EB 2,3 da Madalena foi uma iniciativa 

da professora que teve conhecimento dele e 

pediu aos promotores para irem à escola fazer 

uma apresentação ao Conselho Directivo. O 

Conselho Directivo ficou cativado e propôs o 

projecto ao Conselho Pedagógico. Este, por 

sua vez, aprovou o projecto e estendeu a toda 

a escola.  

Em termos de organização para a 

implementação do projecto a professora 

pensou que enquanto directora de turma seria 

fácil integrar o projecto na área de projecto, de 

forma a haver um contributo de todas as 

disciplinas. Assim sendo, a área de projecto ia 

gerar o conhecimento por parte de todas as 

disciplinas. Para facilitar o trabalho e a 

coordenação entre disciplinas deveria ser 

nomeado um coordenador do projecto que 

fosse o líder, mas não houve uma organização 

profunda. 

Os objectivos do projecto assentam na

transversalização curricular, na criação de 

uma consciência ambiental e no 

desenvolvimento de um olhar criativo sobre 

aquilo que nos rodeia.  

O Projecto Terra tem uma metodologia 

subjacente, segundo a qual, se parte sempre 

da individualidade de cada aluno que funciona 

como uma ponte de integração de cada 

indivíduo no projecto. É um grande potencial 

para o director de turma, trabalha-se e 

respeita-se a individualidade. 

As actividades consistiam num trabalho com 

os alunos num espaço curricular e não 

disciplinar. Houve alunos que trabalharam a 

temática do planeta terra em termos mais 

genéricos fizerem, por exemplo, um jornal, 

interpretação de imagens, uma banda e uma 

peça de teatro. As actividades realizadas 

foram privilegiadas porque foram os alunos 

que as sugeriram. 

Os temas apresentados cruzam com o 

currículo, versam sobre, por exemplo: a 

cidadania; a água; a conservação da natureza; 

a saúde e a poluição. São propostas que 

tocam as áreas curriculares e são transversais 

aos currículos. 

No Projecto Terra não houve envolvimento da 

comunidade, não houve oportunidade de se 

estabelecerem parcerias e foi um projecto que 

não implicou custos. No caso dos pais, da 

direcção de turma da professora Maria Luísa 

Carreira, a mesma tentava persuadi-los para 

que estes se implicassem no processo: “Na 

minha direcção de turma aderiram todos os 
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professores (história, geografia, inglês, 

biologia). Nas outras turmas depois dependia 

de quem estava à frente do trabalho da área 

de projecto.” No entanto, não foi um 

envolvimento significativo. O mesmo se 

passou com o pessoal não docente da escola: 

“não sabe, mas aderem facilmente, não houve 

tempo para chegar lá (este ano começou 

muito atrapalhado e nós fomos tapando 

buracos, não houve tempo para muitas 

planificações).” 

No que diz respeito à avaliação, no ano 

passado não houve avaliação do projecto mas, 

para este ano: ”estou a pensar em grelhas de 

avaliação para os alunos e para os 

professores e que está relacionada com a 

avaliação curricular, pretende-se uma auto e 

uma hetero-avaliação dos alunos e 

professores. Tem que se saber que temas e 

trabalhos que foram feitos nos vários níveis de 

ensino para não haver sobreposição e 

repetição de trabalhos.” 

De acordo com o discurso da professora 

entrevistada, os resultados do projecto não 

foram alcançados: “Achei que os resultados 

ficaram muito aquém do pretendido. E o que 

eu pretendia era o envolvimento directo de 

todos os professores.” 

O principal sucesso do projecto foi o 

envolvimento dos alunos: “(…)ficaram 

dispostos a tratarem determinados assuntos 

mesmo que no início se mostrassem 

reticentes. Ficaram interessados e sentiram 

que fizeram alguma coisa e que houve 

resultados.” 

 As principais dificuldades centraram-se: na 

falta de uma planificação, nos conselhos de 

turma que não se implicaram, no deficiente 

comportamento dos alunos e na falta de 

competências dos alunos. Um dos obstáculos 

sublinhados pela professora Maria Luísa 

Carreira foi o facto de os alunos terem 

projectos e não terem competências para os 

desenvolverem, por exemplo, propuseram-se 

a fazer o jornal e escreviam muito mal 

português. 

 

O projecto, na perspectiva dos alunos e o 
projecto  
Na óptica do Bernardo, da Ana e da Bárbara, 

do 8º ano, o projecto consistiu num teatro, 

onde foi trabalhada a temática sobre as 

consequências presentes e futuras da 

intervenção do homem na Terra.  

A participação deles esteve muito relacionada 

com a elaboração e concretização do teatro: 

”Fizemos o teatro, escrevemos o guião e 

actuamos. “Gostaram de toda a actividade em 

si: “Gostamos de ter escrito o guião e de o 

representar”. Lamentaram o facto de não 

terem alcançado os seus objectivos. Não 

conseguiram apresentar o teatro fora da 

turma, a finalidade era apresentar aos pais e 

às outras turmas.  

A lição que tiraram desta actividade foi muito 

significativa para eles: “Aprendemos que se 

agora cuidarmos do nosso planeta os nossos 

netos vão ter um mundo mais equilibrado, se 

continuarmos como estamos a poluir o nosso 

planeta depois vamos sofrer graves 

consequências. Já é tarde para nós curamos a 

ferida mas podemos tentar parar com a 

poluição que estamos a fazer”. 

Sentem que através do teatro os bons hábitos 

quotidianos que tinham para com o ambiente 
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foram fortalecidos e consideram que: “A partir 

de um teatro as pessoas conseguem ver 

melhor a realidade. A maior parte da turma 

sabe que reciclar é importante, mas para 

aqueles menos atentos foi um bom aviso. “ 

No balanço que fazem, não acham que 

mudaram alguma coisa nas suas vidas: 

“Mantemos os hábitos.” Mas, consideram que 

pode haver pessoas que tenham alterado os 

seus hábitos depois do teatro. Pensam ter 

transmitido alguma coisa aos alunos da turma: 

“A turma aprendeu com este trabalho, pois 

aprende-se sempre alguma coisa.” 

Uma das coisas que ambicionam é 

representar o teatro que fizeram para os pais e 

para as outras turmas, para concretizarem o 

objectivo que ficou pendente:” Gostávamos de 

terminá-lo. Era giro apresentá-lo aos pais e às 

outras turmas e transmitir-lhes aquilo que nós 

aprendemos.” 

Se pudessem, estes alunos mudavam a forma 

como se fazem e apresentam os projectos 

ambientais, tornavam-nos mais interactivos: 

”Mudávamos o modo como se apresenta os 

projectos, fazíamos coisas mais interactivas, 

através de jogos e teatros.” Para além disso, 

mudavam: “Os alunos darem o exemplo e 

limparem os espaços, a escola está um pouco 

suja e os jardins mal tratados.” 

Em termos de aprendizagens novas nesta 

área, “Gostávamos de saber porque estão a 

acontecer os furacões nos EUA, a camada do 

ozono que está a ser destruída, pensamos que 

era interessante percebemos o que está a 

acontecer para poder corrigir.”  

 

Breve caracterização da escola  
Localização: Rua Professor Manuel Cardoso Ribeiro  

4405-786 Madalena, Vila Nova de Gaia 

Níveis de ensino leccionados: 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico 

Nº total de alunos: 530 

Nº total de professores: 50 

Pessoal não docente (nº): 17 

Ficha técnica do projecto: 

Principais objectivos: a transversalização curricular, a criação de uma consciência ambiental e o 

desenvolvimento de um olhar criativo sobre aquilo que nos rodeia 

Temas ambientais alvo: cidadania; água; conservação da natureza; saúde e a poluição 

Principais actividades do projecto: consistiam num trabalho com os alunos num espaço curricular e não 

disciplinar. Houve alunos que trabalharam a terra em termos mais genéricos fizerem, por exemplo, um jornal, 

interpretação de imagens, uma banda e uma peça de teatro 

Nº de anos de existência: 1 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 5

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 530 
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Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 0 

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: 0 

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: 1 professor de 

história; 1 professor de geografia; 1 professor de Inglês; 1 professor de Biologia 

Que estruturas regionais de EA utilizam: 0 

Principais parceiros: 0 

Principais sucessos: o envolvimento dos alunos 

Principais dificuldades: a falta de uma planificação; os conselhos de turma que não se implicaram; o deficiente 

comportamento dos alunos e a falta de competências dos alunos 

 

Coordenador(a) do projecto: Luísa Carreira 

Área disciplinar: Geografia 

Telefone: 227129939 

E-mail: luisacarreira@hotmail.com 
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Escola [Centro Social de Sandim] 
Concelho [Vila Nova de Gaia] 
Projecto [Eco-Escolas] 
 

O Centro Social de Sandim exerce uma forte intervenção na formação da primeira 
infância e da infância, preocupando-se que as crianças recebam uma educação 
abrangente que as oriente no sentido da sustentabilidade ambiental. Uma prova disso 
é o projecto Eco-Escolas desenvolvido pelo mesmo. O programa Eco-Escola não está 
vocacionado para crianças tão novas e o Centro com o seu empenho e interesse 
consegui ser o primeiro a nível nacional a aderir ao programa. O objectivo base do 
projecto do centro é desenvolver uma educação ambiental coerente. Pretendem com 
o mesmo consciencializar todos indivíduos, não só as crianças, mas também a 
população envolvente para a necessidade de preservar e cuidar do ambiente: “As 

pessoas vizinhas do centro também acabam por se envolver.”. Até ao momento já 
conseguiram alcançar um maior envolvimento da comunidade, a mudança de 
mentalidades e a maior abertura do pessoal docente para esta problemática, porque 
muitos eram renitentes à ideia de aplicar a educação ambiental a crianças tão 
pequenas. 

 

O projecto, na perspectiva do coordenador 

O Centro Social de Sandim fez uma proposta 

e candidatou-se ao programa Eco-Escolas, e 

foi o primeiro centro a nível nacional com uma 

população tão jovem, que recebeu a 

oportunidade de trabalhar o Eco-Escolas, uma 

vez que este programa está destinado para 

escolas e para alunos a partir do 1º ciclo. Após 

terem conseguido trazer o projecto Eco-

Escolas para o Centro fizeram os ajustes 

necessários, tendo em conta a idade das 

crianças às quais se destinava e as suas 

necessidades. Este ano o tema é: “Uma terra 

para viver, um planeta para amar!” 

O primeiro objectivo base do projecto do 

centro é ter uma educação ambiental 

coerente. Pretendem com o mesmo 

consciencializar todos indivíduos, não só as 

crianças, mas também a população envolvente 

para a necessidade de preservar e cuidar do 

Ambiente. 

Conseguem isso através de actividades; da 

ajuda e divulgação nos media; têm também 

um boletim informativo que depois é entregue 

aos pais/encarregados de educação; é ainda 

efectuado nas reuniões dos pais/encarregados 

de educação um resumo das actividades que 

foram realizadas e sobre as que vão fazer, 
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para que estes estejam informados de todos 

os passos dados. 

No que concerne aos resultados do projecto, 

nota-se uma grande mudança de mentalidade 

e de comportamentos de há 3 anos para cá, 

quer ao nível das crianças quer da população 

de Sandim. 

O projecto Eco-Escolas do Centro Social de 

Sandim parte de uma auditoria ambiental, logo 

no início de cada ano, de forma a saberem 

quais vão ser as áreas alvo de debate e que 

problemas terão de ser trabalhados. Embora 

existam certas temáticas já estipuladas que 

têm de ser impreterivelmente focadas, uma 

vez que fazem parte das directrizes gerais do 

Projecto Eco-Escolas.  

São sete os passos que têm de concretizar 

para a realização do projecto. Foi salientada a 

constituição de um conselho - o Conselho Eco-

Escolas - do qual fazem parte vários 

representante: Educadores de Infância, 

Auxiliares de Acção Educativas, Serviços 

gerais, Pais, Junta de Freguesia ou Câmara, 

Associações Culturais, Industrias e Comercio 

– que participam no projecto com as suas 

diferentes opiniões. Através da união de 

esforços conseguiram, por exemplo, ter 

ecopontos em todos os locais perto das 

escolas e em todos os locais estratégicos da 

freguesia. 

Tal como se pode constatar, para a 

organização interna para a execução do 

projecto seguem os parâmetros definidos pelo 

programa geral das Eco-Escolas: ”Não há uma 

organização nossa, a organização é do 

programa. 

Temos de seguir os 7 passos rigorosamente, 

senão não conseguimos cumprir o programa.” 

Este programa é de cumprimento de um ano 

inteiro, poderá ser alongado mais do que um 

ano, caso a instituição em questão o deseje. 

Para isso, têm que predeterminar qual é a 

periodicidade das reuniões, avaliações, 

registos e depois será feito um dossier das 

actividades que é entregue à Associação para 

fazerem um estudo e análise. 

A directora do centro, Alzira Lima, destacou 

que vão receber, este ano, um galardão que 

significa que cumpriram coerentemente os 

objectivos que se propuseram alcançar. E 

reforçou também que participam em diversas 

actividades. Entre elas: 

- Recolhem materiais como pilhas e 

consumíveis de computadores 

- Têm uma horta pedagógica onde semeiam e 

plantam produtos biológicos, cultivados sem 

pesticidas 

- Têm um protocolo com o Parque Biológico de 

Gaia onde fazem actividades de atelier ligadas 

com o projecto que estão a desenvolver nesse 

ano 

- Fazem visitas a várias quintas pedagógicas 

- Como o ano passado o tema foi sobre os 

transportes, fizeram campanhas de 

sensibilização sobre a prevenção rodoviária  

- Também fazem algumas acções de formação 

no âmbito do tema que se propõem trabalhar 

nesse ano 

- Têm um hino de Eco-escolas e no final do 

ano elaboram um Eco-codigo composto com 

por 12 frases 
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Estas actividades são privilegiadas porque 

fazem um levantamento das necessidades e 

tentam responder de acordo com os 

problemas identificados.  

Como é um programa que já se desenvolve há 

3 anos procuram a inovação e a diferença com 

o intuito de manterem as pessoas e as 

crianças envolvidas no projecto com 

motivação e interesse.  

Uma das principais problemáticas 

reconhecidas é o consumismo: “nós não 

consumimos matérias recicláveis, não 

estamos a preservar o ambiente, mas os 

materiais reciclados são mais caros que os 

convencionais, o que para uma instituição de 

solidariedade privada sem fins lucrativos não 

tem dinheiro para investir e alterar estas 

situações. Portanto, é urgente encontrar outras 

soluções viáveis, ou seja, sermos inteligentes 

com pouco.”

Outro problema é o uso excessivo dos 

transportes, “(…) contudo na nossa sociedade 

moderna é impensável abdicar dos transportes 

principalmente para quem vive fora dos 

centros, que não têm metro ou transportes 

públicos.” Assim como o consumo da água “ 

(…) devido à escassez da agua neste ano.”

Este projecto do Centro Social de Sandim 

conta com o envolvimento da comunidade, 

quer das pessoas que se associam ao projecto 

através do conselho Eco-Escolas quer dos 

pais, instituições culturais, empresários que 

muitas vezes são os próprios mecenas: ”As 

pessoas vizinhas do centro também acabam 

por se envolver.”

O financiamento é quase nenhum. O apoio 

que há é mais logístico, por exemplo, quando 

precisam de algum transporte a Câmara de 

Gaia disponibiliza um autocarro. Mas, também 

fazem a recolha de fundos através das festas, 

exposições, feira do livro, feiras ecológicas, 

entre outras actividades. 

A avaliação de todo o processo do Eco-

Escolas no Centro Social é efectuada de 

diferentes formas, que estão enquadradas no 

programa geral das Eco-Escolas. 

Primeiro, seguem um método de grelhas de 

análise. Todas as actividades elaboradas nas 

diferentes salas são analisadas com uma 

grelha, de acordo com os objectivos que 

queriam atingir, quais foram as actividades 

desenvolvidas, quais foram os resultados 

finais e é a partir destas grelhas de análise 

que fazem uma avaliação. 

Esta avaliação é sempre dinâmica, ou seja, “a

avaliação que é feita hoje, voltamos a (re)fazer 

a meio do ano e no final do ano, portanto, são 

sempre feitas três avaliações do projecto.”

Depois existe um plano de acção com 

actividades e um cronograma definido que 

também é avaliado. 

Os sucessos do projecto reflectem-se no maior 

envolvimento da comunidade; na mudança de 

mentalidades e na maior abertura do pessoal 

docente para esta problemática, porque muitos 

eram renitentes à ideia de aplicar a educação 

ambiental a crianças tão pequenas. As 

maiores dificuldades sentidas dizem respeito à 

dificuldade de envolver os pais na vida do 

centro que faz parte da vida dos seus filhos: 

”Pôr os pais a trabalhar no projecto, porque 

acham que quem tem de trabalhar são os 

professores e as crianças – este é o principal 

objectivo este ano: é mudar esta ideia. 
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Responsabilizar os pais como os educadores, 

por exemplo, ensinamos às crianças certos 

comportamentos, mas estas quando chegam a 

casa “desaprendem. Os pais também têm de 

ser educados!”

O projecto, na perspectiva dos 

pais/encarregados de educação e o 

projecto 

No Centro Social de Sandim entrevistamos 

uma mãe, Alice Pereira, que, por coincidência, 

começou a trabalhar este ano no centro e tem 

dois filhos que o frequentam. Através do seu 

discurso transpareceu-nos que está informada 

acerca do projecto e que desempenha um 

papel activo dentro do mesmo: “É um projecto 

ambientalista em que o centro está inserido, 

em que tentamos incutir nas crianças atitudes 

e hábitos que levem a favorecer análises e 

conceitos relativamente ao ambiente, como 

por exemplo, poupar a água, preservar o meio 

ambiente, e uma série de objectivos.”

A sua participação consistiu em ajudar o filho 

na recolha de materiais e mostrar que se 

interessava pelos novos conhecimentos sobre 

o ambiente que ele estava a adquirir no centro: 

“Correspondi aos pedidos do meu filho para 

trazer objectos e utensílios para a escola, 

como copos de iogurte, garrafas de água, e 

além disso também ouvia as proposta que ele 

tinha para a redução da água, fazer ecoponto 

em casa e separação dos resíduos.” 

Quando se envolveu no projecto sentiu a 

necessidade de procurar algumas informações 

sobre o mesmo: “Saber, antes de mais, o que 

era um projecto ambientalista, quais os 

objectivos que se proponham a trabalhar aqui 

no centro e o que eu poderia fazer e que 

atitudes tomar para ajudar.” 

Foram algumas as mudanças que fez depois 

de estar no projecto, procurou acima de tudo 

aplicar o que aprendeu e o que se fazia no 

projecto: “Separação dos resíduos, poupança 

da água, preservar mais o ambiente (…).” 

O projecto, na perspectiva do pessoal não 
docente e o projecto  

Maria da Conceição Correia, auxiliar de acção 

educativa, iniciou a entrevista, dizendo que 

achou o projecto muito interessante. E deu 

alguns exemplos das actividades: ”Foi à base 

da reciclagem, separação de lixos, foi pedido 

aos pais que trouxessem pilhas para reciclar 

(houve um concurso e foi benéfico porque 

ganhámos um prémio em livros), houve uma 

feirinha de material reciclado que era vendido 

aos pais.” 

A sua intervenção incidiu na construção de 

materiais reciclados para vender na feirinha 

promovida no âmbito do projecto: ”Foi mais a 

trabalhar com materiais de reciclagem para a 

feirinha, para vender, e a separação.” 

Para participar no projecto: ”Usei a minha 

experiência e acompanhava a educadora que 

preparava os trabalhos e nos comunicava o 

devia ser feito.” Confessa que começou a 

separar o lixo depois de ter participado no 

projecto, (antes não o fazia) e que começou a 

ter mais cuidado com o ambiente. 
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Breve caracterização da escola  
Localização: Rua Teatro Amador, 120 Sandim, 4415-897 Vila Nova de Gaia 

Níveis de ensino leccionados: Creche, apoio à creche, Jardim-de-infância e ATL 

Nº total de alunos: 200 

Nº total de professores: 10 

Pessoal não docente (nº): 30 

Sandim é uma freguesia bastante extensa, situada no concelho de Vila Nova de Gaia que apesar da sua 

proximidade com a cidade é ainda uma zona rural.  

A maior parte da população trabalha fora da freguesia, porque esta não tem base de apoio para empregar tanta 

gente, ou seja, não há indústria em número suficiente que permita evitar essa saída. 

É uma freguesia dinâmica e jovem e possui um vasto leque de infra-estruturas de apoio social: centro de dia para 

os idosos, centro de saúde (novo), escolas básicas e três escolas do pré-escolar. 

O Centro Cultural de Sandim está inserido na Rede Social, em cujo diagnóstico foi identificado que a maior 

carência desta zona é a assistência à terceira idade (embora já esteja a ser neste momento construído um lar) e 

a falta de empregabilidade. Outro facto que sobressaiu do diagnóstico foi necessidade de mais jardins-de-

infância.   

 
Ficha técnica do projecto 

Principais objectivos: ter uma educação ambiental coerente. Pretendem com o mesmo consciencializar todos 

indivíduos, não só as crianças, mas também a população envolvente para a necessidade de preservar e cuidar 

do ambiente. 

Temas ambientais alvo: transportes; consumo; água; reciclagem 

Principais actividades do projecto: recolhem materiais como pilhas e consumíveis de computadores; têm uma 

horta pedagógica onde semeiam e plantam produtos biológicos, cultivados sem pesticidas; têm um protocolo 

com o Parque Biológico de Gaia onde fazem actividades de atelier ligadas com o projecto que estão a 

desenvolver nesse ano; fazem visitas a várias quintas pedagógicas; tendo em conta que no ano passado o tema 

foi sobre os transportes, fizeram campanhas de sensibilização sobre a prevenção rodoviária; também fazem 

algumas acções de formação; têm um hino de Eco-Escolas e no final do ano elaboram um Eco-codigo composto 

por 12 frases. 

Nº de anos de existência: 3 

Nº médio de professores envolvidos/ano: 10 

Nº médio de alunos envolvidos/ano/nível de ensino: 200 

Nº médio de pessoal não docente envolvido/ano/função: 30 

Nº médio de pais directamente envolvidos no projecto/ano: nas festas vêm todos os pais; nas reuniões têm 

uma assiduidade de 70/80%; nas actividades programadas em que pedem ajuda aos pais 30 % e nas acções de 

formação 5%  

No último ano lectivo, nº de professores, área de ensino e anos de experiência de cada: Educadores de 

Infância, Auxiliares de Educação e Educadores de ensino especial – 10 



Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável – anexo 9    161 

Que estruturas regionais de EA utilizam: Parque Biológico de Gaia; Centro de Educação Ambiental das 

Ribeiras de Gaia; Parque da Cidade do Porto; Bombeiros; Escola Equestre de Aveiro (quinta pedagógica) 

Principais parceiros: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Junta de Freguesia de Sandim, Parque Biológico 

de Gaia  

Principais sucessos: maior envolvimento da comunidade; na mudança de mentalidades e na maior abertura do 

pessoal docente para esta problemática, porque muitos eram renitentes à ideia de aplicar a educação ambiental 

a crianças tão pequenas. 

Principais dificuldades: dificuldade de envolver os pais na vida do centro; responsabilizar tanto os pais como 

os educadores no envolvimento do projecto 

 
Coordenador(a) do projecto: Alzira Lima 

Telefone: 22734739 

E-mail: teatro.amador.sandim@clix.pt 
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