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Público-Alvo (Alunos destinatários) 

     Turma 7ºC                                                                                                                                                                                       

Breve descrição da Atividade 

         O mundo vive momentos de grandes desafios em muitas vertentes. Uma das mais relevantes tem que ver com 
as questões ambientais, que voltaram à ordem do dia muito por força da intervenção de cidadãos individualmente, 
como a jovem Greta Thunberg, que evoluíram para fenómenos globais, mas também pela ação de organizações 
ambientais a nível regional, nacional ou internacional. 
         Neste contexto, a Turma C do 7º ano vai participar no projeto “Vamos cuidar do planeta”, coordenado pela 
ASPEA- Associação Portuguesa de Educação Ambiental, sendo outros parceiros do projeto o Centre for Colaborative 
Learning (Inland Norway University), a  Assembleia da República, o IPDJ -Instituto Português do Desporto e Juventude 
e o CJL-Centro de Juventude de Lisboa, a Universidade Nova de Lisboa, 5 Centros de Formação de Associação de 
Escolas (CFAE) e a Direção Geral de Educação. 
         O projeto surgiu de uma candidatura ao Programa Cidadãos Ativ@s, cofinanciado pelo Fundo EEAgrants, 
suportado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, sendo a Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação Bissaya 
Barreto, entidades gestoras deste programa. 
O objetivo geral do projeto é reforçar a cultura democrática e a consciência cívica de jovens em idade escolar, através 
da implementação da metodologia do projeto europeu “Let´s take care of the planet!” em Portugal, de uma forma 
estruturada e em rede. Tem uma duração de 30 meses (Abril 2019 – Setembro 2021). 
         O desenvolvimento deste projeto contempla várias fases, contando-se que, este ano letivo, os alunos 
identifiquem desafios ambientais locais, investiguem e planeiem uma ação de mudança. Seguidamente, pretende-se 
que implementem e comuniquem, numa conferência de escola, a ação de mudança. Prevê-se, ainda, uma 
conferência regional, numa fase mais adiantada do ano letivo. Os professores da turma das disciplinas de Ciência 
Naturais, Geografia e Educação Visual e a professora bibliotecária, Dora Morgado, estão em formação, no âmbito 
deste projeto, que visa o recurso à aprendizagem ativa enquadrada no Projeto de Autonomia e Flexibilidade 
Curricular. 
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