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           Projeto One Smile, São Tomé e Príncipe 
 
 

“(…) A Educação, para além de constituir um direito humano fundamental, é igualmente um 

pré-requisito para se atingir o desenvolvimento sustentável e um instrumento essencial à boa 

governação, às tomadas de decisão informadas e à promoção da democracia. 

Consequentemente, a educação para o desenvolvimento sustentável pode contribuir para que 

a nossa visão se torne realidade. Ela desenvolve e reforça a capacidade dos indivíduos, dos 

grupos, das comunidades, das organizações e dos países para formar juízos de valor e fazer 

escolhas no sentido do desenvolvimento sustentável. Pode ainda favorecer uma mudança das 

mentalidades, permitindo tornar o mundo mais seguro, mais saudável e mais próspero, 

melhorando assim a qualidade de vida. A educação para o desenvolvimento sustentável pode 

favorecer a reflexão crítica, uma maior consciencialização e uma autonomia acrescida, 

permitindo a exploração de novos horizontes e conceitos e o desenvolvimento de novos 

métodos e instrumentos (…)” 

 
 
 

(Estratégia da CEE/ONU para a Educação para o Desenvolvimento Sustentável) 
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1 – Introdução ao Projeto Planeta Azul na Tua Terra: 

 

Embora Portugal tenha adotado uma estratégia de preservação do meio ambiente e uma 

evolução para a transmissão de conceitos de cidadania, este ainda se encontra aquém dos 

seus objetivos, não sendo estes possíveis de alcançar se a sua comunidade não estiver toda 

envolvida, e atenta. 

 

É neste contexto que a Fundação da Criança, cuja designação é por si só elucidativa, vem dar o 

seu contributo social nas suas áreas de intervenção, interagindo com as realidades culturais do 

país, com especial enfoque para a educação ambiental, cidadania, formação, animação social e 

demais áreas que pela sua transversalidade se interligam quase que por obrigação. 

 

Pretende-se que o trabalho a realizar se desenvolva num espaço de seis anos, período que 

consideramos mínimo para os resultados esperados e práticos que tendam a um caminho que 

conduza à sua sustentabilidade. 

 

Durante estes seis anos, pretende-se que o Projeto “Planeta Azul – na Tua Terra” percorra as 

onze regiões de Portugal, sendo que o Algarve será a região piloto onde o projeto terá início 

em janeiro de 2007 e terminará em janeiro de 2008.  

 

  

2 - Enquadramento Geral: 

 

2.1 - Projeto “Planeta Azul – Na Tua Terra”  

 

Portugal, atualmente, ainda se encontra aquém das suas metas no que concerne à educação 

ambiental e à cidadania.  

 

O próprio governo português coloca no centro da sua estratégia para o desenvolvimento do 

país, a preocupação com a política de ambiente e do ordenamento do território. Este intuito 

prende-se com o facto de se querer reforçar as preocupações ambientais nas suas diferentes 

políticas sectoriais. 
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Tendo a noção de que é necessário criar sinergias e indo ao encontro dos propósitos 

defendidos pelo país, a Fundação da Criança (FC), em parceria com todas as associações locais 

interessadas, câmaras municipais, agrupamentos escolares, e todos outros possíveis parceiros, 

propõe-se a dinamizar o projeto acima identificado, cujo objetivo conduzirá a um processo 

gradual de sustentabilidade, iniciando pela educação em termos formativos, visando atingir 

uma intervenção nas áreas do ambiente, saúde e cidadania, com o propósito de se melhorar 

cada vez mais as competências dos elementos locais que, no futuro, terão a responsabilidade e 

a competência de dar continuidade a esta intervenção. 

 

Este projeto coaduna-se com os “Objetivos de Desenvolvimento do Milénio”, nomeadamente 

no que neles se refere o ponto 7: “assegurar a sustentabilidade ambiental”, bem como com os 

da Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável – DEDS (2005/ 

2014).  

Exemplos destes últimos são:  

 Estimular e consolidar uma cultura de cruzamento de saberes e de cooperação entre 

os vários agentes.  

 Transformar a escola (nos vários graus de ensino) num pólo de incorporação e difusão 

dos valores do desenvolvimento sustentável, assim como de informação e educação 

para o desenvolvimento sustentável.  

 Promover entre os jovens uma cultura de cidadania e de participação cívica ativa e 

estimular práticas que promovam o desenvolvimento sustentável. 

Para que este processo se garanta e atinja os seus objetivos, é necessário que agregue agentes 

representativos, sob pena de não se conseguir os resultados pretendidos. Para assim 

complementar o trabalho já desenvolvido pela Fundação da Criança, existem já apoios de 

outras entidades, de diferentes organismos, como por exemplo: 

 

 - Instituto da Droga e Toxicodependência (IDT); 

 - INAG – Instituto da Água; 

 - Águas do Algarve; 

 - ALGAR; 

- UNESCO; 
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- GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente; 

- UALG - Universidade do Algarve; 

- Instituto de Conservação da Natureza (ICN); 

- Parque Natural da Ria Formosa (PNRF); 

- UNICEF; 

 - Direção Regional de Agricultura do Algarve; 

 - CEAL – Confederação de Empresários do Algarve; 

 - Quinta Formosa; 

- outros. 

 

Porém, a Fundação da Criança encontra-se a negociar novas parcerias com várias entidades 

públicas e privadas, pretendendo que esta seja uma constante ao longo de todos os locais de 

intervenção, permitindo assim uma maior interação com a sociedade civil e as realidades 

locais. 

 

 

2.2 - Breve historial da Fundação da Criança 

 

A Fundação da Criança (FC), com sede no Bairro da Liberdade em Campolide – Lisboa, é uma 

Instituição Privada de Solidariedade Social (IPSS) sem fins lucrativos, com estatuto de 

Organização Não Governamental para o Desenvolvimento – ONGD, de acordo com o 

preceituado na Lei 66/98 de 14 de outubro. 

 

Tem como princípio base, o apoio a crianças nas áreas de educação ambiental, lúdico-

pedagógica, humanitária, social, cívica e cultural. 

Ao longo dos seus 15 anos de existência, são várias as ações desenvolvidas pela Fundação da 

Criança, que revelam know-how no âmbito da cooperação com outros parceiros, das quais se 

destacam: 

 

1. Projetos “Bem Estar, Bem Ser, Bem Parecer”, “Juntos vamos Brincar e Aprender” – 

São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Guiné e Cabo Verde. 

As ações enumeradas foram realizadas pontualmente nos 5 países. No entanto em Cabo 

Verde, há já 3 anos se veem desenvolvendo continuadamente, com o apoio e parceria da 
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Câmara Municipal do Sal, e na cidade de São Tomé este programa tem sido desenvolvido 

durante este último ano (2006). 

 

Nestas ações são valorizados aspetos dos mais elementares, relacionados com cuidados 

básicos de saúde, higiene, cidadania e ambiente, entre outros, cujos ensinamentos se 

transmitem de uma forma lúdico-pedagógica e frutuosa, contando com o envolvimento das 

crianças, pais, professores, instituições e agentes governamentais.  

 

2. Pinturas Unidas, Amizade sem Fronteiras – Europa, PALOP’s e América Latina; 

Com crianças dos diferentes países envolvidos; foram dinamizadas ações com contributos no 

combate ao racismo e xenofobia. Destacamos destas ações a contribuição da Fundação da 

Criança e seus parceiros, para que as crianças de cada um dos países envolvidos elaborassem 

pinturas em telas, através do fornecimento do material para o efeito, que foram enviadas à 

Fundação da Criança, para serem ligadas entre si e criarem uma tela gigante, exibida numa 

exposição na cidade de Lisboa. 

Na exposição participaram representantes de todos os países envolvidos, com uma média de 

sete crianças por país, onde se dinamizaram ações no campo social que se revelaram de 

grande valia para os participantes. Destaque-se que, das crianças participantes, algumas 

conseguiram apadrinhamentos que resultaram em bons frutos, como são exemplo de algumas 

crianças, hoje adolescentes, estarem a estudar em Portugal, subsidiados pelos ditos padrinhos. 

 

3. Projeto “Planeta Azul” - Portugal  

Durante três anos e meio, entre 1999 e 2002, Portugal conheceu o Planeta Azul, uma 

exposição itinerante a nível nacional, cujo lema era “Ama o Planeta, ele é teu”, que tinha 

várias galerias, tais como a “Galeria dos Animais”, a “Galeria das Artes Plásticas”, a “Galeria das 

Reciclagem”. Foram 70 as cidades que acolheram a exposição, que teve uma participação ativa 

de 700.000 crianças. 

 

4. Projeto Europeu “Planeta Azul” – Portugal, França e Irlanda. 

 

Debruçou-se sobre as temáticas do ambiente, cidadania, sustentabilidade, educação, 

prevenção, segurança e direitos humanos, tendo várias frentes de abordagem destes mesmos 
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temas. Em todos os países foram realizadas exposições itinerantes, ações de formação, 

atividades de campo, manuais pedagógicos, websites, entre outros. 

Neste projeto, que se iniciou em 2002 com término em 2006, a Fundação da Criança teve o 

papel de Chefe de Fila, o que, em termos europeus, representa:  

 

 Capacidade de dinamizar processos de parceria em consórcio, na medida em que o 

Planeta Azul se desenvolveu com cinco parceiros de projeto e mais de 120 parceiros 

associados, nos 3 países participantes;   

 Conhecimento como forma de garantia de aprendizagem mútua;  

 Capacidade organizativa e financeira. 

 

Nas diferentes ações desenvolvidas ao longo do projeto, ascendem a cerca de setenta as 

parcerias nacionais realizadas, que vão desde Ministérios, Entidades Públicas e Privadas e 

Sociedade Civil, o que por si só é revelador da capacidade dos dirigentes da Fundação da 

Criança nas dinâmicas sociais. 

 

5. Criação dos seguintes núcleos da Fundação da Criança: 

   

 Cabo Verde, Ilha do Sal (2004) 

 São Tomé e Príncipe, Cidade de São Tomé (2005) 

 Portugal, Cidade de Faro (2006) 

 Cabo Verde, Ilha de São Vicente (2007)  

 

 

6. Projeto “One Smile”, o objetivo principal deste projeto é promover e contribuir para o 

desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Pretende-se que o trabalho a realizar, se 

desenvolva num espaço temporal de dez anos, período que se considera aceitável para se 

poderem observar resultados práticos e sustentados. Pretende-se apresentar ao longo do 

período descrito, projetos cujo período de execução não seja inferior a dois anos, que 

permitirá aferir se a implementação de processos e metodologias vai ao encontro das reais 

necessidades das populações em estudo, que a concretizar-se dará maiores e melhores 

indicadores para que o trabalho prossiga noutros projetos. 
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      Numa primeira fase este projeto é constituído por 3 grandes programas: 

 Programa Crescer Crescendo  

 Programa Saúde 

 Campanha Comunitária para o Turista  

 

Numa segunda fase é constituído por 1 grande programa 

 

  Programa de valorização sócio-económica de comunidades específicas. 

 

 

2.2.3- A Fundação da Criança no Algarve 

 

A Campanha “O Ambiente é a Vida. Vamos Viver” (1992-1994), em colaboração com a 

Câmara Municipal de Loulé, São Brás de Alportel, Faro e Olhão. Contou com jogos do 

ambiente, recolha de lixo, plantação de arbustos, castelos de areia, passeios de barco e 

helicóptero, visitas a reservas, festivais, entre outros. A campanha também esteve durante o 

mês de junho de 1994 no Aquashow – Complexo de Animação Turística do Algarve, por onde 

passaram cerca de 25 mil crianças das escolas do ensino básico. 

 

 

    Fig. 2 – Campanha “O Ambiente é a Vida”, Aquashow 

 

 “Festival das Canções Ecológicas” (1994), Cine-Teatro Louletano – Loulé; 

 

 “Festival Infantil de Vestuário e Adereços Ecológicos” (1994), Jardim do Pescador, em 

Olhão; 



Planeta Terra, Planeta Água, Planeta Cidadão, … rumo à mudança! 

 

 

 

 

10 
 

 

Fig. 3 – Festival Infantil de Vestuário e Adereços Ecológicos, Olhão 

 “Exposição do Parque Jurássico”, em Albufeira e Quarteira, apadrinhada pela 

Fundação da Criança em 1994; 

 

                                   

Fig. 4 – Exposição do parque Jurássico, Albufeira 

 

 Limpezas de Praia (1994 a 1996), em colaboração com a Câmara Municipal de Tavira, 

Vila Real de Santo António, Faro e Olhão. Realizaram-se durante os períodos de verão 

e sempre associadas a atividades lúdico-pedagógicas. 

 

 

Fig. 5 – Campanhas de limpeza de praia 
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 Festas de Natal, desde 1992 e até ao presente em diversas localidades.  

No âmbito da temática do Natal é de salientar a Campanha de Natal da Fundação da Criança 

intitulada “fim-de-semana Família Solidária” ocorrida no passado mês de novembro de 2006 

no Instituto Português da Juventude em Faro, e na zona Ribeirinha do Alvor, em colaboração 

com a Câmara Municipal de Portimão, na qual foi efetuada a recolha de material escolar, 

brinquedos e primeiros socorros destinados às crianças desfavorecidas de Portugal, Cabo 

Verde e São Tomé e Príncipe. 

 

 

Fig. 6 – Campanha “fim-de-semana Família Solidária”, Faro 

 

 Campanhas Coastwatch (2005 e 2006), em colaboração com o GEOTA, Quinta 

Formosa, Associação de Produtores em Aquacultura do Algarve, Câmara Municipal de Loulé e 

Quinta do Lago S.A. Estas campanhas são sempre associadas a atividades sobre as temáticas 

do ambiente e da cidadania, realizadas pelas crianças e adultos participantes. 

 

                        

 

 

 

 

 

 Fig. 7 – Atelier de criatividade PA / Coastwatch        Fig. 8 – Monitores Pa / Coastwatch 
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3 – Escolha da “Rota do Algarve” 

 

A Fundação da Criança já deu os primeiros passos que anteveem o sucesso deste projeto, visto 

que, no âmbito do Projeto Planeta Azul bastante trabalho foi efetuado nesta região do país. 

Além da passagem da exposição por diferentes localidades da região Algarvia, esta também foi 

o berço que acolheu a grande maioria das atividades de campo pontuais e das semanas de 

atividades de educação ambiental, decorridas da atribuição de prémios no âmbito do projeto 

Planeta Azul. Existem portanto, muitos contactos efetuados, bem como parcerias 

imprescindíveis estabelecidas, que permitem levar a bom termo a realização de diversas 

atividades, bem como a maximização da qualidade de informação prestada no decorrer das 

mesmas. 

 

As semanas de atividades e atividades de campo pontuais decorreram durante o período de 

fevereiro a dezembro durante quatro anos consecutivos (2002/2006) na área do Parque 

Natural da Ria Formosa, abrangendo vários concelhos, e contaram com a participação de 

imensas crianças de diversas faixas etárias, quer a nível nacional quer a nível internacional. 

 

           

                Fig. 9 – Pinturas faciais               Fig. 10 – Confeção de queijos (Paúl)     

  

      Fig. 11 – Atelier de reutilização (PNRF) 

 

Durante estas atividades foram desenvolvidas iniciativas de caráter lúdico e pedagógico, 

integrados nos currículos educacionais dos 3 países, e que visaram essencialmente a 

sensibilização para o ambiente, para a cidadania e para diversas profissões do setor primário, 
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ligadas à natureza e seus recursos. Como abordagem transversal foram sempre utilizados os 

conceitos da sustentabilidade, prevenção e segurança.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 – Direção Regional              Fig. 13 – Viveiros de bivalves          Fig. 14 – Escola de Trânsito  

    de Agricultura do Algarve                        (Ria Formosa)                   de Albufeira 

 

Muitas temáticas foram abordadas tais como a Biologia, Ecologia, Ambiente, Geologia, 

Genética, Biodiversidade, Recuperação de Habitats, Proteção da Natureza, Agricultura, 

Pecuária, Pesca, Aquacultura, Qualidade e Segurança Alimentar, Segurança Rodoviária, entre 

outros.  

 

 Foram realizadas atividades em vários locais, tais como: Centro de Educação Ambiental do 

Paúl, Direção Regional de Agricultura do Algarve, Escola de trânsito de Albufeira, Quinta do 

Lago, Ómega Parque, Zoomarine, Viveiros de bivalves, Estação do Ramalhete, Universidade do 

Algarve, Ria Formosa, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

     

              Fig. 15 – Estação do Ramalhete                          Fig. 14– Aulas de canoagem   

                         (Universidade do Algarve)             (Quinta do Lago) 

 

Devido ao impacto positivo que as atividades da Fundação da Criança tiveram junto das 

comunidades escolares, muitas são as solicitações por parte de alunos, educadores, autarquias 

e parceiros no que se refere à continuidade do projeto. 
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4. Objetivo global do projeto “Planeta Azul na Tua Terra” 

 

A Fundação da Criança, no seu breve historial apresenta parte das atividades que envolvem 

cooperação, com o propósito de demonstrar o seu conhecimento neste tipo de projetos e 

porventura a valia que pode imprimir num projeto a que se proponha realizar. 

 

Em termos globais, o “Planeta Azul – na tua terra” trata-se de um projeto que é resultado de 

uma análise efetuada no terreno. Os diferentes projetos desenvolvidos por todo o país, nos 

últimos 15 anos e sempre em regime de parcerias, permitiram à instituição ter uma visão 

global e específica das necessidades, nas áreas de educação para o ambiente e para a 

cidadania. 

 

Este projeto pretende ajudar a alcançar os objetivos gerais de “desenvolvimento da 

conservação da natureza e biodiversidade” e “do desenvolvimento regional” e promover a 

implementação de duas das medidas consideradas prioritárias pelo governo: “aposta na 

educação para o ambiente e ordenamento do território nas escolas” e “realização de 

campanhas mediáticas sobre problemas concretos”. Pretende ainda, identificar e combater os 

fatores de inércia, garantir recursos humanos qualificados, promover entre as crianças e os 

jovens uma cultura de cidadania e de participação cívica ativa e estimular práticas que 

promovam o desenvolvimento sustentável. 

 

Consequentemente o objetivo global é contribuir para a implementação e desenvolvimento 

sustentável da educação ambiental e cívica, em Portugal. 

 

 

5. Zona de Intervenção 

 

A intervenção desenvolver-se-á numa primeira fase – correspondente a 13 meses - na Região 

do Algarve, com incidência quer nas zonas interiores, que têm menos acesso a este tipo de 

atividades, quer nas zonas litorais. Estamos no entanto, sujeitos a aceitação e parceria prévia 

com autarquias e agrupamentos escolares, que poderão limitar um pouco a seleção prioritária 

de locais de intervenção.  
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6. Estratégias de Implementação  

 

O projeto é dividido em duas grandes fases de ação, relativamente ás atividades: 

 

 Fase 1 – ambiente escolar 

 Fase 2 – ambiente não escolar 

 

Fase 1 

As ações de educação ambiental e cívica serão desenvolvidas junto da comunidade escolar e 

das famílias, de forma contínua nos meses de abril, maio, junho, outubro e novembro (período 

correspondente ao calendário escolar) prevendo-se a abordagem de duas localidades por mês, 

o que perfaz um total de dez escolas no período de cinco meses. Os quinze dias reservados a 

cada localidade incluem reuniões de preparação das atividades, formação de educadores e 

pais, abordagem das diferentes temáticas e um dia final de caráter artístico na qual será feita a 

apresentação dos resultados práticos à comunidade, estando previstas ações de comunicação. 

 

Fase 2 

Durante os meses de julho, agosto e setembro (altura correspondente ao período de férias 

escolar) o projeto passará a intervir nas praias do Algarve através de ações de sensibilização 

ambiental e cidadania relativas às temáticas abordadas em projeto, bem como a campanhas 

de limpeza de praia. Prevê-se uma semana de dinamizações em cada praia, o que perfaz um 

total de aproximadamente treze praias em três meses. 

 

Os métodos de educação ambiental utilizados incluirão oficinas de expressão plástica, 

exposição oral, jogos de cooperação, debates, visitas de estudo, teatro, música, fantoches, 

entre outros. 

 

Serão igualmente realizadas várias ações pontuais durante os meses de março a dezembro, 

que incluem a celebração de datas importantes tais como o Dia Mundial da Água, Dia Mundial 

do Ambiente, Dia Internacional da Terra, Dia Internacional contra o Abuso de Substâncias e o 

Tráfego Ilícito, Dia Nacional da Água, Dia Universal da Criança, entre outros. 
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6.1 Estratégias de Intervenção nas escolas 

 

Durante o primeiro período de implementação do projeto nas escolas (meses de abril, maio e 

junho) foram selecionadas quatro escolas correspondentes às autarquias de Olhão, Albufeira, 

Loulé e Portimão que juntamente com a Fundação da Criança e intervenientes locais, ficaram 

incumbidas de aplicar o modelo piloto em comunidade escolar por forma a aferir a sua 

exequibilidade.  

 

Pretende-se desta forma a participação ativa por parte de professores, representantes de 

associações locais, famílias, autarcas, monitores, parceiros e coordenadores da Fundação da 

Criança na elaboração de um modelo estratégico e sustentável de implementação do Projeto 

“Planeta Azul na Tua Terra” em ambiente escolar. 

 

A abordagem será efetuada em torno de três temas principais: Planeta Terra, Planeta Água e 

Planeta Cidadão, cujas temáticas se encontram representadas nas fichas de atividade nº 1, 2 e 

3 respetivamente. Para cada tema solicita-se uma turma de alunos e um professor 

responsável, que em conjunto com os técnicos da Fundação da Criança será responsável pela 

transmissão dos conhecimentos relativos ao tema. 

 

Prevê-se também a participação de entidades ou organizações que pela área de intervenção se 

adequem às diferentes temáticas, a fim de potenciar a transmissão de conhecimentos. Por 

parte da Fundação da Criança encontra-se já prevista a participação do Instituto das Drogas e 

Toxicodependência para o tema Planeta Cidadão, as Águas do Algarve para o tema Planeta 

Água e da ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A. para o tema Planeta 

Água, entre outros. Cada agrupamento poderá igualmente convidar associações locais a 

participar ativamente em cada temática. 

 

Será pedido aos alunos que preparem uma apresentação artística subordinada ao tema que 

cada grupo se encontra a trabalhar, a fim de apresentar à comunidade escolar no último dia de 

projeto (poderá haver ou não interação entre os três grupos). Também será solicitado a 

apresentação de um poster por grupo subordinado ao tema em questão e destinado a fazer 

parte da exposição “Planeta Azul na Tua Terra”. 
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Encontra-se igualmente contemplada a participação de alunos, professores e outros 

intervenientes no Dia mundial da Criança (1 de junho) onde se pede que voltem a apresentar 

os trabalhos preparados para o dia de encerramento de atividades na escola (Ficha de 

Atividade nº 4). 

 

Para os professores encontra-se prevista uma ação de formação por parte do Instituto das 

Drogas e Toxicodependências (sujeito a confirmação) em data a acordar (Ficha de Atividades 

nº 5). 

 

A segunda quinzena de junho encontra-se reservada á comunicação e disseminação de 

resultados referentes à aplicação do modelo na primeira fase, de forma a serem avaliados os 

métodos utilizados, e encontrada a estratégia de construção do modelo final. Nesta 

importante etapa do projeto contamos com a participação de professores e representantes 

das escolas e agrupamentos participantes na fase piloto do projeto; monitores; técnicos; 

instituições e parceiros (Ficha de Atividades nº6). 

 

 Educar, Formar, Informar e Partilhar são componentes chave na implementação sustentável 

deste projeto. 
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Atividade nº 1 : “ Planeta Terra ” 

 

 

Data de início  

 

14 de maio de 2007 

Data do fim do evento  

 

25 de maio de 2007 

Duração da atividade 

(semanas) 

2 

 

Parceiros Intervenientes: Fundação da Criança; Escola EB 2 3 José Carlos da Maia; 

Agrupamento Escolar; ALGAR - Valorização e Tratamento de Resíduos sólidos, S.A.; Câmara 

Municipal de Olhão; parceiros locais e outros parceiros do projeto. 

 

Grupos-alvo: alunos do 2º ciclo, educadores e famílias. 

 

Objetivos:  

 Reconhecer a Terra e as suas fragilidades. 

 Abordar a temática da interligação entre os padrões de consumo, a depleção dos 

recursos naturais e a produção de resíduos. 

 Aumento da consciência ambiental e consequentemente da cidadania e participação 

ativa. 

 Promover visitas de estudo das crianças aos locais de maior interesse dos parceiros 

envolvidos. 

 Permitir uma adequação do teórico ao prático, no meio envolvente, recorrendo ao 

“aprender fazendo”. 

 Permitir o desenvolvimento cognitivo, físico e social das crianças. 

 Contribuir para a implementação da educação ambiental e cívica enquanto área 

transversal na política das escolas. 

 Apostar no desenvolvimento e aplicação de projetos / ações diferenciadores que 

respondam e antecipem as exigências das comunidades. 
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Descrição do Trabalho:  

 

Tarefa 1 – Seleção do grupo de trabalho - planeamento das atividades e formação. 

 

Tarefa 2 – Biodiversidade – introduzir o conceito de biodiversidade, reconhecendo diferentes 

habitats, diversidade de espécies, a importância dos ecossistemas, da conservação da natureza 

e da biodiversidade, sempre promovendo a utilização sustentável dos recursos. 

 

Tarefa 3 – Poluição, Resíduos, Energias – reconhecer as várias formas de poluição, resíduos, 

como os reduzir, reutilizar e reciclar. As energias “limpas”, novas fontes de energia. (ondas, 

marés, biocombustíveis, etc.). Recursos renováveis e não renováveis. 

Tarefa 4 – Realidade Local – adaptação à realidade local, de modo a promover espaços 

públicos e /ou culturais já existentes. Pretende-se assim valorizar a riqueza do concelho 

divulgando os seus pontos fortes, trabalhando com os agentes locais, detentores desta 

sabedoria, sejam eles autarcas, empresas, crianças ou qualquer membro da população. 

Pretende-se promover este conhecimento através de várias dinamizações, por exemplo, ações 

de comunicação, debates, sessões de esclarecimentos. Este é mais um método de dotar a 

região de meios para a continuação deste trabalho local.  

 

 

Itens produzidos: 

 

I.P.4.1 – Planos das atividades lúdico-pedagógicas adaptados aos diferentes grupos-alvo. 

 

I.P.4.2 – Materiais decorrentes das oficinas lúdico-pedagógicas 

 

I.P.4.3 – Materiais para divulgação junto da população 

 

I.P.4.4 – Materiais destinados à festa de encerramento de atividades  

 

I.P.4.5. – Suportes pedagógicos para desenvolvimento das atividades e para continuidade pós-

projeto 
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Etapas e resultados esperados: 

 

E.R.4.1 – Maior conhecimento das questões ambientais e da natureza 

 

E.R.4.2 – Adoção de práticas corretas de preservação e sustentabilidade ambiental. 

 

E.R.4.3.– Maior sensibilização para a importância da separação e reciclagem dos resíduos, bem 

como as vantagens decorrentes da reutilização e da politica de redução. 

 

E.R.4.4.– Maior sensibilização sobre as consequências ambientais relativas ao não 

aproveitamento dos recursos. 

 

E.R.4.5.– Maior conhecimento sobre os diferentes tipos de energia e promoção da escolha da 

utilização de recursos renováveis. 

 

E.R.4.6.– Maior intercâmbio de entidades locais e melhoria das realidades locais relativamente 

a questões ambientais. 

 

E.R.4.7. – Estimular práticas que promovam o desenvolvimento sustentável e promover a 

seletividade, originando escolhas amigas do ambiente. 
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Atividade nº 2 : “ Planeta Água ” 

 

 

Data de início  

 

14 de maio de 2007 

Data do fim do evento  

 

25 de maio de 2007 

Duração da atividade 

(semanas) 

2 

 

Parceiros Intervenientes: Fundação da Criança; Escola EB 2 3 José Carlos da Maia; 

Agrupamento Escolar; INAG – Instituto da Água; Águas do Algarve; Câmara Municipal de 

Olhão; parceiros locais e outros parceiros do projeto. 

 

Grupos-alvo: alunos do 2º ciclo, educadores e famílias. 

 

Objetivos:  

 

 Abordar da temática da Água – ciclo da água, estados, principais usos, qualidade, 

preservação, entre outros. 

 Reconhecer os oceanos, rios, lagos e lagoas e as suas fragilidades. 

 Aumento da consciência ambiental relativa à preservação dos recursos hídricos e das 

vantagens daí decorrentes. 

 Apoiar a implementação de políticas públicas de saneamento e de educação ambiental 

na formação da cidadania frente à questão da água. 

 Promover visitas de estudo das crianças aos locais de maior interesse dos parceiros 

envolvidos. 

 Permitir uma adequação do teórico ao prático, no meio envolvente, recorrendo ao 

“aprender fazendo”. 

 Permitir o desenvolvimento cognitivo, físico e social das crianças. 

 Contribuir para a implementação da educação ambiental e cívica enquanto área 

transversal na política das escolas. 
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 Apostar no desenvolvimento e aplicação de projetos / ações diferenciadores que 

respondam e antecipem as exigências das comunidades. 

 

 

Descrição do Trabalho:  

 

Tarefa 1 – Seleção do grupo de trabalho - planeamento das atividades e formação. 

 

Tarefa 2 – Água – património do Planeta. Abordagem à temática da água como património do 

planeta, bem como da responsabilidade de cada cidadão nesta matéria.  

 

Tarefa 3 – Proteção e gestão do recurso água e respetivas vantagens - reavaliação dos hábitos 

de consumo. Poluição do meio aquático. Qualidade, higiene e segurança na utilização do 

recurso. Outros. 

 

Tarefa 4 – Realidade Local – adaptação à realidade local, de modo a promover espaços 

públicos e /ou culturais já existentes. Pretende-se assim valorizar a riqueza do concelho 

divulgando os seus pontos fortes, trabalhando com os agentes locais, detentores desta 

sabedoria, sejam eles autarcas, empresas, crianças ou qualquer membro da população. 

Pretende-se promover este conhecimento através de várias dinamizações, por exemplo, ações 

de comunicação, debates, sessões de esclarecimentos. Este é mais um método de dotar a 

região de meios para a continuação deste trabalho local. 

 

Itens produzidos: 

 

I.P.5.1 – Planos das atividades lúdico-pedagógicas adaptados aos diferentes grupos-alvo 

 

I.P.5.2 – Materiais decorrentes das oficinas lúdico-pedagógicas 

 

I.P.5.3 – Materiais para divulgação junto da população 

 

I.P.5.4 – Materiais destinados à festa de encerramento de atividades  
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I.P.5.5.- Suportes pedagógicos para desenvolvimento das atividades e para continuidade pós-

projeto 

 

Etapas e resultados esperados: 

 

E.R.5.1 – Maior conhecimento das questões ambientais e da natureza, relacionadas com a 

água 

 

E.R.5.2 – Adoção de práticas corretas de preservação e utilização sustentável 

 

E.R.5.3.- Informar, sensibilizar e consciencializar os intervenientes sobre as questões relativas 

à água 

 

E.R.5.4.- Maior intercâmbio de entidades locais e melhoria das realidades locais relativamente 

a questões ambientais 

 

E.R.5.5 - Estimular práticas que promovam o desenvolvimento sustentável 

 

 

 

 

 

 

 



Planeta Terra, Planeta Água, Planeta Cidadão, … rumo à mudança! 

 

 

 

 

24 
 

 

 

Atividade nº 3 : “ Planeta Cidadão ” 

 

 

Data de início  

 

14 de maio de 2007 

Data do fim do evento  

 

25 de maio de 2007 

Duração da atividade 

(semanas) 

2 

 

Parceiros Intervenientes: Fundação da Criança; Escola EB 2 3 José Carlos da Maia; 

Agrupamento Escolar; IDT – Instituto das Drogas e Toxicodependências; Câmara Municipal de 

Olhão; parceiros locais e outros parceiros do projeto. 

 

Grupos-alvo: alunos do 2º ciclo, educadores e famílias. 

 

Objetivos:  

 Contribuir para a implementação da educação cívica contínua enquanto área 

transversal na política das escolas, recorrendo à multidisciplinaridade e utilizando a 

arte para educar. 

 Estimular o interesse geral para as questões da cidadania. 

 Permitir uma adequação do teórico ao prático, no meio envolvente, recorrendo ao 

“aprender fazendo”. 

 Divulgação e utilização de espaços comunitários. 

 Aprender a desfrutar de forma sustentável do que a natureza oferece em cada local. 

 Fomentar o envolvimento das famílias, criando laços mais estreitos de interação 

pais/filhos, educadores/educandos, construindo também uma avaliação social destas 

situações. 

 Fomentar nas várias ações um relacionamento ético, com respeito pela individualidade 

e dignidade de cada um. 
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Descrição do Trabalho:  

 

Tarefa 1 – Educação para a saúde e segurança – Conseguir sensibilizar para as questões da 

saúde e segurança (higiene, alimentação e prevenção rodoviária). Identificar conceitos básicos 

de saúde; qualidade e segurança alimentar; vacinação; importância do desporto; entre outros. 

Promover alterações de comportamentos e hábitos, adotando outros mais saudáveis.  

 

Tarefa 2 – Prevenção do risco – Alertar para as dependências, alertando para situações de 

risco, criando uma educação para a tomada de decisão responsável; conhecer/identificar 

comportamentos de risco e promover alternativas aos mesmos; saber atuar em situações de 

risco. 

 

Tarefa 3 – Educação para a tolerância – Permitir um desenvolvimento de competências para a 

diversidade cultural, inter- conhecimento entre comunidades e para a diferença. Trabalhar 

para a criação de um “Espaço para Todos”; onde não exista nenhuma diferenciação; 

promovendo a igualdade de oportunidades. 

 

Tarefa 4 – Realidade local – Adaptação às diversas realidades, de modo a promover espaços 

públicos e /ou culturais já existentes, existindo uma interação com as câmaras municipais e 

associações, fazendo assim a maximização de espaços comuns, onde se irá desenvolver o 

contacto entre pessoas da mesma localidade.  

 

 

Itens produzidos: 

 

I.P.6.1 – Materiais pedagógicos 

 

I.P.6.2 – Planos das atividades lúdico-pedagógicas adaptados aos diferentes grupos-alvo 

 

I.P.6.3 – Relatórios de acompanhamento de grupos-alvo 

 

I.P.6.4.- Suportes pedagógicos para a realização das atividades e para dar continuidade pós-

projeto 
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Etapas e resultados esperados: 

 

E.R.6.1 – Maior conhecimento de questões ligadas à cidadania 

 

E.R.6.2 – Adoção de comportamentos saudáveis e promoção da capacidade de evitar o risco 

 

E.R.6.3.- Promoção das interações familiares / escolares e afetos 

 

E.R.6.4.- Deteção e encaminhamento de casos que necessitem de apoio social 

 

E.R.6.5.- Promover uma cultura de cidadania e de participação cívica 
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Atividade nº 4 : “ Ação Temática Pontual 

 Lúdico- Pedagógica – Comemoração do Dia Mundial da Criança ” 

 

 

Data da atividade  

 

1 de junho de 2007 

Data celebrativa Dia Mundial da 

Criança 

 

 

Parceiros Intervenientes: Fundação da Criança, Escola EB 2 3 José Carlos da Maia; Câmara 

municipal de Olhão; Câmara municipal de Albufeira; outras escolas; parceiros nacionais e locais 

e outros. 

 

Grupos-alvo: Crianças e jovens em idade escolar, professores, educadores, famílias e 

população em geral. 

 

Objetivos:  

 

 Celebração e valorização do Dia Mundial da Criança, quer do ponto de vista ambiental, 

social e cívico. 

 Apresentação pública por parte dos alunos da Escola EB 2 3 José Carlos da Maia 

participantes no projeto, dos materiais e dinâmicas produzidos para o dia de 

encerramento do projeto Planeta Azul na tua Terra na escola. 

 Realização de ações de informação e sensibilização focalizando o cidadão como agente 

de mudança para a sustentabilidade. 
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Descrição do Trabalho: 

 

Tarefa 1 – Preparação – seleção do local de celebração, formulação de conteúdos pedagógicos 

e de atividades temáticas adequadas à data a comemorar, aos destinatários e aos parceiros 

envolvidos. Promoção de reuniões para discussão de planificação diária. 

 

Tarefa 2 – Acompanhamento dos grupos de alunos participantes no evento. 

 

Tarefa 3 – Produção de suportes pedagógicos – permitindo a continuação da mesma atividade 

e promoção de novas iniciativas, fornecendo assim ferramentas para a continuidade na 

abordagem dos vários temas tratados. 

 

Tarefa 4 – Realização de ações de comunicação. 

 

 

Itens produzidos: 

 

I.P.7.1 – Suportes pedagógicos relativos à comemoração do Dia Mundial da Criança. 

 

 

Etapas e resultados esperados: 

 

E.R.7.1 – Valorização do trabalho realizado pelos grupos escolares participantes  

 

E.R.7.2. - Criação de sinergias entre os vários parceiros 

 

E.R.7.3.- Potenciação de diversos projetos através da cooperação concertada 

 

E.R.7.4. - Adoção de práticas corretas de preservação e sustentabilidade ambiental 

E.R.7.5 – Promover uma cultura de cidadania e de participação cívica ativa. 

E.R.7.6 – Estimular práticas que promovam o desenvolvimento sustentável 
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Atividade nº 5 : Ações de Formação / Sensibilização 

 

 

Data da ação 

 

Junho 

(data a definir) 

Entidade Formadora IDT – Instituto das 

Drogas e 

Toxicodependências 

 

Parceiros Intervenientes: Fundação da Criança, Escola EB 2 3 José Carlos da Maia; 

Agrupamento de Escolas, outras escolas, associações locais, institutos, autarquias, monitores 

entre outros. 

 

Grupos-alvo: Jovens, crianças, técnicos, voluntários, estagiários, professores, educadores, 

famílias, sociedade civil, entre outros. 

 

Objetivos:  

 

 Esclarecimento de diversas temáticas relacionadas com substâncias psicotrópicas e 

comportamentos de risco. 

 Dotar os agentes envolvidos de melhores competências para o desenvolvimento das 

suas funções. 

 

Descrição do Trabalho:  

 

Tarefa 1 – Preparação de conteúdos pedagógicos – será realizada a pesquisa e serão 

elaborados os conteúdos pedagógicos e os planos de formação / sensibilização específicos. 

 

Tarefa 2 – Ação de formação – direcionadas para diversos grupos-alvo: pais/educadores; 

famílias/crianças; autarcas/outros, focando diversas áreas pertinentes nas áreas que o projeto 

pretende dinamizar. 
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Tarefa 3 – Avaliação das ações de formação / sensibilização – avaliar as diversas ações de 

comunicação, suas metodologias, temas abordados, participação, entre outros itens. 

 

Tarefa 4 – Produção de suportes pedagógicos – conceção e concretização de suportes 

pedagógicos, de forma a permitir que, após o projeto, todos os participantes fiquem com 

material relativo aos temas, que poderá servir de suporte para a continuidade da aplicação do 

mesmo. 

 

 

Itens produzidos: 

 

I.P.3.1 – Planos de formação / sensibilização 

 

I.P.3.2 – Documentos de avaliação da formação / sensibilização 

 

I.P.3.3 – Manuais de formação / sensibilização 

 

I.P.3.4 – Outros suportes pedagógicos 

 

 

Etapas e resultados esperados: 

 

E.R.3.1 – Formação e sensibilização dos intervenientes, sobre as temáticas abordadas no 

projeto 

 

E.R.3.2 – Efeito multiplicador do conhecimento 
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Atividade nº 6 : “Comunicação e Disseminação de Resultados – Construção do Modelo ” 

 

 

Data da atividade 

 

Entre 25 e 29 de 

junho de 2007 

Número de dias 2 

 

Parceiros Intervenientes: Fundação da Criança; professores e representantes das escolas e 

agrupamentos participantes na fase piloto do projeto; monitores; técnicos; instituições e 

parceiros. 

 

Objetivos:  

 Motivar à participação de todos os agentes envolvidos no processo de criação de uma 

estratégia educativa a aplicar em todo o país. 

 Avaliação qualitativa e quantitativa dos resultados obtidos em cada comunidade 

escolar. 

 Partilha de diferentes pareceres técnicos na construção de um documento comum. 

 Construção do modelo final relativo à aplicação do projeto “Planeta Azul na Tua Terra” 

nas diferentes comunidades escolares. 

 Disseminação de resultados. 

 

 

Descrição do Trabalho:  

 

Tarefa 1 – Preparação de documentação – preparação de documentos que vão ser utilizados 

na avaliação de metodologias de trabalho, de conteúdos pedagógicos, relatórios, resultados, 

propostas de intervenção e de apoio à agência de comunicação.  

 

Tarefa 2 – Debate aberto relativo ás diferentes opiniões e propostas para a elaboração do 

modelo final  
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Tarefa 3 – Elaboração do documento final de aplicação do projeto “Planeta Azul na Tua Terra” 

destinado a ser implementado nas onze regiões de Portugal durante um espaço de tempo de 6 

anos.  

 

 

Itens produzidos: 

 

I.P.8.1 – Modelo estratégico de aplicação do projeto “Planeta Azul na Tua Terra”. 

 

 

Etapas e resultados esperados: 

 

E.R.8.1 – Avaliar o maior número possível de opiniões/sugestões de conceção do modelo final. 

 

E.R.8.2 – Promoção do modelo e respetivos intervenientes na sua elaboração. 
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8. Contactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundação da Criança – Núcleo de Faro 

 

Morada: Rua da Cruz, 28 

8000 – 260 Faro 

 

Tlf: (+351) 289807380 

 

Fax: (+351) 289807318 

 

Tlm: (+351) 914154213 

 

e-mail : fundacaodacrianca.faro@gmail.com 

 

anamanjua@netcabo.pt 

 

 

Coordenação Geral: Ana Manjua (Dr.ª) 

 

Coordenação Técnica: Cátia Cavaco, (Eng.ª) 
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