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O 3º ano iniciou a passos largos o seu projeto intitulado por "Proteger o Planeta 

Azul" com a Ação de Sensibilização realizada por um convidado de Engenharia 

Aeroespacial que veio partilhar a sua enorme paixão. Desde a formação dos planetas à 

importância da atmosfera que protege o Planeta Terra, desde a poluição espacial à 

poluição luminosa, desde as sondas em Vénus e em Marte à Estação Espacial 

Internacional vista da Terra, entre muitas outras partilhas que despertaram a 

curiosidade dos alunos. 

Entretanto com outra perspetiva da imensidão do universo e da verdadeira 

importância de cuidar do nosso Planeta, os alunos do 3º Ano envolveram-se na 

pesquisa de informação sobre o tema segundo um guião disponibilizado aos alunos. 

Numa segunda fase, as turmas do 3º ano caminharam lado a lado com o mesmo 

fim: Proteger o Planeta Azul. E porque pretendemos construir um caminho para o 

futuro, não pudemos deixar de lado as tecnologias de informação e comunicação. 

Após uma fase de pesquisa, lançaram-se num novo desafio, a elaboração de panfletos 

com o objetivo de sensibilizar todos os que nos rodeiam. 

A terceira fase consistiu essencialmente na preparação e comunicação do projeto 

à comunidade educativa através de uma ação de sensibilização, intitulada por 

“Proteger o Planeta Azul”, realizada pelos alunos do 3º ano. Os trabalhos apresentados 

pelos alunos constam em documentos à parte, também eles em formato pdf. 

A responsabilidade pessoal e social, as competências digitais, a colaboração e a 

criatividade foram algumas das competências que este trabalho de projeto pretendia 

desenvolver. 

Mais do que uma boa prática, foi um desafio para todos, enquanto alunos e 

professores do século XXI. Foi inovar e, sobretudo, crescer enquanto cidadãos de uma 

sociedade em constante mudança e de um planeta que devemos cuidar. 

 

Põe-te a caminho e Protege o Planeta! 

 

 

 

 

 
As Professoras Responsáveis, 

Rita Navega e Rita Silva 
 

  



de acordo com o Modelo Pedagógico da Província 

Turma (s): 3º A e 3º B                                                    Ano letivo: 2017-2018 

Tema: Proteger o Planeta Azul. 

Problema/questões: 

 Quais são os problemas ambientais do nosso planeta? 

 O que podemos fazer para evitar ou reduzir o impacto desses problemas 

ambientais? 

 Como podemos sensibilizar as pessoas para esses problemas ambientais? 

Disciplinas envolvidas: Português, Estudo 

do Meio, Expressão Plástica, Expressão 

Dramática, Formação Humana e 

Informática. 

Professores responsáveis: Rita Navega e 

Rita Silva. 

Objetivos/Metas de aprendizagem: 

 Identificar problemas ambientais e 

colaborar em ações ligadas à 

melhoria do meio que o rodeia; 

 Utilizar alguns processos simples de 

conhecimento da realidade 

envolvente (observar, descrever, 

formular questões e problemas, 

avançar possíveis respostas, ensaiar, 

verificar), assumindo uma atitude 

de permanente pesquisa e 

experimentação; 

 Selecionar diferentes fontes de 

informação (orais, escritas, 

observação… etc.) e utilizar diversas 

formas de recolha e de tratamento 

de dados simples; 

 Promover o trabalho cooperativo; 

 Promover a utilização das TIC; 

 Utilizar diferentes modalidades para 

comunicar a informação recolhida. 

Metodologia/Atividades: 

 Escolha do tema; 

 Organização dos grupos de 

trabalho; 

 Ação de sensibilização sobre 

“Poluição do Planeta” realizada 

por um convidado de 

Aeroespacial; 

 Pesquisa de informação sobre o 

tema segundo um guião de 

pesquisa disponibilizado aos 

alunos; 

 Recolha da informação pesquisada 

pelos alunos; 

 Elaboração de panfletos com a 

colaboração da Professora Ana 

Cerdeira; 

 Elaboração da apresentação 

powerpoint para a ação de 

sensibilização; 

 Construção do “Planeta Azul” em 

pasta de papel para apresentação 

de uma peça de teatro, alusiva à 

proteção do Planeta; 

 Preparação da comunicação do 



projeto à comunidade educativa; 

 Ação de sensibilização “Proteger o 

Planeta Azul” realizada pelos 

alunos do 3º ano e dirigida à 

comunidade educativa, com o 

lançamento de uma proposta de 

intervenção em zonas poluídas (na 

sala de conferências). 

 

Recursos físicos: 

 Sala de aula; 

 Sala de conferências; 

 Sala de informática. 

 

Recursos materiais: 

 Material de escrita e de pintura; 

 Guião para a pesquisa de 

informação; 

 Computadores e ferramentas 

digitais (word e powerpoint); 

 Materiais recicláveis (cartão e 

jornal) para a construção do 

“Planeta Azul” em pasta de papel; 

 Adereços e guião para a peça de 

teatro. 

 

Recursos humanos: 

 Alunos e Professoras Titulares de 

Turma; 

 Professora Ana Cerdeira 

(Informática); 

 Professor Vicente Morais 

(Expressão Dramática); 

 Convidado da área de 

Aeroespacial. 

 

Calendarização: Projeto a desenvolver ao 

longo do ano (calendarização em anexo). 

Produto final: 

 Panfletos de sensibilização ao 

tema; 

 Apresentação powerpoint; 

Avaliação dos alunos: 

 Observação direta; 

 Interesse e envolvimento na ação 

de sensibilização “Poluição do 



 “Planeta Azul” em pasta de papel; 

 Peça de teatro; 

 Ação de sensibilização “Proteger o 

Planeta Azul” realizada pelos 

alunos do 3º ano e dirigida à 

comunidade educativa, com base 

no trabalho realizado 

anteriormente. 

 

Planeta”; 

 Participação e organização na 

realização das tarefas propostas na 

sala de aula; 

 Partilha e cooperação nas equipas 

de trabalho; 

 Correção dos registos solicitados 

ao longo do projeto (guião de 

pesquisa de informação, panfletos, 

texto coletivo e ilustrações); 

 Comunicação da informação na 

ação de sensibilização “Proteger o 

Planeta Azul”; 

 Preenchimento do formulário de 

autoavaliação e heteroavaliação. 

Avaliação final do projeto: 

 Cumprimento da calendarização; 

 Cumprimento dos produtos finais a que nos propusemos; 

 Reflexão sobre o contributo das TIC e do trabalho cooperativo para o sucesso 

do projeto; 

 Reflexão sobre a eficácia do projeto no contexto das metas do currículo e das 

competências a atingir. 

 Aplicação prática da aprendizagem feita. 

 

  



de acordo com o Modelo Pedagógico da Província 

FASES DURAÇÃO ATIVIDADES 

1ª Fase 

Motivação 
1º Período 

Outubro 

 Escolha do tema. 

 Organização dos grupos de 

trabalho. 

Novembro 

 Ação de sensibilização 

sobre “Poluição do Planeta” 

realizada por um convidado 

de Aeroespacial. 

Dezembro 

 O que sabemos do tema? O 

que queremos saber? O que 

queremos construir? O que 

necessitamos saber para 

construir? 

 Pesquisa de informação 

sobre o tema segundo um 

guião disponibilizado aos 

alunos. 

2ª Fase 

Desenvolvimento 
2º Período 

Janeiro 

 Recolha da informação 

pesquisada pelos alunos. 

 Formulação do Problema; 

 Elaboração do guião de 

trabalho; 

 Planificação, organização e 

temporalização. 

Fevereiro  Elaboração de panfletos. 

Março 

 Elaboração da apresentação 

powerpoint para a ação de 

sensibilização;  

 Construção do “Planeta 

Azul” em pasta de papel e 

preparação da peça de 

teatro; 

 

 

 

3º Período Abril 

 Preparação da comunicação 

do projeto à comunidade 

educativa. 



3ª Fase 

Comunicação 

 Maio 

 Ação de sensibilização 

“Proteger o Planeta Azul” 

realizada pelos alunos do 3º 

ano e dirigida à 

comunidade educativa. 

 

 

4ª Fase 

Consciencialização 

3º Período Junho 

 Consciencialização: o que se 

fez e o que se aprendeu? 

 Concretização das ações 

devidas? 

 Valorização de novas 

perspetivas; 

 Proposta de intervenção em 

zonas poluídas 

(voluntariado). 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



realizada por um convidado de Engenharia Aeroespacial 



Problema/questões: 

 

 Quais são os problemas ambientais do 

nosso planeta? 

 O que podemos fazer para evitar ou reduzir 

o impacto desses problemas ambientais? 

 Como podemos sensibilizar as pessoas para 

esses problemas ambientais? 

 

A poluição provocada pelo Homem é muito prejudicial para a atmosfera que 

protege o Planeta Terra que nós designamos, neste projeto, por Planeta Azul. 

De todos os planetas já descobertos na nossa galáxia, conhecida por Via Láctea, 

a Terra é o único planeta habitável. Por isso, é que se torna tão importante eliminar ou 

reduzir os problemas ambientais, ou seja, as situações que tanto afetam o ambiente e, 

por consequência, a vida da Humanidade. 

Se não queremos colocar a nossa vida em risco, devemos cuidar bem do nosso 

planeta como se fosse a nossa casa. 

Escrito pelos alunos do 3ºA 

 

Procura na internet os vários problemas ambientais, muitos deles provocados 

pela ação humana, que afetam o nosso planeta. 

 

 

Descreve dois problemas ambientais. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Seleciona duas imagens relacionadas com os problemas que apresentaste. 

 

Guarda-as na One Drive conforme aprendeste nas aulas de Informática 

para posteriormente completares o panfleto. 

 

 
 

O que podemos fazer para reduzir ou eliminar os problemas ambientais que 

descreveste? Descreve duas ações. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Seleciona duas imagens relacionadas com as ações que descreveste. 

 

Guarda-as na One Drive como anteriormente. 

 

 

 

 

Bom trabalho!  

 



Problema/questões: 

 

 Quais são os problemas ambientais do 

nosso planeta? 

 O que podemos fazer para evitar ou reduzir 

o impacto desses problemas ambientais? 

 Como podemos sensibilizar as pessoas para 

esses problemas ambientais? 

 

Estamos a encher o Mundo e o Espaço de lixo. Cada vez mais o Homem polui sem 

ter consciência das suas ações: polui rios e mares, destrói florestas e matas, 

provocando incêndios, contamina a atmosfera com gases tóxicos e mata espécies de 

animais fundamentais para a sua sobrevivência, bem como do planeta Terra. 

Se não forem tomadas medidas urgentes para reduzir, nem que seja lentamente 

a produção do lixo e a poluição atmosférica, a tendência é chegar a um ponto em que 

vai ficar incontrolável e aí será tarde demais! 

Põe-te a Caminho! Ajuda o nosso Planeta a Viver! 

Escrito pelos alunos do 3ºB 

 

Procura na internet os vários problemas ambientais, muitos deles provocados 

pela ação humana, que afetam o nosso planeta. 

 

 

Descreve dois problemas ambientais. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Seleciona duas imagens relacionadas com os problemas que apresentaste. 

 

Guarda-as na One Drive conforme aprendeste nas aulas de Informática 

para posteriormente completares o panfleto. 

 

 
 

O que podemos fazer para reduzir ou eliminar os problemas ambientais que 

descreveste? Descreve duas ações. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Seleciona duas imagens relacionadas com as ações que descreveste. 

 

Guarda-as na One Drive como anteriormente. 

 

 

 

 

Bom trabalho!  



 
 

 

 



realizado pelos alunos na aula de Informática 

 

  



  





 
Tema: Proteger o Planeta Azul. 

Carolina e Pedro: Boa tarde a todos os presentes. 

 

Carolina: É com muito gosto que apresentamos o Projeto do 3ºano intitulado:  

Carolina e Pedro: Proteger o Planeta Azul. 

 

Pedro: Foi um trabalho de equipa! E não podíamos deixar de agradecer a todos os 

Professores envolvidos e que nos orientaram. 

 

Carolina: Antes de começarmos, gostaríamos de partilhar convosco como tudo 

começou. 

 

Pedro: Primeiro pensámos no problema ou questão que gostaríamos de trabalhar. Foi 

unânime que a proteção do planeta era uma questão que nos preocupava a todos. 

 

Carolina: Então pensámos sobre: 

 Quais eram os problemas ambientais do nosso planeta? 

 O que poderíamos fazer para evitar ou reduzir o impacto desses problemas 

ambientais? 

 E como poderíamos sensibilizar as pessoas para esses problemas ambientais? 

 

Pedro: Organizamo-nos em grupos de trabalho e pusemos mãos à obra. 

 

Carolina: E foi necessário utilizar várias disciplinas para concretizar o nosso Projeto: o 

Português; 

Pedro: o Estudo do Meio;  

Carolina: a Expressão Plástica; 

Pedro: a Expressão Dramática; 

Carolina: a Música, 

Pedro: a Formação Humana; 

Carolina: e a Informática! Em que agradecemos à nossa querida Professora Ana 

Cerdeira, por toda a ajuda na preparação dos panfletos que iremos mais à frente 

distribuir. 

 

Carolina e Pedro: Obrigada Professora Ana Cerdeira! 

 



Pedro: Mas o momento que nos despertou a curiosidade para este tema foi quando 

tivemos a sessão com o convidado Tiago Fernandes de Engenheira Aeroespacial. Muito 

obrigada também pela sua disponibilidade e como nos encantou com o tema sobre o 

espaço e sobre o nosso planeta. 

 

Carolina: Imaginamos que devem estar curiosos com tudo o que aí vem! 

Pedro: E também todos nós estamos com uma imensa vontade de partilhar convosco 

tudo o que preparámos. Está na hora! 

Carolina e Pedro: Vamos, o Planeta não pode esperar! 

 

Carolina: E assim terminámos a apresentação do projeto do 3º ano. Esperemos que 

tenham gostado. 

Pedro: Contamos convosco para, daqui em diante, cuidarmos do nosso planeta como 

se fosse a nossa casa. 

Todos: Juntos pelo Planeta Azul! 

 

Discurso do Diretor Prof. Eurico Santos 

 

Carolina: Iremos proceder então à entrega dos sacos. 

Pedro: Primeiramente iremos entregar à Direção e aos professores aqui presentes 

que, desde já, agradecemos o vosso apoio. 

Carolina: Em segundo lugar cada menino entregará à sua família o seu saco 

personalizado com o respetivo panfleto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



entregues à Comunidade Educativa durante a apresentação do Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para além das atividades propostas na planificação, com o desenrolar do projeto, 

os pais ficaram motivados a participar, dando o seu contributo na sala de aula. Surgiu 

assim a dinâmica “Pais na escola”. 

 

Consumo de energia nos municípios em Portugal no ano de 2016 

 

No dia 13 de março os alunos do 3ºB receberam o pai da aluna Leonor Martins 

para nos falar do seguinte tema: " O consumo de energia nos municípios em Portugal 

no ano de 2016. Pergunta de investigação: Quais são os hábitos de consumo de 

energia nos distritos de Portugal Continental?" Este tema surgiu enquadrado no 

Projeto do 3º ano: "Proteger o Planeta Azul" e tem como objetivo sensibilizar os alunos 

para a poupança de energia, em articulação com a disciplina de matemática como 

metodologia de análise de dados. 

 

Conteúdo do programa: Tratamento de dados, medidas em Estatística (moda, 

máximo, mínimo, amplitude, ...) e representação gráfica (diagrama de caule-efolhas, 

tabela de frequências absolutas, ...), além de calculo através de operações de adição, 

subtração, multiplicação, divisão e frações.  

 

Objetivo principal: Mostrar aos alunos do 3º ano a utilidade do tratamento de 

dados na compreensão da problemática do consumo de energia em Portugal 

Continental. 

 

Objetivos específicos: 

1. Através dos dados disponíveis para 2016 obtidos do site do Pordata, saber a 

distribuição do consumo de energia a nível municipal em Portugal Continental. 

2. Saber aplicar os conteúdos de Tratamento de Dados e Calculo aprendidos no 3º 

ano a um problema concreto no âmbito da temática do Meio Ambiente e sua 

proteção. 

3. Compreender que o valor do consumo de energia por distrito está intimamente 

ligado à dimensão do respetivo distrito, medido pela sua população residente. 

4. Mostrar a relação forte e no mesmo sentido que há entre o consumo e a 

população. Compreender as diferenças de consumo por distrito entre o seu valor 

absoluto e per capita. 



5. Dar a conhecer outros tipos de gráficos que facilitam a compreensão do 

fenómeno em termos visuais. 

6. Compreender que o tratamento dos dados realizado tem por objetivo final o 

responder-se a uma pergunta de investigação. Nesta sessão, a pergunta é "Quais são 

os hábitos de consumo de energia nos distritos de Portugal Continental?". 

 

Destacamos a participação dos alunos e o interesse pelo tema proposto, mas 

também a forma como articularam com a disciplina de matemática. 

 

Luís Martins (pai da aluna Leonor Martins do 3ºB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Sistema Solar 

 

Foi com uma enorme alegria que a turma do 3ºA recebeu os pais da aluna Marta 

Guedes para uma aula aberta sobre o Sistema Solar. Para além de aprofundarem os 

seus conhecimentos foi também uma oportunidade de se envolverem e de sentirem 

que fazem parte da imensidão do universo. 

Os alunos do 3ºA agradecem a disponibilidade destes pais para lhes 

proporcionarem uma manhã diferente e tão enriquecedora. 

 

Professora Rita Navega e alunos do 3ºA 

 

 

 
 

 



A eficiência energética 

 

A turma do 3ºA não podia estar mais agradecida pela aula aberta que a mãe do 

aluno Rodrigo Rosado proporcionou sobre a eficiência energética que, em tudo, se 

relaciona com o projeto que está a ser desenvolvido pelo 3º ano. 

Conscientes de que têm um papel fundamental na educação ambiental, o 3ºA 

aprendeu ainda de uma forma divertida como se pode produzir e distribuir energia 

elétrica com limões. E para que esta preocupação seja de todos foram nomeados 

Capitães da Energia que terão o grande desafio de garantir que o conceito de eficiência 

energética é praticado por todos. 

 

Professora Rita Navega e alunos do 3ºA 

 

 

 

 

 

  

 



Apresentação da história pelos alunos do 3ºA 

Apresentação da peça de Teatro pelos alunos do 3ºB



Música “What a Wonderful World” cantada pelos alunos do 3ºA e 3ºB 

 

 

Agradecimentos a toda a comunidade educativa 



Discurso final do Diretor Prof. Eurico Santos



 

O processo de avaliação é muito importante como meio de reflexão, o qual nos 

permite verificar se os objetivos a que nos propusemos foram atingidos. 

Privilegiámos como processo de avaliação a autoavaliação, a heteroavaliação e a 

coavaliação, na medida em que consideramos que a consciencialização de todo o 

projeto, só é possível quando é realizada por todos os envolvidos. Na avaliação 

realizada tivemos como preocupação: 

 cumprimento da calendarização; 

 cumprimento dos produtos finais a que nos propusemos; 

 reflexão sobre o contributo das TIC e do trabalho cooperativo para o sucesso 

do projeto; 

 reflexão sobre a eficácia do projeto no contexto das metas do currículo e das 

competências a atingir; 

 aplicação prática da aprendizagem feita. 

 

Enquanto professoras responsáveis é-nos possível concluir que este projeto 

permitiu consciencializar não só os alunos, mas também a comunidade educativa para 

os problemas ambientais que, presentemente, estamos a sofrer. Por outro lado, este 

projeto consistiu numa oportunidade de mudarmos hábitos e mentalidades, assim 

como estarmos atentos ao mundo que nos rodeia e aprendermos a respeitá-lo. 

 

 

 

 

 

 


