
 
 
 
 
 

 

Prémios do Concurso RNCE 2021/2022 - AE de Ansião 
 

No ano letivo 2021/22, em que o Clube Europeu do AE de Ansião comemorou 30 Anos de 

atividade, sempre com contributos muito relevantes para a promoção de uma Cidadania 

informada, ativa e responsável e para a valorização da Dimensão Europeia da Educação, o 

Clube desenvolveu o Projeto “Embaixadores dos Oceanos”, com a orientação de três 

professoras e o empenho, dedicação e participação entusiasmada e voluntária de 32 alunos do 

3º Ciclo, de duas escolas do Agrupamento. 

O tema proposto pela Rede de Clubes Europeus, “Os Oceanos”, foi um desafio logo aceite 

pelo Clube com grande vontade e sentido de responsabilidade, dado o estado de "emergência 

global" dos Oceanos e, consequentemente, o risco sério para a Humanidade. Assim, com o 

Projeto, os alunos do Clube assumiram as funções de “mensageiros” no processo de 

informação, sensibilização e incentivo aos colegas e a toda a restante Comunidade para a 

literacia do oceano e a adoção de atitudes mais responsáveis e conscientes relativamente aos 

recursos marinhos. 

O Projeto foi concebido com base em três grandes objetivos: I - Aumentar o 

conhecimento sobre os Oceanos, potencialidades, impactes da atividade humana, medidas e 

boas práticas; II - Promover a mudança de atitudes com vista à diminuição da produção de 

resíduos, ao combate à poluição e à preservação dos recursos marinhos; III - Reconhecer a 

importância das parcerias globais para alcançar as metas do ODS 14, que visa proteger e 

assegurar a utilização sustentável dos Oceanos. 

Das diversas atividades desenvolvidas no âmbito de cada objetivo enunciado, 

destacaram-se:  

✓ A partilha de documentos e iniciativas sobre os Oceanos entre todas as turmas, 

através da criação de crachás para os Embaixadores dos Oceanos, da construção de 

murais físicos em cada sala de aula das turmas (clube europeu ansião.blogspot.com) e 

de um padlet, divulgado no blog do Clube Europeu (clubeeuropeu 

ansião.blogspot.com) e (clubeeuropeuansiao.blogspot.com); 

✓ A exposição de maquetes com materiais reciclados sobre oceanos, riscos naturais e 

mistos, na “Semana de 21 a 25 de março” (clubeeuropeuansiao.blogspot.com);  

http://clubeeuropeuansiao.blogspot.com/2022/02/embaixadores-dos-oceanos.html
http://clubeeuropeuansiao.blogspot.com/2022/04/padlet-embaixadores-dos-oceanos-sabias.html
http://clubeeuropeuansiao.blogspot.com/2022/04/padlet-embaixadores-dos-oceanos-sabias.html
http://clubeeuropeuansiao.blogspot.com/2022/05/embaixadores-dos-oceanos.html
http://clubeeuropeuansiao.blogspot.com/2022/03/semana-21-25-de-marco-comemoracao-dos.html


 
 
 
 
 

✓ A comemoração do Dia Mundial dos Oceanos com a construção de uma Mascote, a 

Estrela do Mar, de “Arte com Lixo” (esculturas de animais marinhos com materiais 

reciclados), a “Carta dos Oceanos aos Jovens” e a palestra “À Conversa com os 

Biólogos Marinhos”, sobre aquacultura e microalgas, no 

(clubeeuropeuansiao.blogspot.com);    

✓ A comemoração do Dia da Europa e dos “30 Anos do Clube Europeu”, sob o tema 

“Unidos pela paz na Europa”, com um apelo à Paz e uma homenagem à coragem e 

resiliência do Povo Ucraniano (clubeeuropeuansiao.blogspot.com) e com a 

inauguração de um Speakers' Corner, símbolo da liberdade de expressão 

(clubeeuropeuansiao.blogspot.com) 

✓ A atividades de encerramento do Projeto com momentos de poesia, teatro e música, 

a partir de textos de autores portugueses - “Mar português”, “Vagabundo do Mar'' e 

“Mar Salgado” (clubeeuropeuansiao.blogspot.com). 

 

A concretização e o impacto das atividades desenvolvidas só foram possíveis graças ao 

empenho, criatividade e dedicação dos nossos alunos, ao trabalho em DAC, que permitiu a 

incorporação de aprendizagens de diferentes disciplinas, potencializando essas aprendizagens, 

e ao envolvimento de famílias e restante comunidade. 

Com o projeto contribuímos para uma maior consciencialização de que a sustentabilidade 

dos oceanos é essencial para enfrentar desafios ambientais, que cada um de nós pode fazer a 

diferença e que a cooperação global pode garantir uma utilização sustentável dos oceanos 

porque, afinal, o “Oceano é só um”! 

Foi com imensa alegria, satisfação e orgulho que o Clube Europeu do AE de Ansião e a 

restante Comunidade Educativa receberam a notícia deste tão honroso prémio, que traduz o 

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e constitui um fator de motivação adicional para 

abraçarmos os próximos desafios. 

 

Ana Isabel Jegundo (Coordenadora CE) 

  

 

http://clubeeuropeuansiao.blogspot.com/2022/06/dia-mundial-dos-oceanos-escola-basica.html
http://clubeeuropeuansiao.blogspot.com/2022/05/dia-da-europa-unidos-pela-paz-na-europa.html
http://clubeeuropeuansiao.blogspot.com/2022/05/speakers-corner-inauguracao.html
http://clubeeuropeuansiao.blogspot.com/

