
 
 
 
 
 
 

Com o mar no coração … 
 

Somos um grupo de alunos do 2º e 3º ciclos de uma escola 

que povoa e dá vida à planície alentejana. No nosso coração 

vivem as paisagens amplas, o dourado do trigo e o verde das 

oliveiras, mas no nosso coração reside também o gosto pela 

descoberta de novos mundos, o desejo de construir um 

mundo melhor, onde todos os homens e a natureza sejam 

respeitados e é, por isso, que nas nossas veias corre também 

o amor pelos oceanos e pelos valores humanos. 

Ao longo do ano letivo, as tardes de 4 ª feira foram o espaço de amizade e de partilha onde 

criámos recursos digitais, onde elaborámos trabalhos artísticos, onde realizámos atividades de 

leitura, de escrita, outras de caráter lúdico e onde visionámos documentários. 

O Clube Europeu atravessou também os muros da escola e levou-nos a conhecer novas 

paragens e outras gentes através da visita de estudo. Todos nós, alunos e professores, 

acreditamos que estes são momentos únicos de contacto com outras realidades e 

com novos mundos. Na ida a Cascais, conhecemos os habitantes dos oceanos através do Museu 

do Mar. Viajámos na máquina do tempo no Museu da Vila onde percorremos as ruas de Cascais 

desde o século XIX até aos dias de hoje, de mãos dadas com pescadores ou lado a lado com reis 

e aristocratas. Sentimos o cheiro do mar, calcorreámos ruelas a espreitar o oceano e alegrámos 

os olhos com praias debruadas de rochas onde o mar é mágico. 

Com o intuito de partilhar e de envolver todos na teia dos nossos valores e das nossas 

preocupações enquanto cidadãos, realizámos exposições temáticas. Claro que amar e 

respeitar os oceanos é uma tarefa que se começa de tenra idade e que se vai construindo pela 

vida fora. Assim, a arte do mar uniu-se às artes manuais, num desafio que começou no pré-

escolar e que se foi movimentando por todos os graus de ensino até ao 9º ano. Partilhámos com 

todos os trabalhos que fizemos, repartindo, então, o amor pelos oceanos. 

A atividade Mares de Histórias permitiu a realização de sessões de leitura e de escrita 

criativa, onde soltámos as ideias e a imaginação. Conscientes que a interação social e a 

interdisciplinaridade favorecem a aprendizagem, desenvolvemos atividades lúdico-pedagógicas 

e fichas temáticas.  

Ao longo do ano letivo, dinamizámos o placard do Clube Europeu e o mural de Ciências 

Sociais e Humanas. Para além do objetivo de comemorarmos efemérides, estes espaços foram 

palco de atividades, onde os alunos responderam a desafios propostos. 

Durante a Semana da Europa, vivenciámos experiências únicas, celebrámos valores e 

construímos ideias. Esta incluiu a execução do Hino da Europa no átrio da nossa escola, a 

participação no Encontro Regional dos Clubes Europeus e na palestra “Desafio Europa”, 

dinamizada por um técnico do Centro de Informação Europe Direct do Baixo Alentejo. No almoço 



 
 
 
 
 
 

do Clube Europeu – momento de estreitar, ainda mais, os laços de amizade entre todos os alunos 

da escola –, o peixe foi o rei da nossa ementa, tanto no prato principal, como nas bandeirinhas 

que enfeitaram a gelatina. 

Em torno do mar e dos conteúdos abordados em algumas disciplinas, produzimos diversas 

atividades interativas através da utilização de ferramentas digitais. Destacamos a   

conceção de murais virtuais, jogos/quizzes didáticos, posters, cartazes, apresentações 

dinâmicas, álbuns fotográficos, imagens interativas e folhetos. Aliás, a utilização das tecnologias 

digitais orientou, quase sempre, a nossa rotina de trabalho. 

Recorrendo às artes do teatro, escrevemos e ensaiámos uma peça “O nosso mar” que, 

através duma linguagem simples, pretendeu chamar à atenção para o problema da poluição dos 

oceanos. Esta mostrou que todos nós, independentemente da idade, podemos contribuir 

ativamente para a sua preservação. Desde tenra idade, temos de perceber que somos 

todos responsáveis pelo bem comum. 

Cientes do papel dos rios no transporte de resíduos plásticos para mar, procuramos valorizar 

o rio Guadiana como espaço natural e cultural. Assim, efetuámos saídas de campo com 

atividades de plogging e elaborámos desenhos sobre a poluição hídrica. No âmbito da 

celebração do Dia Mundial do Ambiente, dinamizámos atividades de leitura e jogos 

interativos. Por conseguinte, no Dia Mundial dos Oceanos, efetuámos a gincana “Há mar e 

mar, há ir e jogar” com diversos jogos amigos do ambiente.  

Por fim, mas para nós absolutamente importante, participámos em iniciativas solidárias 

como, por exemplo, o “Trenó Solidário”, a campanha de angariação de bens para a Ucrânia, a 

recolha de alimentos para o Banco Alimentar e o peditório público da Cáritas.  

Em suma, todas as atividades desenvolvidas pelo nosso Clube visaram a consciencialização 

de todos para a importância da natureza e para a valorização de cada ser humano. Queremos 

ser pessoas conscientes, críticas, participativas na sociedade em que vivemos, defendendo 

sempre os valores do respeito, da paz e da tolerância. 

O Clube Europeu agradece a todos os intervenientes o empenho na concretização das 

atividades, pois só com a dedicação de todos foi possível a concretização do projeto. 
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 Alguns links das nossas atividades:  

 
➢ https://drive.google.com/file/d/1e482nnULykcAWZQqfx9pPSiwUCra6fNw/view?usp=share_link 

➢ https://drive.google.com/file/d/1vUHEa1xXS_IxWgc-vxUT209ltsjkfRYu/view?usp=share_link 

➢ https://drive.google.com/file/d/17gVWNsfSVY-beiZ-8Cu8EHFGrnP21XoJ/view?usp=share_link 

➢ https://read.bookcreator.com/2YFZTHUwa7RS4fIwr9gnLgRyy7Q2/KZtkCkNaSCOvd-3Hzv541Q 

➢ https://drive.google.com/file/d/1SmDEf0y1faY49z83yhIPx1g3n1btyAO7/view?usp=share_link 

https://drive.google.com/file/d/1e482nnULykcAWZQqfx9pPSiwUCra6fNw/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vUHEa1xXS_IxWgc-vxUT209ltsjkfRYu/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17gVWNsfSVY-beiZ-8Cu8EHFGrnP21XoJ/view?usp=share_link
https://read.bookcreator.com/2YFZTHUwa7RS4fIwr9gnLgRyy7Q2/KZtkCkNaSCOvd-3Hzv541Q
https://drive.google.com/file/d/1SmDEf0y1faY49z83yhIPx1g3n1btyAO7/view?usp=share_link

