Prémios do Concurso RNCE 2019/2020
Escola Profissional Agricultura Marco Canaveses - EPAMAC
“Alterações Climáticas: um desafio para a
Europa” foi o tema a concurso dos Clubes Europeus
2019/2020

e

centrou-se

numa

problemática

fundamental da atualidade: as alterações climáticas e a
sustentabilidade. O Clube Europeu da EPAMAC
desenvolveu o seu trabalho em torno de três objetivos principais. O primeiro centrou-se em
torno da compreensão do termo “Alterações Climáticas” e na análise das respetivas causas
e consequências, porque se considerou fundamental compreender o conceito para abordar
as suas implicações e pensar em respostas concretas. O segundo objetivo focou a
sensibilização junto da comunidade escolar para o impacto das alterações climáticas na
agricultura, mas também o impacto desta nas alterações climáticas, porque sendo a
EPAMAC uma escola agrícola, e constituindo-se esta atividade de suma importância, seria
impensável não abordar a questão. Na verdade, os alunos refletiram sobre o impacto da
agricultura nas alterações climáticas e vice-versa, adquiriram maior conhecimento e
perspetivaram soluções, pelo que enquanto futuros técnicos de produção agropecuária
estarão em condições de rumar na direção da sustentabilidade. O terceiro e último objetivo
foi o de fomentar junto de toda a comunidade uma educação para a preservação do
ambiente, através do desenvolvimento de ações concretas que pudessem ajudar no
combate às alterações climáticas. Foram efetuadas parcerias com a Câmara Municipal de
Marco de Canaveses, com o Jornal “A Verdade”, com o Europe Direct do Tâmega e Sousa,
e ainda com a Quercus e com a Resinorte.
Destaca-se pela positiva o empenho e autonomia evidenciados pelos alunos na
organização e dinamização das diferentes tarefas, das quais se salientam:
- a dinamização de sessões para a comunidade escolar com vista a esclarecer o
conceito de Alterações Climáticas;
- a elaboração do visme ‘orientação do Centro de Interpretação Ambiental de Valongo’
- ver no site da Biblioteca escolar;
- a elaboração do mural Causas e Consequências das Alterações climáticas;
- a realização do filme de animação “Vidas Secas” sobre os Efeitos das Alterações
Climáticas na Agricultura Europeia, pelo realizador Abi Feijó, em Oficina de Cinema de
Animação com alunos/as da EPAMAC.

- a elaboração da notícia As alterações Climáticas e a Agricultura na Europa;
- a recolha de rolhas de cortiça no âmbito dos Projetos Quercus Green Cork e
Floresta Comum;
- a dinamização da semana do lixo Zero (EPAMAC) e das atividades de exposição,
peddy-papper e teatro à escola Básica do Freixo.
Outro aspeto muito positivo do trabalho desenvolvido foi a divulgação do tema na
comunidade escolar/envolvente:
- publicação da notícia no jornal “A Verdade”, no blog e Facebook - Europe Direct,
Clube, escola:
- apresentação do filme “Vidas Secas” na Mostra de Cinema de Animação do
Município de Marco de Canaveses, em Maio de 2021 (entretanto adiada devido aos
números da pandemia);
- convite às escolas e contacto com outros agentes do concelho difundindo o projeto;
- elaboração do Blog Educação Ambiental, divulgando todas as atividades.

As evidências das atividades podem ser vistas no Facebook da EPAMAC, no
Facebook do clube e no Youtube.
É com bastante satisfação que recebemos o Selo Menção Honrosa Clubes Europeus
2019/2020, porque traduz o reconhecimento por um trabalho de que tanto nos orgulhamos!
Nota: Para aceder aos links das atividades, clicar nas hiperligações.

Coordenadora Susana Mourão

