
Dia Mundial do Ambiente  

AE de São Bruno – Caxias 

O AE de São Bruno, Caxias, faz parte da Rede de Clubes Europeus, tendo desenvolvido 

o tema deste ano - “Alterações Climáticas, um desafio para a Europa”. 

Devido ao estado de emergência causado pela pandemia, algumas atividades 

programadas não se puderam realizar. Neste contexto, a coordenadora do clube 

Europeu do Agrupamento desafiou todos os professores a promoverem atividades 

alusivas ao tema no âmbito da data comemorativa.  

Apesar de estarem longe uns dos outros (alunos e professores) a resposta foi massiva 

e, de todos os níveis de educação/ensino, desde a educação pré-escolar até ao 9.º ano, 

os docentes desenvolveram com as suas crianças/alunos projetos/tarefas muito 

interessantes, resultando uma imensa variedade de trabalhos artísticos, científicos, 

informativos, mas sobretudo evidenciando enorme consciência ambiental e 

criatividade. 

Muitos dos trabalhos foram publicados na página de Facebook da escola, sendo a sua 

mensagem estendida a toda a comunidade educativa. 

Tratou-se de uma iniciativa de cidadania com grande impacto ao nível do número de 

pessoas abrangidas pela mensagem de que é urgente cuidar do nosso planeta. 

Mais uma vez se prova que o mesmo tema pode ser explorado por disciplinas diversas 

e que o cruzamento com a Cidadania é absolutamente natural. Temos esse exemplo 

com trabalhos de matemática, ciências naturais, ciências físico-químicas, português, 

inglês, espanhol, geografia, TIC, estudo do meio, educação visual, enfim, em todas as 

áreas pode ser explorado, debatido e refletido o tema das alterações climáticas, 

fundindo-se numa disciplina agregadora que é a Cidadania e Desenvolvimento. 

Foi criado um mural colaborativo (padlet), onde foram descarregados os trabalhos das 

crianças/alunos. Os níveis de produção foram altíssimos, pelo que o mural está muito 

pesado demorando um pouco a abrir.  

Vale a pena esperar um pouco enquanto carrega e depois explorá-lo. 

https://padlet.com/marlene_lucas1/ftqlkk7b4bdt  

 

Outras ligações: 

Vídeo de motivação para os alunos – “Missão Possível” 

https://padlet.com/marlene_lucas1/ftqlkk7b4bdt
https://drive.google.com/file/d/1c9FEfi9xFGqTyTU3A1P-InVFg4IQyVIH/view?usp=sharing


Interpretação musical “meu Planeta Azul” 

Trabalhos de 9º ano – Geografia – “Desafio Ambiental” 

Pesquisa de cartoons e interpretação da mensagem – “Alterações Climáticas” 

Dia Mundial do Ambiente – Trabalhos realizados pelos alunos JI; 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

 

Marlene Lucas 

https://youtu.be/14HlKDUPhkE
https://padlet.com/pgeomargaridadias/j8iw9hral79fu96
https://dotstorming.com/b/5ecbb1ee4707ae064c99b730
https://www.storyjumper.com/book/read/85364695/5ee8b8a41be98

