
 

 

 

Every Day is Earth Day II 

 

No ano letivo de 2017-2018, foi dinamizado, na nossa escola, um projeto eTwinning, 

designado “Every Day is Earth Day” (O Dia da Terra é todos os dias), com seis turmas de 11.º 

ano, no âmbito da disciplina de Inglês. Inspirado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da ONU para 2030, permitiu aos alunos envolvidos a interação com alunos 

de uma outra escola portuguesa (Agrupamento de Escolas de Pombal), bem como de escolas 

da Itália, Grécia, Turquia e Roménia. Este projeto, galardoado com Selo de Qualidade 

eTwinning e Selo Europeu eTwinning, granjeou tal sucesso junto dos alunos que lhe foi dada 

continuidade no presente ano letivo, embora, desta vez, envolvendo toda a nossa escola. Na 

verdade, como a nossa Escola foi distinguida como Escola eTwinning, temos a 

responsabilidade de explorar as potencialidades deste género de projetos.  

Assim, para além das escolas europeias nossas parceiras (algumas das quais se mantêm 

desde o projeto inicial), tivemos todas as turmas da nossa escola a trabalhar no projeto 

eTwinning, de múltiplas formas e com recurso a metodologias diversificadas, voltadas para 

o desenvolvimento das competências do século XXI, especialmente a metodologia de projeto 

– PBL (Project Based Learning). Seja em Cidadania e Desenvolvimento, no projeto Eco-

Escolas, em Filosofia, História, Biologia ou Inglês, por exemplo, todos os alunos tiveram 

oportunidade de pesquisar, discutir e trabalhar assuntos relacionados com os 17 ODS.  

Para além disso, o projeto incluiu algumas atividades específicas, comuns a todas as 

escolas parceiras, nomeadamente: a apresentação de cada escola e comunidade, uma 

competição entre escolas para a seleção do logótipo do projeto, uma troca de cartas entre 

alunos de diferentes turmas e idades, a criação de árvores de Natal com decorações 

recicladas e a dinamização de uma semana de celebração dos ODS (Sustainable Development 

Goals Week em inglês). Simultaneamente, cada escola organizou uma diversidade de 

atividades específicas dirigidas à sua comunidade, conforme o número de alunos envolvidos 

e o contexto em que se encontram.  

Assim, na nossa escola, tivemos, por exemplo, um grupo de alunos de 9.º ano a cuidar e 

a reabilitar a horta da escola, ao mesmo tempo que outra parte da turma cozinhou algumas 

refeições, de forma sustentável, sob a supervisão de dois professores. Duas turmas de 10.º 

e 12.º anos dedicaram-se ao voluntariado, em áreas diversificadas. Uma turma de 11.º 

participou inclusivamente no concurso APPS FOR GOOD, também inspirado nos ODS. 



 

 
A multiplicidade de atividades foi significativa, desde a criação de poemas, vídeos ou 

canções e jogos, a apresentações multimédia, e os nossos alunos primaram pelo entusiasmo 

e pela criatividade na produção de trabalhos inspiradores, neste projeto em permanente 

construção. 

Em setembro, começámos por fazer um vídeo com os alunos do projeto inicial sobre os 

17 ODS e levámos as turmas do 12.º ano a diversas conferências, dinamizadas pela Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia, sobre a importância da água e dos recursos hídricos do 

concelho – Gaia Todo Um Mundo. 

Em dezembro, na última semana de aulas do 1.º período, desenvolveram-se algumas 

atividades voltadas para a celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, com a ilustre presença e interessante intervenção do Senhor Presidente da Cruz 

Vermelha, Dr. Francisco George.  

Em janeiro, duas turmas de 12.º ano estiveram no Pinhal de Leiria a plantar árvores, no 

âmbito do projeto da DGEST “A Floresta, uma sala de aula emocionante”, durante uma visita 

à nossa escola parceira de Pombal, na qual tivemos oportunidade de oferecer umas árvores 

nossas à própria escola, bem como apresentar as atividades da nossa escola para o projeto. 

Ficámos, ainda, a conhecer as atividades daquela escola parceira e criaram-se boas 

amizades, de tal modo que, em março, recebemos, já, uma delegação da escola de Pombal 

na nossa escola. Fomos igualmente agraciados com umas árvores oferecidas por Pombal e 

juntos colaborámos na criação de um mural sobre os ODS.  

Salienta-se, ainda, a participação de quatro equipas da nossa escola (uma de 9.º ano, 

uma de 10.º e duas de 12.º anos) num concurso internacional inspirado nos ODS, dinamizado 

por uma escola de línguas de Tomar - “Jovens para um Mundo Sustentável: Hoje” - e, dessas 

quatro equipas, a do 12.ºE foi à final e venceu mesmo o concurso. O seu projeto, designado 

“All in the same boat” (Todos no mesmo barco), pretendia incentivar o voto nas eleições 

europeias de maio deste ano, com especial destaque para a importância das políticas 

migratórias e da forma como os refugiados são recebidos na União Europeia.  

No dia 25 de abril, uma aluna de 12.º ano abriu as celebrações municipais dessa data, 

com um discurso sobre o ODS #4, Educação de Qualidade. Nos dias 29 e 30 de abril, tivemos 

cinco alunos de 12.º ano a participar no GaiaMUN, evento organizado pelo Colégio Internato 

dos Carvalhos e que replica o modelo de debate da ONU. 

Para a SDG Week da nossa escola, que decorreu entre 2 e 9 de maio, convidámos as 

escolas de Vila Nova de Gaia a juntarem-se a nós na celebração dos ODS e a apresentarem 

os seus trabalhos na nossa escola. Para além disso, começámos pelo Fórum 

InvestigAmbiental do projeto Water Circle, com a respeitada presença de vários 

especialistas e do ilustre Prof. Sampaio da Nóvoa. Tivemos, ainda, a oportunidade de assistir 



 

 
a palestras com alguns especialistas, como a cientista Maria Manuel Mota, Diretora do 

Instituto de Medicina Molecular de Lisboa e investigadora na área da malária, o Prof. António 

Guerner, especialista em alterações climáticas, o Dr. Henrique Pereira, que nos alertou para 

a importância das abelhas no ecossistema, ou o Dr. Filipe Serralva, Chefe do Serviço de 

Urgência do Hospital da Senhora da Oliveira e médico do Serviço de Helitransporte de 

Emergência Médica do INEM. Tivemos, ainda, apresentações de trabalhos realizados pelos 

alunos e até maratonas de debates, em português e em inglês, sobre a Educação de 

Qualidade. Para encerrar esta semana especial, contámos com a presença do Sr. Presidente 

da Câmara Municipal de Gaia e a do Sr. Bispo de Díli, D. Ximenes Belo, que nos falou sobre 

o seu projeto de reabilitação de uma escola em Timor Leste. A sua presença desencadeou 

um outro projeto de um grupo de alunos do 12.º ano, que decidiram granjear esforços para 

que os decisores políticos auxiliem nessa reabilitação e assim discursaram na sede da 

edilidade, no dia 20 de junho, Dia do Município.  

Desta forma terminou este projeto promotor da participação democrática, bem como 

das competências do século XXI, uma vez que teve um cariz tão envolvente e enriquecedor 

para toda a comunidade. Acreditamos que este é apenas o início, pois conseguimos que os 

nossos alunos e suas famílias se empenhassem numa iniciativa prática, com repercussões no 

seu quotidiano. Para os próprios professores constituiu um desafio, não só pelas ferramentas 

de trabalho utilizadas, mas também pela metodologia aplicada, decorrente da flexibilidade 

curricular e da nova área disciplinar de Cidadania e Desenvolvimento, que promovem a 

transversalidade dos conteúdos, a inclusão e a interdisciplinaridade para a consecução do 

sucesso educativo.  

A partir de agora, ninguém na nossa escola ficará indiferente perante os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU para 2030.  

Porque Every Day is Earth Day! We #act4SDGs. 

Sónia Mendes 

professora coordenadora do   

projeto eTwinning Every Day Is Earth Day 

da Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
NB: O resultado deste trabalho de cooperação entre escolas poderá ser consultado no Twinspace: 

https://twinspace.etwinning.net/72293/home.  

 

Links de vídeos do projeto: 

https://bit.ly/31T2g18 

https://bit.ly/2XGk5kP 

 

 

Imagens relativas ao projeto: 
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