Relatório final da Ação de Formação
1- A Ação decorreu conforme o previsto, com a participação de praticamente todas as turmas previstas:
730 alunos do 1º Ciclo e 790 alunos dos 2º e 3º Ciclos, num total de cerca de 1500 (uma ou outra
exceção, por haver testes agendados).
2- Recetividade dos alunos – Foi globalmente boa, mantendo-se interessados e participativos e
colocando questões durante a fase do debate.
3- A opinião geral dos docentes foi muito positiva, manifestando-se muito favoravelmente relativamente
aos conteúdos abordados e à estrutura e eficiência da comunicação.
4- Tipo de comunicação: foi muito dinâmica e variada, recorrendo a situações práticas e a experiências,
utilizando uma linguagem muito acessível e devidamente adequada aos diferentes níveis etários.
5- Avaliação: aplicou-se um questionário de satisfação, a uma amostra de 3 turmas (uma de cada ciclo),
com uma escala de 1 (Insuficiente) a 4 (Muito Bom), sendo 3 (Bom) e 2 (Suficiente) elementos
intermédios. Os docentes das turmas também preencheram um questionário, dando a sua opinião.
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4
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4
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4

5-Conclusão global: A Ação obteve um sucesso assinalável, identificando problemas e propondo
soluções, no domínio ambiental, mantendo os alunos atentos, interessados e participativos. A
avaliação situa se no Muito Bom, quer por parte de alunos, quer de docentes, com um grau de
satisfação muito semelhante entre os 3 ciclos de ensino.

Os Coordenadores da ação: Paulo Branco e Ana Santos

Exmo. Presidente do Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas de Vagos
Venho solicitar autorização para a realização de uma ação de formação, dirigida a alunos do ensino básico
do AEV, a realizar no âmbito da comemoração do DIA EUROPEU DO MAR e com a seguinte
fundamentação: a ação releva para o cumprimento de objetivos, no âmbito de projetos aprovados e em
desenvolvimento no AEV: EEA grants e Escola Azul
Objetivos: Contribuir para a formação de uma geração ambientalmente mais responsável; contribuir para
a consciencialização ambiental e para a melhoria de comportamentos individuais; contribuir para
conhecimento dos ecossistemas locais e sua preservação.
Estrutura da Ação: Em formato de videoconferência, tendo turmas como destinatários, de acordo com o
calendário seguinte:

18-Maio - 3ªf 9:30/10:30H
19-Maio – 4ªf 8:30/9:30H

1ºCiclo, 730 alunos
2º e 3º Ciclos, 790 alunos

Será enviado um link a todos os docentes do AEV, para utilização conforme o calendário acima
definido.
Colaboração: A ação será desenvolvida pelo MOVIMENTO CÍVICO AMBIENTALISTA “NÃO LIXES…”
Tema da Ação: Não lixes---A VIDA NO PLANETA”, com intervenção direta de Fernando Jorge (ativista
ambiental).
Conteúdos: O futuro do planeta e as ameaças presentes; os Oceanos e os microplásticos; os lixos; a
reciclagem e a reutilização; a arborização e a desertificação; a água como recurso escasso e finito, os
ecossistemas locais e sua preservação e ameaças; os contributos individuais para um planeta com futuro
(o que cada um de nós pode fazer…)
Metodologia: Comunicação por videoconferência, com recurso a ligeiros meios audiovisuais e a interação
com o público-alvo (os alunos e os docentes responsáveis no momento da ação), através de perguntas e
respostas (realizadas pelo porta-voz da turma) e pequenos debates.
Prolongamento da Ação: será editado e enviado um flyer temático e colocado um resumo da ação no
site do AEV, links ESCOLA AZUL e EEA GRANTS.

