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RESUMO:
Nos nossos dias assiste-se a uma valorização da importância de protegermos o ambiente
e da necessidade de se desenvolver uma consciência ecológica desde cedo nas crianças
e sensibilizá-los para as questões ambientais. Neste sentido a escola desempenha um
papel crucial ao abordar a Educação Ambiental quer no pré-escolar quer no primeiro
ciclo do ensino básico. Em Portugal a Educação Ambiental faz parte do currículo como
uma área transversal associada à cidadania.
Neste documento pretende-se apresentar e partilhar uma proposta de trabalho de projeto
desenvolvido no âmbito da Educação Ambiental e de acordo com o Referencial de
Educação Ambiental para a Sustentabilidade elaborado pela direcção geral da educação,
em que se seguiu a metodologia de projeto e se optou pela utilização de metodologias
ativas ao longo dos meses de implementação e concretização do projeto..
Este projeto desenvolveu-se numa turma de terceiro ano com 24 alunos, 12 raparigas e
12 rapazes. Este projeto desde o primeiro momento considerou a expressão musical
como uma estratégia e ferramenta pedagógica que pode ser utilizada desde os primeiros
anos de educação para facilitar a construção de uma consciência ecológica e promover a
educação ambiental das crianças.
O projeto “O nosso mar em 2030” partiu de uma questão de interesse dos alunos sobre o
que está a acontecer ao mar da costa portuguesa “O que podemos fazer pelo nosso
mar?” e teve como objetivos: criar nos alunos uma consciência ecológica com vista à
preservação da Natureza; Reconhecer ações que reflitam a atitude humana face ao
ambiente; Identificar alguns comportamentos individuais e coletivos ambientalmente
responsáveis; reconhecer a importância da música na transmissão de uma mensagem
ecológica em prol do meio ambiente; criar materiais que permitam sensibilizar as
pessoas e evidenciar a importância de proteger o ambiente.
Ao longo das várias semanas de desenvolvimento do projeto realizaram-se diversas
atividades desde a identificação dos vários tipos de poluição provocados pelo ser
humano; visualização de filmes sobre o ambiente; produção de panfletos e cartazes;
reconhecimento dos vários artistas (cantores/compositores) que aderiram a causas
ambientais e que através da música contribuíram para transmitir a mensagem da
necessidade de protegermos o nosso ambiente e, por fim, a realização do vídeoclip da
canção “O nosso mar” da sua autoria e de um documentário sobre a forma como
desejavam que o mar estivesse em 2030.
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