
 

 
Reestruturação do cronograma em 

resultado das medidas decretadas face 
à pandemia Covid-19 

 
 

 

 

 

No seguimento das medidas decretadas pelo governo face à pandemia Covid-19, tais como a 

necessidade de isolamento social, o fecho de espaços públicos ou o fecho das escolas, entre 

outras medidas, os projetos escolares e outras iniciativas de natureza pública ou de contacto 

social tiveram de ser cancelados, adiados ou reestruturados. 

 

No caso do Projeto “Vamos cuidar do Planeta!”, tendo em conta as recomendações da 

Direção da ASPEA, apresentamos algumas informações e reajustes ao cronograma para 

vossa consideração, agradecendo os comentários e sugestões que conduzam à boa execução 

do projeto: 

 

 O projeto “Vamos cuidar do Planeta!” vai continuar a ser implementado, sendo que as 

datas de início e fim de projeto não serão alteradas.  

 Até ao fecho forçado das escolas, foram realizadas todas as ações de formação de 

professores. Face à situação da pandemia Covid-19 foi adiada por uma semana a data de 

entrega do relatório de reflexão crítica, tendo em conta a necessidade dos professores 

reestruturarem o seu trabalho. Estamos na fase de avaliação dos relatórios, estando 

previsto ter esta tarefa concluída até final do mês de abril. 

 No que concerne à implementação dos projetos, todas as escolas/turmas realizaram as 

tarefas previstas até à fase de organização da conferência escolar. Tendo em conta que as 

conferências escolares estavam calendarizadas para ocorrer entre o final de março e abril, 

só duas escolas conseguiram organizá-las. Neste sentido apresentamos uma 

reestruturação ao plano de trabalho inicial, referente às diferentes conferências: 

 

Ação Data inicial Nova data/atividade alternativa 

Conferências Escolares março-abril 2020 Abril e maio 

2 desafios para trabalhar em família 

(*) 

Conferências Regionais junho 2020 setembro-outubro 2020 

Conferência Nacional setembro 2020 junho 2021 (**) 

Conferência Europeia maio 2021 setembro 2021 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

*Desafios para trabalhar em família:  
 

Entre os meses de abril e junho, serão lançados dois desafios, para serem feitos pelos alunos 
junto das famílias ( a proposta dos desafios será enviada no dia 20 de abril): 
 

1) Até 15 de maio | Desafiam-se os alunos para identificarem os temas abordados nas 
últimas assembleias municipais dos seus municípios e verem de que forma estão 
relacionados com os seus projetos. Os alunos devem pesquisar onde se encontram as 
informações e/ou atas das assembleias, seja através da consulta dos sites dos 
diferentes municípios ou contactando a assembleia municipal por e-mail, analisar os 
temas discutidos e verificar se algum desses temas está relacionado com algum os 
tópicos dos seus projetos (tema, parceiros, ação prevista). As informações recolhidas 
serão compiladas e partilhadas na plataforma Padlet, para visualização de todos. 

2) Até 1 de junho |Desafiam-se os alunos e as suas famílias a refletir sobre a realidade 
que enfrentamos. Que comportamentos adquiriram durante este período que 
consideram ter um impacto positivo no ambiente e na sua comunidade? Quais destes 
comportamentos acham que podem manter após o período de confinamento? Os 
resultados da reflexão dos alunos serão estruturados num documento único que será 
partilhado na plataforma Padlet. Os comportamentos com impacto positivo na 
comunidade serão compilados e enviados pela ASPEA aos poderes políticos locais das 
áreas de residência dos alunos, como exemplos de formas de melhorar a vida em 
comunidade, e que possam vir a ser estimuladas pelos municípios. 
 

**Sobre a conferência nacional:  
 
No plano inicial, em 2020, estava prevista a organização de conferências regionais e de 
conferência nacional, com o objetivo dos alunos e professores se encontrarem e ser um 
momento de partilha de experiências e de criação conjunta.  
Contudo, tendo em conta o fecho das escolas e a alteração da dinâmica de trabalho habitual 
dos professores, considerámos que o melhor era não sobrecarregar este terceiro período com 
a eventual organização das conferências regionais, pois não sabemos ao certo como vai 
resultar o calendário escolar. Assim, consideramos adiar, até ao início do próximo ano letivo, 
as conferências regionais e cancelar a conferência nacional em 2020.  
Com esta decisão, queremos consolidar a dinâmica local do projeto, de forma a ter mais 
impacto a nível regional, com um maior e melhor envolvimento dos decisores políticos da 
região. Desta forma, no próximo ano letivo, o projeto arrancará com a força e o impacto que 
se pretende. Para não “esquecer” a dinâmica nacional, iremos repensar o programa das 
conferências regionais de forma a poder incluir a decisores políticos de âmbito nacional no 
programa e também ter um momento de produção de materiais de comunicação, como estava 
previsto na conferência nacional.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estratégia de implementação do projeto no próximo ano letivo 2020/2021: 
 
A experiência de trabalho no âmbito do projeto “Vamos Cuidar do Planeta” ao longo do 
presente ano letivo, permite-nos identificar alguns pontos como fundamentais a uma melhor 
implementação do projeto nos anos seguintes: 
 

 O projeto “Vamos Cuidar do Planeta” (VCP) deve ser enquadrado no Projeto Educativo e 
em articulação com a Estratégia de Educação para a cidadania. 

 Sugere-se que cada escola identifique um coordenador do projeto VCP e que esse docente 
tenha participado ou possa participar na formação de professores, de forma a ser o eixo 
de articulação entre a escola e a ASPEA. 

 No próximo ano letivo, as ações de formação e conferências serão organizadas da seguinte 

forma: 

 

- Formação de professores: outubro 2020 – março 2021. Cada CFAE irá adotar um 

calendário, tal como aconteceu durante este ano letivo. 

- Conferências escolares: fevereiro – abril 2021 

- Conferência regional: final de abril – início de maio 2021 

- Conferência nacional: início de junho 2021 

- Conferência europeia: 1ª quinzena de setembro 2021 

- Em 2021, entre 22 e 25 de março, será organizado em Cabo Verde o VI Congresso 

Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa 

(http://www.ealusofono.org/). A ASPEA coorganiza este encontro e está a encetar 

esforços para poder assegurar a participação de 5 alunos e um adulto (professor ou 

representante dos centros CFAE), para participar neste congresso e apresentar a 

experiência de participação no projeto. A confirmação desta possibilidade e os 

detalhes serão comunicados até ao final deste ano letivo. 

 

 

É importante referir que este documento é uma proposta de trabalho, pelo que 

estamos abertos a sugestões e eventuais alterações, tendo em conta a vossa 

experiência e melhor conhecimento da dinâmica de trabalho atual das escolas.  

 

Desejamos a todos Saúde e Bom Trabalho! 

http://www.ealusofono.org/

