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O Projeto “Vamos cuidar do Planeta!”, tendo em conta a situação atual, alterou alguma das 

atividades e datas de execução das iniciativas. 

 

Seguem aqui algumas notas: 

 

 Perante as medidas de emergência Covid-19 enviadas pelo Programa, o projeto “Vamos 

cuidar do Planeta!” vai continuar a ser implementado, sem pedido de extensão do projeto.  

Estamos a avaliar a possibilidade de solicitar o aporte da contrapartida em forma de 

voluntariado. 

 

 A formação de professores decorreu com sucesso. Está a ser preparado um breve relatório 

da formação, tendo em conta a avaliação e os relatórios dos professores, que será enviado 

junto do próximo pedido de pagamento.  

 

 Tendo em conta que durante o ano letivo 2019/2020 não foram organizadas nem 

conferências regionais nem a nacional, foram lançados dois desafios para serem feitos 

pelos alunos com as suas famílias. Esta a ser preparado um breve relatório da resposta aos 

desafios, que será enviado junto do próximo pedido de pagamento. 

 

 Reestruturação do cronograma face à organização das diferentes conferências no ano 

letivo 2019/2020: 

Ação Data inicial Nova data/atividade alternativa 

Conferências escolares Março-Abril 2020 2 Desafios para trabalhar em família 

Conferências regionais Junho 2020 Não será organizada** 

Conferência nacional Setembro 2020 Não será organizada** 

 

 
 

**Sobre as conferências regionais e nacional:  
 
No plano inicial, estava prevista a organização das conferências regionais e depois duma 
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, consideramos que o melhor, era não sobrecarregar este terceiro período com 
a eventual organização das conferências regionais, pois não sabíamos ao certo como ia evoluir 
o calendário. Assim, considerou-se que o mais certo seria adiar até o início do próximo ano 



letivo as conferências regionais e cancelar uma conferência nacional. Porém, e após algumas 
reuniões com os centros CFAEs e professores, decidiu-se não organizar as conferências 
regionais no inicio do próximo ano letivo, pois até agora não há certezas da data de inicio das 
aulas e os professores não tiveram um trabalho de proximidade com os alunos, para poder 
preparar a apresentação dos projetos. 
Contudo, para não deixar o fim do ano letivo sem nenhum evento, no dia 3 de julho será 
organizado um “Encontro virtual de professores Vamos cuidar do planeta”, com o objetivo de 
realizar uma partilha de experiências dos projetos, da participação nos desafios e também para 
lhes explicar como será a dinâmica no próximo ano letivo.  
 
 
 

 Programa para o ano letivo 2020/2021: 
 

- Formação de professores: outubro 20 – março 21. Cada CFAE irá adotar um calendário, 

tal como aconteceu durante este ano letivo. Estão a ser preparados alguns materiais para 

a possibilidade de não ser possível serem organizadas todas as sessões presenciais, termos 

alguns materiais para formação online (que também servirão para a “sustentabilidade do 

projeto”) 

- Conferências escolares: fevereiro – abril 2021 

- Conferência regional: final de abril – inicio 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 co-organiza 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 logo que seja possível. Tendo em conta que a conferência Caretakers 

of the Environment International foi cancelada em 2020, estamos a avaliar a possibilidade 

de utilizar a verba do projeto alocada a esta iniciativa, para os alunos participarem na 

Conferência de Cabo Verde. 
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