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TRIBUNAL DE PORTA ABERTA 
AOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS DE SÃO LOURENÇO

O PROBLEMA DOS PLÁSTICOS NO NOSSO PLANETA
PROJETO: “A Plasticologia”

No dia 14 de novembro 15 alunos 
das turmas do 9ºC, D e 8º E do Agru-
pamento de escolas de São Lourenço, 
acompanhados das professoras Cân-
dida Moreira, Coordenadora de Ci-
dadania e Isabel Azeredo, de Educa-
ção Física assistiram a um julgamento 
real, no Tribunal de Valongo. Esta ati-
vidade, que se insere no projeto “Tri-

bunal de Porta Aberta - a Justiça nas 
Escolas” promovida pela Associação 
Sindical dos Juízes Portugueses, teve 
como principal interveniente a Dra.  
Vera Teixeira, Juíza do Tribunal do 
Círculo e da Comarca de Valongo que 
tornou possível este acontecimento de 
grande relevância para o incremento 
na formação cívica dos nossos alunos.

A Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas de S. 
Lourenço, em parceria com o Oceanário de Lisboa e LI-
POR, uniram-se em torno de uma preocupação comum – 
a poluição dos oceanos.

Tendo em conta que 97% da água que existe no nosso 
Planeta se situa no oceano, é importante pensarmos todos 
na sustentabilidade deste recurso que está a ser invadido 
por plástico, afetando os ecossistemas marinhos. Anual-
mente é despejado no oceano cerca de 8 milhões de tone-
ladas de plástico, formando autênticas ilhas. Uma realida-
de dramática!

Se pensarmos na durabilidade e resistência do plástico, 
facilmente compreendemos os malefícios que este acarreta 
devido ao seu uso descontrolado: é confundido por alimen-
to e ingerido pelos animais marinhos, estes sofrem com a 
sua toxicidade, ficam aprisionados sofrendo lesões perma-
nentes, e ainda, influenciam negativamente o seu habitat.

Estas são razões suficientes para justificarem a necessi-
dade da sensibilização junto das populações, no sentido da 
importância da redução no uso dos plásticos. 

A escola tem aqui um papel educativo e a Biblioteca 
Escolar, ciente disso, assumiu essa responsabilidade, atra-
vés da criação de um projeto sobre “Plasticologia”,onde 
se pretende promover e incentivar a articulação das ativi-
dades da BE com o currículo, ao desenvolver um traba-

lho colaborativo de Literacia da Leitura, da Informação e 
dos Media, para crianças de Jardim de Infância, alunos do 
3.º, 6.º e 8.º anos de escolaridade e Pais/ Encarregados de 
Educação (Biblioteca Escolar em articulação com Expres-
são Plástica, Conhecimento do Mundo e Desenvolvimen-
to Pessoal – Educação Pré-escolar; Estudo do Meio, Ex-
pressão Plástica e Cidadania – 3.º ano; TIC e Cidadania e 
Desenvolvimento – 6.º ano; Português – 8.º ano de esco-
laridade).

Durante o mês de outubro, foram realizadas 17 ses-
sões de sensibilização sobre Plasticologia Marinha (3.º e 
5.º anos) e, para isso, contámos com a preciosa colabora-
ção de dois biólogos (formadores/ educadores do Oceaná-
rio de Lisboa). Em novembro decorreu o concurso de de-
senhos alusivos ao tema para os 3.ºs anos, em articulação 
com as famílias e o concurso de slogans para o 8.º ano, na 
disciplina de português. No início do 2.º período, o 6.º ano, 
na disciplina de TIC, irá elaborar cartazes, cujas imagens 
serão os desenhos premiados e os slogans que ganharem 
o concurso. Estes servirão para alertar as famílias e toda a 
população escolar das diferentes escolas onde o projeto se 
desenvolve e motivar os alunos, especialmente os de 3.º, 
5.º, 6.º e 8.ºs ano, a terem atitudes e comportamentos ade-
quados para um ambiente sustentável.

No final deste ano letivo queremos ter conseguido che-

gar mais longe no que diz respeito à alteração dos com-
portamentos em prol da conservação do nosso património 
ambiental.

JUNTE-SE A NÓS e pense duas vezes antes de usar 
o plástico!

Biblioteca Escolar do Agrupamento de S. Lourenço.

É preciso… NAVEGAR
COM SEGURANÇA!

No mês de outubro comemorou-se o 
Mês Europeu da Cibersegurança.

A Biblioteca Escolar do agrupamento de 
Escolas de S. Lourenço, em parceria com o 
Instituto Português de Desporto e Juventu-
de (IPDJ) e a disciplina de TIC, desenvol-
veu um conjunto de sessões destinadas aos 
alunos do 4º, 5º e 7.ºs anos de escolaridade, 
sobre os benefícios na utilização da internet, 
sensibilizando para a importância de prevenir 
os riscos da mesma e de como navegar com 
segurança. Nestas sessões incluiu-se também 
a temática do Bulliyng, ciberbulliyng e Direi-
tos Humanos, para o 7.º ano. 

As sessões foram orientadas por uma 
advogada voluntária do IPDJ e pela pro-
fessora de TIC do nosso agrupamento, 
pelo que agradecemos a colaboração pre-
ciosa de ambas. 

Ainda durante o mês de outubro, a 
professora de TIC em articulação com 
as professoras bibliotecárias, realizaram 
com todas as turmas do 3.º ano, sessões 
de segurança na Internet, cujo objetivo foi 
a sensibilização dos alunos e a explora-
ção das regras de segurança, a partir de 
um jogo que levaram para casa. Paralela-
mente, na disciplina de TIC, as turmas de 
5.º ano realizaram trabalhos individuais e 
de grupo, sobre as temáticas trabalhadas.

Acreditamos que os nossos alunos fi-
caram a saber mais e estão agora também 
esclarecidos sobre as medidas preventi-
vas a tomar para evitar alguns dos inci-
dentes de cibersegurança.

Biblioteca Escolar do Agrupamento 
de S. Lourenço.


