MISSÃO PAFC - 8 º ano
“Por um oceano mais limpo” com a bióloga marinha Carla Lourenço

No âmbito do tema de projeto de autonomia e flexibilidade curricular (PAFC), no dia 18
de dezembro, as aulas dos alunos do 8º ano de escolaridade iniciaram com a saída de
campo à baía Lagarto, um dos locais mais bonitos da cidade de São Tomé. Infelizmente
a paisagem idílica da baía esconde também uma dura realidade, a acumulação de
resíduos. Assim, no penúltimo dia de aulas, os alunos acompanhados pelos seus
professores, trocaram os bancos da escola pela areia da praia Lagarto e esta
transformou-se numa verdadeira sala de aula. Com a presença da bióloga marinha Carla
Lourenço do projeto Straw Patrol, o tema da aula foi dedicado à problemática do lixo
marinho e o seu impacto nos oceanos. Abordou-se a importância dos oceanos no nosso
planeta, afinal metade do oxigénio que respiramos encontra-se nos oceanos. Os alunos
foram mais uma vez alertados para o consumo excessivo e sensibilizados para a ideia de
que não existe “deitar fora”. Repensar os nossos hábitos e reutilizar …; não existe mais
nenhum planeta para onde possamos ir - só temos esta casa, foram algumas das ideias
chave transmitidas pela bióloga Carla Lourenço. Mas a bióloga tinha ainda reservado
para o final um último desafio, um concurso de recolha de resíduos na praia. Assim, cada
grupo de alunos tinha uma missão pela frente: recolher o máximo de lixo possível da
praia. Sob o mote “Por um oceano mais limpo”, alunos e professores uniram-se e
abraçaram uma ação conjunta – limpar a baía Lagarto. Durante a ação de limpeza os
alunos tiveram ainda a oportunidade de explorarem algas e corais e de colocarem
questões à bióloga demonstrando muito interesse e entusiasmo.
No final fizeram-se as contas, contabilizou-se todo o lixo recolhido, cerca de 200 Kg.
Missão cumprida! Parabéns aos alunos e professores e um especial agradecimento à
bióloga Carla Lourenço por toda a disponibilidade prestada.

