
 

 

As escolas Secundária Fernando Namora e Básica Nº2 do Agrupamento de 

Escolas de Condeixa a Nova, foram homenageadas com o prestigiado 

prémio ‘Climate Action Project School of Excellence’. 

 

No âmbito do Climate action project”( https://www.climate-action.info/ ), que tem como 

principal objetivo mudar o comportamento dos alunos e a mentalidade da sociedade em relação 

às mudanças climáticas e às ameaças ambientais por meio da educação, os/as alunos/as das 

turmas A e B, do 10º ano e D e G do 8º ano, tendo como orientadas as professoras Matilde 

Azenha e Helena Póvoa, Fátima Gonçalves e Odete Ferreira,  desenvolveram atividades no sentido 

de fomentar a consciencialização para questões ambientais tornando-os cidadãos ativos. 

No seu 5º ano consecutivo, o projeto envolveu cerca de 2.700.000 professores e alunos, 

de 12.858 escolas e de 146 países, com idades entre os 3 e os 21 anos. 

O projeto desenvolveu-se ao longo de 6 semanas durante as quais os/as alunos/as das 

referidas turmas realizaram: pesquisas; vídeos; debates utilizando plataformas digitais; assistiram 

a uma palestra sobre clima e saúde, que envolveu a realização de um jogo “Ambiente, 

Mitocôndrias e... Nós”, atividade dinamizada pelas investigadoras Anabela Marisa Azul e Carolina 

Lebre, ambas do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra; 

visionaram e discutiram vídeos temáticos, interagiram com uma escola Ucraniana, questionaram, 

identificaram a nível local e global causas, efeitos e apontaram soluções para combater as 

alterações climáticas. Na última semana passaram à ação, desenvolveram campanhas, 

promoveram debates na escola e na comunidade, plantaram árvores, reciclaram, reduziram..., 

ações que sensibilizaram a comunidade escolar para novos hábitos e valorização da educação 

climática. 

O projeto foi finalizado durante o Climate Action Day, um encontro anual online, em 

direto, que decorreu no dia 4 de novembro de 2021 com a presença de 250.000 pessoas em todo 

o mundo. O evento contou com palestrantes como o Príncipe William, o Presidente James Alix 

Michel de Seychelles, Richard David da NASA, Matt Larsen-Daw da WWF, a Princesa Esmeralda da 

Bélgica, Juan Pablo Celis Garcia, Programa Ambiental da ONU e outros líderes mundiais, cientistas 

e ativistas do clima. 

Neste evento foram divulgadas, pelo ator de dobragem Dan Russell, que dá voz a várias 

personagens da série de sucesso global do Cartoon Network, The Amazing World of Gumball, e 

Nandi Bushell, um influenciador e defensor do clima, as 250 escolas premiadas com o prémio 

Climate Action Project School of Excellence pelo Cartoon Network e pelo Climate Action 

Project.  

https://www.climate-action.info/


 

 

As escolas Secundária Fernando Namora e Básica Nº2 de Condeixa a Nova fazem parte 

das 250 escolas que em todo o mundo foram reconhecidas pelo seu intenso trabalho em 

educação climática.  

https://climate-action.info/schools-excellence 

 

 

A todos os/as participantes que tornaram possível esta distinção, o nosso MUITO 

OBRIGADO pelo vosso empenho e dedicação a esta causa! 

 

 

 

O Diretor, 

 
(Dr. Avelino Ferreira dos Santos) 
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