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Projeto Nós Propomos!  

Pequenos Grandes Cidadãos  2021/22 

Preâmbulo 

1.Enquadramento 

O Projeto “Nós Propomos! Pequenos Grandes Cidadãos”, adiante designado por Projeto, constitui 

uma adaptação ao 1º ciclo do ensino básico do Projeto “Nós Propomos! Cidadania e Inovação na 

Educação Geográfica”, surgido em 2011/12 e promovido pelo Instituto de Geografia e 

Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa/IGOT. Enquadrado na área de Estudo do 

Meio, pretende valorizar o desenvolvimento de práticas cidadãs na solução de problemas sociais e 

ambientais da comunidade. 

 

2.A quem se dirige? 

O Projeto dirige-se a alunos e professores do 1º ciclo do ensino básico de escolas portuguesas.  

 

3.Quais os objetivos? 

O Projeto tem por objetivos:  

i) contribuir para a identificação de elementos do meio físico e do meio social local pelos 

mais jovens; 

ii) promover capacidades e atitudes de efetiva cidadania territorial, através da 

identificação e apresentação de propostas de resolução de problemas locais;  

iii) contribuir para um desenvolvimento sustentável das localidades e dos municípios;  

iv) valorizar a realização do trabalho experimental sobre problemas locais; 

v) mobilizar alunos e professores para a utilização de tecnologias de informação, em 

estudos de âmbito prático;  

vi) fomentar redes de cooperação entre atores locais, como universidades, escolas, 

autarquias, associações locais e empresas.   
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4.Cidadania local e parcerias  

Há um apelo crescente à participação pública nas tomadas de decisão relativas ao ordenamento do 

território, numa perspetiva de governança e de cidadania territorial. Este apelo cruza-se com a 

preocupação em promover uma educação comprometida com o desenvolvimento sustentável, que 

ganha particular relevância à escala local. A formação cidadã pode e deve ser desenvolvida com 

crianças que, assim, se apropriam de conhecimentos e desenvolvem capacidades e atitudes que os 

ajuda a crescerem como pessoas e membros de uma sociedade democrática. 

O Projeto Nós Propomos! Pequenos Grandes Cidadãos pretende, pois, i) promover atividades 

elementares de identificação do meio local e resolução dos seus problemas, ii) familiarizar as 

crianças com a autarquia iii) motivar para a elaboração e apresentação de propostas de intervenção 

local e iv) estimular a construção de parcerias entre os atores escolares e não escolares.  

As propostas elaboradas pelos alunos podem ser articuladas com outros projetos, nacionais ou 

internacionais. 

 

5.A situação decorrente da Pandemia Covid-19 

Na implementação e desenvolvimento do Projeto, devem ser tidas em conta todas as normas e 

recomendações da Direção-Geral de Saúde, do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior e, ainda, as normas específicas adotadas em cada agrupamento escolar ou 

escola.  
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Regulamento do Projeto 

Artº 1o  

Finalidade 

O Projeto visa promover uma ativa cidadania territorial e a inovação na educação, através da 

realização de estudos de caso sobre problemas locais e a apresentação de propostas de resolução. 

 

Artª 2o 

Coordenação 

O Projeto é coordenado por uma Comissão de Coordenação, presidida pelo coordenador do Projeto 

Nós Propomos! a nível nacional. 

 

Artº 3o 

Candidatura 

A candidatura ao Projeto é apresentada pelos docentes e escolas, sem prejuízo do envolvimento 

direto de autarquias ou associações na mobilização das mesmas.   

 

Artº 4o 

Protocolos 

O IGOT-UL, as escolas e as autarquias são parceiros privilegiados e, sempre que possível, serão 

assinados ou renovados os protocolos de cooperação entre as entidades envolvidas no Projeto.  

 

Artº 5o 

Financiamento 

O financiamento do Projeto é o assegurado pelas entidades promotoras ou por outras que se 

disponibilizem a patrocinar o mesmo. 

 

Artº 6o 

Candidatura 

8. A candidatura ao Projeto “Nós Propomos!” pelas Escolas é realizada no sítio web do IGOT-UL 

(www.igot.ul.pt) ou no próprio site do Projeto, em www.nospropomos.igot.ul.pt.  

 

http://www.igot.ul.pt/
http://www.nospropomos.igot.ul.pt/
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Artº 7o 

Apoio das autarquias 

As autarquias deverão receber nas suas instalações os alunos e professores participantes no 

Projeto, numa sessão de apresentação dos principais problemas e objetivos locais ou, em 

alternativa, deverão fazer deslocar às escolas os seus responsáveis ou técnicos, com os mesmos 

objetivos.  

 

Artº 8o 

Desenvolvimento do Projeto 

O Projeto desenvolve-se pela seguinte forma: 

i) A coordenação do Projeto cria, dinamiza e torna acessível aos participantes uma plataforma 

eletrónica própria para apresentação e acesso a informação relacionada com o Projeto, com os 

intervenientes e com os trabalhos, bem como perfil próprio do Projeto na rede social Facebook, 

com o intuito de disponibilizar informação sobre a dinamização do Projeto e o desenvolvimento 

dos trabalhos; 

ii) No começo do ano letivo, os professores informam e sensibilizam os alunos e encarregados de 

educação para a participação no Projeto; 

iii) Os alunos são organizados em pequenos grupos ou, em alternativa, em grupos-turma, cabendo 

ao docente respetivo a definição última da respetiva constituição; 

iv) O logotipo do Projeto Nós Propomos! Pequenos Grandes cidadão é o adotado na sua primeira 

edição. Em alternativa, poderá ser criado um novo, através de um concurso em que os alunos das 

escolas são convidados a desenharem o logótipo do Projeto, procedendo-se, depois, entre as 

escolas participantes, à seleção daquele que representa o Projeto Nós Propomos! Pequenos 

Grandes Cidadãos; 

v) Até 30 de novembro de 2021, os docentes do 1º ciclo colocam na plataforma do Projeto Nós 

Propomos!, em www.nospropomos.igot.ul.pt, como já referido, o nome dos alunos das suas turmas 

que integram o Projeto. Não é necessário indicar email dos mesmos ou outra foram de contacto, 

pois este será realizado através dos docentes; 

 

 

http://www.nospropomos.igot.ul.pt/
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vi) Até 20 de fevereiro de 2022, os docentes submetem na plataforma do Projeto o balanço de 

como o Projeto está a decorrer, principais dificuldades encontradas; 

viii) A coordenação do Projeto fará comentários e dará sugestões aos documentos submetidos 

pelos alunos; 

ix) A proposta de cada grupo é concretizada num recurso multimédia cuja apresentação pública 

não exceda os 10 minutos. Se for uma apresentação em power point, não deverá exceder os 20 

diapositivos; 

x) Os projetos de cada turma são submetidos no sítio eletrónico do Projeto Nós Propomos! até ao 

dia 24 de abril; 

xi) No dia 9 de maio de 2017, realiza-se o Seminário Nacional do Projeto “Nós Propomos! Pequenos 

Grandes Cidadão”; 

xii) O Projeto tem continuidade na apresentação e discussão das propostas dos alunos junto do 

grande público e das famílias e autarquias, muito em particular. 

 

Art.º 9o 

Júri e Prémios 

i) O Júri Nacional, a constituir no âmbito do IGOT, promoverá o processo de seleção dos melhores 

projetos Nós Propomos! Pequenos Grandes Cidadãos; 

ii) À semelhança do que sucede no Projeto Nós Propomos! para o ensino secundário, são abertos 

os concursos de fotografia, vídeo, texto, desenho, spot publicitário e poster. Funcionarão os 

concursos a quem concorrerem alunos e os júris temáticos serão os nomeados a nível do Projeto.  

iii) Um mesmo trabalho não pode concorrer a dois concursos temáticos; 

iv) Poderão ser ainda atribuídos outras distinções, de escola, locais ou outras.     
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Artº 10o 

Cooperação nacional e internacional 

O Projeto, através do IGOT-UL, estabelece parcerias nacionais e internacionais com universidades 

e outras instituições públicas ou privadas, também no âmbito do Projeto Nós Propomos! Pequenos 

Grandes Cidadãos.  

 

Artº 11o 

Diplomas de participação 

O IGOT atribuirá a cada professor e aluno um diploma de participação no Projeto. 

 

Artº 12o 

Outras situações 

As situações omissas neste Regulamento e aquelas que careçam de reapreciação e eventual 

alteração serão decididas pelo coordenador do Projeto ou pela comissão de coordenação do 

mesmo. 

 
 


