
 

Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular 
 
No âmbito do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular e da disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento, no domínio da Educação Ambiental, os alunos foram sensibilizados para a 

temática e para os problemas que se verificam em São Tomé e Príncipe naquele domínio. Dos 

debates construtivos, da perspicácia dos alunos e da sua criatividade, surgiram os textos que se 

seguem, que exemplificam claramente uma preocupação que deve ser de todos. 

 

Ouvi histórias sobre São Tomé 

As suas riquezas, flores e árvores 

E o seu verde visto do céu. 

Os meus olhos estavam enganados 

Vi lixo espalhado pelo chão 

Terei problemas de respiração 

Com a fumaça que bate de sopetão? 

À volta da areia, poluição 

Lixo nos mares sem proteção 

Águas paradas, mosquitos no ar 

Virá o paludismo  pairar? 

                                                   Eldinando, 6ºA 

 

São Tomé, rica em cacau e café 

Ai, que saudades desta terra 

 em tempos cheirosa e bela 

Agora não tenho fé. 

Poluída e abandonada 

Em estado de degradação 

Povo, acorde e veja 

Qual é a sensação? 

Vamos lá limpar os mares, 

As ruas, os becos , as praias 

Todos juntos ou em pares 

E deixarmo-nos de gandaias. 

                                                   Daniel Iatenco, 6ºA 

 

 

 

São Tomé é um lugar misterioso 

Cheia de ouro e de luz 

Mas o lixo amontoado 

Deixa o turista curioso 

Larguem os braços cruzados 

Sejam eco- cidadãos 

Cuidem dessa ilha que em tempos 

Foi a pérola de África dos abençoados. 

 

                                                          Ana Luísa, 6ºC 

Duas ilhas no meio do mar 

São Tomé e Príncipe podemos chamar 

Cheia de plantas e maravilhas 

E tudo o que possamos desejar. 

 

Mas a poluição aparece 

Há caos por todo o lado. 

O ar soprando sofrimento 

As nuvens a chorar. 

 

Plásticos a flutuar, pneus a boiar 

O país melhor tem de ficar 

Vamos agir para mudar. 

                                                      Melissa Santo, 6ºA 

 



 

As nossas cidades, as nossa praias 

Cheias de lixo, de poluição 

Pessoas passam de um lado para o outro, 

Deixando tudo numa confusão. 

 

Nas florestas, árvores cortadas 

As matas todas queimadas 

Os animais ficam em casa 

Está tudo numa algazarra. 

 

É urgente proteger o ambiente 

Cuidar dele é essencial 

Os 5R’s temos de seguir 

Para a sustentabilidade garantir. 

                                                 

                                               Nayra Trindade, 6º C 
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