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Objetivo geral:

O objetivo geral do projeto Blue Schools é introduzir a economia azul na escola e

ajudar a construir uma geração mais azul, baseada na sensibilidade, empatia e

sustentabilidade ambiental, inspirada no património cultural local, ligando o

mar/vida marinha com o crescimento económico e o emprego.



Objetivos específicos: 

• Desenvolver o conceito de escola azul;

• Formar professores para o tema da economia azul;

• Construir materiais de aprendizagem para os alunos;

• Envolver os alunos em projetos relacionados com a economia azul;

• Desenvolver um concurso transnacional para alunos, com a criação de

projetos sobre economia azul.



[BLUE SCHOOLS]

2. Conceito de Economia Azul



O que é a Economia Azul?

www.menti.com

Código: 9535 8773O que é uma Escola Azul?

A economia azul refere-se a todas as atividades económicas que direta e

indiretamente estão ligadas à exploração do mar e do oceano.

O princípio da economia azul está, ainda, intimamente ligado ao

desenvolvimento sustentável, para conciliar o desenvolvimento

económico, a proteção ambiental e a inclusão social das populações em

benefício das gerações futuras.

Uma escola azul é uma escola voltada para o mar, o oceano e a costa,

desenvolvendo projetos pedagógicos e implementando práticas

sustentáveis nesse sentido.



O que é a Economia Azul?



O que é uma Escola Azul?
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3. Concurso Europeu



O Concurso Europeu sobre Economia Azul, foi aberto a alunos de toda a Europa, com idades
compreendidas entre os 12 e os 16 anos, para promover o conceito de Economia Azul. A partir de
um problema foram desenvolvidos projetos para resolução do mesmo, tendo sido apresentados,
a concurso, cerca de 120 vídeos.

Categorias principais:
* Turismo e património marítimo
* Poluição marinha e aquecimento global
* Proteção do meio ambiente marítimo
* Empreendedorismo Azul
* Desportos náuticos

Categorias adicionais:
* Como transformar a nossa escola numa Escola Azul
* Criatividade
* Desenvolvimento sustentável



Berlengas Energia das ondas

Turismo e património marítimo

Vídeos premiados (AEAB)

Empreendedorismo Azul

https://youtu.be/uXDEaV8NWdI?list=PLMkzukogGEu3Ln3zMcG3UGkEOxpRdTLam
https://youtu.be/5v8NKeqM5JU?list=PLMkzukogGEu3Ln3zMcG3UGkEOxpRdTLam
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4. Guia para professores



Guia para professores

Neste guia podem ser encontradas ferramentas e metodologias
para introduzir o conceito de Economia Azul, nas escolas. Nele
consta, ainda, uma breve análise e informação sobre a Economia
Azul, a indicação de algumas características de uma Escola Azul,
bem como questionários a aplicar pelas escolas e vários exemplos
de projetos a desenvolver, entre outros.

O guia está estruturado em 4 dimensões:

1. O mar é de todos
2. Mar dinâmico
3. Descobrir e explorar o mar
4. O mar e a humanidade

http://www.blue-schools.eu/pt/guia-para-professores/
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5. Recursos de aprendizagem



Descrição: Seguindo o guia para professores, as escolas envolvidas no projeto desenvolveram

um portfólio de recursos de aprendizagem para os alunos sobre o tema “Escola Azul”. As

atividades propostas pretendem ser desenvolvidas com recurso a metodologias ativas, em

trabalhos/projetos interdisciplinares, com o objetivo geral de transformar a escola numa

“Escola Azul”.

Objetivo: O objetivo específico deste portfólio é ajudar os alunos de uma forma muito prática

e “aprender fazendo” a perceber e compreender a importância do mar na economia e como a

vida marinha e a sustentabilidade ambiental afetam a vida e devem ser preservadas.



Código: 4239 4065

Que projetos podemos fazer no âmbito de uma Escola Azul e 
para desenvolver o conceito de Economia Azul?

www.menti.com



Que projetos podemos fazer no âmbito de uma Escola Azul e 
para desenvolver o conceito de Economia Azul?



https://www.calameo.com/read/006858795c850d4f72f82
https://drive.google.com/file/d/16uquskkLRundvJbsT5aKjvUaw0iMso0j/view?usp=sharing


Propostas/Ideias de Projetos 



EB1 de Lugar da Estrada
EB de Atouguia da Baleia

ARTE (RECICLADA)
Relacionada com o Oceano e ao estilo de Bordalo II



LIVROS DE RECEITAS - Do mar para a nossa mesa

Preparado pelos chefs da EB1 de Lugar da Estrada



SACOS REUTILIZÁVEIS, com linogravura

EB1 de Lugar da Estrada



Sustainable sandals

EB1 de Lugar da Estrada

CALÇADO SUSTENTÁVEL



MONITORIZAÇÃO 
COASTWATCH



HINO DA ESCOLA AZUL

EB1 de Lugar da Estrada

CANÇÃO DOS REIS
(Adaptada à Escola Azul)

EB1 de Lugar da Estrada

https://drive.google.com/file/d/1eUkOfKkk_SEZqKjTj7_Vg_bkhumk2mWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-LB0pmvmSLHSJd6WT5VvAD0pendJiKWa/view?usp=sharing


Cartazes e vídeos 
sobre a proteção do Oceano e 

a sustentabilidadeEB1 de Geraldes | EB de Atouguia da Baleia

Protege o Oceano e a água!



DECLARAÇÃO DE AMOR 
AO OCEANO (Eco-

Escolas)
EB1 de Geraldes



Painting images in gutters and drains

EB de Atouguia da Baleia EB1 de Ferrel CEAB

O MAR COMEÇA AQUI
(Eco-Escolas)



MISSÃO ECO-ESCOLAS: 
AMAR O MAR



Os nossos alunos participaram 
nesta atividade nacional, com a 
recolha de garrafas de plástico.
A instalação artística, com mais 
de 50 metros de comprimento, 
encontra-se no Lago do 
Oceanário de Lisboa - um 
verdadeiro “Monstro do Mar” 
que representa algo que não é 
mitológico: o volume 
“monstruoso” de plástico no 
Oceano.

https://youtu.be/1aGFna-nq-E


NUVENS DE PALAVRAS
- Animais marinhos -

(wordart.com)

https://wordart.com/


Provérbios sobre o mar
(languageisavirus.com)

http://www.languageisavirus.com/visual-poetry/index.php#.YKpx6KhKjIU


Escrever um Jornal do Futuro - Como será o mundo em 2050?
(bookcreator.com)

https://app.bookcreator.com/


BI E JOGO DOS PARES
Animais do nosso mar (Peniche)

https://learningapps.org/display?v=pwd7ze33521

https://learningapps.org/display?v=pwd7ze33521
https://learningapps.org/display?v=pwd7ze33521


PROJETO: O NOSSO MAR - Berlengas Reserva da Biosfera da Unesco
(Projeto interdisciplinar enquadrado num trabalho colaborativo comum a todas as disciplinas)

https://www.smore.com/c1mzb-o-nosso-mar

Cada mapa contém várias camadas e links para o trabalho 
realizado nas diferentes disciplinas e de forma interdisciplinar. 

https://www.smore.com/c1mzb-o-nosso-mar


Apresentações digitais com recurso a diferentes ferramentas Web.

https://view.genial.ly/5ec3fd9f8ba5700d1e80846f/video-presentation-ciencias
https://www.genial.ly/
https://prezi.com/view/UktwWQtz13lbZFgY7EjD/
https://www.thinglink.com/scene/1321757817866027009
https://www.thinglink.com/
https://biteable.com/watch/it-support-ad-copy-2573605
https://biteable.com/
https://www.powtoon.com/online-presentation/c8S9BhLNBq6/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_source=player-page-social-share&utm_content=c8S9BhLNBq6&utm_po=29752227&mode=movie
https://www.powtoon.com/
https://prezi.com/


Timelines
(sobre eventos históricos, 
geográficos ou outros, nas Berlengas)

https://padlet.com/abatalha/7A
https://padlet.com/abatalha/7B
https://padlet.com/abatalha/7DG2
https://padlet.com/


O Arquipélago das Berlengas 
(em Minecraft Education) 

A Ponta do Trovão (no jogo Roblox)

https://www.smore.com/app/reporting/button/c1mzb?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1BOyeJpOUWJhL3Iuy8tAsvy2YmL7WPZmN%2Fview%3Fusp%3Dsharing&t=Mundo%20Berlenga%20-%20Project%20Minecraft%20Education%20Edition&w=w-8429281414&i=&l=
https://youtu.be/OVoFecwUxDo
https://www.roblox.com/


[BLUE SCHOOLS – A economia azul nas escolas]

6. Debate



Porque é importante trabalhar a Economia Azul na Escola ou porque é
importante transformar as nossas escolas em Escolas Azuis ?
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7. Sugestões e avaliação



https://forms.gle/kJDM1ESdnM9wv4YB6

AVALIAÇÃO

https://forms.gle/kJDM1ESdnM9wv4YB6


PÁGINA WEB DO PROJETO

http://www.blue-schools.eu/

http://www.blue-schools.eu/


“Individually we are a drop. 

Together we are the Ocean.” 
(Ryünosuke Akutagawa)

#MyActionMatters


