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REDE ESCOLA AZUL

60.000
ALUNOS

111
PARCEIROS

17
MUNICÍPIOS

330
ESCOLAS



ESTUDO DE IMPACTO

• Questionários

• Entrevistas

• Focus Groups

Participantes:

• 4126 Alunos
• 521 Professores
• 49 Parceiros
• 8 Municípios
• 5 Equipa do Programa
• 2 Decisores Políticos



ANÁLISE SWOT

FORÇAS

• Conteúdo do programa

• Estrutura do programa

• Implementação eficaz 

• Criação de sinergias

• Benefícios da marca “Escola Azul”

FRAQUEZAS

• Apoio logístico e/ou financeiro

• Poucos incentivos para 
professores

• Visibilidade insuficiente

• Falta de recursos



ANÁLISE SWOT

OPORTUNIDADES

• Reconhecimento pelo 
Ministério da Educação

• Reconhecimento internacional

• Alargamento da rede

• Comunidade de Literacia do 
Oceano

AMEAÇAS

• Condicionantes externas à 
implementação

• Localização geográfica

• Menor relevância política da 
Literacia do Oceano



RELEVÂNCIA E RECONHECIMENTO

Fatores para a Relevância da Escola Azul nas Escolas
• Temática interessante e apelativa
• Desperta “consciências”
• Oferece uma linha orientadora do trabalho sobre a temática
• Valida o desenvolvimento de projetos transversais e articulados
• Estimula o desenvolvimento de conhecimentos, mas também de competências

pessoais e sociais
• Promove um sentido de comunidade
• Atribui um reconhecimento visível dos esforços das escolas
• Abre portas a parcerias

Fatores para a Relevância Política da Escola Azul
• Afirma o posicionamento ativo de Portugal na Literacia do Oceano
• Contribui para a inclusão do Oceano na agenda política
• Sensibiliza a sociedade em geral para as questões do Oceano
• Traz potencial para sinergias internacionais



METODOLOGIA

Aspetos Metodológicos Mais Valorizados por Professores e Alunos

• Flexibilidadee versatilidadedoprograma

• Aprendizagemtransversal

• Continuidadenoprocessodeaprendizagem

• Abordagemparticipativaeprática,através dedesafiosanuais

• Promoção de sinergiasentre escolas,comunidadelocalerede deparceiros

• Acessoarecursos privilegiados

• Envolvimentodeprofessores coordenadores

• Acompanhamentoefetivoesimplificadodaequipacoordenadorado programa



BARREIRAS À IMPLEMENTAÇÃO 
DA ESCOLA AZUL NAS ESCOLAS

Professores

• 58% - Falta de tempo / horas 
atribuídas ao projeto

• 55% - Restrições devido à pandemia 
(Covid-19)

• 31% - Falta de verba para a 
implementação de ações

Municípios

• 100% - Falta de tempo / horas 
atribuídas ao projeto

• 40% - Restrições devido à pandemia 
(Covid-19)

• 40% - Falta de flexibilidade curricular

Parceiros

• 62% - Falta de tempo / horas 
atribuídas ao projeto

• 62% - Falta de verba para a 
implementação de ações

• 54% - Falta de flexibilidade curricular 

Coordenação

• 67% - Falta de tempo / horas 
atribuídas ao projeto

• 67% - Falta de reconhecimento pelo 
Ministério da Educação

• 67% - Falta de reconhecimento 
político da Literacia do Oceano



AÇÕES DE LITERACIA DO OCEANO MAIS RELEVANTES

Perceção dos Alunos

1. Atividades práticas em sala de 
aula

2. Recursos educativos (jogos, 
vídeos)

3. Conversas com profissionais 
ligados ao mar

4. Atividades online (devido à 
pandemia)

Perceção dos Professores

1. Atividades práticas com 
entidades parceiras

2. Atividades práticas em sala de 
aula 

3. Visitas a museus, aquários, zoos 
ou portos

4. Palestras e workshops



IMPACTO

A Escola Azul tem contribuido efetivamente para o aumento da importância e
visibilidade do Oceano e Literacia do Oceano na comunidade escolar.

O crescimento estável e a evolução do programa Escola Azul evidencia a
eficiência da sua metodologia.

A comunidade Escola Azul (escolas, parceiros e municípios) reconhece a
importância e relevância do programa.

A Escola Azul tem contribuido significativamente para a criação de sinergias
entre comunidade escolar, comunidades locais e stakeholders.



IMPACTO – MUDANÇAS POSITIVAS

1.º Ciclo

51% - Falam com 
família e amigos 
sobre o Oceano e 
como o proteger

45% - Não usam 
palhinhas de 
plástico

41% - Mostram 
vontade de ser 
voluntários em 
ações ligadas ao 
mar 

38% - Apanha lixo 
que encontra na 
praia ou na escola e 
coloca no caixote 

2.º Ciclo

44% - Falam com 
amigos sobre o 
Oceano e como o 
proteger

43% - Procuram 
mais informação 
sobre o tema 
“Oceano”

41% - Falam com a 
família sobre o 
Oceano e como o 
proteger

35% - Não usam 
palhinhas de 
plástico

3.º Ciclo e 
Secundário

36% - Procuram 
mais informação 
sobre o tema 
“Oceano”

33% - Falam com 
amigos sobre o 
Oceano e como o 
proteger

33% - Falam com a 
família sobre o 
Oceano e como o 
proteger

27% - Mostram 
vontade de ser 
voluntários em 
ações ligadas ao 
mar 

Professores
Sobre os Alunos

80% - Mostram
maior interesse e 
preocupação com 
problemas ligados ao 
Oceano 

60% - Refletem mais 
sobre 
comportamentos
do Homem e 
consequências no 
Oceano

56% -Compreendem
melhor o impacto 
das nossas ações no 
Oceano 

35% - Alteração de 
hábitos (reciclagem, 
poupança de água e 
energia. reutilização 
de materiais. etc) 

Professores
Sobre os Próprios

57% - Refletem sobre 
comportamentos
do Homem e 
consequências no 
Oceano

56% - Mostram maior
interesse e 
preocupação com 
problemas ligados ao 
Oceano 

41% - Compreendem
melhor o impacto 
das nossas ações no 
Oceano 

39% - Alteraram 
hábitos (reciclagem, 
poupança de água e 
energia. reutilização 
de materiais. etc) 



COMUNIDADE

COMO SE VALORIZA O CONTRIBUTO DA ESCOLA AZUL PARA A CRIAÇÃO 
DE SINERGIAS ENTRE ESCOLAS E STAKEHOLDERS?

Professores:

3,9
Municípios:

3,9
Parceiros:

3,4
Coordenação:

5



COMUNIDADE

Fatores Favoráveis

• Temática interessante, que mobiliza os diferentes intervenientes face 
a objetivos comuns

• Rede de parceiros com oferta diversificada de atividades e com 
respostas especificas direcionadas às escolas

• Partilha e complementaridade que resulta da articulação entre 
diferentes entidades com papel ativo na educação marinha

• Canais de comunicação estabelecidos favorecem uma maior 
proximidade entre as partes 

• Disponibilidade da equipa do programa no acompanhamento de 
escolas e parceiros e na motivação dos professores 



COMUNIDADE

Fatores Desfavoráveis

• Dificuldades de apoio financeiro e logístico para dinamização de 
atividades 

• Pouca disponibilidade de tempo e dificuldade na conciliação de 
agendas 

• Pouca visibilidade do Programa fora da comunidade educativa e 
desconhecimento de toda a rede de parceiros existente

• Desmotivação de alguns professores para implementar o programa 

• Linguagens e metodologias diferentes entre os diferentes 
intervenientes geram algumas falhas na comunicação 



OBRIGADO


