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OceanLab
Criação de um laboratório específico para receber jovens, seus

docentes e familiares no CIIMAR, conduzindo-os numa

abordagem holística à Literacia do Oceano.

Programa dedicado à realização de um conjunto de experiências 

científicas hands-on em ambiente laboratorial



Objectivos OceanLab
 Consciencializar e aumentar o conhecimento dos jovens e do publico em geral

sobre questões marinhas e ambientais e sobre a gestão marinha integrada

 Melhorar a sua capacidade de comunicação sobre estas questões através da

realização de experiências em contexto de investigação marinha avançada

formar  cidadãos  mais  capazes  de  valorizar  o  
património  nacional  e  mundial  ligado  ao  mar  e  

tomar decisões racionais sobre assuntos relacionados



OceanLab Iniciativas:
• Visitas de escolas ao OceanLab  

• Actividades OceanLab de Ciência nas 
Férias para jovens 

• Dias Abertos no OceanLab para jovens 
e seus familiares 

Acesso aos sites da Literacia do Oceano 
Prémio OceanLab - Blog de Ciências



Experiências direccionadas à Literacia 
do Oceano:
Biotecnologia azul 
Monitorização ambiental e impacto da 
poluição 
Acidificação do oceano 
Aquacultura integrada 
Biorremediação de contaminantes 
orgânicos



Protocolo Biotecnologia azul 

Protocolo Bioremediação
Sensibilizar os jovens para a 
biodiversidade marinha, as 
potencialidades da biotecnologia e a 
gestão sustentável dos recursos marinhos 
valorizando a sua importância ecológica  
e  económica



Protocolo Acidificação 
dos Oceanos

Protocolo Monitorização ambiental e 
impacto da poluição 

Glândula 
digestiva

Sensibilizar os jovens para o impacto da 
poluição no Oceano, os efeitos  da interacção  
entre contaminantes  e propriedades  físico-
químicas da  água nos  organismos, e para a 
necessidade de gestão integrada do ambiente 
marinho



Protocolo Aquacultura

Students' kit



Students' kit



OPEN DAY

SETEMBRO 2016       25000 VISITANTES





Visitas das Escolas
Entre 1 de Fevereiro 2016 e 5 de Abril 2017

41 visitas num total de 646 estudantes que frequentavam o 3º ciclo do Ensino Básico ou o Ensino 

Secundário, nas áreas curriculares das Ciências Biológicas e Ciências da Natureza (grupos 230 e 520) e 

os respectivos docentes



Questionários

 Foram realizados questionários de avaliação aos jovens e aos seus docentes para

avaliar:

• O interesse e satisfação com as actividades desenvolvidas;

• Os conhecimentos adquiridos sobre o Oceano e a sua importância, bem

como a necessidade de incluir estas temáticas nos currículos escolares

• Interesse despertado pelas áreas das ciências marinhas e ambientais



Exceeded expectations
Did not

met

Met expectations
Do not agree or disagree

90%

10%

Apreciação global?

The vast majority of the teachers said that the activities developed in 

OceanLab are very good and corresponded to their expectations
Questionários aos docentes

Expectativas atingidas?

23%

77%

Very good
Bad

Good
Very bad



Totally agree
Disagree

Agree
Totally disagree

Importante enriquecer os conhecimentos 
sobre o Oceano?

Questionários aos alunos

Facilitou compreender a nossa 
interligação com o Oceano?

38%

60%

2% 1%

40%

56%

4%



Semanas de Férias OceanLab

 3,5 Semanas de Férias para jovens, tendo como público-alvo os jovens que 

frequentavam o 3º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário, abrangendo 58 e 22 

alunos respectivamente



Know what it means Heard about it but
don't know what it

means

Never heard Know what it means Heard about it but
don't know what it

means

Never heard

Bioremediation

77%

46%

Blue
Biotechnology

96%
73%

Inicial Final           



Correct Incorrect Don't know No responseCorrect Incorrect Don't know No response

Que percentagem da superfície 
terrestre está coberta pelo Oceano?

96%
77%

Qual a origem do sal na água 
do mar?

Inicial Final          

83%

50%



Correct Incorrect Don't knowCorrect Incorrect Don't know

O que é a eutrofização?

65%

83%

O que causa a acidificação do Oceano?

88%

69%

Inicial            Final      



As actividades no OceanLab:
 Mostraram que a maioria dos alunos percebeu a interligação com o Oceano, a necessidade de o

proteger e a importância de enriquecer o conhecimento sobre o Oceano (>96%)

 Alertaram para a exploração racional do potencial económico que o Oceano coloca à nossa disposição,

abrindo perspectivas e interesse por carreiras ligadas ao mar (>80%)

 Mostraram o desejo dos jovens em abordar mais tópicos sobre o Oceano nos currículos escolares (ca.

77%)

 Mostraram que maioria dos docentes (ca. 90 %) classificaram as actividades com a nota máxima de

“Muito Bom”

 Mostraram que as Semana de Férias aumentaram os conhecimentos dos jovens sobre temáticas

relacionadas com o Oceano (incrementos de 38% a 61%), tendo estimulado curiosidade pelas Ciências

Marinhas e Ambientais



Obrigada!
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