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literacia do oceano
Compreensão da influência do Oceano em nós e da nossa influência no Oceano.
Mais do que sensibilizar a sociedade, é incentivar todos os cidadãos e stakeholders para assumirem atitudes
mais informadas e responsáveis sobre o Oceano e os seus recursos.
Literacia do Oceano vai para lá do conhecimento. É também comunicar, agir e decidir. É compreender que
temos responsabilidades individuais e coletivas para com o Oceano.

coordenação nacional

comissão científica e pedagógica

coordenação regional Madeira

programa Escola azul
A Escola Azul é um programa educativo do Ministério do Mar que tem
como missão promover a Literacia do Oceano nas escolas.
Este programa nacional distingue e orienta as escolas portuguesas que
trabalham em problemáticas ligadas ao Oceano, criando uma comunidade de Literacia do Oceano que aproxima escolas, setor do mar, municípios e outras entidades com papel ativo na educação marinha.
A Escola Azul integra múltiplas ações de educação marinha através de
uma rede de parceiros diversificada, numa estratégia integrada de promoção de Literacia do Oceano para as escolas em Portugal.
A Escola Azul contribui para a implementação dos objetivos da Década
da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas e é reconhecida pela UNESCO como um caso de sucesso de
implementação de Literacia do Oceano.

objetivos
| Promover a Literacia do Oceano na sociedade
portuguesa à escala nacional
| Apoiar as escolas que trabalham no âmbito da
Literacia do Oceano
| Estimular formas de cidadania ativa, através de
mudanças de atitude efetivas dos alunos em
questões ligadas ao Oceano
| Reduzir as barreiras de implementação de Literacia
do Oceano nas escolas

| Criar sinergias entre a comunidade educativa, as
comunidades locais e os diferentes stakeholders ligados
ao Mar
| Fomentar a comunicação entre as diferentes instituições
com papel ativo na educação marinha, no sentido de
delinear estratégias educativas harmonizadas
| Valorizar as profissões do mar em áreas emergentes
como a ciência, tecnologia, direito, economia ou
comunicação

conceito
Uma Escola Azul envolve ativamente a comunidade escolar na
compreensão da influência do Oceano em nós e da nossa
influência no Oceano. Integra a comunidade local nas suas
ações e interage com os parceiros da rede Escola Azul.
Uma Escola Azul incentiva os seus alunos a terem uma maior
consciência em relação ao Oceano, estimulando-os a criar
laços afetivos com o mar e a traduzir os seus conhecimentos
em mudanças de atitude efetivas que sirvam de impulso à
construção de uma sociedade mais azul.
Uma Escola Azul promove o desenvolvimento de espírito
crítico e de iniciativa nos alunos, bem como uma visão
integrada e holística do Oceano. Cruza diferentes áreas do
saber, numa aprendizagem transversal, inovadora e criativa.

requisitos
O conceito e os requisitos Escola Azul foram criados de acordo com os princípios da Literacia do Oceano e seguindo
orientações nacionais da Estratégia Nacional para o Mar, Estratégia Nacional para a Educação de Cidadania e Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; e recomendações internacionais da Comissão Europeia, da OCDE e da
ONU, nomeadamente as previstas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4 (Educação de Qualidade), 14
(Proteger a Vida Marinha) e 17 (Parcerias para a Implementação dos Objetivos).
Para se tornar uma Escola Azul, cada escola tem de cumprir os seguintes requisitos:

exporar uma problemática
do oceano

Estimular os alunos a
agir, intervir e decidir

Cruzar diferentes
áreas do saber

Envolver a comunidade
local

Integrar alunos de
diferentes idades

Interagir com a
rede de parceiros

Nomear Embaixadores
do oceano

Comunicar as
suas ações

Como ser uma escola azul
Registo no site
www.escolaazul.pt

Candidatura da escola

Coordenação emite
recomendações

Monitorização e
acompanhamento

Coordenação analisa
candidatura

Candidatura da escola
aprovada

Implementação do projeto

Comissão Científica analisa
candidatura

Interação com parceiros

rede de parceiros
A rede de parceiros Escola Azul é composta por entidades que
contribuem com ofertas educativas sobre o Oceano para as ações e
iniciativas das escolas azuis.
Inclui entidades ligadas ao mar, à educação, universidades, empresas,
organizações não-governamentais, museus, aquários, entre outros.
Ao integrarem esta comunidade nacional de Literacia do Oceano, os
parceiros são incentivados a adotar uma postura mais ativa junto das
escolas e das comunidades, garantindo-lhes maior visibilidade e alcance
na sua ação.
A rede Escola Azul foi também criada com o intuito de reforçar a
interação entre as entidades que promovem a Literacia do Oceano.
Para fazer parte da rede Escola Azul contacte-nos para
parceiros@escolaazul.pt

Municípios
A Escola Azul conta com a parceria de municípios
aderentes que promovem a implementação do
programa a nível local.
Um município aderente Escola Azul assume os
seguintes papéis:
| Apoiar e promover nas suas escolas a
dinamização de projetos educativos sobre o
Oceano enquadrados no programa Escola Azul
| Identificar as entidades locais para integrar a
rede de parceiros Escola Azul
| Divulgar o programa Escola Azul a nível local
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somos uma escola azul. e agora?
Começamos
o nosso
desafio azul

Recebemos o kit
de certificação
Escola Azul

Nomeamos alunos
embaixadores
Escola Azul

Celebramos
um dia do
Oceano

Demonstramos
que somos
Escola Azul

Publicamos
nas redes sociais
Escola Azul

Respondemos ao
Desafio do Dia
Escola Azul
(19 de maio)

Participamos
em encontros
Escola Azul

Respondemos
aos inquéritos
Escola Azul

Fazemos reuniões
de equipa
Escola Azul
na nossa escola

Candidatura de Permanência

como manter a distinção?
| Preencher formulário de permanência.
| Responder a um desafio bianual Escola Azul.
| Exibir bandeira Escola Azul em local visível.
| Celebrar um Dia do Oceano.
| Dia Europeu do Mar – 20 de maio
| Dia Mundial do Oceano – 8 de junho
| Dia Nacional do Mar – 16 de novembro

| Celebrar o Dia Escola Azul (19 de maio) respondendo ao
desafio anual lançado pela Coordenação Escola Azul
para este dia.
| Publicar 3x no Grupo de Facebook Escola Azul.
| Responder 2x aos inquéritos Escola Azul.
| Participar num Encontro Escola Azul (nacional ou
regional).
| Fazer reunião interna com equipa de professores, alunos
embaixadores, e representantes da comunidade
escolar.

MAR

