
PT02_2°RPS_0031 – Skeleton Sea Seedlings



Introdução

O projeto Skeleton Sea Seedlings é um projeto que visa “Transformar o 
lixo em Arte!” e com isso promover a mensagem “Mantenha os Oceanos
Limpos!”, através de actividades interactivas que conseguem mudar os
hábitos diários e inspirar comunidades, escolas e famílias a sentirem
orgulho dos seus recursos naturais. 



Ações Principais

• Limpezas de praia - com educação marinha sobre orientação da biologa
marinha Raquel Gaspar.

• Workshops “Seedlings” - desenvolvimento de oficinas “Transformar o Lixo
em Arte” sobre a orientação de um dos artistas da Skeleton Sea –
Alexandre M. Kreuzeder ou João Bruno Parrinha.

• Exposição colaborativa Skeleton Sea Seedlings - desenvolvida como
resultado das obras criadas em cada workshop. 

• Formação Certificada de Professores - desenvolvida por Raquel Gaspar -
Biologa Marinha Certificada.



A ação relembra-nos o que acontece com o lixo, num exercÍcio de cidadania
que promove a sensibilização para as questões ambientais e permite aos
participantes encontrarem materiais adequados para a criação de arte 
reciclada.



Programação Educativa: 

Outubro 2015 – Abril 2016 na praia Foz do Lizandro, Concelho de Mafra

Hora Group A 
(25 crianças)

Group B 
(25 crianças)

10:15-12:30 Limpeza de Praia  + explicação
do meio- marinho e ambiental

Oficinas-workshops 

12:30-13:30 Almoço Almoço

13:30-15:15 Oficinas-workshops Limpeza de Praia  + explicação do 
meio- marinho e ambiental

15:30 Recolha das crianças (Mafrense) Recolha das crianças (Mafrense)



Identificação das unidades curriculares que serão envolvidas no desenvolvimento
do projecto:

• No 1º ciclo do Agrupamento de Escolas da Ericeira - António Bento Franco, 
existem cerca de 1000 alunos distribuídos por 42 turmas. Iremos desenvolver 21 
workshops de 50 participantes no espaço de 10 semanas.

• Disciplina: Estudo do meio.

• Conteúdos = Conhecimento do meio natural e social, e dinamismo das inter-
relações natural-social.



Objectivos e Resultados Esperados

• Bom Estado Ambiental (BEA) das águas marinhas e costeiras em Portugal e
na Europa.

• Galeria Skeleton Sea como Centro de Arte e Educação Ambiental: 
consciencializar para a preservação dos recursos naturais, tendo a arte como
aliada na promoção de uma reciclagem criativa.

• Aumento do nível de literacia dos oceanos: aumentar a sensibilização e o 
conhecimento no dominio da gestão marinha integrada através de ações de 
sensibilização e de formação . 

• O projecto inclui estratégias de ensino diferenciadas e promove o trabalho
colectivo/colaborativo entre crianças e jovens de diferentes níveis de ensino, 
com impacto junto da restante comunidade escolar e local. 

• Empoderamento cultural – construir um sentimento de confiança e
compreenção, entre as crianças e os adultos, do que é ser artista, 
experimentar “novos” materiais de arte e do que é o espaço galeria como
ambiente expositivo.



Pontes sao cada vez mais necessárias entre o lixo que fazemos e o que

havemos de fazer com o lixo...
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