
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E OS 
OCEANOS 

- modelo pedagógico Ciência-Tecnologia-Sociedade 
(CTS), para a importância da investigação e ação 

sobre os impactes, mitigação e adaptação às 
mudanças climáticas nos mares e oceanos - 



Tipo de projeto: Parcerias estratégicas para educação escolar – Erasmus+   
 
Duração do projeto: 24 meses (de 1 de Setembro de 2016 a 31 de Agosto de 2018)  
 
Público-alvo: estudantes dos 12 aos 17 anos dos anos lectivos 2016/2017 e 2017/2018 
   
Coordenação:  Associação Portuguesa de Educação Ambiental (Portugal) 
 
Parceiros : 
 

•Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica (Portugal)  
•Univerisade de Vigo (Espanha)  
•IES Ribeira do Louro (Espanha)  
•IES Virxe do Mar (Espanha)  
•Marine Alliance for Science and Technology – (Escócia - Reino Unido)  
•Caretakers of the Environment International (Polónia)  



O Projeto “EduCO2cean” é uma proposta dinâmica e participativa que origina um 
conjunto de ações: 
 
• Pedagógica que aprofunda os conceitos e os valores sobre cidadania, ambiente, 

democracia e participação; 
 
• Educativo-ambiental que vai à procura do compromisso e da responsabilidade dos 

jovens face à crise ambiental do nosso planeta, em especial das alterações climáticas 
nos mares e oceanos; 
 

• Interação entre jovens de diferentes idades e de distintas regiões e países que 
aprendem e atuam juntos com um caminho comum: mitigação e adaptação às 
alterações climáticas e proteção dos oceanos ; 
 

• que aproxima a dimensão da política ambiental à educação. Interação que está 
presente na educação ambiental desde as suas origens e que, poucas vezes, se tem 
visto integrada intencionalmente nas suas propostas e programas.   



TEMAS  e TÓPICOS DE TRABALHO 

 
• Alterações climáticas em diferentes escalas de tempo   

• Ecossistemas marinhos e alterações climáticas 

• Impacte das alterações climáticas na pesca marítima, aquacultura e 
segurança alimentar 

• Impactes das alterações climáticas nas espécies marinhas invasoras  

• Outros impactes das alterações climáticas: acidificação, … 

• Gestão costeira na adaptação às alterações climáticas 

• Mitigação das alterações climáticas I – energias renováveis marinhas 

• Mitigação das alterações climáticas II – captura e armazenamento de 
carbono  

 



PARTICIPAÇÃO ESCOLAS ASSOCIADAS: 
COMPROMISSOS DA ESCOLA 
A decisão de participação no Projeto EduCO2cean  
 
1 – Ações a partir do centro educativo 
• Utilização e aplicação dos textos e materiais didáticos produzidos; 
• organização de eventos na escola sobre alterações climáticas e os 

oceanos (exposições, documentários, participação em concursos de 
curtas-metragens, peça de teatro, flashmob ou happening); 

• organização de ações junto da comunidade: limpeza de praia; 
• ciclo de cinema ambiental; 
• publicação de notícias para o boletim informativo quadrimestral do 

EduCO2cean; 
• publicação de artigo alargado de professores e alunos para a revista 

anual EduCO2cean; 
• colocação de notícias e artigos no blog ou página da Escola; 



Principais Resultados: 
 

• 1: E-book: Alterações climáticas e redução da pegada de 
carbono nos oceanos 

 

Este livro será oferecido para uso livre em todos os sistemas 
educativos da UE em ambos os formatos pdf e como e-book, 
traduzidos para as línguas dos países participantes. A sua 
estrutura será interdisciplinar e o seu conteúdo terá 
conhecimentos científicos actuais relacionados com as alterações 
climáticas nos oceanos. 

 

 



 

• 2: Portal de educação colaborativo que reúne todo o projeto 
www.educocean.org  

 

O portal servirá como um ponto de encontro para os 
profissionais, professores e estudantes envolvidos no projeto. 
Será o ponto de encontro para as partes interessadas, bem como 
a principal forma para a divulgação do projeto. Todas as 
atividades e produtos desenvolvidos no âmbito do projeto serão 
refletidos aqui. Também será uma ferramenta valiosa para medir 
o impacto do projeto.  

Seguindo a proposta metodológica de Climántica, contará com 
várias secções dedicada aos alunos e ao público em geral: 
congresso virtual | biblioteca | formação | exercícios | … 

 

http://www.educocean.org/


2 - Participação de alunos no Campo Juvenil em Segóvia, de 2 a 7 de 
Setembro de 2017 
 
• Campo juvenil de Segóvia. Oportunidade de intercâmbio e partilha 

de conhecimento e experiências com outras realidades sociais e 
culturais.  

 
  

3 - Participação de professores no seminário em Segóvia, de 2 a 7 de 
Setembro de 2017 
  
• Seminário a realizar no campo juvenil de Segóvia. Oportunidade de 

intercâmbio e partilha de conhecimento e experiências com outras 
realidades sociais e culturais.  

 



4 – Participação de professores no curso de formação em 
Katowice, Polónia de 2017 

• Curso de formação em Katowice, Polónia. Oportunidade 
de intercâmbio e partilha de conhecimento e 
experiências com outras realidades sociais e culturais.  

  

5 – Participação de professores em seminários e acções 
promovidas pelos parceiros do projeto 

• Participação de professores e alunos em seminários e 
acções de disseminação promovidos pelos parceiros. 

 

 







Contactos 
 
Joaquim Ramos Pinto   |   Joana Maciel 
 
joaquim.pinto@aspea.org   |   aveiro@aspea.org  
 
 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

www.aspea.org 
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