
Educar para o 

desenvolvimento 

sustentável é 

educar para a vida. 





 A proposta para participar nesta 

iniciativa partiu da presidente do conselho 

executivo e vem ao encontro dos objetivos 

do projeto Eco-escolas: 
 

      educação ambiental e cívica dos alunos; 

      preservação do meio ambiente… 

   zonas costeiras 

 https://www.youtube.com/user/sandwatchvideosENG 
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 é uma rede de voluntários de escolas (alunos, 

professores, comunidade educativa) e de associados 

 

trabalham juntos para monitorizar e melhorar os 

ambientes de praia/zonas costeiras 

esta rede é coordenada pela Fundação Sandwatch, 

uma organização sem fins lucrativos 



 Iniciou-se numa oficina de educação ambiental 

realizada em Trindade e Tobago em julho de 1998, 

coordenada pela UNESCO.  
 

Foram identificados problemas que  

ameaçavam as zonas costeiras  
(erosão, poluição e mau planeamento)  

 

Por isso…. 
 

decidiram tomar uma atitude.  



 Sandwatch começou oficialmente nas 

Caraíbas em 2001 e rapidamente se tornou numa 

atividade internacional. 

  

Quem está no Programa Sandwatch? 

http://www.sandwatch.ca/index.php?option=com_content&view=secti

on&id=2&Itemid=2 
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 Fazer com que os jovens e adultos realizem 

observações, medidas e análises científicas das 

alterações dos ambientes das praias/zonas costeiras 

com uma abordagem interdisciplinar; 



 Auxiliar os grupos Sandwatch, juntamente com 

as comunidades, a utilizarem os seus dados e 

conhecimentos a fim de melhorarem e gerirem as 

praias/ zonas costeiras de modo inteligente; 



 Integrar a abordagem Sandwatch nos sistemas 

educacionais formais e informais e cooperar com a 

Década da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável; 

 



 Ajudar a compreender como as mudanças 

climáticas interferem nos sistemas das praias/ zonas 

costeiras; 

 Reforçar a resiliência dos ecossistemas e 

contribuir para a adaptação às mudanças climáticas. 



 Baseia-se em boas práticas científicas e consiste 

em quatro etapas principais:  

     observação; 

     análise; 

     intercâmbio; 

     ação. 

 



 Sandwatch é um exemplo prático de 

educação para o desenvolvimento sustentável: 

       Visa capacitar as pessoas para assumirem 

a responsabilidade de contribuírem para um futuro 

sustentável.  

       Pretende: 

  desenvolver o pensamento crítico e a 

capacidade de resolução de conflitos; 

  incutir um “sentimento de carinho” 

para com as praias/ zonas costeiras e para com 

o ambiente. 

 



Hora prevista de saída: 9H30M  

Hora prevista de chegada: 13H30M  

Transporte: minibus / carrinhas   

 Durante a manhã do dia 4 de junho (5.ª-feira) 
terá lugar a primeira atividade no âmbito 
deste programa. 



Turma 

  

N.º de alunos Local a observar 
Professores 

acompanhantes 

7.ºA 

  

17 Salgueiros 
Sónia Alves 

Susana Baltazar 

7.ºB 

  

21 Salga 
José Rui Sousa 

Luís Silva 

7.ºC 

  

19 Baía do Porto Judeu 

(Refugo) 

António Rui Santos 

João Gomes 

8.ºA + 8.ºB 

  

32 Baía das Mós 
Luís Maciel 

André Amaral 

8.ºC 

  

15 Porto do Porto Judeu 
Paula Brasil 

Dora Coelho 



Cada grupo também será acompanhado por um 

Assistente Operacional.  

Será oferecido: 

 um lanche a todos os participantes.  

Serão fornecidos para a atividade:  

 luvas descartáveis;  

 sacos para recolha do lixo. 



 Aconselha-se: 
 

 Roupa e calçado confortável; 

 Proteção solar; 

 Chapéu ou boné; 

 Água. 

 



• UNESCO 2012. Sandwatch: Adaptar-se à mudança climática e educar 

para o desenvolvimento sustentável.  Paris: UNESCO. 148 pp. 

 

• http://www.sandwatch.ca 





 Sandwatch procura mudar os costumes  

e o estilo de vida das crianças, jovens e 

adultos, tornando-os conscientes da 

fragilidade dos ambientes marinho e costeiro, 

bem como da necessidade de os usar 

corretamente.   



- a maneira como a população utiliza a praia;  

- lixo na praia;  

- qualidade da água;  

- erosão e acreção;  

- composição da praia;  

- ondas;  

- correntes;  

- flora e fauna. 



Compilação de informações em tabelas,  gráficos e 

diagramas; 

 

 

 

 

 verificação de tendências de como um 

determinado parâmetro evolui com o passar do 

tempo. 



 Divulgação dos resultados no contexto local, bem 

como para outros grupos Sandwatch através de:  

 - reuniões e apresentações;  

 - narração de histórias e encenações;  

 - publicações: boletins informativos, prospetos, 

folhetos, histórias, desenhos;  

 - meios de comunicação visual: cartazes, fotografias, 

vídeos;  

 - formação de redes na internet;  

 - sites. 



Planeamento, implementação e avaliação de uma 

atividade que implique: 

 - abordagem de um problema específico 

relacionado com a praia;  

 - melhoria da praia;  

 - promoção da adaptação às mudanças 

climáticas. 


