
Projeto de Candidatura do Agrupamento de Escolas de Vagos a ESCOLA AZUL, apresentado à
Direção Geral de Políticas do Mar, do Ministério do Mar

O Agrupamento de Escolas de Vagos pretende integrar a rede de Escolas Azuis, o que se torna inevitável quer pela sua proximidade ao mar e pela consciência da
influência que o mar exerceu e exerce, em todos nós, quer pela necessidade de proporcionar, sobretudo nas novas gerações, uma nova atitude face ao mar.

É neste sentido que se apresenta o projeto de atividades para 2019/2021, que irá ser submetido a candidatura à DGPM do Ministério do Mar e donde constam, para
além de iniciativas muito específicas, atividades conexas, desenvolvidas noutros projetos.

AÇÕES TURMAS DISCIPLINAS OBJETIVOS PARCEIROS
1-Grupos-Equipa de Surf,
Canoagem e de Vela do

Desporto Escolar

-Do 3º ao 12º ano,
em regime de
inscrição livre.

Clube de Desporto Escolar
-Praticar semanalmente as modalidades e participar em competições
escolares
-Adquirir Cultura Náutica (respeito e gosto pelo meio aquático e pela
natureza, conhecimentos, princípios, técnicas náuticas e adaptação ao
funcionamento das atividades)

Desporto Escolar/CFD
Federação Portuguesa de Canoagem

Clubes locais

2-Ocupação nas Férias de
Páscoa e Verão com

programa de ativ
náuticas.

.Do 1º ao 9º ano,
em regime de

inscrição
Clube de Desporto Escolar

-Ocupar os tempos livres com atividades culturalmente enriquecedoras.
-Cultivar o gosto e o conhecimento da natureza e das modalidades náuticas.
-

Câmara Municipal de Vagos
Junta de Freguesia de Vagos

3-Prática federada de
modalidades náuticas:
Vela, Canoagem e Surf

Alunos do 3º ao
12º, em regime de

inscrição
Clube de Desporto Escolar

Praticar semanalmente as modalidades e participar em competições das
Federações; Adquirir Cultura Náutica Náutica (respeito e gosto pelo meio
aquático e pela natureza, conhecimentos, princípios, técnicas náuticas e
adaptação ao funcionamento das atividades)

Clube de Vela da Costa Nova (Vela)
Vagos Sport Clube (Surf)

Federação Portuguesa de Canoagem
Desporto Escolar/CFD

4-Limpeza do lixo nas
praias da Vagueira e do

Areão

7ºA,B,C,D.E,F,G

8º A, B, C, D, E, F,
G e H

CN
EV

EMRC

.Adquirir consciência ecológica e intervir ativamente na resolução de
problemas
-Consciencializar a questão dos plásticos nos Oceanos e intervir criticamente
- Construção de artefactos com o lixo recolhido

Câmara Municipal de Vagos; Junta
de Freguesia do Boa Hora

Associação “A Balsa”
Associação Ambientalista Charcos e

Companhia
5-Experimentação de
modalidades náuticas:

Canoagem e Padle

Todos os alunos do
1º Ciclo Clube de Desporto Escolar

/
PES

-Ganhar gosto e conhecimentos, relativos às modalidades náuticas
-Conhecer o vale do rio Boco e a sua biodiversidade, adquirindo uma
consciência ecológica, que permita uma intervenção construtiva e crítica
- Sensibilizar e motivar para a prática regular de desporto/atividade
física

Câmara Municipal de Vagos
Desporto Escolar/CFD

6-Experimentação de
modalidades náuticas:

Surf , Canoagem,e Padle

Todos os alunos do
2º e 3º ciclos e

secundário
Clube de Desporto Escolar

/ PES

Ganhar gosto e conhecimentos, relativos às modalidades náuticas
-Conhecer o vale do rio Boco e a sua biodiversidade, adquirindo uma
consciência ecológica, que permita uma intervenção crítica e construtiva.
- Sensibilizar e motivar para a prática regular de desporto/atividade
física

Câmara Municipal de Vagos
Desporto Escolar/CFD
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7-Passeio cicloturístico
pelas ciclovias da zona

litoral de Vagos

Alunos do 3º Ciclo
e Secundário

Educação Física;
Geografia; História;
Biologia/CN;PES

-Incentivar novas formas de mobilidade sem impacto ambiental
-Conhecer e fruir as paisagens e o ambiente da zona litoral de Vagos
-Conhecer aspetos da  biodiversidade e paisagem geológica
- Impactes da ocupação antrópica e medidas de mitigação da erosão
fluvial
- Sensibilizar e motivar para a prática regular de desporto/atividade

física

Câmara Municipal de Vagos
Associação Ambientalista Charcos

e Companhia

8-Caminhada pelas
margens do Rio Boco

Alunos do 2º Ciclo Educação Física; CN
; Educação Visual; PES

Incentivar novas formas de mobilidade sem impacto ambiental
-Conhecer e fruir as paisagens e o ambiente da zona litoral de Vagos
-Adquirir consciência ecológica e intervir criticamente e de forma
construtiva
- Sensibilizar e motivar para a prática regular de desporto/atividade
física

Associação Charcos e Companhia

9-Hastear das Bandeiras
Azuis nas praias da
Vagueira e do Areão

Uma turma do
1ºCiclo e outra do

12º Ano

Diretores de Turma
Português

-Consciencializar o valor de atos simbólicos
-Divulgar a iniciativa junto doutros públicos

Câmara Municipal de Vagos
Junta de Freguesia da Boa Hora

10-Proteção do cordão
dunar da zona litoral do

concelho de Vagos
10º A, B, C

Educação Visual
Biologia e Geologia

História

-Realizar ações informativas e apelativas, dirigidas à comunidade (cartazes
informativos, slogans, flyers, …)
-Exercer uma ação de vigilância e de manutenção dos passadiços
- Reconhecer a importância dos passadiços na preservação do
ecossistema dunar

Câmara Municipal de Vagos

11-Arranque de espécies
invasoras, nas praias da

Vagueira e do Areão
9ºA,B,C,D,E,F

8º A, B, C, D, E, F,
G e H

12ºA e B

CN,
Geografia
História

Biologia

-Identificar as espécies invasoras e os seus efeitos nocivos e proceder ao seu
arranque.

-Realizar ações informativas e apelativas, dirigidas à comunidade
(cartazes informativos, slogans, flyers, …)

Câmara Municipal de Vagos
Junta de Freguesia da Boa Hora

Charcos & Companhia

12-Plantio de estorno
vegetal adequado, nas

praias da Vagueira e do
Areão

11ºA,B,C
8º A, B, C, D, E, F,

G e H

CN
Geografia

-identificar as espécies vegetais adequadas à praia e proceder ao seu plantio
- Contribuir para a preservação dos ecossistemas
- Consubstanciar aprendizagens no âmbito da sustentabilidade

Câmara Municipal de Vagos
Junta de Freguesia da Boa Hora

Charcos & Companhia

13-Produção de trabalhos
ligados às atividades

tradicionais ou atuais da
zona costeira

Todas as turmas do
3º ao 12º ano

Português; Línguas
Estrangeiras; História,

Biologia; Ed Visual; EMRC
Geografia; Sociologia

-Conhecer atividades laborais tradicionais da zona: agricultura; pesca arte
xávega e campanhas comunitárias; venda de peixe; mercados tradicionais,
construção de embarcações;
-Conhecer atividades laborais atuais: turismo, restauração e cafetaria;
comércio atual; Conhecer usos e costumes da zona litoral do concelho

14-Conhecer o fenómeno
da erosão costeira e a sua

componente local

10º A, B
11º A, B
12ºA,B,C

Geografia
História

Biologia e Geologia

-Documentar o avanço do mar nos últimos 50 anos
-Encontrar formas explicativas e consequências a médio prazo, mobilizando
a comunidade local e a comunidade científica.
- Reconhecer in loco as diferentes rochas estudadas

Universidade de Aveiro

15 – Definição de
Projetos de cada Turma e Todas as turmas do

3º ao 12º anos

Diretor de Turma e
docentes das disciplinas

intervenientes

-Elaborar, por turma, um projeto de ação neste âmbito
-Elaborar, por turma, documentos de divulgação
-Escolha, no final, dos documentos mais sugestivos
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elaboração de flyer e
vídeo

16 – Visitas ao Museu
Marítimo de Ílhavo e

Navio Museu Sto. André
Turmas

interessadas
Diretor de Turma

-Elaboração de um projeto de visita
-Execução do projeto de visita Museu Marítimo de ílhavo

17 – Ações de divulgação
internas e externas

Todas as turmas
(um representante)

Coordenação do Projeto -Elaboração de flyers e videogramas e respetiva seleção
-Circuito interno de televisão, do AEV
-Notícias de eventos do projeto para a comunicação social e nos sites criados

Comunicação Social Local

Atividades em interação com outros programas ou projetos

Bandeira Azul – Atividades – 4. 9; 10; 11, 12
Eco Escolas – Atividades – 4, 11, 12
Desporto Escolar – Centro de Formação Desportiva – 1, 2, 3 ,5, 6 ,7, 8
CIDES (Cidadania e Desenvolvimento)- 11 e 14
Projeto de Educação para a Saúde- 5, 6, 7 e 8
DAC (Domínios de Autonomia Curricular)- 10, 11 e 14

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.
LITERACIA DO OCEANO é a compreensão da influência do oceano em nós e da nossa influência no oceano. É:

Compreender os princípios do oceano; Comunicar sobre o oceano e Agir, intervindo para promover uma sociedade mais azul
REDE – 42 Escolas azuis e parceiros

Formas de divulgação dos projetos: i)Vídeos sobre as atividades realizadas; ii) Comunicação Social; iii)Circuito interno de TV; iv) Web Site, v) flyers; vi) Comunicaçãos
por correio eletrónico.

Organização de exposição fotográfica com as melhores fotografias concorrentes ao concurso coordenado pelo Grupo 520, inserido no PA. Será um concurso orientado para
a temática dos Oceanos, onde os alunos poderão concorrer em escalões correspondentes ao ciclo de escolaridade que frequentam. Mediante o interesse/disponibilidade dos
parceiros do Projeto, a exposição pode adquirir caráter itinerante, estendendo a sua mensagem a uma gama mais vasta de públicos.
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