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Intervenientes  
Os intervenientes do Projeto “Por Mais Oceano” foram: 
 

7 salas do Pré-Escolar 

27 turmas do 1º Ciclo 

17 turmas do 2ºCiclo 

30 turmas do 3ºCiclo 

 

Número Total de participantes do Pré-escolar 
Alunos = 160 
Educadoras = 7 

 
Número Total de participantes do 1º Ciclo 
Alunos = 526 
Professoras Titulares de Turma = 28 

 
Número Total de participantes do 2º Ciclo 
Alunos = 358 
Diretores de Turma = 17 

 
Número Total de participantes do 3º Ciclo 
Alunos = 601 
Diretores de Turma = 30 

 
 

Número Total de alunos participantes no Projeto = 1645 
 

Número de salas/turmas envolvidas = 81 

Número Total de professores participantes= 82 * 
 
 
 

* De realçar que no 2º/3º Ciclos, o projeto foi desenvolvido nos DAC (Domínios 

de Autonomia Curricular) em que estiveram envolvidos os Conselhos de Turma, 
sendo à partida o número de professores superior aos 82 que apenas 
contabilizam os Diretores de Turmas destes dois ciclos. 

 

 
 



Educação Pré-Escolar 
JI nº7 
- Sala 1: 20 crianças = Educadora Marisa Loureiro 
- Sala 3: 25 crianças = Educadora Ana Pité 
- Sala 4: 20 crianças = Educadora Carla Domingues 
 

JI nº4 
- Sala Rosa: 25 crianças = Educadora Selma Santos 
 

JI Quelfes 
- Sala 1: 20 crianças = Educadora Ana Moraes 
 

JI de Pechão 

- Sala 1: 25 crianças = Educadora Ana Antunes 
- Sala 2: 25 crianças = Educadora Helena Conceição 

 

1º Ciclo 
EB1/JI N.º4 

2.ºA: 20 alunos = Professora titular de Turma Felisbela Murta 

4.ºA (20 alunos) = Professora titular de Turma Leonor Pereira 

4.ºB (18 alunos) = Professora titular de Turma Adelaide Martins 

4.ºC (12 alunos) = Professora titular de Turma Cláudia Leandro 
 

EB1 N.º5 

2.ºA (23 alunos) = Professora titular de Turma Ana Paula Marques 

2.ºB (19 alunos) = Professora titular de Turma Isabel Dias 

3.ºA (21 alunos) = Professora titular de Turma Brígida Machado 

3.ºB (19 alunos) = Professora titular de Turma Sandra Gonçalves 

4.ºA (23 alunos) = Professora titular de Turma Joana Sá 
 

EBI/JI JCM 

1.ºA (24 alunos) = Professora titular de Turma Valter Cruz 

1.ºB (20 alunos) = Professora titular de Turma Rosa Eugénio 

1.ºC (18 alunos) = Professora titular de Turma Sandra Ferreira 

2.ºA (24 alunos) = Professora titular de Turma Teresa Veliça 

2.ºB (24 alunos) = Professora titular de Turma Ana Assunção 

2.ºC (16 alunos) = Professora titular de Turma Patrícia Viegas 

3.ºA (20 alunos) = Professora titular de Turma Maria Cidália Costa 

3.ºB (20 alunos) = Professora titular de Turma Celeste Cavaco 

3.ºC (20 alunos) = Professora titular de Turma Ana Paula Martins 

4.ºA (24 alunos) = Professora titular de Turma Alexandra Quintas 

4.ºB (24 alunos) = Professora titular de Turma Claudina Rolão 

4.ºC (20 alunos) = Professora titular de Turma Guida Brito 
 

EB1 de Brancanes 

1AB (17 alunos) = Professora titular de Turma Ana Raquel Alves 

2AB (14 alunos) = Professora titular de Turma Cristina Lopes/Irina Gouveia 
 

EB1/JI de Quelfes 

1AQ (18 alunos) = Professora titular de Turma Lídia Ramos 

2AQ (14 alunos) = Professora titular de Turma Joana Paixão 
 

EB1 Prof. Dr. José Mariano Gago 

2.ºJMG (14 alunos) = Professora titular de Turma Lúcia Sousa 

3.ºJMG (20 alunos) = Professora titular de Turma Maria de Deus Silva 



 

2º Ciclo 
 

Escola E. B. 2/3 Professor Paula Nogueira 
 

5ºA (21 alunos) = Diretora de Turma Esmeralda Guerreiro 
5ºB (20 alunos) = Diretora de Turma Lucília Santos 
5ºC (20 alunos) = Diretora de Turma Carla Quinta 
5ºD (21alunos) = Diretora de Turma Natália Fernandes 
6ºA (20 alunos) = Diretora de Turma Lucilina Daniel 
6ºB (20 alunos) = Diretora de Turma Andreia Lobo 
6ºC (15 alunos) = Diretora de Turma Zaida Segundo 
6ºD (18 alunos) = Diretora de Turma Filipa Cabrita 
6ºE (20 alunos) = Diretor de Turma Paulo Silva 

 

Escola E. B. I/JI José Carlos da Maia 
 

5ºA (28 alunos) = Diretora de Turma Lígea Neves 
5ºB (22 alunos) = Diretora de Turma Fernanda Neves 
5ºC (21 alunos) = Diretor de Turma Luís Messias 
5ºD (23 alunos) = Diretora de Turma Ana Rebouço 
6ºA (25 alunos) = Diretora de Turma Ana Luísa Lourenço 
6ºB (21 alunos) = Diretora de Turma Mª José Ribeiro 
6ºC (20 alunos) = Diretora de Turma Carla Cássio 
6ºD (23 alunos) = Diretora de Turma Lucinda Santos 
 

3º Ciclo 
 

Escola E. B. 2/3 Professor Paula Nogueira 
 

7ºA (23 alunos) = Diretora de Turma Blanca Marques 
7ºB (22 alunos) = Diretora de Turma Vera Neves 
7ºC (21 alunos) = Diretor de Turma Paulo Guerreiro 
7ºD (20 alunos) = Diretora de Turma Tânia Rosária 
7ºE (19 alunos) = Diretor de Turma Daniel Oliveira 
8ºA (20 alunos) = Diretora de Turma Ana Fonseca  
8ºB (22 alunos) = Diretora de Turma Cláudia Martinho 
8ºC (20 alunos) = Diretora de Turma Carla Ribeiro 
8ºD (20 alunos) = Diretora de Turma Dulce Nunes 
8ºE- CEF (18 alunos) = Diretor de Turma José Vale 
9ºA (19 alunos) = Diretora de Turma Adelaide Correia 
9ºB (21 alunos) = Diretora de Turma Ana Fernandes 
9ºC (18 alunos) = Diretora de Turma Telma Almeida 
9ºD (17 alunos) = Diretora de Turma Isabel Geraldo 
PIEF (16 alunos) = Diretora de Turma Luísa Preto 
 

Escola E. B. I/JI José Carlos da Maia 
 

7ºA (23 alunos) = Diretora de Turma Dulce Charneca 
7ºB ( 24 alunos) = Diretor de Turma Victor Veiga 
7ºC (19 alunos) = Diretora de Turma Celina Pereira 
7ºD (19 alunos) = Diretor de Turma António Guerreiro 
7ºE (22 alunos) = Diretora de Turma Helena Fernandes 
7ºF (18 alunos) = Diretora de Turma Marta Reis 
8ºA (22 alunos) = Diretora de Turma Sílvia Sousa  
8ºB (24 alunos) = Diretora de Turma Sílvia Domingos 
8ºC (21 alunos) = Diretora de Turma Lídia Gomes 
8ºD (19 alunos) = Diretora de Turma Sandra Amado 
9ºA (20 alunos) = Diretor de Turma Licínio Santos 
9ºB (18 alunos) = Diretora de Turma Vanda Martins 
9ºC (18 alunos) = Diretora de Turma Helena Cristo 
9ºD (21 alunos) = Diretora de Turma Dalila Ribeiro 
9ºE (17 alunos) = Diretora de Turma Helena Lopes 



 
 

Todos os Encarregados de Educação tiveram conhecimento deste Projeto e muitos 
deles participaram, colaboraram e divulgaram as atividades. A participação dos 
pais/encarregados de educação sempre foi incentivada. 

Descrição do 
Projeto 

 
No início do primeiro período foi estabelecido entre as coordenadoras de Cidadania e 
Desenvolvimento (1º, 2º e 3º Ciclo) criar um projeto que fosse comum a todos os ciclos 

de ensino do Agrupamento e que possibilitasse o exercício de uma cidadania ativa e 
responsável. Após auscultação dos pares surgiu o Projeto “Por mais Oceano” que tem 

como principal objetivo formar uma geração de alunos mais conhecedores, conscientes, 
e que assumam o papel de cidadãos ativos na defesa das questões ambientais, 
sobretudo na defesa dos Oceanos, abrangendo discentes desde o ensino Pré-escolar 
até ao 3º Ciclo. 
“Por mais Oceano” pretende sensibilizar a comunidade educativa para a sustentabilidade 
dos oceanos e para a responsabilização da defesa e proteção desta importante fonte de 
vida e de recursos; mobilizando os alunos para a sua conservação com 
práticas/vivências/experiências que lhes permitam olhar para o mesmo de uma forma 
mais ecológica e que sirvam de inspiração para as gerações futuras. 
Esta iniciativa feita à escala do Agrupamento teve diferentes formas de abordagem e 
foram desenvolvidas inúmeras atividades no âmbito da Cidadania interventiva, 
promotora de valores e de participação de toda a comunidade educativa.  
 
No Departamento de Educação Pré-Escolar, estas atividades surgiram a partir de 
momentos de diálogo com os alunos sobre as alterações que ocorrem no nosso Planeta, 
tais como a poluição dos nossos oceanos e a necessidade de ajudarmos a preservar o 
nosso meio ambiente. Assim, foram desenvolvidas várias atividades, destacando-se as 
seguintes: projetos de intervenção; construção de panfletos de sensibilização; histórias 
com fantoches, cartazes, fatos de carnaval construídos com material reciclado. Todos 
estes projetos foram desenvolvidos em articulação com as famílias, no sentido de 
sensibilizar toda a comunidade escolar, social e familiar para a preservação dos 
oceanos.  
 
No Departamento do 1º Ciclo, as 27 turmas intervenientes realizaram atividades 
diversas e diferenciadas ligadas aos oceanos, nomeadamente: trabalhos de pesquisa, 
que resultaram em elaboração de trabalhos em Google Slides e apresentações orais; 
pequenos debates a partir de vídeos explicativos e/ou histórias ligados ao tema; sessões 
de sensibilização com técnicos especializados como por exemplo “Literacia dos 
Oceanos e bioplásticos” com a professora Rute Martins, pesquisadora na UALG 
(CCMAR); construção de jogos didáticos ligados aos oceanos (digitais ou com materiais 
reutilizáveis) e inúmeros desenhos, como por exemplo, Construção de um Mural que 
aborda a importância dos Oceanos “O nosso oceano está doente…porquê?”; produção 
de animações sobre a comunidade de cavalos marinhos que vivem na Ria Formosa; 
criação de máscaras de animais marinhos para o Carnaval e uma maqueta de um 
Oceano com materiais reutilizáveis e posterior exposição coletiva. Este último trabalho 
teve a importante colaboração dos respetivos Encarregados de Educação. De realçar 
que algumas destas atividades foram amplamente divulgadas no Jornal Escolar do 1º 
ciclo “Jornaleco da 5”. 
 

No Departamento do 2º e 3º Ciclos estiveram envolvidas 47 turmas, onde se inclui uma 
turma de CEF e outra de PIEF. A sua aplicação nestes dois ciclos começou no âmbito 
dos Domínios de Autonomia Curricular, mais conhecidos por DAC, em que todas as 
turmas do ensino regular criaram projetos interdisciplinares desenvolvidos a partir do 
tema geral definido no Agrupamento (Matemática, Ciências e Tecnologia) e tendo em 
conta o Projeto “Por Mais Oceano”. Os alunos apresentaram propostas e os Conselhos 
de Turma planificaram as atividades. Assim, surgiram trabalhos de projeto 
interdisciplinares com um leque muito diversificado de atividades, mas tendo sempre 
como base o projeto “Por mais Oceano”, nomeadamente: “Em Defesa do Oceano”; 
“Poluição da costa Portuguesa - Nem tudo o que vem à rede é peixe”; “Coastwatch -
Emergência Oceano"; “Os animais dos oceanos em extinção”; “A vida nos oceanos”; “A 
importância dos oceanos”;” Faróis, poluição dos oceanos, ilha de plástico”; 



“Ria…Formosa até quando?”, sendo estes apenas alguns dos inúmeros exemplos. 
Salienta-se que estes DAC tiveram uma média de participação de cinco disciplinas em 
simultâneo e com bons resultados.  

As atividades desenvolvidas nestes dois ciclos de ensino foram: a elaboração de animais 
que vivem na Ria Formosa recorrendo a materiais reutilizáveis; desenho de espécies 
marinhas e plantas costeiras que foram mostrados em exposições coletivas de 
trabalhos; criação de diversos trabalhos no âmbito do desenvolvimento de competências 
digitais que foram precedidos por trabalhos de pesquisa e que foram concluídos com a 
elaboração de vídeos de sensibilização, páginas WEB, cartazes, poemas e panfletos; 
coreografia de "Tutting Básico" inspirada na  temática dos Oceanos; diversas ações de 
Limpeza na frente ribeirinha de Olhão e das zonas de praia do “Pedro Zé” e Parque 
Natural da Ria Formosa; atividades inseridas no projeto europeu Coastwatch inter ciclos 
com 1º, 2º, 6º e 9ºanos com saída às ilhas barreiras para fazer monitorização da costa e 
recolhas de resíduos; inúmeras saídas: com o CCMar à descoberta da riqueza da Ria 
Formosa na Ilha de Faro; na cidade de Olhão, para produção fotográfica de simbologias 
relacionadas com o cavalo-marinho; Docapesca de Olhão; Salinas Grelha, em Olhão; ao 
Farol do Cabo de Santa Maria “Ilha do Farol” e também no Parque Natural da Ria 
Formosa.  

Ao longo do desenvolvimento deste projeto foram estabelecidas diversas parcerias com 
entidades externas, nomeadamente na realização de sessões de sensibilização que 
vieram enriquecer o nosso projeto, proporcionando-lhe uma dinâmica extremamente 
saudável que veio a revelar-se uma lufada de ar fresco após dois anos de restrições 
devido à situação pandémica que vivemos nestes últimos anos. Estes parceiros 
demonstraram um grande interesse em participarem e contribuírem para a concretização 
do presente projeto, destacando-se: “Joana Schenker: campeã nacional mundial de 
Bodyboard e embaixadora da Fundação Oceano Azul que falou para 1200 alunos do 
Agrupamento no Auditório Municipal. Procedeu-se igualmente à exibição do 
filme/documentário "Cavalos de Guerra" do realizador Dr. João Vieira Rodrigues com a 
presença deste e do Biólogo Marinho e Investigador/Professor Convidado da 

Universidade do Algarve e CCMAR (Centro de Ciências do Mar), Jorge Palma que 

introduziram a temática da proteção e conservação das espécies marinhas, em especial 
da Ria Formosa, a 640 alunos. A “Águas do Algarve” que falou para 105 alunos do 
7ºano. Promoveram-se também visitas de estudo à Ilha de Faro e à Universidade do 
Algarve/CCMAR com a colaboração da Professora Rute Martins; com a Polícia Marítima 
que abordou a temática da “vigilância e controlo costeiros” e a participação de quatro 
turmas do 2º ciclo nas atividades de Educação Ambiental promovidas pelo Município na 
Semana da Ria Formosa no Parque Natural da Ria Formosa. 

O Departamento de Educação Especial, nomeadamente, os docentes alocados às 
diferentes turmas participantes nas várias atividades, acompanharam e auxiliaram os 
discentes e docentes, tendo sempre como intuito a promoção da formação integral de 
todos os alunos e a construção de uma cultura de escola inclusiva.  No Centro de Apoio 
À Aprendizagem (CAA), foi visionado o documentário/filme “Scars of Freedom”, um filme 
de Cousteau, que apresenta uma história dos efeitos nefastos da intervenção humana 
nos ecossistemas marinhos, nomeadamente, os resíduos deixados e lançados nas 
águas dos oceanos. Após reflexão sobre essa história verídica, foi construída uma baleia 
tridimensional com reutilização das caixas dos computadores portáteis e garrafas de 
plástico recolhidas na escola, entre outros materiais reutilizáveis, a qual ficará exposta 
na sala do aluno juntamente com outros trabalhos relacionados com esta temática. 
 
O Projeto Eco-Escolas do Agrupamento, em cujo plano de ação consta a realização de 
atividades de articulação interdisciplinar, com ênfase na Cidadania e Desenvolvimento, 
no âmbito das temáticas “Mar” e “Biodiversidade”, participou também com a integração 
de turmas do 1º, 2º e 3º ciclos em desafios como o “Ecolápis - Oceanos” e o “O Mar 
Começa Aqui”, existindo neste último incluído numa parceria Programa Eco-
Escolas/Agrupamento de Escolas/Município. Procurando integrar a Educação Literária 
como componente de promoção da Educação Ambiental em matéria de proteção e 
preservação de espécies marinhas, algumas turmas do 1º ciclo foram convidadas a 
participar ainda, numa sessão de apresentação do livro “Resgate dos Cavalos-



Marinhos”, com a presença da autora Goreti Costa. Deste modo, crianças e jovens do 
Agrupamento foram estimulados a observar, refletir, criticar e apresentar ideias e 
sugestões, nas mais variadas formas de expressão, partindo mesmo para a ação, numa 
perspetiva de “pensar globalmente e agir localmente”, pois só conhecendo a realidade 
envolvente a podemos valorizar e proteger melhor. Por outro lado, estando integrados 
numa das zonas protegidas do país, o Parque Natural da Ria Formosa, o 
desenvolvimento do presente projeto que aqui se descreve teria de, inevitavelmente, 
recorrer em grande escala a este recurso educativo natural e que se situa bem perto dos 
portões da escola e da casa das famílias e que todos os alunos certamente vão “olhar 
com outros olhos … por mais oceano!” 
 
O desenvolvimento do Projeto “Por mais Oceano” teve uma dimensão e uma variedade 
de atividades tão rica que é impossível nestas linhas destacar todas as que foram 
concretizadas, por isso deixamos aqui quatro evidências que representam os diferentes 
departamentos envolvidos: 
Pré-Escolar 

https://read.bookcreator.com/ifV8Q4NSZVYgMEORnWvo6Lmvbam1/M7IjA9i8QyaEO0vXTsm1pQ 
 
1º Ciclo 

https://www.storyjumper.com/book/read/128713202/62424d69b9ea0 

 
2º Ciclo 

https://padlet.com/f16611/Bookmarks 

 
3º Ciclo 

https://drive.google.com/file/d/1EeD6EunHi2hINTDdzvLUIrFopds15m2m/view?usp=sharing  
 

Impacto na 
Comunidade 
Educativa 

 
O Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira pretende, desta forma, preparar a 
integração das gerações vindouras para uma intervenção ativa na comunidade, 
aproveitando o desenvolvimento dos diversos projetos para o enriquecimento pessoal 
dos alunos e da comunidade educativa, tal como vem definido na Estratégia Local de 
Educação para a Cidadania. 
O Projeto “Por mais Oceano” é uma iniciativa que tem tido um grande impacto na 
Comunidade Educativa do Agrupamento, uma vez que abrangeu todos os ciclos de 
ensino, tendo 1645 alunos dos 1912 do Agrupamento e 81 salas/turmas participado, 
entre os vários percursos formativos, incluindo também os discentes das turma de CEF e 
PIEF, para além de ter mobilizado 82 educadoras/professores titulares de 
turma/diretores de turma, muitos discentes dos vários níveis de ensino dos Conselhos de 
Turma, contando ainda com a participação ativa das famílias dos alunos e a parceria da 
comunidade envolvente às escolas do Agrupamento. 
 
Os Conselhos de Turma e de Ano que se envolveram no projeto demonstraram sempre 
um grande entusiasmo e dinamismo, delineando atividades interdisciplinares numa 
lógica de trabalho colaborativo. Tais pressupostos permitiram que os discentes 
apreendessem os conteúdos trabalhados de uma forma lúdica e prática, mostrando-se 
extremamente motivados.  
As aprendizagens dos discentes assumiram, assim, tal como referido anteriormente um 
caráter extremamente rico e diversificado, promovendo o exercício de uma cidadania 
ativa, desenvolvida com grande entusiasmo e adesão por parte dos mesmos. Através 
deste projeto comunitário foram proporcionadas aos alunos de todo o Agrupamento 
situações que privilegiam um pensamento mais autónomo, livre e criativo e promotoras 
de sentido de cooperação, solidariedade, compreensão e respeito pelo outro.  
Os trabalhos dos alunos desenvolvidos são amplamente reconhecidos e incentivados, 
através da exposição dos seus trabalhos no espaço escolar e da sua divulgação na 
página da internet do Agrupamento 
 
A participação de entidades externas foi muito importante e enriquecedora para o 
projeto, permitindo aos discentes uma aprendizagem mais dinâmica e não 

https://read.bookcreator.com/ifV8Q4NSZVYgMEORnWvo6Lmvbam1/M7IjA9i8QyaEO0vXTsm1pQ
https://www.storyjumper.com/book/read/128713202/62424d69b9ea0
https://padlet.com/f16611/Bookmarks
https://drive.google.com/file/d/1EeD6EunHi2hINTDdzvLUIrFopds15m2m/view?usp=sharing


necessariamente centrada no edifício arquitetónico Escola. Como já foi também 
realçado, o envolvimento da comunidade educativa ocorreu de forma vertical, 
envolvendo todos os ciclos de ensino e ofertas de escola, respeitando-se sempre o 
princípio da inclusão, equidade, partilha e participação democrática. 
Existiu também uma estreita articulação e envolvimento dos diversos órgãos e 
departamentos escolares, realçando a participação dos docentes da equipa de 
Cidadania e Desenvolvimento, tendo a planificação de todos os momentos do projeto 
sido organizada e debatida quer ao nível dos Conselhos de Ano/Turma sob estreita 
supervisão e orientação quer do Conselho Pedagógico quer da Direção do 
Agrupamento. 
O projeto “Por mais Oceano” não pretende terminar com a candidatura a este prémio, 
uma vez que continuam a ser feitas exposições de trabalhos, estando também prevista a 
festa de final do ano do Agrupamento em que as produções dos nossos alunos vão ser 
mostrados à comunidade. Encontram-se, também a ser planificadas mais saídas de 
limpezas de praias; a dramatização de uma peça de fantoches com base na história 
criada e desenhada pelos alunos “Está alguém aí? Encontros na Ria Formosa”; a 
finalização da página WEB deste projeto onde são divulgadas todas as evidências feitas 
por todas as turmas.  
Em jeito de conclusão, reforçamos o impacto que este projeto teve na vida de toda a 
comunidade escolar, permitindo a todos os envolvidos repensarem a necessidade de 
haver uma mudança nas suas atitudes em relação à questão ambiental.  

 
 “O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente.”  

Mahatma Gandhi 
 
 

Queremos salientar que este projeto tem sido amplamente divulgado junto da Página do 
Agrupamento; Redes Sociais como a página da rede social Facebook das Bibliotecas 
Escolares, da Associação de Pais, do Município de Olhão, da Joana Schenker e do 
Centro de Ciências do Mar (CCMAR); em jornais digitais como o “Jornaleco da 
nº5”(Jornal Escolar do 1º Ciclo); o Boletim Trimestral da APAIS (Associação de Pais); da 
Newsletter do Centro de Formação da Associação de Escolas da Ria Formosa (CFAE), e 
do “Postal”. Informamos também que o vídeo agora submetido para o Prémio Gandhi 
será divulgado através da página do Agrupamento a todos os elementos da comunidade 
educativa. 
 

Página do Agrupamento 

https://novo.aeppn.pt/index.php/blog/17-noticias/377-visita-de-estudo-a-praia-de-
faro-no-dia-internacional-da-vida-selvagem 
 

https://novo.aeppn.pt/index.php/blog/17-noticias/378-alunos-da-paula-nogueira-
realizam-acao-de-limpeza-da-ria-formosa 
 

https://novo.aeppn.pt/index.php/blog/17-noticias/380-sessao-de-sensibilizacao-com-
joana-schenker 
 

https://novo.aeppn.pt/index.php/blog/17-noticias/383-cada-gesto-faz-a-diferenca 
 

https://novo.aeppn.pt/index.php/blog/17-noticias/401-cavalos-marinhos-na-ria-
formosa-porque-estao-a-desaparecer 
 

https://novo.aeppn.pt/index.php/blog/17-noticias/405-limpeza-da-ria-formosa-projeto-
por-mais-oceano 
 

Biblioteca Paula Nogueira 
https://www.facebook.com/biblioteca.epnogueira/photos/a.291474974211688/8022477487778026/ 
 

https://www.facebook.com/biblioteca.epnogueira/photos/pcb.7919022018123574/7919020444790398/ 
 

https://www.facebook.com/biblioteca.epnogueira/posts/7912055622153547 

https://novo.aeppn.pt/index.php/blog/17-noticias/377-visita-de-estudo-a-praia-de-faro-no-dia-internacional-da-vida-selvagem
https://novo.aeppn.pt/index.php/blog/17-noticias/377-visita-de-estudo-a-praia-de-faro-no-dia-internacional-da-vida-selvagem
https://novo.aeppn.pt/index.php/blog/17-noticias/378-alunos-da-paula-nogueira-realizam-acao-de-limpeza-da-ria-formosa
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Centro de Formação da Ria Formosa 
Edição nº 4 - Newsletter do CFAE- CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/newsletter+n%C2%BA4/ 
FMfcgzGmvnvzHZlflfxnCLxCXsQxpfDz?projector=1&messagePartId=0.2 
 

APAIS (Associação de Pais) 
(Jornaleco da Nº5) 
https://www.facebook.com/associacao.pais.aeppn/photos/pcb.2105841136249289/2105840856249317  
https://www.facebook.com/associacao.pais.aeppn/photos/pcb.2105841136249289/2105840822915987  
https://www.facebook.com/associacao.pais.aeppn/photos/pcb.2105841136249289/2105840842915985  
 

Boletim Trimestral da APAIS 
https://novo.aeppn.pt/images/blog/noticias2122/apais/APAIS_Informa_n5.pdf 
https://www.facebook.com/associacao.pais.aeppn/photos/pcb.2100489360117800/2100488356784567 
https://www.facebook.com/associacao.pais.aeppn/photos/pcb.2100489360117800/2100488383451231 
 

Joana Schenker 
https://www.facebook.com/joana.schenker.7 
https://www.facebook.com/hashtag/projetomaisoceano 
 

Centro de Ciências do Mar – CCMAR 

https://fb.watch/cLt1X1vdzR/ 
https://www.facebook.com/CentrodeCienciasdoMar/posts/10160333650390844 
 

Município de Olhão 
https://www.facebook.com/cmolhao/photos/a.430802660305263/5061053487280134/?type=3 
https://barlavento.sapo.pt/cultura/auditorio-municipal-de-olhao-reabre-com-dezenas-de-atividades 
 

Postal – Jornal Digital 
Sobre os Cavalos Marinhos 
https://postal.pt/sociedade/cavalos-de-guerra-sensibilizam-alunos-de-olha%CC%83o-para-a-preservacao-
do-ambiente-e-dos-cavalos-marinhos/?fbclid=IwAR0iR4If7Li8IFlauly7R0doDask-uJMYW8M90Mw7pfNY1-
Zqz8pcV_mFIA 
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