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Ficha Técnica 

 

 

Designação da Escola: Externato Ribadouro 
 
Diretor(a) – Direção Pedagógica: António Pedro Antunes │ Manuela Silva  
 
Contacto (telefone e e-mail):  

antoniopedro@ribadouro.com; manuelasilva@ribadouro.com │ 225073140  

 
Designação do Projeto: RibaMAR 
 
Responsável pelo Projeto: Elsa Oliveira 
 
E-mail do Responsável: elsaoliveira@ribadouro.com 
 

Intervenientes 
 

Professoras do 1.º ciclo: Adriana Monteiro; Helena Lima; Raquel Meireles; Sandra Costa; 

Teresa Lima – Promoção da dramatização intitulada “Um grito do Oceano!”. Atividade 

conjunta promovida por todas as professoras do 1.º ciclo e que envolveu todos os 

alunos das diversas turmas. 

 

Professores do 3.º ciclo (7.º e 8.º anos): Ana Alexandra Barros (Física e Química); Ana 

Romão (Ciências Naturais; Cidadania e Desenvolvimento); Elsa Oliveira (Ciências 

Naturais); Ise Machado (Ciências Naturais); José Carlos Silva (Física e Química); Sónia 

Pontes (Ciências Naturais; Cidadania e Desenvolvimento) – Conceção e dinamização do 

“Projeto RibaMAR” e consequente planificação das diversas atividades implementadas 

ao longo de todo o ano letivo. A planificação das diversas atividade teve sempre em 

consideração a possibilidade e/ou necessidade de se articularem conteúdos de diversas 

disciplinas na procura de respostas às diversas sub-questões-problema que foram 

derivando da questão problema central – “Quais as principais ameaças à 

Sustentabilidade dos Oceanos?” 

 

Professoras do 2.º e 3.º ciclos (6.º, 7.º e 8.º anos): Joana Barros (Ciências Naturais); 

Bárbara Teixeira (Educação Visual e Educação Tecnológica); Mariana Pereira 

(Geografia); Marlene Ferreira (Tecnologias da Informação e Comunicação) – 

Participação na implementação das diversas atividades planificadas sempre que se 

verificou fundamental a articulação de conteúdos e/ou se considerou importante 

promover o desenvolvimento de competências inerentes à especificidade das diversas 

disciplinas. 

 

mailto:antoniopedro@ribadouro.com
mailto:manuelasilva@ribadouro.com
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Professoras de Biologia e Geologia (10.º ano): Ana Romão e Joana Barros – Dinamização 

da “Semana da Sustentabilidade” na qual se incluíram três webinars (8.º ano e 10.º anos 

de escolaridade) cuja temática central foram os oceanos. Inserida nesta semana 

comemorativa, foi ainda organizada uma saída de campo em que foi promovida a 

articulação vertical entre as turmas do 6.º ano de escolaridade e duas turmas do 10.º 

ano de escolaridade. 

 

Professoras de Português (11.º ano): Carla Cardoso; Cláudia Santos – Dinamização da 

atividade “Deixem respirar os Direitos Humanos”, na qual participaram cinco turmas. 

Esta atividades teve como principal objetivo articular os conteúdos da disciplina de 

Português com os “Direitos Humanos”, tendo um enfoque particular na 

Sustentabilidade dos Oceanos. 

 

Professoras de Biologia (12.º ano): Ana Sofia Oliveira; Elsa Oliveira; Helena Santos; Sónia 

Pontes. Promoção de um debate, em sala de aula, sobre a “Sustentabilidade dos 

Oceanos” da qual resultou a produção de posters informativos sobre as principais 

ameaças que, atualmente, interferem com o equilíbrio dos ecossistemas marinhos.  

 

Professoras de Aplicações Informáticas (12.º ano): Marlene Ferreira; Maria Alcide Costa 

– Apoio na produção de pósteres científicos sobre a “Sustentabilidade dos Oceanos” e, 

posterior elaboração de uma exposição virtual com esses mesmos trabalhos. 

Colaboração na exposição dos trabalhos realizados pelos alunos durante a “Semana da 

Sustentabilidade”. 

 

Parceiros:  

• CIBIO-InBIO (Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos) 

– Universidade do Porto: Promoção de um webinar sobre “Conservação de 

tubarões”, em colaboração com o Doutor Nuno Queirós (8.º ano de 

escolaridade); 

• CIIMAR (Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental) – 

Universidade do Porto: Promoção de dois webinars, um sobre a “Utilização de 

drones em estudos de áreas costeiras”, em colaboração com a Doutora Débora 

Borges (10.º ano de escolaridade) e outro sobre “O estudo e monitorização de 

cetáceos como ferramenta para a conservação marinha”, em colaboração com 

a Doutora Mafalda Correia (8.º ano de escolaridade). 
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• Projeto Costwatch Portugal: Parceria na organização de uma saída de campo à 

beira-mar com o objetivo de se observar e registar informações ambientais, 

assim como, a recolha de resíduos. Foram disponibilizadas aos alunos grelhas 

de observação e registo fornecidas pela entidade promotora deste projeto. 

Durante a concretização da saída de campo os alunos do 10.º ano de 

escolaridade tiveram o papel de mentores dos alunos do 6.º ano de 

escolaridade tendo orientado e acompanhado todos os trabalhos por estes 

executados. 

 

Descrição do 

Projeto 

 

O “Projeto RibaMAR” teve como principal objetivo estimular o envolvimento dos 

alunos do 8.º ano de escolaridade na promoção da cultura histórica, artística e científica 

associada aos mares e oceanos, tendo estando sempre presentes os currículos de diversas 

disciplinas e a articulação de saberes. 

 

Na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, no 8.º ano de escolaridade, encontrava-

se planeado abordar a dimensão “Educação e Sustentabilidade Ambiental”, tendo-se, 

inicialmente, debatido com os alunos as várias temáticas que poderiam ser abordadas. A 

escolha dos alunos recaiu sobre a “Sustentabilidade dos Oceanos”, tendo-se, de seguida, 

promovido uma atividade de diagnóstico que culminou com a construção de uma nuvem 

de ideias. Desta abordagem inicial, surgiu uma questão problema central: “Quais as 

principais ameaças à Sustentabilidade dos Oceanos?” que motivou e inspirou tanto 

alunos, como professores. Surgiu, assim, a vontade de se criar um “Projeto Integrador de 

Conhecimento” que permitisse uma confluência de saberes e que estivesse efetivamente 

ao serviço de uma articulação horizontal e vertical entre os diversos anos de escolaridade. 

O “Projeto RibaMAR” surge como resposta a esta vontade de se desenvolver um projeto 

aglutinador e transversal que se enquadrasse no “Projeto de Autonomia de Flexibilidade 

Curricular”, em convergência com o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória” e com a “Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania”. 

Os primeiros trabalhos foram desenvolvidos com a colaboração dos professores das 

disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento, Ciências Naturais, Físico-Química e Educação 

Visual e tiveram como principal objetivo identificar e ilustrar espécies marinhas 

ameaçadas de extinção. Num trabalho exaustivo de pesquisa os alunos caracterizaram a 

espécie por si selecionada, identificaram o seu grau de ameaça, enumeraram os diversos 

fatores de ameaça e propuseram medidas de proteção. No final, ilustraram a sua espécie 
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e conceberam uma exposição dos seus trabalhos para toda a comunidade educativa com 

o objetivo de partilharem os conhecimentos aprendidos sobre os seres vivos marinhos 

que dominam os mares no presente, mas cuja sobrevivência se encontra ameaçada. Esta 

exposição foi realizada em conjunto com os alunos do 7.º ano de escolaridade, uma vez 

que estes realizaram um trabalho de pesquisa semelhante, mas focado nas espécies 

marinhas que existiram e se extinguiram no passado. 

Seguiu-se um trabalho de pesquisa sobre desastres ambientais que recentemente 

tivessem afetado o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Este trabalho também resultou 

da colaboração de diversas disciplinas (Cidadania e Desenvolvimento, Ciências Naturais, 

Físico-Química, Educação Tecnológica e Tecnologias da Informação e Comunicação.) e 

culminou com a construção de um jornal de parede intitulado “Não deites o futuro por 

água abaixo!”, tendo este sido exibido para toda a comunidades educativa, com o intuito 

de alertar para alguns dos problemas ambientais que, infelizmente, afetam a 

sustentabilidade do planeta e, em particular, os oceanos. 

Esta mostra regular de trabalhos, durante o primeiro período letivo, motivou 

professores de outros anos de escolaridade, tendo ocorrido uma ampliação deste projeto. 

Desta forma, a temática “Sustentabilidade dos Oceanos” foi também selecionada no 

desenvolvimento de atividades enquadradas na estratégia de promoção de educação 

para a cidadania dos alunos do 1.º ciclo, 10.º ano de escolaridade (disciplinas de Biologia 

e Geologia), 11.ºano (disciplina de Português) e 12.º ano de escolaridade (disciplina de 

Biologia). 

 

Os alunos das diversas turmas do 1.º ciclo elaboraram uma dramatização intitulada 

“Um grito do Oceano!” com o principal objetivo de alertar a comunidade escolar para a 

importância da proteção dos Oceanos e dos seres vivos que nele habitam. A dramatização 

foi exibida para toda a comunidade escolar, tendo assistido um vasto grupo de alunos, de 

diversos anos de escolaridade, que demonstraram, por sua iniciativa, vontade e interesse 

em assistir a esta exibição pública. 

 

Os alunos de cinco turmas do 11.º ano de escolaridade realizaram uma atividade 

promovida pela disciplina de Português que permitiu articular os vícios (ganância, 

ambição, traição, dissimulação, oportunismo, cobiça, cegueira, ignorância) apontados 

aos homens do século XVII, no “Sermão de Santo António aos Peixes”, com a limitação 

atual ao direito de vivermos num mundo fraterno e saudável. Através da concretização 
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desta atividade, os alunos tiveram a oportunidade de constatar que todos os direitos 

humanos se encontram interrelacionados e são indivisíveis, encontrando-se todos em 

risco por força das alterações climáticas. Como produto final desta atividade os alunos 

construíram uma alegoria utilizando plástico (resíduo doméstico ou recolhido em 

praias) que foi apresentada à turma e, posteriormente, partilhada com a comunidade 

escolar através de exposição realizada durante a “Semana da Sustentabilidade”. 

 

Os alunos de 12.º ano de escolaridade foram também desafiados, pelas respetivas 

professoras de Biologia, a explorarem esta temática, mais uma vez no âmbito da 

estratégia de promoção de educação para a cidadania O desafio partiu da promoção de 

um debate em sala de aula, seguindo-se a produção pósteres científicos sobre ameaças e 

medidas de proteção à “Sustentabilidade dos Oceanos”. Numa primeira fase, foi 

produzida uma exposição virtual, em colaboração com a disciplina de Aplicações 

Informáticas, tendo esta sido partilhada com toda a comunidade educativa. 

Posteriormente, estes trabalhos fizeram parte de uma das diversas exposições que foram 

promovidas no âmbito das atividades comemorativas da “Semana da Sustentabilidade”.  

Durante esta semana, em que se promoveu um “Pensar Sustentável”, destaca-se a 

participação ativa dos alunos do 8.º ano de escolaridade em dois webinars. O primeiro 

centrou-se na abordagem de um conjunto de metodologias associadas à “Conservação de 

tubarões”, da qual resultou um conjunto de dúvidas que foram, posteriormente, 

esclarecidas e debatidas com o investigador convidado. No segundo webinar foi abordado 

o “Estudo e monitorização de cetáceos” como ferramenta para a conservação da 

biodiversidade marinha, tendo os alunos demonstrado um elevado interesse pela 

atividade face ao elevado número de questões que foram colocadas à investigadora.  Os 

alunos do 10.º ano de escolaridade tiveram também a oportunidade de participar num 

webinar sobre “A utilização de drones no estudo de zonas costeiras”, permitindo uma 

articulação de saberes das disciplinas de Biologia e Geologia e Físico-Química.  

A participação nestes webinars permitiu, assim, o desenvolvimento de um 

pensamento crítico e autónomo, tendo-se discutido algumas realidades ambientais 

locais associadas às zonas costeiras. Estas atividades promoveram, assim, o 

desenvolvimento de competências comunicacionais, fundamentais na formação de 

cidadãos plenamente ativos. 
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Ainda durante o segundo período letivo, os alunos de duas turmas do 10.º ano de 

escolaridade e os alunos 6.º ano de escolaridade tiveram a oportunidade de realizar uma 

saída de campo conjunta, em parceria com o “Projeto Costwatch Portugal”, com o 

objetivo de se realizar uma observação e registo de informações ambientais, tais como, 

identificação de diferentes espécies de seres vivos e monitorização de alguns parâmetros 

ambientais (ex.: deteção de nitratos). Para o cumprimento destas tarefas foram 

disponibilizadas aos alunos grelhas de observação e registo que foram fornecidas pela 

entidade promotora deste projeto. Esta atividade teve ainda como objetivo a recolha de 

resíduos encontrados nas praias do litoral de Gaia. Posteriormente, uma amostra desses 

resíduos foi exposta com o objetivo de consciencializar toda a comunidade escolar para 

esta problemática ambiental. 

 

Durante o terceiro período letivo, os alunos do 8.º ano de escolaridade realizaram 

ainda um trabalho de pesquisa sobre recursos naturais, articulando os conteúdos 

abordados nas disciplinas de Ciências Naturais e Geografia. Durante a realização destes 

trabalhos, os alunos foram incentivados a identificar recursos naturais provenientes dos 

mares e oceanos e a nomear as espécies que deveriam ser, preferencialmente, incluídas 

na alimentação humana de forma a garantir a sustentabilidade. Os resultados destes 

trabalhos foram partilhados com toda a comunidade educativa através da produção de 

cartazes ilustrativos que foram alvo de exposição. 

 

Por fim, os alunos do 8.º ano de escolaridade, produziram uma revista digital intitulada 

“Oceanos em Revista” com o objetivo de partilhar, com toda a comunidade escolar, todos 

os trabalhos realizados ao longo do ano letivo no âmbito do “Projeto RibaMAR”. Salienta-

se, ainda, o facto de se terem desenvolvido outros trabalhos que não se centraram apenas 

abordagem da sustentabilidade dos oceanos, como foi o caso da promoção da criatividade 

dos alunos, tendo os mares e oceanos como fonte de inspiração. Assim, foi promovido um 

concurso em que os alunos tiveram liberdade para selecionar a modalidade em que 

pretendiam concorrer, entre as várias que lhes foram propostas. Deste concurso resultou 

a elaboração de poemas (em colaboração com a disciplina de Português e Línguas 

estrangeiras), a construção de monstros marinhos (em colaboração com a disciplina de 

História e Educação Tecnológica) e a produção de registos fotográficos (em colaboração 

com a disciplina de Educação Tecnológica).  
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Face a tudo o que foi descrito, é possível afirmar que “Projeto RibaMAR” permitiu 

uma aglutinação de aprendizagens essenciais de diferentes disciplinas, promovendo o 

desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e valores, que irão auxiliar os alunos na 

sua tomada de decisões de forma autónoma e fundamentada, fazendo com que se 

encontrem aptos para continuar a sua aprendizagem ao longo de toda a sua vida. 

 

Impacto na 
Comunidade 

Educativa 

 

As diversas exposições de trabalhos permitiram, ao longo de todo o ano letivo, 

partilhar as diversas atividades desenvolvidas no âmbito do “Projeto RibaMAR” com 

toda a comunidade educativa. A maioria das exposições foi exibida no átrio de entrada 

do recinto escolar tendo permitido a sua exploração por toda a comunidade educativa, 

incluindo os Encarregados de Educação, que frequentam diariamente esta área. 

Esta partilha de saberes, decorrida ao longo do primeiro período letivo, conduziu a 

que a temática “Sustentabilidade dos Oceanos” fosse também abordada por outros 

anos letivos, além do 8.º ano de escolaridade, permitindo uma efetiva articulação entre 

diferentes níveis de ensino e fomentando uma identidade cidadã da escola. 

O estabelecimento de parcerias com instituições de investigação científica permitiu 

aos alunos contactar com investigadores especializados em áreas relacionadas com 

ecossistemas marinhos e permitiu partilhar com estas as atividades que se encontravam 

a ser implementadas pela instituição de ensino. Este contacto revelou-se muito 

profícuo, tendo os alunos demonstrado uma elevada motivação e curiosidade pelo 

trabalho desenvolvido por estes profissionais.  

Deste modo, o “Projeto RibaMAR” contribui para uma aprendizagem mais 

contextualizada e com recurso a metodologias diversificadas, fomentando-se a criação de 

dinâmicas colaborativas entre todos os elementos da comunidade educativa que 

puderem, assim, refletir e agir de forma integrada. A participação ativa dos alunos neste 

projeto garantiu, seguramente, o seu desenvolvimento integral, através da promoção da 

aquisição de competências diversificadas que irão contribuir para a formação de cidadãos 

autónomos e interventivos na sociedade. 

Através de todo o trabalho colaborativo realizado e de toda a partilha de saberes 

ocorrida, este projeto contribuiu, garantidamente, para sensibilizar toda a comunidade 

educativa para a importância dos mares e oceanos no passado, no presente e no futuro 

mais próximo. 
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