Este é o projeto eTwinning na sua 2.ª edição, dando continuidade a Educate for a Sustainable
Ocean, desenvolvido no ano letivo anterior por uma das nossas educadoras do agrupamento e que nos
trouxe reconhecimento, enquanto Agrupamento de Escolas de Valadares. Através dele somos agora um
Agrupamento de Escolas “Escola Azul” beneficiando de todas a vantagens e recursos desta rede de
Escolas, em prol da Literacia do Oceano. Este reconhecimento impulsionou a participação de mais
docentes e alunos para este ano de 2021/2022, sendo atualmente um projecto integrado no PAA deste
Agrupamento.
Trata-se de um projeto europeu no eTwinning, transversal ao currículo e multietário (dos 03 aos 20
anos de idade). Apresenta-se com objetivos bem definidos no âmbito da Educação para comportamentos
mais sustentáveis, especificamente para com o oceano, e cuja descrição transcrevemos:
“Pretendemos ser um meio de interligação de várias entidades na divulgação de informação e
sensibilização para ações sustentáveis para com o Oceano. Trata-se da 2ª edição do projeto com o
mesmo nome, desenvolvido nesta plataforma no ano letivo anterior. Somos um projeto certificado pela
Escola Azul e iremos propor atividades desta organização trabalhando em parceria. Ao utilizar esta
plataforma eTwinning, propomos a internacionalização e a injeção de uma dimensão europeia desta
temática, nas escolas e em todos os níveis de ensino.
Dinamizamos a partilha de ações que promovam a Literacia do Oceano.
Com a certeza de que o futuro está na mão de cada criança, acreditamos que desta forma, criaremos
comportamentos mais conscientes na preservação de um Oceano que é de todos.”
Pela pertinência do tema – “Educar para a Sustentabilidade do Oceano” – e pela forma como foi
desenvolvido, este projeto foi reconhecido quer pela Escola Azul, quer pela equipa que coordena o Serviço
Nacional de Apoio ao eTwinning (SNA) com o Selo Nacional de Qualidade eTwinning:

Pela nossa localização geográfica, temos o privilégio de ter o Mar diariamente no nosso olhar e
fazemos dele o mote na nossa Ação Pedagógica.

