
   

 

 

DIA ESCOLAR DO MAR 

Descrição da atividade e programa 

O dia escolar do Mar é um evento onde alunos do 4º ano e 10º anos do Agrupamento de Escolas da Nazaré têm a 

oportunidade de viver uma série de experiências e atividades com o objetivo de fomentar a mobilização ativa da 
sociedade, em particular das crianças e jovens, para a compreensão da influência do mar em nós e da influência 

que podemos ter no Mar. 

Este evento é uma das etapas do Agrupamento de Escolas da Nazaré na estratégia «Escola Azul» que tem como 
objetivo desenvolver as competências e as atitudes nos nossos alunos que lhes permitam ser, no futuro, cidadãos 
de excelência na defesa dos valores ambientais da sustentabilidade dos oceanos e uma mais-valia de referência, 
nacional e internacional, nas atividades de inovação e desenvolvimento tecnológico relacionados com a economia 
do mar. 

O evento inicia-se pelas 9:30 com o proporcionar diferentes experiências aos 
alunos do 4º ano do ensino básico, em diversos locais do Porto da Nazaré. 

 
Experiência 1 – Visita guiada à estação náutica Nazaré do Instituto Socorros a 
Náufragos. Visita ao FOR-MAR para ação sensibilização sobre segurança 
marítima. Visita Docapesca – mostra de espécie de peixes mais vulgares do mar 
da região da Nazaré. 
 
Experiência 2 – A arte de navegar à Vela/Batismo – Os alunos têm a 
oportunidade de velejar, em plena segurança, num pequeno percurso em frente 
ao Clube Naval da Nazaré. No tempo de espera vão poder aprender os alguns 
nós da marinharia, como fazer leitura do vento e praticar algumas atividades 
lúdicas (frisbee, saltar à corda, berlinde, petanca, etc). 
 
Experiência 3 – Ações de explicação sobre motivos marítimos a cargo da Mútua 
dos Pescadores, ações de sensibilização da responsabilidade da Ocean 
Puzzle que inclui um passeio barco pelo porto de abrigo para conhecimento da 

linguagem náutica. No tempo de espera os alunos vão ter conhecimento da história da construção do porto de 
abrigo e como era a vida das gentes da Nazaré antes e depois da sua construção. 
 
11h25 – Caminhada da escola para Porto da Nazaré (10º ano) 

 
12:00 - Entrega de Certificado Escola Azul às professoras Escolas Nazaré e apresentação Embaixadores Escola Azul do 
agrupamento de Escolas da Nazaré. (alunos 4º e 10º ano). 
 

12:15 - Espetáculo motonáutico precedido de um diálogo com o piloto profissional Christophe 
Agostinho (bicampeão europeu de mota d’água e jet-ski) sobre a segurança nos desportos náuticos motorizados. 
(alunos 4º e 10º ano) 
 

12:30 - Encerramento da atividade (alunos 4º ano) 

 

12:40 – Almoço volante partilhado (10º ano) 

13:30 – A turma é dividida em dois grupos. (10º ano)  

Grupo 1 – Campanha de limpeza do Porto da Nazaré integra campanha Valorsul “Vamos Limpar a Europa” 

Grupo 2 – Estudo da Biodiversidade do Mar da Nazaré a cargo da Ocean Puzzle com viagem de barco ao Canhão 
submarino da Nazaré. Inclui explicação sobre motivos marítimos a cargo da Mutua dos Pescadores e sensibilização 
sobre segurança marítima a cargo da For-Mar.  
Depois os grupos trocam de tarefas entre si.   




