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Relatório Interno de Atividades 

 

1. Instituições 

Internacional Centre for Coastal Ecohydrology – ICCE / UNESCO 

Comissão Nacional da UNESCO  

 

2. Intervenientes 

ICCE - UNESCO 

Eng.ª Cátia Cavaco (Departamento Educacional) 

 

Comissão Nacional da UNESCO 

Dr.ª Fátima Claudino (Área da Educação e Escolas Associadas da UNESCO) 

 

Escola EB1 de São Brás de Alportel nº2 

(Ano letivo: 4º ano) 

 

Professores: 

Prof. Custódia Cabrita (Diretora da Escola) 

Prof. Maria Alexandra Panasqueira (Professora da turma) 

Prof. Tânia Alexandra Araújo (Professora de Inglês) 

Prof. Joaquim e Prof. Patrícia (Professores de Música) 

 

Alunos: 

18 alunos 
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3. Atividades                            4. Data 

Atividade 1 – Ação de Sensibilização Ambiental H2Ooooh 

Atividade 2 - Apresentação do Projeto H2Ooooh 

Atividade 3 - Gala H2Ooooh 

26 fevereiro de 2011 

29 março de 2011 

21 Junho de 2011 

 

 

5. Local de realização das Atividades 

Escola EB 1 de São Brás de Alportel nº 2 

 

 

6. Âmbito 

Protocolo de Cooperação entre o ICCE e a Comissão Nacional da UNESCO (2010/2011) 

 

 

7. Internacional Centre for Coastal Ecohydrology – ICCE / UNESCO 

 

A criação do Centro Internacional de Eco-Hidrologia Costeira – ICCE foi proposta pelo Governo 

Português à UNESCO em janeiro de 2008. A proposta foi apoiada pelos Ministérios dos 

Negócios Estrangeiros, da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional e pela Universidade do Algarve, sendo 

aprovada na Conferência Geral da UNESCO em outubro de 2009. Este centro, sob os auspícios 

da UNESCO, integra a rede mundial de 24 centros da UNESCO no domínio das ciências da água, 

sendo o único dedicado especificamente às zonas costeiras.  

 

A Missão do Centro Internacional de Eco-Hidrologia Costeira é contribuir para a implantação 

dos programas da UNESCO, em particular do Programa Hidrológico Internacional (PHI) e apoiar 

a criação de conhecimento e a promoção da educação e da capacitação na área de Eco-

Hidrologia Costeira, cumprindo os objetivos do Milénio e a Década de Educação da UNESCO. 

 

O Centro Internacional de Eco-Hidrologia Costeira da UNESCO, constitui-se como uma 

plataforma internacional de articulação entre a comunidade científica e educacional e a 

sociedade em geral, fomentando o desenvolvimento e a partilha do conhecimento científico.  
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O Departamento Educacional do Centro Internacional de Eco-Hidrologia Costeira da UNESCO 

tem como objetivo desenvolver e implementar atividades subordinadas à temática da Água, 

no enquadramento internacional, através da formação e da realização de ações educacionais 

dirigidas a várias faixas etárias, promovendo a transferência de conhecimento e a 

consciencialização da sociedade sobre a necessidade de gestão dos ecossistemas aquáticos, 

particularmente nas zonas costeiras. 

 

As atividades propostas coadunam-se com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, 

nomeadamente no que neles se refere o ponto 7: assegurar a sustentabilidade ambiental, 

bem como com os da Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável – DEDS (2005/ 2014), Década das Nações Unidas Água para a Vida (2005/2015) e 

Década das Nações Unidas para os Desertos e a Luta contra a Desertificação (2010/2020). 

 

8. Escola EB 1 de São Brás de Alportel nº2 

 

 

A EB1 nº 2 de São Brás de Alportel é uma das escolas da vila, sede do concelho, com o mesmo 

nome, e pertence ao Agrupamento Horizontal de Escolas de S. Brás de Alportel. A População 

escolar provém da zona urbana (vila), oriunda de famílias de classe socioeconómica e cultural 

média. 

 

           Figura 1 – Escola EB1 nº2 de São Brás de Alportel 
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9. O Projeto H2Ooooh 

 

O Projeto Água H2Ooooh é uma série animada, desenvolvido em Itália pelo Gruppo Alcuni em 

colaboração com a UNESCO de Veneza e a RAI Fiction, e que envolveu jovens estudantes na 

criação de histórias relacionadas com a água: a sua utilização, a sua exploração, a sua 

disponibilidade limitada e a partilha de dicas de conservação. O objetivo foi criar uma banda 

desenhada sobre o tema da água e sobre os problemas relacionados com o seu uso, a sua 

exploração e a sua oferta limitada. 

 

O projeto realizou-se durante dois anos escolares (2008-2009 e 2009-2010) e das bandas 

desenhadas enviadas pelas escolas, 26 foram selecionados e convertidas em um minuto de 

curta-metragem animado. Os desenhos foram criados por animadores profissionais, baseados 

nos desenhos originais das crianças e transmitidos posteriormente na televisão pela Rai Due.  

 

Este projeto incentiva a uma reflexão sobre a situação dos recursos hídricos na atualidade: A 

água deve ser de livre acesso e é um direito humano básico para todos. Uma elevada 

percentagem da água que cobre o planeta Terra não é adequada ao consumo humano, 

portanto, a água, elemento essencial necessário para a sobrevivência, torna-se um recurso 

inestimável (Engelbert Ruoss, Diretor do Escritório da UNESCO Veneza). 

 

Esta série animada de televisão em 3D tem seis Pet Pals como protagonistas enfocando ao 

logo das 26 histórias questão relacionadas com a proteção da água. Estes simpáticos animais 

têm personalidades muito diferentes, trazendo cada um algo especial e único ao grupo. Ao 

logo das várias histórias os Pet Pals divertem-se em aventuras emocionantes, fazendo muitos 

amigos e aprendendo questões relacionadas com a natureza, os animais, a mitologia e os 

principais problemas que afetam o planeta Terra. 

 

http://www.unesco.org/new/en/venice/natural-sciences/water/h2ooooh-water-project/ 

 

 

 

 

 

http://www.unesco.org/new/en/venice/natural-sciences/water/h2ooooh-water-project/
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9.1 Os Pet Pals 

 

A Diva é uma patinha vaidosa e impulsiva, com uma grande paixão por moda. O Moby é um 

cão muito inteligente, protetor, calmo e considerado pelos amigos uma verdadeira fonte de 

conhecimento. A Holly é uma gatinha direta e rápida a resolver todos os problemas com 

imaginação e inteligência. Pio é um sapo excêntrico e dramático, que sabe um grande número 

de versos engraçados e é um excelente imitador. Top Hat é um coelho atlético, desajeitado e 

incompetente. É apaixonado por Diva e vai aos extremos para a agradar e divertir. O Nameless 

é um pintinho, que comunica através de cartazes com imagens. Nameless é dotado de um 

grande senso de humor e um verdadeiro espírito de iniciativa. 

 

 

    Figura 2 – Pet Pals - Water Project H2Ooooh 

 

 

10. Dinamização do Projeto H2Ooooh na Escola 

 

O Projeto Água H2Ooooh foi dinamizado pela primeira vez em Portugal durante o ano letivo de 

2010/2011 numa colaboração entre a Comissão Nacional da UNESCO e o Departamento 

Educacional do Centro Internacional de Eco-Hidrologia Costeira da UNESCO e realizou-se com 

uma turma de alunos do 4º ano da Escola EB1 de São Brás de Alportel. Este projeto pioneiro 

incluiu um conjunto de atividades cujo principal objetivo se prende com o despertar para a 

consciência ambiental relativamente à situação atual dos recursos hídricos.  

 

Uma vez que a narrativa dos filmes está em inglês, este projeto foi dinamizado de uma forma 

transversal com o apoio da professora de Inglês da turma. 
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Objetivos gerais: 

 

 Utilizar uma importante ferramenta pedagógica, elaborada pela UNESCO de Veneza 

em colaboração com o Gruppo Alcuni e a RAI Fiction, na abordagem multidisciplinar ao 

conceito Água em ambiente escolar; 

 Dinamizar atividades que se coadunam com os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milénio – ODM`s, bem como com os da Década das Nações Unidas da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável – DEDS, Década das Nações Unidas Água para a Vida e 

Década das Nações Unidas para os Desertos e a Luta contra a Desertificação; 

 Despertar uma maior consciência relativamente à situação dos Recursos Hídricos na 

atualidade; 

 Incutir o sentido de responsabilidade ambiental e incentivar a participação ativa na 

resolução de problemas ambientais à escala global; 

 Estimular a aprendizagem bem como o bom desempenho na escola. 

 

Objetivos metodológicos: 

 

 Aprender a organizar-se dentro de um grupo para cumprir um objetivo; 

 Adquirir métodos de trabalho (observação, descrição, análise e síntese, entre outros). 

 

Objetivos comportamentais: 

 

 Desenvolver as capacidades sensoriais; 

 Estimular a curiosidade, o interesse em aprender e a criatividade; 

 Desenvolver a autonomia, o espírito de iniciativa e a responsabilidade de viver em 

sociedade; 

 Aprender o respeito pelo próximo no trabalho, as regras coletivas; 

 Criar e reforçar o conceito de grupo. 

 

O plano de trabalho da dinamização do Projeto H2Ooooh na escola inclui um total de três 

atividades: 

 

Atividade 1: Ação de Sensibilização Ambiental, sobre a temática Água; 
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Atividade 2: Projeto H2Ooooh, Pet Pals e vídeos; 

Atividade 3: Gala H2Ooooh, apresentação do projeto ao público. 

 

Entre a segunda e a terceira atividade os alunos trabalharam com os vários professores 

envolvidos no projeto, quer na visualização de todas as curtas-metragens, quer na preparação 

de textos, cenários, adereços, letra e música da Gala. 

 

 

11. Descrição das Atividades 

 

11.1 Metodologia da Fase Preparatória das Atividades 

 

Inicialmente agendou-se uma reunião com os professores da Escola EB 1 de São Brás de 

Alportel a fim de apresentar o projeto. Após aprovado, selecionou-se a turma de alunos do 4º 

ano, bem como o horário das aulas extracurriculares de Inglês para dinamizar as atividades 

relativas ao projeto.  

 

Uma vez que foi feito o registo fotográfico e videográfico das atividades, foram elaboradas 

autorizações para distribuir pelos encarregados de educação dos alunos. 

 

No âmbito do projeto, foi solicitado aos alunos a realização de um trabalho individual e um 

trabalho coletivo. Individualmente foi pedido aos alunos um desenho ou testemunho sobre o 

projeto. A nível coletivo solicitou-se aos alunos que assumissem o papel de uma personagem 

na Gala H2Ooooh e que em conjunto com a professora de música criassem uma música para 

apresentar em público. 

 

11.2 Atividade 1 

 

Ação de Sensibilização Ambiental H2Ooooh 

 

Data: 26 de fevereiro de 2011 

 

A primeira atividade do Projeto H2Ooooh foi realizada através de uma abordagem teórica ao 
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tema da água e aos problemas relacionados com o seu uso, a sua exploração e a sua oferta 

limitada.  

 

Objetivos específicos:  

 Despertar uma maior compreensão relativamente à situação dos recursos hídricos na 

atualidade; 

 Estudar a disponibilidade/escassez de água a nível global no Planeta Terra; 

 Analisar o uso da água nas suas diversas vertentes; 

 Sensibilizar relativamente à urgência de proteger e poupar a água como recurso finito 

e esgotável; 

 Enquadrar ambientalmente o Projeto H2Ooooh; 

 Promover a reflexão e o debate. 

 

Material necessário: 

 Comunicação Ação de Sensibilização da Água – Projeto H2Ooooh ANEXO II; 

 PC, datashow e tela de projeção. 

 

Figuras 

  

   

   

Figura 3 – Registo fotográfico da Ação de Sensibilização Ambiental H2Ooooh na Escola EB 1 nº 2 de São 

Brás de Alportel. 
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11.3 Atividade 2 

 

Apresentação do Projeto H2Ooooh 

 

Data: 29 de março de 2011 

 

A segunda atividade foi dedicada à apresentação dos seis Pat Pals protagonistas das histórias, 

bem como a visualização e compreensão das várias curtas-metragens. O Projeto H2Ooooh é 

constituído por um conjunto de 26 episódios, durante os quais os seis amigos interagem entre 

si e com outras personagens, e se deparam com diversas situações relacionadas com a 

utilização e disponibilidade do recurso água. Uma vez que a narrativa dos filmes está em 

inglês, as temáticas do projeto foram trabalhadas em conjunto com a Professora de Inglês da 

turma.  

 

 

Objetivos específicos:  

 Envolver os alunos com as personagens da série animada, explorando a sua 

personalidade e descobrindo de forma lúdica as principais mensagens inerentes a cada 

episódio. Explorar o conceito do “Aprender, brincando”;  

 Abordar e explorar o conceito de Desenvolvimento Sustentável; 

 Identificar os principais problemas e ameaças relacionados com a gestão dos recursos 

hídricos na atualidade; 

 Adquirir novas competências em termos do domínio da língua inglesa, através da 

abordagem transversal realizada durante a visualização das curtas-metragens; 

 Transmitir aos alunos a importância da adoção de corretas práticas ambientais nos 

gestos diários do quotidiano. 

 

Material necessário: 

 Comunicação Projeto H2Ooooh – Atividade Pet Pals Series ANEXO III; 

 PC, datashow e tela de projeção. 
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Figuras 

    

   

   

Figura 4 – Registo fotográfico da Apresentação do Projeto H2Ooooh na Escola EB 1 nº 2 de São Brás de 

Alportel. 

 

 

11.4 Atividade 3 

 

Gala H2Ooooh 

 

Data: 21 de junho de 2011 

 

A Gala H2Ooooh consistiu na atividade de encerramento do projeto e consistiu na 

apresentação à escola e à comunidade do trabalho realizado durante o ano letivo. Incluiu 

encenações teatrais, contos ambientais, reflexões sobre a água e a apresentação de uma 

música dedicada aos protagonistas das histórias e às temáticas estudadas durante o projeto. 

Esta atividade realizou-se no salão principal da escola e contou com a participação de alunos, 

professores, encarregados de educação e membros da comunidade em geral.  
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Objetivos específicos: 

 

 Divulgar o projeto H2Ooooh à escola, encarregados de educação e público em geral; 

 Sensibilizar toda a comunidade para a importância e urgência em proteger os recursos 

hídricos e adotar corretas medidas de combate ao desperdício; 

 Consciencializar os alunos dos benefícios de ter uma atitude ecológica positiva em 

sociedade, apelando à mobilização coletiva e ao papel de cada cidadão como agente 

de mudança; 

 Glorificar os alunos pelo empenho e dedicação ao projeto durante o ano letivo. 

 

Material necessário: 

 Comunicação Gala H2Ooooh ANEXO IV; 

 PC, datashow e tela de projeção; 

 Cenários e adereços dos teatros; 

 História Gota de Água retirada do livro Contos da Dona Terra; Planeta Terra, Comissão 

Nacional da UNESCO; 

 Instrumentos musicais; 

 Textos de apoio aos painéis. 

 

Plano da Atividade 

 

A Gala H2Ooooh foi constituída por um conjunto de momentos que intercalaram abordagens 

teóricas sobre os principais temas do projeto e quatro atividades lúdicas. 

 

Tema A – Ciclo da Água 

Tema B – Disponibilidade de Água no Planeta Terra 

Tema C – Poluição da Água 

Tema D – Uso Eficiente da Água 

 

Atividade 1 – Conto Ambiental 

Atividade 2 – Teatro I 
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Atividade 3 – Teatro II 

Atividade 4 – Canção de grupo 

 

O Guião da Gala H2Ooooh, bem como os textos de apoio às reflexões e a letra da música 

encontram-se em anexo (ANEXO V). Os desenhos elaborados pelos alunos encontram-se no ANEXO 

VI. 

 

 

 

Figuras 

 

   

   

   

Figura 5 – Registo fotográfico da Gala H2Ooooh na Escola EB 1 nº 2 de São Brás de Alportel. 
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12. Considerações Finais 

 

A dinamização do Projeto H20oooh na Escola EB1 de São Brás de Alportel, superou as 

expectativas inicialmente propostas, uma vez que o elevado interesse e motivação por parte 

dos alunos permitiu que os conteúdos pedagógicos fossem transmitidos de forma fluente e 

harmoniosa. 

 

Os vídeos pedagógicos do projeto H2Ooooh, da responsabilidade da UNESCO de Veneza (em 

colaboração com o Gruppo Alcuni e a RAI Fiction), foram sem dúvida uma mais-valia na 

abordagem do tema Água em ambiente escolar, na medida em que as reflexões impulsionadas 

pelas aventuras dos Pet Pals permitiram a abordagem lúdica de diversos e importantes temas 

relacionados com este recurso, tais como os problemas relacionados com o seu uso, a sua 

exploração e a sua oferta limitada. 

 

Os principais objetivos do projeto foram concretizados, e a adequação das temáticas ao 

público-alvo foi eficiente e pertinente. O facto de ter sido dinamizado de forma transversal 

com a disciplina de Inglês proporcionou aos alunos um enriquecimento curricular, bem como 

um caráter universal às principais mensagens de responsabilidade ambiental subliminares ao 

projeto. 

  

Como contributo a esta importante ferramenta de Educação Ambiental, o Departamento 

Educacional do ICCE criou um manual de apoio à visualização dos 26 vídeos no qual é 

apresentada a sinopse individual de cada curta-metragem, bem como proposto um sistema de 

rápida classificação por subtema: ciclo da água, poluição e alterações climáticas, 

disponibilidade de água, corretas práticas de utilização da água e sensibilização à proteção do 

recurso água. Este manual encontra-se no ANEXO VII. 

 

No contexto dos principais problemas ambientais sentidos atualmente no Planeta Terra, este 

projeto traduzem-se num contributo efetivo para a formação de cidadãos conscientes e ativos 

no estabelecimento de uma melhor relação entre as atividades humanas e o ambiente.  


