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Relatório de Atividades 

 

1. Instituições / Escolas 

 ICCE – Centro Internacional de Eco-Hidrologia Costeira da UNESCO 

 Comissão Nacional da UNESCO 

 Centro de História de Além-Mar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores 

 Agrupamento Vertical de Ferreiras (Escola Básica 2º e 3º ciclo de Ferreiras) 

 

2. Intervenientes 

 

ICCE 

Eng.ª Cátia Cavaco (Departamento Educacional) 

 

Comissão Nacional da UNESCO 

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

 

Centro de História de Além-Mar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores 

Dr.ª Patrícia Carvalho 

 

Escola Básica do 2º e 3º ciclo de Ferreiras 

Professores: 

Prof. João Pontes Vieira Branco (Adjunto da Direção do Agrupamento Vertical de Ferreiras) 

Prof. Helena Azevedo (Professora de Ciências) 

 

Alunos: 

4 turmas de alunos com idades compreendida entre os 12 e os 16 anos, num total de 79 

alunos (8ºA, 8ºB e 8ºC e 1ºA de CEF - Fotografia). 

(Listagens das turmas de alunos - ANEXO I) 
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3. Atividades                                   4. Data 

Atividade 1 – Introdução ao tema “Património Cultural Subaquático” 

Atividade 2 – Palestra “A Arqueologia Subaquático em Portugal – um 

património a proteger” 

Atividade 3 – Apresentação de uma proposta de Jogos Pedagógicos 

sobre o tema do projeto 

11 maio de 2011 

24 maio de 2011 

 

17 junho de 2011 

 

 

5. Local de realização das Atividades 

Escola Básica do 2º e 3º ciclo de Ferreiras em Albufeira 

 

 

6. Âmbito 

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

 

 

7. ICCE - Centro Internacional de Eco-Hidrologia Costeira da 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, Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Ministério do 

Ambiente, do Ordenamento do Território e do 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 a de 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. 
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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.  

 

O Departamento Educacional do Centro Internacional de Eco-Hidrologia Costeira da UNESCO 

tem como objetivo desenvolver e implementar atividades subordinadas à temática da Eco-

Hidrologia Costeira, 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. Projeto do Património Cultural Subaquático 

 

O Património Cultural Subaquático compreende todos os vestígios da existência humana, de 

caráter cultural ou histórico, que estejam ou que estiveram submersos. Reconhecendo a 

urgência de preservar e proteger este património, a UNESCO adotou em 2001 a Convenção 

sobre a Proteção do Património Cultural subaquático. 

Segundo o artigo 1º da Convenção sobre a Proteção do Património Cultural Subaquático, este 

inclui todos os vestígios da existência do homem de caráter cultural, histórico ou arqueológico 

que se encontrem parcial ou totalmente, periódica ou continuamente, submersos há, pelo 

menos, 100 anos. 

A riqueza mundial do património cultural subaquático é muitas vezes subestimada. Os oceanos 

que cobrem a maior parte do nosso planeta ainda conservam muitos segredos. 
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O património cultural subaquático é um aspeto importante da história. Como parte integrante 

do património comum da humanidade, encontra-se sob ameaça crescente. Os rápidos 

progressos registados nas técnicas de exploração vieram tornar mais acessível o leito marinho 

e a sua exploração, e a comercialização dos objetos encontrados em destroços de naufrágios e 

em locais submersos, transformaram-se numa atividade mais comum e extremamente 

lucrativa. Os sítios arqueológicos marítimos são alvo de pilhagens e, em muitos casos, daqui 

resulta a perda e mesmo a destruição de valiosos materiais científicos e culturais. Assim sendo, 

verificava-se uma necessidade urgente de adotar um instrumento legal internacional que 

preservasse o património cultural subaquático, no interesse de toda a humanidade. 

 

A Convenção da UNESCO sobre a Proteção do Património Cultural Subaquático, adotado em 

2001, tem por objetivo permitir aos Estados-membros fortalecer a proteção do seu património 

subaquático. A Convenção estabelece princípios básicos para a proteção do Património 

Cultural Subaquático e prevê um sistema de cooperação pormenorizado, para que os estados-

membros possam levar a cabo esta proteção e juntos estabelecerem um conjunto de normas 

práticas para o tratamento e para a investigação deste património. 

 

A UNESCO protege o património cultural subaquático e fomenta o intercâmbio de informação 

e de cooperação entre as nações. A Convenção da UNESCO sobre a Proteção do Património 

Cultural Subaquático ("Convenção de 2001 da UNESCO") é o principal instrumento da UNESCO 

para aprimorar a proteção jurídica e operacional do património cultural subaquático, reforçar 

as capacitações em arqueologia subaquática e sensibilizar o público para a importância da 

proteção e preservação deste património. 

 

http://www.unesco.org/new/pt/culture/themes/underwater-cultural-heritage/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.unesco.org/new/pt/culture/themes/underwater-cultural-heritage/
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9. Dinamização do Projeto do Património Cultural Subaquático na Escola E.B. 2, 3 de 

Ferreiras 

 

No âmbito da Convenção da UNESCO sobre a Proteção do Património Cultural Subaquático, a 

Comissão Nacional da UNESCO, através da Rede de Escolas Associadas da UNESCO (SEA) em 

conjunto com o Departamento Educacional do Centro Internacional de Eco-Hidrologia Costeira 

da UNESCO e o Centro de História de Além-Mar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, iniciaram a abordagem desta 

temática em ambiente escolar, durante o ano letivo de 2010/2011 na Escola EB 2, 3 de 

Ferreiras. Estão envolvidos no projeto quatro turmas (três turmas do 8º ano e uma turma do 

Curso de Educação e Formação de Fotografia) num total de 79 alunos com idades 

compreendidas entre os 12 e os 16 anos.  

 

A abordagem inicial ao tema incluiu entre outras atividades, a visita à escola de uma 

Arqueóloga e Investigadora do Centro de História de Além-Mar da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. Durante o 

ano letivo de 2011/2012 às turmas de alunos envolvidas no projeto será solicitada a 

apresentação de várias propostas de jogos pedagógicos realizados de forma multidisciplinar 

entre as várias áreas de projeto da escola, bem como a realização de diversas atividades 

relacionadas com a temática do projeto, no âmbito do Manual de Materiais Didáticos para 

Professores do Kit Património Cultural Subaquático da responsabilidade da Comissão Nacional 

da UNESCO.  

 Este manual didático foi concebido para os professores utilizarem na sala de aula, numa 

abordagem integrada e interdisciplinar, integrado num contexto de responsabilidade por um 

património comum, e pela necessidade na mudança de atitudes face a uma abordagem que ao 

ser necessariamente transversal, está a contribuir para a preservação do Património Cultural 

Subaquático. Este manual está a ser testado na E.B. 2, 3 de Ferreiras, bem como em todo o 

Agrupamento. 
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Objetivos gerais: 

 

• Divulgar a Convenção da UNESCO sobre a Proteção do Património Cultural 

Subaquático 2001; 

•  Sensibilizar relativamente à preservação e proteção do Património Mundial 

Subaquático e dinamizar atividades que fomentem a participação ativa e cívica dos 

alunos na vida comunitária; 

•  Elaborar materiais pedagógicos para disseminação do projeto a nível nacional e 

internacional.  

 

 

10. Descrição das Atividades 

 

10.1 Atividade 1 - Introdução ao tema “Património Cultural Subaquático” 

 

Data: 11 de maio de 2011 

 

A primeira atividade do projeto na escola consistiu numa palestra introdutória e na 

visualização de um filme da UNESCO sobre a temática do projeto. Foram abordados temas tais 

como: 

 

- A importância do Património Cultural Subaquático, 

- Principais ameaças ao Património Cultural Subaquático, 

- Intervenções humanas sobre o Património Cultural Subaquático, 

- Museus com exposições, museus parcialmente submersos e submersos, 

- Convenção da UNESCO sobre a Proteção do Património Cultural Subaquático (Paris, 2001), 

- Site da UNESCO – Proteção do Património Subaquático, 

- Projeto escolar (objetivos, metodologias e cronograma das atividades). 
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Oradora: Eng.ª Cátia Cavaco (Departamento Educacional do Centro Internacional de Eco-

hidrologia Costeira da UNESCO). 

 

Realizou-se no anfiteatro da Escola E.B. 2, 3 de Ferreiras e contou com a participação de alunos 

e professores. Foram também entregues brochuras e material didático de apoio ao tema. 

 

 Material necessário: 

 Comunicação - Introdução ao tema “Património Cultural Subaquático” (ICCE UNESCO) 

ANEXO II; 

 Filme “UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Heritage”(UNESCO); 

 Brochura “Património Cultural Subaquático - UNESCO” (Comissão Nacional da 

UNESCO); 

 PC, datashow e tela de projeção. 

 

 

Figuras 
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10.2 Atividade 2 - Palestra “A Arqueologia Subaquático em Portugal – um Património a 

Proteger” 

 

Data: 24 de maio de 2011 

 

A segunda atividade do projeto na escola consistiu numa palestra subordinada ao tema 

“Arqueologia Subaquática em Portugal – Um Património a Proteger” e foi realizada por uma 

Arqueóloga e Investigadora do Centro de História de Além-Mar da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. Durante a 

palestra foram abordados temas tais como: 

 

- O que é a arqueologia; 

- Arqueologia subaquática; 

- Vestígios submersos; 

- A prospeção visual e com detetores de metais, a escavação e o registo; 

- A recuperação dos vestígios; 

- Trabalho de laboratório; 

- A divulgação das investigações; 

- Caça ao tesouro; 

- Arqueologia subaquática em Portugal. 

 

Foi também apresentado material de mergulho, bem como exemplificadas algumas técnicas 

utilizadas no mergulho. 

 

Oradora: Dr.ª Patrícia Carvalho (Centro de História de Além-Mar da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores). 

 

Realizou-se no anfiteatro da Escola E.B. 2, 3 de Ferreiras e além da participação de alunos e 

professores, contou com a presença da Dr.ª Manuela Galhardo (Secretária Executiva da 

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

da UNESCO) e Eng.ª Cátia Cavaco (Departamento Educacional do Centro Internacional de Eco-

Hidrologia Costeira da UNESCO). 
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Material necessário: 

 Comunicação “A Arqueologia Subaquática em Portugal – Um Património a Proteger” 

(CHAM - Centro de História Além-Mar) ANEXO III; 

 Material de Mergulho (CHAM - Centro de História Além-Mar); 

 PC, datashow e tela de projeção. 

 

Figuras 
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10.3 Atividade 3 - Apresentação de uma proposta de Jogo Pedagógico 

 

Data: 21 de junho de 2011 

 

A terceira atividade do projeto realizada na escola no ano letivo de 2010/2011 consistiu na 

apresentação de uma proposta de jogo pedagógico “Quantos - Queres” pelos alunos, baseada 

nos conteúdos pedagógicos fornecidos aquando da dinamização do projeto em área-escola, e 

foi realizada no âmbito da festa de encerramento do 3ºperíodo. A explicação relativa à 

participação da escola no projeto da UNESCO foi levada a cabo pelo Diretor da Escola E.B. 2,3 

de Ferreiras e dirigida a alunos, encarregados de educação e comunidade em geral. 

 

 

Material necessário: 

 Maqueta da proposta do jogo pedagógico “Quantos-queres”. 

 

 

Figuras 
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11. Proposta de trabalhos resultante da dinamização do projeto do Património Cultural 

Subaquático na Escola 

 

No âmbito das atividades realizadas na escola, subordinadas à temática do Património Cultural 

Subaquático, os professores envolvidos apresentaram o seguinte plano de trabalho: 

 

11.1 Trabalho 1 - Jogo de Tabuleiro para 4 Jogadores (tipo snakes and ladders) 

Breve descrição: Trata-se de um jogo de tabuleiro onde existe assinalados vários “spots” de 

localização de Património Cultural Subaquático, neste locais os jogadores podem ganhar 

“tesouros”, desde que tenham oxigénio suficiente para mergulhar (podem ganhar oxigénio 

adicional nesta casa mediante a resposta a perguntas de escolha múltipla sobre Património 

Cultural Subaquático). O oxigénio é obtido ou perdido ao longo do jogo. Ganha-se oxigénio 

sempre que se cai numa casa “positiva” (onde é facultada informação factual sobre aspetos 

positivos relacionados com Património Cultural Subaquático), por outro lado as casas 

“negativas” resultam na perda de Oxigénio (dados relativos a pilhagens, perda ou destruição 

de Património Cultural Subaquático). Ganha o Jogo quem chegar ao final com mais “tesouros”. 

Calendarização: 

 De 19 a 30 de setembro 

Criação dos primeiros esboços do tabuleiro com o desenho de um Mapa Mundi com a 

localização dos principais “spots” de interesse ao nível do Património Cultural Subaquático, e 

definição das casas positivas e negativas. 

 De 3 a 31 de outubro 

Definição das regras do jogo, compilação da informação e escolha do grafismo final para o 

tabuleiro e para as peças (peões de jogador). Teste junto de uma primeira amostra de público 

alvo. 
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 De 2 a 30 de novembro 

Reformulação e elaboração do Protótipo final do Jogo. 

 e de 2 a 15 de dezembro 

Divulgação e teste do jogo em si. 

  

11.2 Trabalho 2 - Conjunto de quantos-queres (jogo infantil) 

Breve Descrição: Trata-se de um jogo infantil de perguntas e repostas, em que é escolhido um 

número aleatoriamente, entre 1 e 8. De acordo com este número sairá uma pergunta, se o 

jogador acertar ganha pontos, se errar perde a vez. No final de X jogadas ganha quem obtiver 

mais pontos. Serão realizados 3 espécimes cada um com o seu nível de dificuldade (de acordo 

com o nível etário dos jogadores a que se dirige). 

 Calendarização: 

 De 19 a 30 de setembro 

Escolha das questões para cada um dos níveis de dificuldades. 

 De 3 a 31 de outubro 

Elaboração de uma primeira maqueta dos quantos-queres já com as questões e testagem 

junto dos diversos públicos alvo (níveis etários diferentes: 1º, 2º e 3º ciclos). 

 De 2 a 30 de novembro 

Reformulação e elaboração do Protótipo final do Jogo. 

 e de 2 a 15 de dezembro 

Divulgação e testes finais do jogo. 
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11.3 Trabalho 3 - Jogo da Glória de Exterior (Tamanho Gigante) 

Breve Descrição: Este será um jogo do género do Jogo da Glória, em tamanho gigante para ser 

jogado no exterior (cada jogador será o próprio peão). O avanço e recuo será ditado pela 

capacidade de responder corretamente, ou não, a uma série de questões gerais ligadas às 

apresentações/sessões de divulgação dinamizadas pelos técnicos da UNESCO nas escolas. 

 Calendarização: 

 De 19 a 30 de setembro 

Escolha das questões a colocar em cada casa do jogo. Elaboração do primeiro esboço do 

“tabuleiro” em desenho e previsão dos materiais e técnicas a utilizar na sua construção. 

 De 3 a 31 de outubro 

Inicio da construção do “tabuleiro” e de um dado gigante. 

 De 2 a 30 de novembro 

Finalização do “tabuleiro” e dado. Teste das questões e eventual reformulação de alguns 

aspetos. 

 e de 2 a 15 de dezembro 

Divulgação e testes finais do jogo. 
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12. Discussão final 

 

A dinamização do Projeto do Património Cultural Subaquático na Escola E.B. 2, 3 de Ferreiras 

superou as expectativas inicialmente propostas, uma vez que o elevado interesse e motivação 

por parte dos alunos permitiu maximizar a transmissão dos conteúdos pedagógicos. 

 

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

público-alvo foi eficiente e pertinente.  

  

De acordo com o Manual de Materiais Didáticos para Professores do Kit Património Cultural 

Subaquático da responsabilidade da Comissão Nacional da UNESCO, os alunos elaboraram de 

vários jogos pedagógicos realizados de forma multidisciplinar e dirigidos a diversas faixas 

etárias. Os trabalhos realizados pelos alunos, estiveram na base da candidatura da escola a 

Escola Associada da UNESCO – SEA. 

Devido à dificuldade sentida pelos professores em integrar a construção dos jogos pedagógicos 

na carga horária semanal dos alunos, reformulou-se a calendarização inicialmente apresentada 

pela escola, alargando-se o prazo de entrega dos trabalhos para o 2º período letivo (mais 

propriamente em fevereiro). 

 

Este projeto traduzem-se sem dúvida num contributo efetivo para a formação de cidadãos 

conscientes e ativos no estabelecimento de uma melhor relação entre as atividades humanas e 

o ambiente.  


