ESTRUTURA DO CONCURSO
Em toda a Europa e não só, os professores estão à procura de formas inovadoras de envolver os seus
alunos, com os grandes problemas enfrentados pelas sociedades atuais. O projeto Blue Schools está a
convidar professores do 3.º ciclo do ensino básico, de todas as disciplinas, a usar a Economia Azul,
como forma de envolver os alunos nas disciplinas escolares, levando-os a poderem partilhar as suas
ideias!
O projeto Blue Schools tem como objetivo introduzir a Economia Azul na educação escolar e apoiar
os alunos na construção de um futuro sustentável em áreas costeiras e ilhas. Isso pode ser alcançado
através do desenvolvimento de recursos educationais e da participação conjunta a nível local.
O Mar Mediterrâneo é um recurso natural e económico, inestimável, na Europa e África,
principalmente para os habitantes que vivem ao longo da costa. Atualmente, os alunos aprendem
com livros didáticos ou multimédia. Atividades de campo não são comuns na educação escolar.
Assim, os alunos que vivem junto ao Mediterrâneo, não têm a oportunidade de obter uma
familiaridade adicional com o ambiente marinho.
As pessoas que vivem em áreas costeiras enfrentam uma variedade de desafios em sua vida
quotidiana: despovoamento, poluição marinha e marítima, desemprego ou empregos sazonais e de
baixa qualidade, perda de atividades económicas tradicionais, como a pesca etc. A maioria dessas
áreas abriga uma grande quantidade de turistas durante a primavera/verão, o que causa um
excesso de exploração de recursos naturais e grandes quantidades de resíduos, enquanto no inverno
essas áreas são diminutas e lutam para sobreviver.
Tendo em mente as referências anteriores, os parceiros do projeto Blue Schools estão a preparar um
concurso europeu, com o objetivo de consciencializar os alunos do 3.º ciclo, e estão a criar uma
rede de escolas que enfrentam os mesmos desafios azuis.
O Concurso é organizado pela parceria Blue Schools com o objetivo de introduzir o conceito de Blue
Economy a jovens dos 12 aos 16 anos.

O Concurso é composto por duas partes:
1. O que tens feito para a tua escola se tornar uma Escola Azul? (1 prémio)
Uma “escola azul” é uma escola voltada para o seu mar, o seu oceano e o seu litoral.
Significa que a escola implementa práticas sustentáveis (triagem e reciclagem de resíduos, redução
de gases de efeito estufa, economia de energias renováveis, etc.), em conexão, ou em parceria, com o
ecossistema local da economia marítima.
Uma “escola azul” educa os seus alunos (3.ºciclo – entre 12 e 16 anos) para o desenvolvimento
sustentável e incentiva-os a envolverem-se na sociedade como cidadãos responsáveis, que encontram
interesse em questões de sustentabilidade, através da participação no desenvolvimento de agendas
locais, para a construção de um futuro melhor, e em conformidade com os objetivos das metas ,
SDGs.
A ideia é, portanto, introduzir a “Economia Azul” na educação escolar, a fim de construir uma
geração baseada na sensibilidade e empatia ambiental, inspirada no patrimônio cultural local,
ligando a vida marinha ao crescimento económico e ao emprego.
Descreve as ações que tens realizado na tua escola para ela se tornar “Blue”, em 2 páginas, no
máximo.
2. Desenvolve um projeto de Economia Azul para resolver um problema de economia azul (5
prémios?)
Os alunos terão que resolver um problema relacionado com a Economia Azul através de uma
solução, resolução, redução ou mesmo exploração simples dos recursos naturais, para evitar a
destruição das áreas costeiras e mares configurados coletivamente, (individualmente ou em grupo)
com uma abordagem multidisciplinar.
Categorias: (Cada projeto deve abordar apenas uma categoria, as subcategorias são indicadores)
-

Turismo, litoral e património marinho:
Reforço da descoberta do património portuário
Descoberta de atividades tradicionais (danças folclóricas, bordados, arte, profissões
tradicionais, etc.)
Descoberta do litoral marinho (abordagem ambiental e histórica - interdisciplinar)
Descoberta do ecossistema marinho

-

Poluição do mar e aquecimento global:
Gestão de resíduos
Economia e gestão de recursos renováveis (água, eletricidade, gases de efeito estufa, etc.)
Economia circular

-

Proteção do ambiente marinho
Gestão dos recursos da pesca
Preservação da fauna e flora marinha

-

Consciencialização sobre biodiversidade marinha

-

Empreendedorismo da economia azul
Reciclagem de resíduos
Energias renováveis inovadoras
Novas tecnologias
Materiais inovadores

-

Desportos aquáticos
Atividades desportivas tradicionais
Atividades náuticas

Termos e condições:
◦ Trabalhar individualmente ou em grupos pertencentes à mesma turma ou turmas diferentes.
Devem participar, apenas os alunos que se voluntariaram para a competição.
◦ Trabalhar em disciplinas diferentes: Geografia, Economia, História, Artes, etc.
◦ Identificar um problema e propor uma solução, para uma verdadeira Economia Azul
◦ Se possível, envolver pelo menos um parceiro público-privado local e externo, do mundo
marinho
◦ Se possível, envolver membros da escola que não sejam professores: pais, funcionários da
escola, etc.
Duração
O concurso vai decorrer, de 22 de fevereiro de 2021 a 10 de maio de 2021.

Submissão
A proposta de submissão pode ser enviada em Inglês, remetendo o link de um vídeo de 2 a 5 minutos
(não mais que 1 Go) por e-mail, em blueschools.competition@gmail.com antes de 10 de maio de
2021, às16:00horas (CET).
É aceite o uso de wetransfer ou de outros meios para fazer download.

Elegibilidade
A competição é aberta a todas as escolas dos países da União Europeia, a turmas de alunos com
idades compreendidas, entre 12 e 16 anos.

Processo de apreciação

A partir do dia 11 de maio, o júri composto por 4 membros da parceria (um representante de cada
uma das seguintes organizações: PONATHA, Chios Marine Club, IDEC SA, Petra Patrimonia Corsica)
abrirá os ficheiros e escolherá os vencedores de acordo com os critérios de seleção.
Critérios de seleção: (Pontuação de 1 a 5 para cada critério - 1 ponto por sub-critério)
-

Impacto do projeto (enquadramento na categoria estabelecida, enquadramento na definição
de Economia Azul, Relevância entre necessidades e solução, Sustentabilidade do projeto,
Impacto na vida real)

-

Respeito pelos termos e condições (Multidisciplinaridade, Identificação de um problema,
Encontrar uma solução, Envolver outros membros das escolas, além dos professores, Envolver
agentes locais)

-

Comunicação (Fluência oral, Vocabulário e estilo, Clareza de ideias, Senso estético,
Criatividade/Inovação (em relação às práticas existentes)

-

Quão realista é o projeto? (Identificação de um problema real, Solução relacionada com uma
situação existente, Acessível, Impacto na comunidade local, Solução que possa ser
implementada na vida real)

Os projetos com as melhores notas serão os vencedores das diferentes categorias.
Prémio
Os vencedores de cada categoria (Desportos aquáticos, atividades inovadoras de Economia Azul,
Proteção do meio marinho, Poluição do Mar e aquecimento global, Turismo, litoral e património
marinho) das escolas parceiras, serão convidados para a cerimónia na Sicília, em maio de 2021 (ou
online, se não for possível, devido à pandemia).
Todas as escolas vencedoras receberão o livro "Bússola de Energia Renovável" e cada aluno receberá
um certificado de vencedor pela sua categoria.
Todos os participantes cuja submissão cumpra os termos e condições de participação, receberão um
crachá da Escola Azul.

Vencedores
Os vencedores serão contatados através do e-mail disponibilizado no e-mail de participação.
Nota: Ao aceitar um prémio, o vencedor permite que a Blue Schools use o seu nome e a submissão
vencedora, para serem divulgados como resultado da competição.
Restrições de conteúdo:
O conteúdo enviado deve obedecer aos seguintes critérios:
- O conteúdo deve ser original, não deve ser copiado ou reformulado de qualquer fonte
- O conteúdo não deve mostrar os rostos dos alunos (ou devem ser ocultados).
- O conteúdo não deve violar os direitos de terceiros

-

O conteúdo não deve ser inapropriado ou impróprio para publicação

Declarações do GDPR
O organizador processará quaisquer dados pessoais de acordo com o "Regulamento Geral de
Proteção de Dados" da União Europeia (https://gdpr.eu/).
Contacto:
Todos os participantes têm o direito de entrar em contato com o organizador a qualquer momento e
solicitar correções em relação a quaisquer dados pessoais emitidos sobre eles, ou pedir que sejam
excluídos: por e-mail blueschools.competition@gmail.com.

