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Concurso Europeu de Vídeo sobre Lixo Marinho 
 
 

 
 

 
 

Informação aos professores - perspetiva pedagógica 
 

 
 
Porque deve participar com os seus alunos? 
 
Envolver-se na questão do lixo marinho, produzindo um curto filme com uma equipa de jovens, será 

benéfico das seguintes formas: 

 O Lixo Marinho é uma questão complexa quer a nível social quer a nível ambiental mas de fácil 

compreensão - olhe à sua volta; 

 Os jovens irão juntar-se a uma iniciativa Europeia, com outros 13 países, pois este é um 

problema sem fronteiras;  

 O Lixo Marinho é um tema educativo e multidisciplinar: os alunos podem abordar o tema nas 

mais diversas disciplinas – biologia, química, geografia, economia e até na matemática, entre 

outras. Podendo por isso ser incluído no programa escolar ou ser considerado uma atividade 

complementar; 

 Divertido e inovador: vai estimular a criatividade, permitir o desenvolvimento de 

competências comunicativas e educacionais através do uso de ferramentas tecnológico-

digitais e de multimédia, mas acima de tudo a capacidade de definir uma mensagem e de a 

transmitir de uma forma efetiva e eficaz; 

 Incentiva o trabalho em equipa, a parceria e o esforço individual; 

 Promove a cidadania e a proatividade: os jovens são encorajados a refletir sobre as suas 

atitudes e comportamentos, considerando possíveis soluções e desenvolvendo uma sensação 

de pertença e de responsabilidade sobre o problema que estão a herdar das gerações 

anteriores; 

 



 

http://marlisco.pt.vu                              Email: marliscopt@gmail.com                              Telm: 969 107 452 
 

MARLISCO is a FP7 project funded by the European Commission. 
The views and opinions expressed in this publication are the sole responsibility of the author and do not necessarily 

reflect the views of the European Commission - Provincia di Teramo 

 

 Os jovens tornam-se agentes de mudança na sociedade – não só porque podem influenciar 

diretamente as suas famílias e comunidades, mas também porque podem alcançar e 

inspirar o público em geral por toda a Europa com os seus vídeos; 

 E a cereja no topo do bolo: para além dos prémios nacionais, os representantes da equipa 

vencedora, de cada um dos países a concurso, serão convidados a estar presentes num 

evento de alto nível organizado pela Comissão Europeia, em Bremen na Alemanha, onde a 

compilação dos melhores vídeos será estreada! 

 

Que tipo de apoios poderá ter à sua disposição? 

A sua participação neste concurso não implica que tenha de fazer tudo sozinho! 

Pelo contrário, nós podemos apoiá-lo de várias maneiras: 

 Pode candidatar-se a apoios: disponibilizamos alguns serviços de apoio, em cada um dos 

países participantes, para ajudar os seus alunos a conhecer melhor o problema do lixo 

marinho ou a preparar o vídeo. Veja a página do seu país para mais informações ou entre 

em contato connosco; 

 O projeto MARLISCO está a produzir uma série de materiais educativos, em várias línguas, 

os quais poderá utilizar com os seus alunos (disponível a partir de Setembro de 2013); 

 Temos um e-mail (marliscopt@gmail.com) e uma página de facebook (Marlisco Portugal) 

ao vosso dispor para fins de comunicação e apoio, onde os jovens poderão colocar 

diretamente as suas questões e outros comentários. 
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