
 
 
 

 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

Escola Básica e Secundária de Santa Maria conquista galardão 

“Escola Azul” 

 

No passado mês de dezembro, a Escola Básica e Secundária de Santa Maria 

conquistou o Galardão “Escola Azul”, atribuído pelo Ministério do Mar.  

O Galardão “Escola Azul” é um programa educativo do Ministério do Mar, tendo por 

missão a promoção da Literacia do Oceano em Portugal. Este programa, com carácter 

nacional, distingue e orienta escolas portuguesas, que pretendam desenvolver trabalho 

em tematicas ligadas ao mar, fomentando a criação de uma Literacia do Oceano que 

promova a proximidade das escolas, municípios, universidades, entidades ligadas à 

educação e ao sector do mar, integrando ações de educação marinha, numa rede de 

parceiros diversificada dirigida às escolas azuis. 

Tem, assim, como objetivo, promover junto dos alunos uma maior consciência e 

sensibilização em relação aos Oceanos, estimulando a criação de laços afetivos com 

o mar e promovendo uma efetiva mudança de atitude, que sirva de impulso à 

construção de uma sociedade mais azul, desenvolvendo igualmente um espírito critico 

sobre estas questões.  

Em termos de requisitos, as escolas que se candidatam a este programa, tem que 

explorar uma problemática especifica sobre os Oceanos, estimular os alunos a agir, 

intervir e decidir, envolver a comunidade local, interagir com a rede de parceiros, 



 
 
 

cruzar diferentes áreas do saber, integrar alunos de diferentes idades, selecionar 

embaixadores do Oceano entre os alunos e comunicar o seu projeto a toda a 

comunidade em que se insere. 

A Escola Básica e Secundaria de Santa Maria candidatou, assim, o desenvolvimento 

de um projeto educativo em torno de um barquinho não-tripulado, o “Maurick”, que 

foi lançado ao mar nos Estados Unidos da América e que, de um modo totalmente 

autónomo, independente e ao sabor das correntes oceânicas, foi encontrado na lha de 

Santa Maria 640 dias após a sua largada nos Estados Unidos. 

Referir que o “Maurick” viajou com um GPS e um transmissor por satélite que 

permitiu acompanhar todo o percurso realizado no oceano. Foram encontradas, no seu 

interior, cartas de alunos americanos e pequenas lembranças, que os pequenos 

embaixadores do projeto e alunos do 4º Ano da Escola do Aeroporto, os foram 

descobrir.  

A Escola de Santa Maria terá agora a incumbência de desenvolver todo o seu projeto 

de Literacia do Oceano junto da comunidade escolar e população em geral, 

desenvolver um conjunto de atividades de educação ambiental, de forma a cumprir os 

requisitos aceites aquando da candidatura, em conjunto com os parceiros do projeto e 

em rede com outras Escolas Azuis do País.  

A Escola terá ainda que promover uma nova imagem para o “Maurick” antes de o 

lançar novamente ao mar, onde continuará a sua viagem até encontrar outra escola, 

outra região, outra comunidade que o queira receber.   

Durante todo o projeto, a Escola Básica e Secundaria de Santa Maria, ostentará uma 

Bandeira “Escola Azul”, que lembre a todos a importância da sustentabilidade dos 

Oceanos.  



 
 
 

Aquando da atribuição do galardão, para além da participação das entidades locais e 

regionais, a Escola mereceu a presença do Ministro do Mar, que muito honrou a 

Escola, alunos e professores.  

A Escola de Santa Maria, junta-se assim a outras 162 escolas do País com essa 

distinção. 

Assim sendo, nos termos Regimentais e Estatutários aplicáveis, os Deputados do 

Grupo Parlamentar do Partido Socialista, propõem à Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores, a aprovação de um Voto de Congratulação pela 

conquista do Galardão “Escola Azul” à Escola Básica e Secundaria de Santa Maria.  

Que do presente Voto seja dado conhecimento ao Conselho Executivo da Escola 

Básica e Secundária de Santa Maria, à Associação de Estudantes da Escola e aos 

alunos e docentes que integram o projeto.   

Horta, Sala das Sessões, 14 de janeiro de 2020 

Os Deputados Regionais do Partido Socialista 


