
ONGA – Criada em 2006 por alunos de 
Biologia Marinha da Ualg. 

Visão: Ambiente marinho saudável e uma 
população informada e envolvida na sua 

conservação.

Missão: Promover a melhoria do ambiente 
marinho fomentando formas de exploração 

sustentáveis através da comunicação, 
educação e intervenção política.

PESCAS POLUIÇÃO PESSOAS



Scianema vai à escola:

Apresentação de curtas ou filme sobre um tema 
ligado a conservação marinha

A seguir um debate sobre o tema.

Duração máxima de 1h30 
(Destinado a alunos do 3º ciclo e secundário, 
porém podemos ajustar para outros ciclos)

**Atividade realizada a nível local em Faro e 
com financiamento (pelo menos deslocação e 
alimentação) noutros municípios.



Mostra de Teatro, Dança e Música:

* Conservação da Ria Formosa
* Impactos na Ria Formosa

* Conservação dos Oceanos
* Impactos nos Oceanos

As escolas que desenvolvem este tipo de atividade (teatro, dança e música) escolhem o 
tema da Ria Formosa ou Oceanos para, ao longo do semestre ou ano letivo, desenvolver 
uma apresentação sobre o tema escolhido. No final do semestre ou ano letivo, a 
Sciaena juntamente com as escolas organiza uma Mostra de Teatro Dança e Música da 
Ria Formosa e ou dos Oceanos com todas as escolas participantes. Colaboração da 
Sciaena a nível de formação dos professores sobre o tema e organização do evento 
final. 

(Destinado a todos as ciclos escolares)



Feira Alternativa para os TOP 20 Plásticos de Uso Único mais encontrados nas praias

TOP 20 PUU mais encontrados nas praias
Procurar alternativas aos PUU, pode ser ao uso, ao método de depósito e 
reciclagem ou qualquer meio que contribua para a redução do uso e depósito 
errado nas praias.

Microplásticos
Simultaneamente irão organizar uma campanha para juntar roupas que queiram 
trocar ou doar e juntamente com a feira será organizado um desfile de moda 
pelos próprios alunos. 

Cada turma ou grupo de alunos ficará responsável por um stand e/ou desfile e 
organização das roupas, no final do semestre ou ano letivo será realizada a feira 
e o desfile. 

Colaboração da Sciaena a nível de formação dos professores sobre o tema e 
organização do evento final. (Destinado especialmente a alunos do 3º ciclo e 
Liceu)
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Obrigada!!! 
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