
O PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO DE 

RECURSOS EDUCATIVOS 
SOBRE O MAR DOS AÇORES



Para:



Com base:                                 



Dividido em:



O processo:



O processo:

● Leitura dos manuais escolares

● Seleção dos conteúdos programáticos

● Definição clara do conceito base a transmitir

● Ideia!!!!

● Transformação da ideia numa atividade, tendo sempre em conta 

a metodologia e linguagem adequada ao ciclo de ensino

● Design

● Teste



Exemplo:



Exemplo:



Exemplo:



Exemplo:



O resultado:



Onde encontrar:

www.oma.pt

mariajoana@oma.pt

http://www.oma.pt


Vamos tentar?
Atividade sobre:  



Processo de criação da atividade “Corais de água fria”

Consulta manuais 
escolares

- Relacionar as características 
e adaptações dos seres vivos 
ao meio;

- Caracterizar a biodiversidade 
local;

-Formular opiniões críticas 
sobre ações humanas que 
condicionam a biodiversidade 
e sobre a importância da sua 
preservação;

Conceito básico 
a passar

Existem corais 
de água fria nos 

Açores e é 
importante 

preservá-los. 

Alunos do 5º 
ano

Público alvo Pesquisa sobre 
os corais 

➢ Que são?

➢ Porque são 
importantes?

➢ Quais são as 
suas ameaças?
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Pesquisa bibliográfica:
Quando pensamos em corais, a primeira imagem são os corais de águas quentes, que 
formam recifes tropicais a pouca profundidade. 

Mas existem corais de águas frias nas águas dos açores, os corais do mar profundo. 
Na realidade, mais de metade de todas as espécies de corais que conhecemos 
encontram-se em águas escuras e profundas onde as  temperaturas oscilam entre os 4 e os 
12o.

Nos Açores são conhecidas mais de 150 espécies diferentes de corais de água fria. 



O que são os corais de água fria?

Parecem plantas no entanto são animais que pertencem ao grupo dos 
cnidários, que inclui as anêmonas e as águas vivas. 



O que são os corais de água fria?

São animais coloniais, formados por módulos repetidos: os 
pólipos. Estes organismos têm um esqueleto calcário e as suas 
taxas de crescimento são das mais lentas no reino animal (0,01 
mm por ano). 

Alimentam-se de partículas que se encontram na coluna de 
água: fitoplâncton, zooplâncton, bactérias ou nutrientes 
dissolvidos. Devido ao seu tipo de alimentação estes corais 
fixam-se no substrato em zonas com correntes - onde há mais 
partículas em suspensão.



Porque é importante preservar os corais de água fria?Ecossistemas de elevado 
interesse ecológico

Áreas de abrigo, 
reprodução, viveiro e 
nutrição para muitos 

organismos 
marinhos.

Papel importante no ciclo do carbono, fixando-o nas suas 
partes estruturais (orgânicas e inorgânicas).

Alguns deles, criam 
anéis no seu esqueleto 

que registam as 
condições ambientais; 
registos importantes 

para reconstruir a 
história dos oceanos. 

Anéis de coral negro 
(2000-4000 anos)

Produzem grandes 
quantidades de 

muco que constitui 
alimento para 

outras espécies. 



Quais são as ameaças para os corais de água fria?

A pesca de arrasto além de um impacto direto por abrasão, pode ter um efeito indireto 
(sufocando) suspendendo o sedimento.

A mineração do mar profundo poderá provocar alterações irreversíveis nestes 
ecossistemas remotos, fragmentando o habitat dos organismos a eles adaptados. 

A poluição causada por descargas antropogénicas de substâncias e resíduos 
prejudiciais ao meio ambiente. As partículas de plástico em suspensão podem ser 
ingeridas pelos corais. 

As alterações climáticas que causam aquecimento, desoxigenação e acidificação 
oceânica impactam na distribuição e resistência do esqueleto destes organismos. 

O tempo de recuperação desses ecossistemas é muito longo, da ordem de 
várias décadas ou até mesmo séculos. 



Processo de criação da atividade “Corais de água fria”

Ideia 

Experiência

Trabalhos manuais

Jogo de tabuleiro

Design

Elaboração do 
tabuleiro.
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Processo de criação da atividade “Corais de água fria”

Conteúdo

5 casas avanço

5 casas parado

15 casas perguntas
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Casas avanço:

A costa foi limpa. 

Joga de novo

Hoje viemos a pé para a 
escola. 

Joga de novo

Chegou uma corrente 
favorável. 

Joga de novo

Produzi bastante muco. 

Joga de novo

Vivo numa área marinha 
protegida.

Joga de novo



Casas parado:

Chegou uma maré de 
plástico. 

Fica sem jogar

Tomaram um duche 
cheio de shampoo. 

Fica sem jogar

Passou um arrastão.

Fica sem jogar

Chegou uma corrente 
demasiado quente.

Fica sem jogar

Decidiram minerar esta 
área. 

Fica sem jogar



Perguntas:

Existem corais nos 
Açores?

De que se alimentam os 
corais de água fria?

Entre que temperaturas 
existem corais de água 

fria?

Como sabemos a idade 
dos corais de água fria?

A partir de que 
profundidade se 

encontram os corais de 
água fria?



https://www.teacherled.com/iresources/tools/dice/

https://www.teacherled.com/iresources/tools/dice/

