
 

 

 

 
 

CONCURSO NACIONAL KIT DO MAR 
3 de junho – 14h00 

Auditório 3 do Centro de Congressos de Lisboa 

 

 

A Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC) organiza no dia 
3 de junho (14h) a entrega de prémios relativa ao 7.º Concurso Nacional Kit do Mar. Esta 
cerimónia vai juntar cerca de 150 alunos de todas as idades e decorre no Auditório 3 do 
Centro de Congressos de Lisboa, integrada no programa do evento internacional Oceans 
Meeting. 
 
Pelo sétimo ano consecutivo, o Kit do Mar lançou às escolas o desafio de trabalharem o 
mar ao longo do ano letivo. Foram selecionados os melhores trabalhos de cada ciclo de 
ensino, que serão apresentados e premiados na cerimónia de dia 3. O Júri que avaliou os 
trabalhos foi composto por representantes da EMEPC, Oceanário de Lisboa, Plano 
Nacional de Leitura e Agência Ciência Viva. 
 
As cinco escolas vencedoras são as seguintes: 
• Pré-Escolar: Jardim de Infância de Caminha (Caminha) 
• 1.º Ciclo: Escola Básica do Facho (Esposende) 
• 2.º Ciclo: Colégio do Amor de Deus (Cascais) 
• 3.º Ciclo: Escola Básica Carlos Gargaté (Almada) 
• Secundário: Colégio Pedro Arrupe (Lisboa) 

 
O Kit do Mar é um projeto educativo coordenado pela EMEPC que procura sensibilizar 
crianças e jovens para o conhecimento do Oceano e promover uma maior Literacia do 
Oceano entre as camadas mais jovens da sociedade. A ação junto da comunidade escolar é 
praticada através de diferentes tipos de recursos, projetos, iniciativas e formações.  
 
Para saber mais sobre o Kit do Mar, consulte www.emepc.pt/kit-do-mar e 
www.facebook.com/kitdomar. 
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PROGRAMA 
Concurso Nacional Kit do Mar 

3 de junho – 14h00 
Auditório 3 do Centro de Congressos de Lisboa 

 

14h00 – Sessão de Abertura 

 

14h15 – Apresentação e entrega de Prémio do Pré-Escolar 

• Jardim de Infância de Caminha 

 

14h30 – Apresentação e entrega de Prémio do 1.º Ciclo 

• Escola Básica do Facho 

 

14h45 – Apresentação e entrega de Prémio do 2.º Ciclo 

• Colégio do Amor de Deus 

 

15h00 – Apresentação e entrega de Prémio do 3.º Ciclo 

• Escola Básica Carlos Gargaté 

 

15h15 – Apresentação e entrega de Prémio do Secundário 

• Colégio Pedro Arrupe 

 

15h30 – Sessão de Encerramento 

 

15h45 – Final 
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