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No ano letivo de 2019/2020, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, através dos 

Cursos EFA, decidiu integrar a Rede de Escolas Magalhânicas (REM) e remeteu a carta 

de Compromisso, no dia 27 de novembro de 2019, à Direção-Geral da Educação, do 

Ministério da Educação, entidade responsável pelo projeto. 

Este projeto visa envolver aprendentes e docentes permitindo a partilha de 

conhecimentos, de experiências e de materiais didáticos, de modo a reforçar o 

interesse pelas personagens e pelos episódios da história da expansão marítima. É 

também objetivo da REM promover a inovação pedagógica que induza a novas formas 

de aprendizagem e ao sucesso educativo numa perspetiva humanista e inclusiva, 

enraizada nos princípios da Autonomia e Flexibilidade Curricular. 

Assim, com a criação da REM pretende-se constituir um espaço de partilha e 

disseminação de conhecimento e de intercâmbio entre estabelecimentos públicos de 

educação e ensino promotores do legado da primeira viagem de circum-navegação. 

Além dos objetivos supramencionados com a REM, a nossa escola pretende também 

promover a literacia dos oceanos, visto estarmos localizados numa ilha e num concelho 

intimamente ligado ao oceano. 

Desde o início da implementação da REM, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos, foram 

planeadas e realizadas atividades que suportam a disseminação de conhecimento sobre 

a importância da viagem de circum-navegação realizada pelo navegador português, 

Fernão de Magalhães, além de servirem também de partilha de saberes e de 

experiências, de modo a reforçar o interesse pelas personagens e pelos episódios da 



história da expansão marítima destinados a toda a comunidade educativa. Contudo, 

devido à pandemia do Covid 19 tivemos de fazer alguns acertos, mas com dedicação e 

empenho, no presente ano letivo, conseguimos organizar várias atividades, com 

destaque para a Semana Magalhães que decorreu entre os dias 25 e 30 de abril de 2021. 

Nesta semana dinamizamos palestras, conferências, eventos gastronómicos, visitas de 

estudo e ações de sensibilização com o propósito de valorizar o legado de Fernão 

Magalhães e promover a literacia dos oceanos. 

Este evento contou com a preciosa colaboração dos projetos ERASMUS + KA1 (CIA e 

JAEA), da APEFA – delegação da Madeira, do Projeto Escola Azul e da Associação Wings 

of the Ocean.  Com esta última instituição organizamos várias atividades em conjunto, 

destacando a limpeza da Praia Formosa, onde recolhemos e separamos 306 kilos de 

lixo. 

 

 


