BANDEIRA
ECOMAR 2022
O programa que o
ambiente, as
crianças e o teu
clube precisam.
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“Cuida dos únicos sítios de
onde nunca te poderás
mudar: o teu corpo e o
teu planeta”
Theresa Zabell

23 ANOS A CUIDAR DO MAR
BANDEIRA ECOMAR
A Fundación Ecomar está há 4 anos em Portugal e há 23 em
Espanha a consciencializar os mais pequenos sobre o
ambiente através de atividades, jogos e workshops. Temos
percorrido Portugal inteiro à procura dos nossos aliados
nesta causa do ambiente.
Desde cedo que iniciámos a desenvolver iniciativas em colaboração com
clubes,, marinas e centros náuticos a que chamamos de Bandeira Ecomar.
Temos vindo a crescer no número de Centros que querem aderir a este
programa e em 2021 tornámo-nos 102 clubes distribuídos por toda a
Península. Agora podes ser um clube Bandeira Ecomar apenas com o teu
compromisso. INSCREVE-TE

Ao que nos dedicamos?
Fomentamos a consciência sobre o ambiente, o desporto
e hábitos de vida saudáveis
Realizamos atividades para fortalecer
essa consciência
Cuidamos do mar ao consciencializar e educar para gerar
uma mudança de tendência

ATUAMOS
EDUCAMOS
DIVERTIMO-NOS

UMA REDE AZUL
POR UM PLANETA
MELHOR
A Bandeira Ecomar oferece aos clubes aderentes
ao programa formação, prémios e concursos,
divulgação, um selo de qualidade e ainda
material didático focado para crianças entre os 7
e os 14 anos, assim como para os monitores que
tenham de orientar as atividades. Este material
ajudará a:
• DAR UMA EDUCAÇÃO DE MAIOR QUALIDADE
AOS ALUNOS GRAÇAS AO MATERIAL DIDÁTICO
QUE ENVIAMOS
• DESPERTAR O INTERESSE DAS CRIANÇAS
SOBRE O CUIDADO COM O AMBIENTE
• POSICIONAR O CLUBE COMO SENDO UM
CLUBE COMPROMETIDO COM O AMBIENTE
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VANTAGENS
do PROGRAMA
PARA O CLUBE:
•
•
•
•
•
•
•

Pertencer a um programa com reconhecimento europeu.
Melhorar imagem e publicidade grátis.
Poderão concorrer a importantes prémios nos concursos propostos.
Atividades com a Fundação.
Realizamos atividades de limpeza de costas com os nossos clubes bandeira Ecomar.
Terão uma relação mais próxima com os nossos patrocinadores e receberão presentes.
Os alunos para além de aprenderem um desporto, aprenderão valores importantes para a
vida (respeito pelo ambiente, reciclagem, vida saudável, cuidado com o mar,…).
• Ser um clube referente na cultura do mar e no cuidado e respeito com o ambiente.

PARA OS MONITORES:
. Grande ferramenta de apoio para ensinar os alunos.
. Forma mais divertida de ensinar e aprender.
. Ideias de como entreter os seus alunos em dias em que o tempo não permite a prática
dos exercícios na água.
. Workshops e atividades diferentes para cada dia.
. Ferramentas online e of ine reforçando as suas capacidades como pessoas com
conhecimentos sobre o ambiente.

PARA AS CRIANÇAS:

fl

•
•
•
•

Poderão participar nos nossos concursos.
Divertido e visual.
Aprendem uma grande quantidade de temas que não aprendem noutros sítios.
Faz com que socializem mais com o monitor e os colegas.

MATERIAL
DIDÁTICO
DIÁRIO DE BORDO
• Grande apoio na hora de ensinar aos
alunos os desportos náuticos.
• Programa de atividades, capítulos sobre
vida saudável e cuidado com o planeta.
• O aluno irá divertir-se através das
actividades Ecomar.

CADERNO DO MONITOR
• Instruções claras para poder desenvolver as
atividades incluídas no Diário de Bordo.
• Formato muito cómodo, poderás levá-lo para
qualquer sítio.
• Propõe novas atividades educativas e
divertidas para realizar com os alunos.

AJUDAMOS
PARTILHAMOS
JOGAMOS

COMO INSCREVERES-TE
LIGA-NOS OU
ENVIA UM EMAIL

AS INSCRIÇÕES TERMINAM
DIA 1 DE MAIO DE 2022
Fazer parte da Bandeira Ecomar é colaborar
com a nossa causa para além de todos os
benefícios que podes obter com o teu clube.

• PACK DO MONITOR
Inclui a mochila do monitor com todo o material
didático de apoio para orientar e retirar o máximo
partido do Diário de bordo.

FAZER PARTE DO PROGRAMA INCLUI:
• MAPA DE CLUBES BANDEIRA ECOMAR
Incorporação do teu clube no nosso mapa de
Clubes Bandeira Ecomar 2021 e em todo o
material didático e promocional que todos os
anos chega a mais de 16500 crianças em
Portugal e Espanha, patrocinadores,
colaboradores e meios de comunicação em
todo o país.
• RECEBER O NOSSO PACK ECOMAR
Com uma contribuição de 7.75€/uni (valorizado
em 60€/uni) composto pelo diário de bordo, tshirt, boné, protetor solar, porta-chaves,
folhetos informativos e um presente adicional
que os nossos patrocinadores oferecem todos
os anos.

• ENVIO DO MATERIAL
Incluído na contribuição
*APENAS O DIÁRIO DE BORDO
Também podem querer apenas o diário de bordo
por uma contribuição de 4.2€ (mínimo 50
unidades)
* Se não desejas material podes realizar uma
contribuição simbólica para ajudar a que cada vez
cheguemos a mais e mais crianças e assim fazer
parte da nossa família. OBRIGADA

+351 918437712
ecomarpt@fundacionecomar.org
RECEBE O MATERIAL
NO TEU CLUBE
Confirma a tua morada e
pessoa de contacto

CLUBE ECOMAR
CONVIDADO
ESTE ANO ESTENDEMOS A
MODALIDADE DO CLUBE
ECOMAR CONVIDADO
Se queres fazer parte da nossa grande família e
demonstrar o compromisso do teu clube com
o cuidado com o planeta, apenas deves
cumprir alguns requisitos que demonstram
que fazes parte da solução.
PRAIA ECOMAR
Apadrinhar uma praia, costa ou espaço e
realizar uma limpeza pelo menos 1x por ano.
FORMAÇÃO DE MONITORES
Participar com pelo menos 1 monitor no nosso
Webinar de formação.

REQUISITO AZUL
Realizar pelo menos 1 workshop azul em que te
ajudaremos com informação, ou poderás realizar/
organizar sozinho
ATIVIDADE ECOMAR
A Ecomar poderá realizar 1 atividade por ano com o
teu clube, o que ajudará a dar visibilidade ao clube e
às atividades que lá se realizam
LISTA DE CRIANÇAS
Lista do número de crianças que recebem os packs
Bandeira Ecomar
QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO
Completar um pequeno questionário com o
feedback de tudo o que foi realizado, no final do
verão, para nos ajudares a melhorarmos para o
próximo ano
RELATÓRIO DE DIVULGAÇÃO
Um relatório que resume todas as atividades
anteriormente mencionadas a partir de um
exemplar que enviaremos.

Estes requisitos mínimos dão-te o
direito de receber o material como
clube convidado.
Se cumprires todos estes pontos
receberás um diploma a comprovar
que és um Clube com Bandeira
Ecomar e de que estamos muito
satisfeitos por estares a ajudar a
melhorar a saúde do planeta.
PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGA-NOS
OU ENVIA UM EMAIL
Tel: +351 91 843 77 12
ecomarpt@fundacionecomar.org

OBRIGADO
A TODOS OS NOSSOS PATROCINADORES PELO
APOIO AO PROGRAMA BANDEIRA ECOMAR

ORGANIZAÇÕES COLABORADORAS

LIGA-NOS OU
ENVIA UM EMAIL
Tel: +351 91 843 77 12
ecomarpt@fundacionecomar.org

