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Apoio ao Sandwatch
O Sandwatch conta com o apoio da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura, assim como de vários outros parceiros. A 
coordenação é da Sandwatch Foundation, que não tem fins lucrativos.

Saiba mais sobre o Sandwatch

A rede global Sandwatch mantém-se conectada por intermédio do website do 
Sandwatch, disponível em inglês em www.sandwatch.org. O website traz informações 
sobre as equipes Sandwatch dos países participantes e as suas respectivas atividades, 
além de links para publicações e para o boletim regular The Sandwatcher.

O website do Sandwatch oferece links para a sua base de dados, em que os grupos 
participantes têm a possibilidade de fazer upload dos seus dados de monitoramento, os 
quais podem ser vistos pelos visitantes.

Para saber mais sobre o Sandwatch, entre em contato com: 
 
A sede da UNESCO (sandwatch@unesco.org) ou com o escritório da UNESCO mais 
próximo (lista completa em www.unesco.org/csi/field-offices)
 
Ou com a Sandwatch Foundation: 
Gillian Cambers: g_cambers@hotmail.com
Paul Diamond: pdiamondskn@gmail.com 

A versão digital desta publicação está disponível para visualização e download em:  
www.unesco.org/csi/sandwatch 

Foto da capa: Marine Photobank/Victor Casillas Romo

O Sandwatch é uma rede voluntária de crianças, jovens e adultos que trabalham 
em conjunto para monitorar e analisar mudanças no ambiente das suas praias. Por 
meio do Sandwatch, é possível utilizar uma abordagem padronizada, compartilhar 
conclusões com toda a grande comunidade global, bem como empreender ações 
a fim de enfrentar problemas, fortalecer o ambiente das praias e desenvolver 
resiliência à mudança climática. 
 
Com o seu enfoque prático, o Sandwatch constitui um exemplo de Educação para 
o Desenvolvimento Sustentável, uma abordagem pedagógica que busca capacitar 
e incentivar pessoas de todas as idades a assumir a responsabilidade de criar e 
apreciar um futuro sustentável. 
 
O Sandwatch é ciência em ação, voltada para o mundo real de uma maneira 
interdisciplinar com aplicações que vão da geografia à arte, da poesia à matemática. 
Ele ajuda os alunos  a aplicar o que aprendem na escola às situações do cotidiano.

A visão sAndwAtch
 
O Sandwatch procura mudar o estilo 
de vida e os hábitos de crianças, 
jovens e adultos com base em toda 
a comunidade, conscientizando-
os quanto à natureza frágil dos 
ambientes marinhos e costeiros, 
assim como da necessidade de 
utilizá-los corretamente..

O que é o Sandwatch O Sandwatch na prática
Comprometidos ativamente com o monitoramento e a análise dos ambientes 
litorâneos locais, os participantes do Sandwatch são capazes de agir rapidamente e 
equacionar problemas urgentes.

Hope Town Primary School: Abaco, Bahamas
O ano de 2004 marcou o início do Sandwatch na Hope Town Primary School e, desde 
então, a cada ano um novo grupo de alunos adere ao programa. Em 2005, a praia 
local foi gravemente atingida por uma série de furacões devastadores.  O governo 
utilizou maquinaria pesada para dragar areia do fundo do mar e restaurar as dunas. 
Com a ajuda da comunidade, os alunos participantes do Sandwatch trabalharam 
incansavelmente no plantio de aveias-do-mar, gramíneas bem resistentes, nas dunas 
recém-construídas. Seis anos depois, em 2011, a área foi novamente atingida por um 
furacão, só que desta vez as dunas resistiram, graças às raízes de aveias-do-mar que 
mantiveram a areia no lugar.

“O Sandwatch leva-nos a lugares que jamais sonhávamos visitar e ensina-nos 
coisas que não aprenderíamos em situações normais. Pude compartilhar 
novas ideias nas minhas aulas. O Sandwatch é uma experiência que jamais 
poderemos esquecer.” 

Marsha Gregg, Professora, 
Bequia Community High School, São Vicente e Granadinas

Educação para o 

desenvolvimento 

sustentável é 

educação para a vida.

Adaptar-se à mudança climática e educar  

para o desenvolvimento sustentávelsandwatch

 
 é um programa global ativamente implementado em mais de 

50 países. Fornece um modelo que permite que crianças, jovens e adultos – juntamente 

com os professores e a comunidade local – trabalhem em conjunto para que possam 

avaliar os problemas e conflitos que afetam as áreas costeiras em que vivem, bem como 

desenvolver abordagens sustentáveis para resolver essas questões.  

 

 associa as atividades em sala de aula a temas reais e atuais, tais 

como mudança climática, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, diversidade 

cultural e ciências, entre outros. Estimula e incentiva pessoas de todas as idades a 

agirem, envolvendo-as nas questões ambientais. 

 
 
 

  edição revista e ampliada do manual Sandwatch integra a 

mudança climática em todos os capítulos e atividades apresentadas na primeira edição, 

além de trazer uma série de atividades inéditas, incluindo um guia para documentação 

e intercâmbio dos resultados do Sandwatch por intermédio de sites de redes sociais e 

outros recursos online.
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A abordagem Sandwatch
O Sandwatch consiste em quatro etapas simples: observação, análise, intercâmbio 
e ação:

Observação da praia ao longo do tempo

O programa Sandwatch conta com um manual ricamente ilustrado disponível em 
inglês, francês, espanhol e português, com outros idiomas em fase de elaboração. 
O Sandwatch utiliza métodos simples e equipamentos de baixo custo para 
investigar o ambiente da praia, facilitando assim o seu acesso para escolas, alunos 
e comunidades em todos os níveis. Os grupos Sandwatch podem monitorar vários 
ou alguns aspectos principais da praia, tais como erosão e acreção, qualidade da 
água ou o impacto das atividades humanas.

A fim de mostrar como se dá o monitoramento, foi desenvolvida uma série de 
vídeos tutoriais online, que explicam passo a passo as atividades contidas no 
manual Sandwatch. 

Gastón Fernando Deligne School e Liceo Sor Ana Nolan, San Pedro de 
Macorís, República Dominicana

Os alunos da costa meridional têm monitorado a praia e a qualidade da água em Playa 
Montero regularmente. Em abril de 2008, constataram um aumento considerável da 
quantidade de sedimentos suspensos na água. Depois de investigarem, chegaram à 
conclusão de que a mudança tinha sido provocada pela construção de um píer não 
autorizado num resort das redondezas. O relatório preparado pelos professores e alunos 
serviu de base para que a Agência de Recursos Ambientais e Naturais embargasse a 
obra irregular e multasse os empreendedores imobiliários.

“Acredito que o programa Sandwatch é a única forma de medição sistemática 
das mudanças do litoral e a única base de dados históricos das Pequenas 
Antilhas (Caribe) ... que seja capaz de nos dar uma ideia no longo prazo das 
variabilidades normal e anormal do litoral. Por serem vitais para a adaptação 
à mudança climática, essas informações  devem integrar o monitoramento de 
rotina de todos os programas das pequenas ilhas.”

Bruce Potter, Diretor,  
Island Resources Foundation

Análise dos resultados  

Depois de medir a praia, o próximo passo é analisar e compreender os resultados. O 
Sandwatch mantém uma base de dados internacional, em que os grupos Sandwatch 
podem armazenar os seus mapas e fotos, cadastrar os seus dados e visualizar tabelas 
e gráficos que mostram como  
a praia muda com o passar do  
tempo. A base de dados  
representa um acervo histórico  
importante das mudanças da  
praia em locais específicos que  
pode ser compartilhado com  
várias partes do mundo e que  
contribuirá para as avaliações  
da mudança climática global.

Avarua School: Rarotonga, Ilhas Cook

Os alunos realizaram uma pesquisa sobre a qualidade da água da laguna que fica 
entre a praia e a barreira de corais. Com o auxílio de várias agências governamentais,  
monitoraram o nível de nutrientes e bactérias, além da claridade da água. Após 
analisarem os resultados, os alunos associaram os altos níveis de nutrientes da lagoa 
aos dejetos de origem animal, aos fertilizantes da agricultura e à descarga de esgotos. 
Elaboraram uma série de recomendações para os governantes do país e concluíram com 
uma forte mensagem dirigida a todos:  

“Só poderemos mudar o que está acontecendo na nossa laguna se mudarmos o que 
estamos fazendo com as terras. Povo desta nação, nós somos o problema, nós 
somos a solução.”

Intercâmbio dos resultados 

Os alunos participantes do Sandwatch em todo o mundo  
estão compartilhando as suas atividades com outras  
escolas e a comunidade em geral, desenvolvendo os seus  
próprios boletins de notícias, fazendo apresentações, participando de reuniões 
comunitárias, organizando questionários e postando vídeos na internet.

English River Secondary School, Mahé, Seicheles
Os alunos criaram um Clube Sandwatch e fizeram um vídeo para mostrar as suas 
atividades. O vídeo mostra a medição da praia e o plantio de árvores para combater a 
erosão que vinha ocorrendo. O vídeo, premiado na competição sobre mudança climática 
do Sandwatch, mostra como uma praia saudável desenvolve a resiliência do ecossistema 
e reforça a adaptação à mudança climática.

“Os alunos escolheram North East Point em Mahé para as atividades de limpeza de 
praia em 2010, por se tratar de uma importante área recreativa e residencial, além 
de contar com uma casa de repouso para idosos. A intenção dos alunos era devolver 
a praia à comunidade e mostrar a sua preocupação para com a limpeza do local.”

 

Wendy Noel, English River Secondary School, Seicheles

Ação

O Sandwatch visa a favorecer a compreensão do meio ambiente em que vivemos, 
ajudando os alunos a desenvolver o pensamento crítico e, quando for o caso, 
aplicá-lo na resolução de conflitos.

IPVCE Comandante Ernesto Ché Guevara, Santa Clara, Cuba
Os alunos participantes do Sandwatch focalizaram as suas pesquisas em Los Ensenachos, 
um grande cayo em que um hotel importante estava em construção. Depois de fazerem 
um levantamento da flora e da fauna locais, os alunos realizaram um trabalho junto aos 
operários da construção, a fim de aumentar a sua conscientização e compreensão do 
ecossistema natural e da necessidade de preservação do meio ambiente. Conseguiram 
convencer os empresários a transferirem uma comunidade de iguanas ameaçados para 
um local nas proximidades, onde ficariam mais protegidos.

“Há, contudo, muito trabalho a ser feito. Apelamos para organizações como a UNESCO,  
que promovem a paz e deploram ações que provoquem danos e destruição e 
que resultem na perda de biodiversidade e comprometam a estabilidade do meio 
ambiente, para que apoiem atividades que incitem os frequentadores das praias 
e as comunidades costeiras a protegerem a praia.”

Daniel Bulgado Benavides,  
Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Ernesto Ché Guevara, Cuba
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e ação:

Observação da praia ao longo do tempo

O programa Sandwatch conta com um manual ricamente ilustrado disponível em 
inglês, francês, espanhol e português, com outros idiomas em fase de elaboração. 
O Sandwatch utiliza métodos simples e equipamentos de baixo custo para 
investigar o ambiente da praia, facilitando assim o seu acesso para escolas, alunos 
e comunidades em todos os níveis. Os grupos Sandwatch podem monitorar vários 
ou alguns aspectos principais da praia, tais como erosão e acreção, qualidade da 
água ou o impacto das atividades humanas.

A fim de mostrar como se dá o monitoramento, foi desenvolvida uma série de 
vídeos tutoriais online, que explicam passo a passo as atividades contidas no 
manual Sandwatch. 

Gastón Fernando Deligne School e Liceo Sor Ana Nolan, San Pedro de 
Macorís, República Dominicana

Os alunos da costa meridional têm monitorado a praia e a qualidade da água em Playa 
Montero regularmente. Em abril de 2008, constataram um aumento considerável da 
quantidade de sedimentos suspensos na água. Depois de investigarem, chegaram à 
conclusão de que a mudança tinha sido provocada pela construção de um píer não 
autorizado num resort das redondezas. O relatório preparado pelos professores e alunos 
serviu de base para que a Agência de Recursos Ambientais e Naturais embargasse a 
obra irregular e multasse os empreendedores imobiliários.

“Acredito que o programa Sandwatch é a única forma de medição sistemática 
das mudanças do litoral e a única base de dados históricos das Pequenas 
Antilhas (Caribe) ... que seja capaz de nos dar uma ideia no longo prazo das 
variabilidades normal e anormal do litoral. Por serem vitais para a adaptação 
à mudança climática, essas informações  devem integrar o monitoramento de 
rotina de todos os programas das pequenas ilhas.”

Bruce Potter, Diretor,  
Island Resources Foundation

Análise dos resultados  

Depois de medir a praia, o próximo passo é analisar e compreender os resultados. O 
Sandwatch mantém uma base de dados internacional, em que os grupos Sandwatch 
podem armazenar os seus mapas e fotos, cadastrar os seus dados e visualizar tabelas 
e gráficos que mostram como  
a praia muda com o passar do  
tempo. A base de dados  
representa um acervo histórico  
importante das mudanças da  
praia em locais específicos que  
pode ser compartilhado com  
várias partes do mundo e que  
contribuirá para as avaliações  
da mudança climática global.

Avarua School: Rarotonga, Ilhas Cook

Os alunos realizaram uma pesquisa sobre a qualidade da água da laguna que fica 
entre a praia e a barreira de corais. Com o auxílio de várias agências governamentais,  
monitoraram o nível de nutrientes e bactérias, além da claridade da água. Após 
analisarem os resultados, os alunos associaram os altos níveis de nutrientes da lagoa 
aos dejetos de origem animal, aos fertilizantes da agricultura e à descarga de esgotos. 
Elaboraram uma série de recomendações para os governantes do país e concluíram com 
uma forte mensagem dirigida a todos:  

“Só poderemos mudar o que está acontecendo na nossa laguna se mudarmos o que 
estamos fazendo com as terras. Povo desta nação, nós somos o problema, nós 
somos a solução.”

Intercâmbio dos resultados 

Os alunos participantes do Sandwatch em todo o mundo  
estão compartilhando as suas atividades com outras  
escolas e a comunidade em geral, desenvolvendo os seus  
próprios boletins de notícias, fazendo apresentações, participando de reuniões 
comunitárias, organizando questionários e postando vídeos na internet.

English River Secondary School, Mahé, Seicheles
Os alunos criaram um Clube Sandwatch e fizeram um vídeo para mostrar as suas 
atividades. O vídeo mostra a medição da praia e o plantio de árvores para combater a 
erosão que vinha ocorrendo. O vídeo, premiado na competição sobre mudança climática 
do Sandwatch, mostra como uma praia saudável desenvolve a resiliência do ecossistema 
e reforça a adaptação à mudança climática.

“Os alunos escolheram North East Point em Mahé para as atividades de limpeza de 
praia em 2010, por se tratar de uma importante área recreativa e residencial, além 
de contar com uma casa de repouso para idosos. A intenção dos alunos era devolver 
a praia à comunidade e mostrar a sua preocupação para com a limpeza do local.”

 

Wendy Noel, English River Secondary School, Seicheles

Ação

O Sandwatch visa a favorecer a compreensão do meio ambiente em que vivemos, 
ajudando os alunos a desenvolver o pensamento crítico e, quando for o caso, 
aplicá-lo na resolução de conflitos.

IPVCE Comandante Ernesto Ché Guevara, Santa Clara, Cuba
Os alunos participantes do Sandwatch focalizaram as suas pesquisas em Los Ensenachos, 
um grande cayo em que um hotel importante estava em construção. Depois de fazerem 
um levantamento da flora e da fauna locais, os alunos realizaram um trabalho junto aos 
operários da construção, a fim de aumentar a sua conscientização e compreensão do 
ecossistema natural e da necessidade de preservação do meio ambiente. Conseguiram 
convencer os empresários a transferirem uma comunidade de iguanas ameaçados para 
um local nas proximidades, onde ficariam mais protegidos.

“Há, contudo, muito trabalho a ser feito. Apelamos para organizações como a UNESCO,  
que promovem a paz e deploram ações que provoquem danos e destruição e 
que resultem na perda de biodiversidade e comprometam a estabilidade do meio 
ambiente, para que apoiem atividades que incitem os frequentadores das praias 
e as comunidades costeiras a protegerem a praia.”

Daniel Bulgado Benavides,  
Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Ernesto Ché Guevara, Cuba
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A abordagem Sandwatch
O Sandwatch consiste em quatro etapas simples: observação, análise, intercâmbio 
e ação:

Observação da praia ao longo do tempo

O programa Sandwatch conta com um manual ricamente ilustrado disponível em 
inglês, francês, espanhol e português, com outros idiomas em fase de elaboração. 
O Sandwatch utiliza métodos simples e equipamentos de baixo custo para 
investigar o ambiente da praia, facilitando assim o seu acesso para escolas, alunos 
e comunidades em todos os níveis. Os grupos Sandwatch podem monitorar vários 
ou alguns aspectos principais da praia, tais como erosão e acreção, qualidade da 
água ou o impacto das atividades humanas.

A fim de mostrar como se dá o monitoramento, foi desenvolvida uma série de 
vídeos tutoriais online, que explicam passo a passo as atividades contidas no 
manual Sandwatch. 

Gastón Fernando Deligne School e Liceo Sor Ana Nolan, San Pedro de 
Macorís, República Dominicana

Os alunos da costa meridional têm monitorado a praia e a qualidade da água em Playa 
Montero regularmente. Em abril de 2008, constataram um aumento considerável da 
quantidade de sedimentos suspensos na água. Depois de investigarem, chegaram à 
conclusão de que a mudança tinha sido provocada pela construção de um píer não 
autorizado num resort das redondezas. O relatório preparado pelos professores e alunos 
serviu de base para que a Agência de Recursos Ambientais e Naturais embargasse a 
obra irregular e multasse os empreendedores imobiliários.

“Acredito que o programa Sandwatch é a única forma de medição sistemática 
das mudanças do litoral e a única base de dados históricos das Pequenas 
Antilhas (Caribe) ... que seja capaz de nos dar uma ideia no longo prazo das 
variabilidades normal e anormal do litoral. Por serem vitais para a adaptação 
à mudança climática, essas informações  devem integrar o monitoramento de 
rotina de todos os programas das pequenas ilhas.”

Bruce Potter, Diretor,  
Island Resources Foundation

Análise dos resultados  

Depois de medir a praia, o próximo passo é analisar e compreender os resultados. O 
Sandwatch mantém uma base de dados internacional, em que os grupos Sandwatch 
podem armazenar os seus mapas e fotos, cadastrar os seus dados e visualizar tabelas 
e gráficos que mostram como  
a praia muda com o passar do  
tempo. A base de dados  
representa um acervo histórico  
importante das mudanças da  
praia em locais específicos que  
pode ser compartilhado com  
várias partes do mundo e que  
contribuirá para as avaliações  
da mudança climática global.

Avarua School: Rarotonga, Ilhas Cook

Os alunos realizaram uma pesquisa sobre a qualidade da água da laguna que fica 
entre a praia e a barreira de corais. Com o auxílio de várias agências governamentais,  
monitoraram o nível de nutrientes e bactérias, além da claridade da água. Após 
analisarem os resultados, os alunos associaram os altos níveis de nutrientes da lagoa 
aos dejetos de origem animal, aos fertilizantes da agricultura e à descarga de esgotos. 
Elaboraram uma série de recomendações para os governantes do país e concluíram com 
uma forte mensagem dirigida a todos:  

“Só poderemos mudar o que está acontecendo na nossa laguna se mudarmos o que 
estamos fazendo com as terras. Povo desta nação, nós somos o problema, nós 
somos a solução.”

Intercâmbio dos resultados 

Os alunos participantes do Sandwatch em todo o mundo  
estão compartilhando as suas atividades com outras  
escolas e a comunidade em geral, desenvolvendo os seus  
próprios boletins de notícias, fazendo apresentações, participando de reuniões 
comunitárias, organizando questionários e postando vídeos na internet.

English River Secondary School, Mahé, Seicheles
Os alunos criaram um Clube Sandwatch e fizeram um vídeo para mostrar as suas 
atividades. O vídeo mostra a medição da praia e o plantio de árvores para combater a 
erosão que vinha ocorrendo. O vídeo, premiado na competição sobre mudança climática 
do Sandwatch, mostra como uma praia saudável desenvolve a resiliência do ecossistema 
e reforça a adaptação à mudança climática.

“Os alunos escolheram North East Point em Mahé para as atividades de limpeza de 
praia em 2010, por se tratar de uma importante área recreativa e residencial, além 
de contar com uma casa de repouso para idosos. A intenção dos alunos era devolver 
a praia à comunidade e mostrar a sua preocupação para com a limpeza do local.”

 

Wendy Noel, English River Secondary School, Seicheles

Ação

O Sandwatch visa a favorecer a compreensão do meio ambiente em que vivemos, 
ajudando os alunos a desenvolver o pensamento crítico e, quando for o caso, 
aplicá-lo na resolução de conflitos.

IPVCE Comandante Ernesto Ché Guevara, Santa Clara, Cuba
Os alunos participantes do Sandwatch focalizaram as suas pesquisas em Los Ensenachos, 
um grande cayo em que um hotel importante estava em construção. Depois de fazerem 
um levantamento da flora e da fauna locais, os alunos realizaram um trabalho junto aos 
operários da construção, a fim de aumentar a sua conscientização e compreensão do 
ecossistema natural e da necessidade de preservação do meio ambiente. Conseguiram 
convencer os empresários a transferirem uma comunidade de iguanas ameaçados para 
um local nas proximidades, onde ficariam mais protegidos.

“Há, contudo, muito trabalho a ser feito. Apelamos para organizações como a UNESCO,  
que promovem a paz e deploram ações que provoquem danos e destruição e 
que resultem na perda de biodiversidade e comprometam a estabilidade do meio 
ambiente, para que apoiem atividades que incitem os frequentadores das praias 
e as comunidades costeiras a protegerem a praia.”

Daniel Bulgado Benavides,  
Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Ernesto Ché Guevara, Cuba
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A abordagem Sandwatch
O Sandwatch consiste em quatro etapas simples: observação, análise, intercâmbio 
e ação:

Observação da praia ao longo do tempo

O programa Sandwatch conta com um manual ricamente ilustrado disponível em 
inglês, francês, espanhol e português, com outros idiomas em fase de elaboração. 
O Sandwatch utiliza métodos simples e equipamentos de baixo custo para 
investigar o ambiente da praia, facilitando assim o seu acesso para escolas, alunos 
e comunidades em todos os níveis. Os grupos Sandwatch podem monitorar vários 
ou alguns aspectos principais da praia, tais como erosão e acreção, qualidade da 
água ou o impacto das atividades humanas.

A fim de mostrar como se dá o monitoramento, foi desenvolvida uma série de 
vídeos tutoriais online, que explicam passo a passo as atividades contidas no 
manual Sandwatch. 

Gastón Fernando Deligne School e Liceo Sor Ana Nolan, San Pedro de 
Macorís, República Dominicana

Os alunos da costa meridional têm monitorado a praia e a qualidade da água em Playa 
Montero regularmente. Em abril de 2008, constataram um aumento considerável da 
quantidade de sedimentos suspensos na água. Depois de investigarem, chegaram à 
conclusão de que a mudança tinha sido provocada pela construção de um píer não 
autorizado num resort das redondezas. O relatório preparado pelos professores e alunos 
serviu de base para que a Agência de Recursos Ambientais e Naturais embargasse a 
obra irregular e multasse os empreendedores imobiliários.

“Acredito que o programa Sandwatch é a única forma de medição sistemática 
das mudanças do litoral e a única base de dados históricos das Pequenas 
Antilhas (Caribe) ... que seja capaz de nos dar uma ideia no longo prazo das 
variabilidades normal e anormal do litoral. Por serem vitais para a adaptação 
à mudança climática, essas informações  devem integrar o monitoramento de 
rotina de todos os programas das pequenas ilhas.”

Bruce Potter, Diretor,  
Island Resources Foundation

Análise dos resultados  

Depois de medir a praia, o próximo passo é analisar e compreender os resultados. O 
Sandwatch mantém uma base de dados internacional, em que os grupos Sandwatch 
podem armazenar os seus mapas e fotos, cadastrar os seus dados e visualizar tabelas 
e gráficos que mostram como  
a praia muda com o passar do  
tempo. A base de dados  
representa um acervo histórico  
importante das mudanças da  
praia em locais específicos que  
pode ser compartilhado com  
várias partes do mundo e que  
contribuirá para as avaliações  
da mudança climática global.

Avarua School: Rarotonga, Ilhas Cook

Os alunos realizaram uma pesquisa sobre a qualidade da água da laguna que fica 
entre a praia e a barreira de corais. Com o auxílio de várias agências governamentais,  
monitoraram o nível de nutrientes e bactérias, além da claridade da água. Após 
analisarem os resultados, os alunos associaram os altos níveis de nutrientes da lagoa 
aos dejetos de origem animal, aos fertilizantes da agricultura e à descarga de esgotos. 
Elaboraram uma série de recomendações para os governantes do país e concluíram com 
uma forte mensagem dirigida a todos:  

“Só poderemos mudar o que está acontecendo na nossa laguna se mudarmos o que 
estamos fazendo com as terras. Povo desta nação, nós somos o problema, nós 
somos a solução.”

Intercâmbio dos resultados 

Os alunos participantes do Sandwatch em todo o mundo  
estão compartilhando as suas atividades com outras  
escolas e a comunidade em geral, desenvolvendo os seus  
próprios boletins de notícias, fazendo apresentações, participando de reuniões 
comunitárias, organizando questionários e postando vídeos na internet.

English River Secondary School, Mahé, Seicheles
Os alunos criaram um Clube Sandwatch e fizeram um vídeo para mostrar as suas 
atividades. O vídeo mostra a medição da praia e o plantio de árvores para combater a 
erosão que vinha ocorrendo. O vídeo, premiado na competição sobre mudança climática 
do Sandwatch, mostra como uma praia saudável desenvolve a resiliência do ecossistema 
e reforça a adaptação à mudança climática.

“Os alunos escolheram North East Point em Mahé para as atividades de limpeza de 
praia em 2010, por se tratar de uma importante área recreativa e residencial, além 
de contar com uma casa de repouso para idosos. A intenção dos alunos era devolver 
a praia à comunidade e mostrar a sua preocupação para com a limpeza do local.”

 

Wendy Noel, English River Secondary School, Seicheles

Ação

O Sandwatch visa a favorecer a compreensão do meio ambiente em que vivemos, 
ajudando os alunos a desenvolver o pensamento crítico e, quando for o caso, 
aplicá-lo na resolução de conflitos.

IPVCE Comandante Ernesto Ché Guevara, Santa Clara, Cuba
Os alunos participantes do Sandwatch focalizaram as suas pesquisas em Los Ensenachos, 
um grande cayo em que um hotel importante estava em construção. Depois de fazerem 
um levantamento da flora e da fauna locais, os alunos realizaram um trabalho junto aos 
operários da construção, a fim de aumentar a sua conscientização e compreensão do 
ecossistema natural e da necessidade de preservação do meio ambiente. Conseguiram 
convencer os empresários a transferirem uma comunidade de iguanas ameaçados para 
um local nas proximidades, onde ficariam mais protegidos.

“Há, contudo, muito trabalho a ser feito. Apelamos para organizações como a UNESCO,  
que promovem a paz e deploram ações que provoquem danos e destruição e 
que resultem na perda de biodiversidade e comprometam a estabilidade do meio 
ambiente, para que apoiem atividades que incitem os frequentadores das praias 
e as comunidades costeiras a protegerem a praia.”

Daniel Bulgado Benavides,  
Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Ernesto Ché Guevara, Cuba
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sandwatch
Adaptar-se à mudança climática e  

educar para o desenvolvimento sustentável

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Apoio ao Sandwatch
O Sandwatch conta com o apoio da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura, assim como de vários outros parceiros. A 
coordenação é da Sandwatch Foundation, que não tem fins lucrativos.

Saiba mais sobre o Sandwatch

A rede global Sandwatch mantém-se conectada por intermédio do website do 
Sandwatch, disponível em inglês em www.sandwatch.org. O website traz informações 
sobre as equipes Sandwatch dos países participantes e as suas respectivas atividades, 
além de links para publicações e para o boletim regular The Sandwatcher.

O website do Sandwatch oferece links para a sua base de dados, em que os grupos 
participantes têm a possibilidade de fazer upload dos seus dados de monitoramento, os 
quais podem ser vistos pelos visitantes.

Para saber mais sobre o Sandwatch, entre em contato com: 
 
A sede da UNESCO (sandwatch@unesco.org) ou com o escritório da UNESCO mais 
próximo (lista completa em www.unesco.org/csi/field-offices)
 
Ou com a Sandwatch Foundation: 
Gillian Cambers: g_cambers@hotmail.com
Paul Diamond: pdiamondskn@gmail.com 

A versão digital desta publicação está disponível para visualização e download em:  
www.unesco.org/csi/sandwatch 

Foto da capa: Marine Photobank/Victor Casillas Romo

O Sandwatch é uma rede voluntária de crianças, jovens e adultos que trabalham 
em conjunto para monitorar e analisar mudanças no ambiente das suas praias. Por 
meio do Sandwatch, é possível utilizar uma abordagem padronizada, compartilhar 
conclusões com toda a grande comunidade global, bem como empreender ações 
a fim de enfrentar problemas, fortalecer o ambiente das praias e desenvolver 
resiliência à mudança climática. 
 
Com o seu enfoque prático, o Sandwatch constitui um exemplo de Educação para 
o Desenvolvimento Sustentável, uma abordagem pedagógica que busca capacitar 
e incentivar pessoas de todas as idades a assumir a responsabilidade de criar e 
apreciar um futuro sustentável. 
 
O Sandwatch é ciência em ação, voltada para o mundo real de uma maneira 
interdisciplinar com aplicações que vão da geografia à arte, da poesia à matemática. 
Ele ajuda os alunos  a aplicar o que aprendem na escola às situações do cotidiano.

A visão sAndwAtch
 
O Sandwatch procura mudar o estilo 
de vida e os hábitos de crianças, 
jovens e adultos com base em toda 
a comunidade, conscientizando-
os quanto à natureza frágil dos 
ambientes marinhos e costeiros, 
assim como da necessidade de 
utilizá-los corretamente..

O que é o Sandwatch O Sandwatch na prática
Comprometidos ativamente com o monitoramento e a análise dos ambientes 
litorâneos locais, os participantes do Sandwatch são capazes de agir rapidamente e 
equacionar problemas urgentes.

Hope Town Primary School: Abaco, Bahamas
O ano de 2004 marcou o início do Sandwatch na Hope Town Primary School e, desde 
então, a cada ano um novo grupo de alunos adere ao programa. Em 2005, a praia 
local foi gravemente atingida por uma série de furacões devastadores.  O governo 
utilizou maquinaria pesada para dragar areia do fundo do mar e restaurar as dunas. 
Com a ajuda da comunidade, os alunos participantes do Sandwatch trabalharam 
incansavelmente no plantio de aveias-do-mar, gramíneas bem resistentes, nas dunas 
recém-construídas. Seis anos depois, em 2011, a área foi novamente atingida por um 
furacão, só que desta vez as dunas resistiram, graças às raízes de aveias-do-mar que 
mantiveram a areia no lugar.

“O Sandwatch leva-nos a lugares que jamais sonhávamos visitar e ensina-nos 
coisas que não aprenderíamos em situações normais. Pude compartilhar 
novas ideias nas minhas aulas. O Sandwatch é uma experiência que jamais 
poderemos esquecer.” 

Marsha Gregg, Professora, 
Bequia Community High School, São Vicente e Granadinas

Educação para o 

desenvolvimento 

sustentável é 

educação para a vida.

Adaptar-se à mudança climática e educar  

para o desenvolvimento sustentávelsandwatch

 
 é um programa global ativamente implementado em mais de 

50 países. Fornece um modelo que permite que crianças, jovens e adultos – juntamente 

com os professores e a comunidade local – trabalhem em conjunto para que possam 

avaliar os problemas e conflitos que afetam as áreas costeiras em que vivem, bem como 

desenvolver abordagens sustentáveis para resolver essas questões.  

 

 associa as atividades em sala de aula a temas reais e atuais, tais 

como mudança climática, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, diversidade 

cultural e ciências, entre outros. Estimula e incentiva pessoas de todas as idades a 

agirem, envolvendo-as nas questões ambientais. 

 
 
 

  edição revista e ampliada do manual Sandwatch integra a 

mudança climática em todos os capítulos e atividades apresentadas na primeira edição, 

além de trazer uma série de atividades inéditas, incluindo um guia para documentação 

e intercâmbio dos resultados do Sandwatch por intermédio de sites de redes sociais e 

outros recursos online.
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