
Temas Diagnóstico

Outro Conselho EcoEscola com poucos 

elementos

Outro Necessidade de se atualizar a situação 

ambiental atual

Energia Ausência de uma brigada de 

monitorização

Energia Existência de salas sem sinalização de 

poupança de energia

Água Ausência de uma brigada de 

monitorização

Água Existência de torneiras com fugas de 

água.

Espaços Exteriores Existência de lixo deitado ao chão nos 

espaços exteriores.



Espaços Exteriores Inexistência de plantas ornamentais 

nos canteiros da escadaria exterior.

Espaços Exteriores Articulação entre projetos  (EcoEscola 

e Horta Biológica)

Resíduos Existência de REE

Resíduos Ausência de recolha de pilhas usadas

Resíduos Excesso de roupas usadas sem 

aproveitamento

Resíduos Ausência de enfeites de Natal 

construídos com resíduos

Outro Falta de sensibilização para utilização 

de materiais escolares Amigos do 

Ambiente



Objetivos Metas

Constituir o Conselho EcoEscola Incluir no Conselho EcoEscolas um 

elemento da direção, um funcionário, 

um encarregado de educação, um 

elemento da autarquia.

Conhecer a situação atual da escola 

em termos de ambiente.

Efetuar a auditoria ambiental. Aplicar o 

questionário dos alunos a pelo menos 

uma turma do nono ano.

Criar uma brigada de monitorização Verificação periódica dos consumos de 

energia da escola. 

Sensibilizar toda a comunidade para a 

redução do consumo de energia 

atravez de sinalização própria. 

Colocar autocolantes em todas as salas 

de aulas. 

Criar uma brigada de monitorização Verificação periódica dos consumos de 

água da escola. 

Controlar periodicamente o 

funcionamento das torneiras das casas 

de banho.

Reduzir o número de torneiras com 

fugas.

Sensibilizar toda a comunidade para a 

colocação dos resíduos nos 

contentores apropriados. 

Reduzir a quantidade de lixo deitada 

ao chão ao longo do ano letivo.



Criar canteiros. Criar no mínimo dois canteiros com 

plantas endémicas.

Inscrição da escola no projeto Hortas 

Biológica na Ecoescolas

Participar num dos desafios 

(In)formar acerca das características 

específicas dos REEE e RP&A e 

principais conceitos associados à sua 

reciclagem; Sensibilizar a escola e a 

comunidade para a importância do 

encaminhamento correto de REEE e 

RP&A para reciclagem, funcionando 

como pontos de recolha dos mesmos;

Participar na atividade Geração 

Depositrão

Efetuar recolha de pilhas. Colocar pilhões nas salas das turmas 

com sala fixa do EB. Colocação de 

pilhões em pontos estratégicos. 

Sensibilizar para a importancia da 

correta separação de residuos. 

Reaproveitar tecidos de roupas usadas 

para criação/decoração de obejtos de 

uso comum (capas, cadernos, porta-

lápis, porta-chaves).Construção de um 

paineil para o concurso da EcoEscola.

Criar pelo menos um painel para o 

concurso da EcoEscola: Roupas Usadas 

não estão acabadas.

Criar decorações de natal originais 

com embalagens tetrapak.

Criar no mínimo vinte enfeites de Natal 

com embalagens tetrapak, para o 

concurso EcoEscola: Este ano os 

enfeites de Natal estão por tua conta. 

Decorar as salas de aulas com os 

enfeites.

Criar uma ilustração original com o Eco-

lápis.Sensibilizar a comunidade para a 

utilização de materiais escolares 

amigos do ambiente.

Criar uma ilustração original com o Eco-

lápis, para o concurso EcoEscola: Eco-

lápis.



Ações e Atividades Previstas Recursos

Efetuar um convite geral a toda a 

comunidade educativa para integrarem 

o Conselho Ecoescola. Convidar, com 

convite formal, um membro da direção 

da escola, o chefe dos funcionários da 

escola, o presidente da associação de 

pais e encarregados de educação, um 

elemento da autarquia, a associação 

de estudantes. 

Página da escola e blog ecoescola para 

divulgação do convite a toda a 

comunidade. Convites em formato 

digital ou papel para os convites 

formais. 

Uma turma do nono ano irá efetuar a 

auditoria ambiental nas aulas de 

Cidadania. Os resultados serão 

comparados com anos anteriores e 

analisados na primeira reunião do 

conselho ecoescolas.

Aulas de cidadania; sala de 

informática; ficheiro excell; 

questionários individuais em papel ou 

suporte digital.

Alguns alunos do sétimo ano irão 

desenvolver uma brigada de 

monitorização do consumo de energia 

da escola. 

Aulas de Cidadania; grelhas de 

verificação de consumos.

Levantamento das salas sem 

autocolantes. Elaboração de 

autocolantes. Fixação de autocolantes 

em todas as salas. Elaboração de um 

cartaz a sensibilizar para a poupança 

de energia. 

Aulas de Cidadania e TIC. 

Computadores. Papel autocolante. 

Alguns alunos do sétimo ano irão 

desenvolver uma brigada de 

monitorização do consumo de água da 

escola. 

Aulas de Cidadania; grelhas de 

verificação de consumos;

Levantamento das torneiras com fuga. 

Reporte das situações encontradas ao 

orgão de gestão. 

Aulas de Cidadania. Computador.

Recolha do lixo por dois grupos de 

alunos em espaços de 100m. 

Separação dos resíduos recolhidos. 

Contabilizar os mais comuns. Fazer 

uma exposição.

Aulas de cidadania e ET. Material para 

a exposição.



Plantar/cuidar das plantas colocadas 

nos canteiros.

Aulas de Cidadania. Canteiros da 

escadaria exterior. Plantas. 

Incluir docentes responsáveis pela 

horta biológica no conselho ecoescola 

e articular a participação no projeto 

hortas biológicas na EcoEscolas.

 Horta. 

Alguns alunos do 7º ano irão promover 

e realizar campanhas de recolha de 

REE´s

Aulas de Cidadania. Cartazes. Pontos 

de recolha de REE. 

Inscrever a escola na atividade escola 

eletrão; Adquirir pilhões que serão 

colocados nos pontos de maior 

destaque da escola; promover a 

recolha de pilhas com um concurso 

aberto a todas as turmas do ensino 

básico. 

Pilhões; Cartazes; prémios para os 

alunos da turma que recolher maior 

massa de peso.

Inscrever a escola na atividade 

"Roupas Usadas não estão acabadas" ; 

Recolher peças de vestuário não 

aproveitadas ou com defeito; 

Decoração/criação de objetos 

reaproveitados; Construir um painel 

para o concurso. 

Roupas usadas; material de costura; 

cola; capas; cadernos…

Inscrever a escola na atividade "Este 

ano os enfeites de Natal estão por tua 

conta"; Recolher embalagens tetrapak 

da Compal; Criação dos enfeites de 

Natal originais para o concurso; 

Decorar as salas de aula. 

Embalagens de sumo tetrapak da 

Compal; material de desenho; 

tesouras; cola... 

Inscrever a escola na atividade "Ecc-

lápis"; Criar a ilustração para o 

concurso Eco-lápis;  Construir cartazes 

de sensilização.

Material de desenho. Cartazes.



Intervenientes Calendarização

Coordenadores EcoEscola Primeiro período

Alunos do 9ºC; professores João Pedro 

Lopes e Mário Machado.

Primeiro período

Grupo de alunos dos sétimo ano; 

professora Sandra Monteio; grelhas de 

registo em papel ou formato digital.

Ano letivo

Grupo de alunos do sétimo ano. Ano letivo

Grupo de alunos dos sétimo ano; 

professora Sandra Monteio; grelhas de 

registo em papel ou formato digital

Ano letivo

Grupo de alunos do sétimo ano. Ano letivo

Dois grupos de alunos do 7º ano. Ano letivo



Dois grupos de alunos do 7º Ano. Ano letivo

Docentes e alunos envolvidos no 

projeto horta biológica.

Ano letivo

Grupo de alunos do 7º  ano e restante 

comunidade educativa.

Ano letivo

Alunos do 9ºE, toda a comunidade Ano letivo

Aulas de Cidadania; Dois grupos de 

alunos do 7º ano.

Ano letivo

Aulas de Cidadania; Dois grupos de 

alunos do 7º ano.

Primeiro período

Aulas de Cidadania;  grupo de alunos 

do 7º ano.

Ano letivo



Avaliação: Indicadores Avaliação: Instrumentos

Convite geral. Convites pessoais Verificação da publicação do convite 

geral. Registo do número de convites 

enviados e aceites.

Auditoria ambiental concluida. 

Comparação dos resultados com o ano 

letivo anterior.

Excell preenchido. Análise em reunião 

dos resultados obtidos.

Número de registos efetuados pela 

brigada. Valores e evolução dos 

consumos.

Grelha de registo. Análise da evolução 

ao longo do ano.

Percentagem de salas com 

autocolantes no final do primeiro 

período e no final do ano letivo. 

Grelha de registos. Contagem das 

salas com autocolantes. Calculo da 

percentagem no primeiro período e no 

final do ano letivo.

Número de registos efetuados pela 

brigada. Valores e evolução dos 

consumos.

Grelha de registo. Análise da evolução 

ao longo do ano.

Percentagem de torneiras com fuga no 

final do primeiro período e no final do 

ano letivo.

Grelha de registos. Calculo da 

percentagem no primeiro período e no 

final do ano letivo.
Quantidade de residuos recolhidos. Grelha de registo de residuos por cada 

recolha.



Criação de dois canteiros. Registo fotográfico do antes, durante e 

depois.

Inscrição e participação num dos 

desafios.

Registo 

Quantidade de REE recolhidos. Grelha de registo

Quantidade de pilhas recolhida Grelhas de registo

Quantidade de objetos 

criados/decorados.

Grelhas de registo; Registo Fotográfico 

do antes, durante e depois.

Quantidade de enfeites criados. Grelhas de registo; Registo Fotográfico 

do antes, durante e depois.

Número cartazes feitos e divulgados. 

Nº de ilustrações a concurso.

Grelhas de registo; Registo Fotográfico 

do antes, durante e depois.


