
Tema
Diagnóstico (situações 

a melhorar)
Objetivo(s) Meta(s) Ações e Atividades Previstas

Concretização - 
Recursos

Concretização - 
Intervenientes

Concretização - 
Calendarização

Avaliação- instrumentos e Indicadores (de 
monitorização e avaliação de ações)

Recolha selectiva dos resíduos sólidos. Depósitos específicos Pré-escolar/1º ciclo Ao longo do ano

Debates sobre a importância de reciclagem
e elaboração de cartazes

Materiais de desgaste 1º Ciclo Ao longo do ano

Recolha de tampas de garrafas com fins
solidários

Depósitos adaptados 
/depósito final (EV) Toda a comunidade 1º/2º Período

Elaboração de trabalhos/decorações com
materiais recicláveis e naturais –
Comemoração do Dia de S. Martinho

Mat. recicláveis, frutos 
secos, colas, tesouras

1º Ciclo 1º Período

Elaboração de decorações/mesas natalícias
– Comemoração de Natal

Materiais recicláveis/ 
naturais

Toda a comunidade 1º Período

Elaboração de fatos/adereços com materiais
reutilizados no ano anterior - Comemoração
de Carnaval

Adereços reciclados Toda a comunidade 2º Período

Elaboração de cenários com materiais
recicláveis - Semana de EMRC.

Materiais recicláveis/ 
naturais 3º Ciclo 2º período

 Monitorização da recolha selectiva Grelhas de observação 8º Ano 3º Período

“Tinteiros com Valor” Depósito próprio Toda a comunidade Ao longo do ano

Elaboração de depositos para papel a 
colocar nas salas de aulas

Massa de papel, 3º Ciclo Ao longo do ano

Monitorização do consumo
Facturas, Grelhas de 
observação

1º Ciclo/8º Ano
Ao longo do ano/3º
Período

Elaboração de cartazes "Vamos Poupar
Água""

Material de desgaste 8º Ano 2º Período

Visita de Estudo - "ETAR"
Transporte, guia de 
visita

8º Ano 3º Período

Debates sobre a importância de poupança
da água, elaboração de cartazes

Materiais de desgaste 1º Ciclo Ao longo do ano

Finalização da sinalética "Apaga a luz" Telas, tintas 9º Ano Ao longo do ano

Monitorização do consumo
Facturas, Grelhas de 
observação

1º Ciclo/8º Ano
Ao longo do ano/3º
Período

Debates sobre a importância da poupança 
dos recursos, elaboração de cartazes

Material de desgaste 1º Ciclo Ao longo do ano

Elaboração de cartazes "Vamos Poupar
Energia"

Material de desgaste 8ºAno 2º Período

Elaboração de Ppt "Energias Renováveis"
Equipamento 
informático

8ºAno 3º Período

A monitorização das acções a desenvolver será 
feita pelos professores responsáveis. A avaliação 

de ações ocorrerá ao nível de diferentes estruturas: 
Conselhos de Turma/ Departamentos, Reuniões de 
Núcleo de Projectos (responsável pelo PAA) e nas 

reuniões de Conselho de Eco-Escola, sendo os 
resultados registados em documentos próprios.

A monitorização das acções a desenvolver será 
feita pelos professores responsáveis. A avaliação 

de ações ocorrerá ao nível de diferentes estruturas: 
Conselhos de Turma/ Departamentos, Reuniões de 
Núcleo de Projectos (responsável pelo PAA) e nas 

reuniões de Conselho de Eco-Escola, sendo os 
resultados registados em documentos próprios.Elevado consumo de 

energia;
Alguns alunos ainda 
não estão 
sensibilizados para a 
necessidade de 
poupança de energia.

Sensibilizar para a 
necessidade de 
uma gestão racional 
dos recursos naturais; 
Modificar os hábitos 
individuais/colectivo
s

Redução de
consumo de
energia (20%);
modificação de
hábito 
individuais/coletiv
os; Sensibilização
para a
importância de
energia natural; 

Espaços 
Exteriores

Energia

Água

Elevado consumo de
água;
Os alunos ainda não
estão, de modo geral,
sensibilizados para a
importância de
preservação dos
recursos hídricos;

Sensibilizar para a 
importância da 
preservação dos 
recursos hídricos;
Modificar os hábitos 
individuais/colectivo
s de consumo
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Resíduos

Alguns alunos e os seus 
agregados familiares 
ainda não estão 
sensibilizados para a 
necessidade de 
reutilização dos 
materiais e para a 
necessidade de 
recolha selectiva dos 
resíduos

Sensibilizar para a 
necessidade de 
uma gestão racional 
dos recursos naturais;
Fomentar a recolha 
selectiva dos 
resíduos;
Sensibilizar para a 
política de 3R.
Estimular a 
criatividade.

Diminuição do
volume de
resíduos gerados
(25%); 
modificação de
hábitos 
individuais/coletiv
os através de
reutilização de
materiais utilizados 

Diminuição de
consumo de água
(20%); 
modificação de
hábitos 
individuais/coletiv
os

A monitorização das acções a desenvolver será 
feita pelos professores responsáveis. A avaliação 
de ações ocorrerá ao nível de diferentes estruturas: 
Conselhos de Turma/ Departamentos, Reuniões de 
Núcleo de Projectos (responsável pelo PAA) e nas 
reuniões de Conselho de Eco-Escola, sendo os 
resultados registados em documentos próprios.



Trabalhos Ppt "A origem dos Alimentos"
(Semana da Alimentação)

Equipamento 
informático

8º Ano 1º Período

Trabalhos Ppt "Espécies arbóreas e arbustivas
autóctones" (Semana do Ambiente)

Equipamento 
informático

8º Ano 2º Período

Visita de estudo "A Descoberta da Natureza" -
Serra de Estrela, Seia e Belmonte (Eco-
Escola/EMRC)

Transporte, Guia de
visita

3º Ciclo 2º Período

Trabalhos Ppt "Zonas Protegidas em
Portugal"(Semana do Abade))

Equipamento 
informático

8º Ano 3º Período

"Caminhada pela Saúde" (actividade
interdisciplinar)

Grelhas de registo 2º/3º Ciclo 3º Período

Visita de estudo "Parque Natural do Vale do
Guadiana" 

Guia de visita 5º Ano 2º Período

Trabalhos Ppt “OGM’s – Agricultura Intensiva
vs Agricultura Biológica”

Materiais de desgaste 9º Ano 1º Período

Cração de Horta Biológica
Equipamento de 
jardinagem

Pré-escolar/1º Ciclo Ao longo do ano

Debates sobre a importância da agricultura
biológica e elaboração de cartazes

Materiaisde desgaste 1º Ciclo Ao longo do ano

Trabalhos Ppt "Agricultura Biológica" (Semana
do Abade)

Equipamento 
informático

8º Ano 3º Período

Floresta

A monitorização das acções a desenvolver será 
feita pelos professores responsáveis. A avaliação 

de ações ocorrerá ao nível de diferentes estruturas: 
Conselhos de Turma/ Departamentos, Reuniões de 
Núcleo de Projectos (responsável pelo PAA) e nas 

reuniões de Conselho de Eco-Escola, sendo os 
resultados registados em documentos próprios.

A monitorização das acções a desenvolver será 
feita pelos professores responsáveis. A avaliação 

de ações ocorrerá ao nível de diferentes estruturas: 
Conselhos de Turma/ Departamentos, Reuniões de 
Núcleo de Projectos (responsável pelo PAA) e nas 

reuniões de Conselho de Eco-Escola, sendo os 
resultados registados em documentos próprios.

Agricultura 
Biológica

Os alunos ainda não 
estão, de modo geral, 
sensibilizados para as 
consequências 
ambientais da 
agricultura intensiva

Sensibilizar para as 
vantagens da 
agricultura 
biológica;
Mudar de hábitos 
individuais / 
colectivos

Criação de uma
horta biológica de
ervas aromáticas,
com o
envolvendo todos
os alunos das
turmas 
participantes; 
Divulgação das
vantagens de
agricultura 
biológica.

Mar

Mobilidade / 
Transportes

Biodiversidade

Os alunos ainda não 
estão, de modo geral, 
sensibilizados para a 
necessidade da 
preservação da 
biodiversidade.

Conhecer a 
biodiversidade de 
Portugal; Sensibilizar 
para a necessidade 
de preservação da 
biodiversidade, 

Sensibilização de 
toda comunidade 

escolar; 
Divulgação da 
bidiversidade 

nacional.



Trabalhos Ppt "Poluição Sonora"
Equpamento 
informático

9º Ano 3º Período

Acção de sensibilização (Eco-Escola/PES) Diversos 3º Ciclo 3º Período

Alterações 
Climáticas

Mudança de hábitos 
individuais / 
colectivos

Diminuição da
poluição sonora
nos espaços
comuns; 
Sensibilização 
para as
consequências do
excesso de ruído;
Modificação de
hábitos 
individuais/coletiv
os.

Alimentação

Outro(s)

Ruído

Os alunos ainda não 
estão, de modo geral, 
sensibilizados para os 
danos resultantes da 
poluição sonora




