
Diagnóstico 
(situações a 

melhorar) 

Objetivo(s) Meta(s) Ações e Atividades Previstas Concretização Avaliação- instrumentos e 
Indicadores 

 (de monitorização e avaliação de 
ações) 

Recursos Intervenientes Calendarização 

 
 
 
- Falta de hábitos 
de separação de 
resíduos 
- Desvalorização 
de materiais 
 
- Reutilização de 
materiais - Envolver a 

comunidade escolar 
e o meio envolvente 
na dinamização do 
programa Eco-
Escolas 

- Valorizar a 
reutilização de 
resíduos 

 

  
- divulgação dos 
valores  de resíduos 
recolhidos 

- Manutenção de ecopontos de recolha 
seletiva em diversos espaços da escola 

 - Ecopontos  Grupo Eco-escola  Ao longo do 
ano 

 

- Participação no programa de recolha de 
tinteiros e toners  

-  Tinteiros e 
toners 

- Comunidade 
escolar 
- Grupo eco-
escola  

  Ao longo do 
ano 

Quantidade recolhida 

- Participação no programa “Geração 
Depositrão 6” 

- Resíduos 
diversos 

 - Comunidade 
escolar 

 Ao longo do 
ano 

Quantidade recolhida 

- Recolha de tampas de plástico para fins 
de solidariedade social 

- tampas  Comunidade 
escolar 

 Ao longo do 
ano 

Volume recolhido 

- Participação no programa “Pilhão” 

- pilhas  Comunidade 
escolar 

 Ao longo do 
ano 

Quantidade recolhida 

- Decoração de salas com enfeites de Natal 
em materiais reutilizáveis. 
- Exposição da Turma PIEF - presépio 

Materiais 
reutilizados; 
cartolinas e 

outros. 

 Professores de EV 
e ET; alunos do 
Agrupamento 

Novembro e 
dezembro 2014  

 

- Confeção de fatos de Carnaval com 
material reutilizável. 

Materiais 
reutilizados; 
cartolinas e 

outros. 

Professores de EV 
e ET; alunos do 
Agrupamento 

Fevereiro 2014  

Projeto Green Cork Escola 2013/2014  - 
recolha de rolhas e concurso máscaras de 
cortiça 

 Materiais 
reutilizados; 
cartolinas e 
outros. 

   Ao longo do 
ano 

Quantidade recolhida 

   

 

    

 
Plano de ação para o tema: 

___Resíduos_______________________ 
 



   

 

    

   

 

    

 
 

 

 

 

 

Diagnóstico 
(situações a 

melhorar) 

Objetivo(s) Meta(s) Ações e Atividades Previstas Concretização Avaliação- instrumentos e 
Indicadores 

 (de monitorização e avaliação de 
ações) 

Recursos Intervenientes Calendarização 

 - Desvalorização 
de materiais 
 
- Reutilização de 
materiais 

 - Incentivar a 
reutilização de 
materiais 
 
- Rentabilizar 
recursos e estimular 
a criatividade 
 
- Desenvolver o 
espírito de 
entreajuda e de 
solidariedade 

   Colaboração no Projeto “Mão Solidária” 
Projeto que envolve a recolha de roupa e 
brinquedos usados. 
Projeto coordenado pela Técnica de 
Intervenção Local  

 Roupas e 
brinquedos 
usados 

 Turmas PIEF, 
Grupo Eco-
escola  
Comunidade 
educativa  

A partir de Março 
de 2014 

  

 Construção de brinquedos e outros 
objetos 

   Grupo Eco-
escola 

 2.º e 3.º periodos   

          

          

Plano de ação para o tema: 
____________________Resíduos_____________ 

 



          

          

 

 

 

 

Diagnóstico 
(situações a 

melhorar) 

Objetivo(s) Meta(s) Ações e Atividades Previstas Concretização Avaliação- instrumentos e 
Indicadores 

 (de monitorização e avaliação de 
ações) 

Recursos Intervenientes Calendarização 

 - Falta de 
informação / 
formação no 
consumo de 
energia 
- Reduzido 
conhecimento  

- Sensibilizar a 
comunidade escolar 
para a poupança 
energética; 
 - Explicar o que é a 
energia, de onde 
vem, como é 
produzida, para que 
serve, a partir de 
uma vertente 
lúdico-pedagógica. 
- Conhecer o 
conceito de 
eficiência 
energética. 
- Promover o 
conhecimento das 
energias 
alternativas e as 

  
Fomentar hábitos 
de poupança 

 Visita à Central fotovoltaica  Central 
fotovoltaica 

   20 de Março  Interesse dos alunos 

 Aulas de Energia 
 

 Materiais 
disponibilizados 
pelos 
dinamizadores 

 Equipa da 
Missão up – 
Galp Energia 
Alunos das 
turmas de 1.º e 
2.º ciclos 

 Data a definir    Empenho e interesse dos alunos 

  
Demonstrações dinamizadas pelos 
alunos do grupo Eco-escolas utilizando 
os materiais dos kits “Experimenta 
Energia” para os alunos do 1.º ciclo 

 Kits  
“Experimenta 
Energia” 

 Grupo Eco-
escolas  

 3.º período  Empenho e interesse dos alunos 

 Transmissão dos conhecimentos nas 
aulas de Educação Visual e Tecnológica 
(nas turmas de 5.º ano) e de Ciências 
Naturais e Ciências Físico-Químicas 
(turmas de 8.º ano) 

       Resultados da avaliação dos 
conhecimentos 

 

Plano de ação para o tema: 
__Energia________________________ 
 



vantagens da sua 
utilização 
 
- Promover a 
sensibilização e 
educação das 
comunidades para a 
eficiência 
energética, redução 
do consumo de 
energia e produção 
de energia a partir 
de fontes 
renováveis. 

     

     

          

 
  



Diagnóstico 
(situações a 
melhorar) 

Objetivo(s) Meta(s) Ações e Atividades Previstas Concretização Avaliação- instrumentos e Indicadores 
 (de monitorização e avaliação de ações) 

Recursos Intervenientes Calendarização 

  
- Reconhecer que 
a água é um 
recurso sujeito a 
eleva da poluição. 
 
- Conhecer 
algumas 
propriedades da 
água 
 
- Reduzida 
percentagem de 
água doce do 
planeta 
- Falta de 
informação sobre 
a qualidade da 
água 
 
- Falta de hábitos 
de poupança de 
água 
 

  
 
- Conhecer algumas 
propriedades da 
água 
- Realizar atividades 
experimentais 
- Conhecer o ciclo 
da água 

   Projeto “Pais com a Ciência – Ciência na 
planície” – Atividades laboratoriai se  
experimentais desenvolvidas nas AEC. 
Parceria entre  universidade de Aveiro 
(Centro de Ciência Viva) e a empresa 
“Tempos Brilhantes” 

 Materiais de 
laboratório e 
outros 

 Alunos 1.º ciclo 
Professores das 
AEC 
Empresa: 
“Mentes 
Brilhantes” 

 Ao longo do 
ano 

 Empenho dos alunos 

 Peça de Teatro – A Festa da Água 
Público: Pré-escolar, 1º e 2º ciclos 

 Materiais 
diversos 

 Atelier de 
bricolage/ 
Grupo de 
Teatro 

 27 de Março  Empenho dos alunos 

 Transmissão dos conhecimentos nas aulas 
de Ciências Naturais (turmas de 8.º ano) 

   Alunos 8.º ano 
Professora de 
Ciências 
Naturais 

 Ao longo do 
ano 

 Resultados da avaliação dos conhecimentos 

          

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de ação para o tema: ___Água __ 
  



 
 
 

Diagnóstico 
(situações a 
melhorar) 

Objetivo(s) Meta(s) Ações e Atividades Previstas Concretização Avaliação- instrumentos e Indicadores 
 (de monitorização e avaliação de ações) 

Recursos Intervenientes Calendarização 

- 
Desconhecimento 
das espécies 
autóctones 
 
Desconhecimento 
dos efeitos 
negativos da 
atuação humana 
sobre a fauna e 
flora da região 
 
Desconhecimento 
do valor dos 
recursos naturais 
da região 

  
 
 
- Alertar para a 
responsabilidade 
pela preservação 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 

  Estação Biológica do Garducho - 
 “Apadrinhamento de uma Ave” 
Participação no processo de devolução à 
natureza de 2 abutres e 5 grifos  

 Disponibilizad
os pelo CEAI 

 CEAI – Centro 
de Estudos da 
Avifauna Ibérica 
Alunos do 1.º 
ciclo, 2.º ciclo e 
8.º ano 

 30 de janeiro   

 Construção de um abutre   Materiais 
diversos 

 Alunos de 7.º 
ano 
Professora de 
EVT 

 A partir de 
Março 

  

 Visitas de Estudo ao Baldio das Ferrarias, 
Herdade da Contenda e outros perímetros 
florestais da região 

 Transporte  Alunos do 
curso CEF de 
Silvicultura e 
Caça 

 Ao longo do 
ano 

  

 Canteiro de plantas aromáticas 
E espaço de plantas suculentas 

 Sementes, 
plantas 
material de 
jardinagem 

 Grupo Eco-
escola 

 Ao longo do 
ano 

 Desenvolvimento das plantas 

          

          

 
  

Plano de ação para o tema: 
_________Biodiversidade________________________  



Diagnóstico 
(situações a 

melhorar) 

Objetivo(s) Meta(s) Ações e Atividades Previstas Concretização Avaliação- instrumentos e 
Indicadores 

 (de monitorização e avaliação de 
ações) 

Recursos Intervenientes Calendarização 

 - Desconhecimento 
das vantagens da 
prática da 
agricultura biológica 
 
- Desvalorizar das 
práticas agrícolas 
tradicionais 

 - Evidenciar as 
vantagens da 
prática da 
agricultura 
biológica 
- Despertar o 
interesse pelas 
práticas agrícolas 
tradicionais  
da região 

  
 

 Horta Biológica – Espaço dividido pelos 
alunos do 1.º ciclo e PIEF 

Plantas, 
sementes e 
instrumentos 
de jardinagem 
(agrícolas) 

 Alunos 1.º 
ciclo, PIEF e 
grupo Eco-
escolas 

 Ao longo do 
ano 

 As colheitas e/ou comercialização dos 
produtos produzidos  

 Transmissão dos conhecimentos nas aulas 
de Ciências Naturais (turmas de 8.º ano) 

   Alunos de 8.º 
ano Professora 
de Ciências 
Naturais 

 Ao longo do 
ano 

 Resultados da avaliação dos conhecimentos 

          

          

          

          

          

          

          

 

Plano de ação para o tema: ___Agricultura Biológica_____ 
 


