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O que é o Projecto Eco-Escola?
É um programa vocacionado para a Educação Ambiental e 
para a Cidadania.
Destina-se às escolas do ensino básico e visa encorajar 
acções e reconhecer o trabalho desenvolvido pela escola em 
benefício do ambiente.



O que é uma Eco-Escola?
É uma escola que olha para o futuro.
É uma escola que caminha rumo ao desenvolvimento sustentável.
É uma escola diferente porque respeita o ambiente.



Objectivos de um Eco-Escola:
Contribuir para uma melhoria global do ambiente da Escola e da Comunidade.
Tomar consciência de que simples atitudes individuais podem, no seu 
conjunto, melhorar o ambiente global.



TEMAS

Obrigatórios
Água / Resíduos / Energia
Mar
Floresta
Biodiversidade

Facultativos

Mobilidade
Ruído
Alterações climáticas
Espaços Exteriores( escola e arredores)
Agricultura biológica



• 12 Conselhos

• Está nas nossas mãos mudar atitudes e comportamentos e passar à acção. Torne-se um cidadão 
energeticamente mais eficiente.

• Ilumine melhor a sua vida

• Poupe com uma ideia luminosa

• Aproveite toda a energia natural que puder

• Viva de acordo com as estações do ano

• Premeie a eficiência dos equipamentos

• Desligue os equipamentos no botão

• Pense rápido quando abre o frigorífico

• Opte sempre pela carga máxima

• Lave a baixas temperaturas

• Aqueça a comida em recipientes eficientes

• Use o microondas para micro refeições

• Entre na era do computador portátil

• Mais eco. Mais futuro.



Exemplo do que cada disciplina pode fazer:

• LP – Fazer o código Eco; Versos; 
Quadras Ecológicas.

• Ing. – Traduzir o código Eco; aprender as 
palavras relacionadas com eco escolas.

• Fran. - Traduzir o código Eco; aprender as 
palavras relacionadas com eco escolas.

• TIC – Criação de um blog eco escolas.



• CN – Fazer a recolha da compostagem. 
Implementar no bar comida biológica.

• EF – Peddy paper sobre o ambiente.

• EV e EVT– Árvores de Natal com material 
reciclado. Máscaras de carnaval com 
material reciclado.

• Música – Fazer uma canção ecológica 
com letra e música. Hino eco-escolas. 
Construção de instrumentos musicais com 
material reciclado.



• ET – Fazer coroas de natal, centros de 
mesa tudo em material reciclado.

• Teatro – Peça de teatro sobre o tema 
ambiente.

• Fotografia e vídeo – Concurso de 
fotografia. Cartazes. Repórteres do 
ambiente.

• FQ – Contruir fornos solares. Carrinhos 
solares.

• Mat. – Concurso de papagaios com 
material reciclado com formas 
geométricas.



• AP – Organizar um desfile com roupas 
feitas de materiais reciclados.

• Geog. – Explorar os filmes “Uma verdade 
inconveniente” e “Engenharia ecológica”. 
Alterações climáticas.

• Hist. – Fazer uma pesquisa da história da 
reciclagem, dos países que mais reciclam, 
o que é que já fazem.

• EMRC – Visita de estudo ecológica, etar, 
museu da água.

• Clubes - Horta Biológica, Pomar e Lago –
Plantar alfaces, coentros, frutos. 



• Isto não é um projecto meu, é um projecto 
da escola, e só faz sentido se todos 
colaborarem.

• Vamos fazer da nossa escola uma escola 
eco, dos nossos alunos eco alunos, e nós 
eco professores.

• Vamos pensar verde, o que é que todos 
podemos fazer para colocar a nossa 
escola no topo das eco escolas. 


