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Plano Anual de Atividades do Programa Eco – Escolas 

 

 



 

 

Calendarização 

 

Atividades 

 

Objetivos 

 

Responsáveis 

 

Intervenientes 

Ao longo do ano 

letivo 

 

1. Implementação do Jornal 

de Parede trimestral: Eco 

Noticias; 

 

1.1. Colocação no Painel 

Eco-Escolas: Regulamento e 

Conselho Eco-Escolas, Eco-

Código; informação sobre o 

que é o programa Eco-

Escolas e o Plano de Ação 

2014/2015. 

 - Informar e despertar a 

curiosidade acerca do mundo 

natural; 

 - Adotar hábitos e atitudes de 

respeito pelo Ambiente. 

 

 

- Coordenadoras 

do programa Eco– 

Escolas. 

Coordenadoras do 

Projeto 

Ao longo do ano 

letivo 

 

2. Continuação da recolha de 

rolhas, pilhas, tinteiros e 

tampas. 

- Sensibilizar para os valores da 

cidadania; 

 - Promover a educação ambiental. 

- Coordenadoras 

do programa Eco – 

Escolas  Comunidade Escolar 

Plano Anual de Atividades do Programa Eco – Escolas 

Ano Letivo 2014-2015 

 

 

 

 



Calendarização Atividades Objetivos Responsáveis Intervenientes 

Ao longo do ano 

letivo 

3. Participação em algumas 

atividades propostas pela 

A.B.A.E. e outras entidades 

ou associações: 

 

- Aperfeiçoar o desempenho 

ambiental da escola; 

- Encorajar ações que visem a as 

boas práticas ambientais;  

- Incutir consciência ecológica 

 - Coordenadoras 

do programa Eco – 

Escolas. Alunos do 2º, 3.ºciclos e 

ensino Secundário 

21 de Março 

 

 

4. Comemoração do dia 

Mundial da Floresta 

 

-Sensibilizar para a importância de 

preservar as árvores e a floresta 

na continuidade das espécies. 

 

- Coordenadoras 

do programa Eco  

Escolas. 

Comunidade escolar 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

5. Manutenção da Horta 

Pedagógica. 

- Proporcionar a partilha de 

saberes;  

 

- Desenvolver boas práticas 

agrícolas com vista à melhoria da 

fertilidade do solo; 

  

 

 - Coordenadoras 

do programa Eco – 

Escolas. 

 

 

 

 

Coordenadoras do 

programa Eco – Escolas: 

  Comunidade escolar 



-Dar vida e alegria a um espaço 

escolar a horta. 

 

-Proporcionar momentos de 

convívio. 

Ao longo do ano 

letivo 

6. Dar continuidade à 

utilidade do centro de 

compostagem. 

- Reduzir o impacto nas alterações 

climáticas através do uso do 

composto produzido na escola; 

  -Sensibilizar para a importância 

de separação de resíduos; 

- Promover socialização entre os 

alunos; 

-Utilizar o centro de compostagem, 

para o benefício da horta. 

 - Coordenadoras 

do programa Eco-

Escolas.  

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade escolar 

 



 

Calendarização Atividades Objetivos Responsáveis Intervenientes 

Ao longo do ano 

 7. Renovar as espécies 

vegetais na horta. 

 - Preservar os espaços verdes. 

Promover o desenvolvimento 

sustentável  

 - Coordenadores 

do programa Eco-

Escolas 

Comunidade Escolar 

 

 

junho 

 

8. Comemoração do Dia do 

Eco-Escolas 

 

- Estimular ações que visem a as 

boas práticas ambientais; 

 - Sensibilizar a preservação das 

espécies. 

 

Coordenadores do 

programa Eco-- 

Escolas 

 

Toda a comunidade 

educativa 

Data a definir 
9. Exposição de moinhos 

construídos pelos alunos. 

 - Perceber a importância da 

utilização dos recursos naturais na 

produção de energia; 

- Promover a reutilização de 

materiais; 

- Professoras do 

grupo Eco- 

Escolas; 

 

  - Comunidade Escolar 

 



 

 

 

 

Calendarização Atividades Objetivos Responsáveis Intervenientes 

Data a definir 

10. Colaboração com o clube 

de Teatro – Construção de 

um cenário 

- Promover a reutilização de 

materiais; 

- Sensibilizar a comunidade 

educativa para a reciclagem e 

reutilização de materiais diversos. 

 - Coordenadores 

do programa Eco-

Escolas 

Comunidade Escolar 

 

Data a definir 
11.Elaboração de um Eco-

Código de Limpeza  

- Promover o respeito e a 

preservação dos espaços 

interiores/exteriores do recinto 

escolar. 

 - Coordenadores 

do programa Eco-

Escolas 

Comunidade Escolar 

 

Data a definir 

12.Atividade de 

sensibilização sobre as 

Alterações Climáticas.   

- Fomentar o conhecimento sobre 

as causas e consequências das 

alterações climáticas 

 - Coordenadores 

do programa Eco-

Escolas 

Comunidade Escolar 

 



 

 

 

              Porto Moniz 14 de outubro de 2014 

As Coordenadoras do Projecto Eco – Escolas  

______________________________  

                                                                                                                                                                                       (Adelina Martins e Sandra Jardim) 

Orçamento 

Atividade Designação do Material Quantidade Preço 

 Sementes para a horta 

ecológica 

Sementes diversas (cebolinho, 

beterraba, Tomate, couve, 

coentros, abóbora e etc.) 

 

1 unidade de cada 

0,00 p/unid. 

-Atualização do Placard Eco -

Escolas; 

- Produção e divulgação do 

Eco – Código. 

- Folhas brancas 

- Folhas coloridas 

- Cola  

              -Cartolinas 

50 

6 

1 

5 

0.01€ p/unid. 

0.02€ p/unid.  

1.25€ 

0.30€ p/unid. 

          Total: 3.37 € 


