
Candidatura ao Galardão Eco-Escolas 2016-17 

 

1. Declaração de veracidade dos dados do relatório 

(anexar, assinada pela Direção da escola) 

2. Conselho Eco-Escolas 

Constituição do Conselho Eco-Escola (nº de alunos, professores, pais, funcionários, 

etc.) 

 

Frequência do Conselho Eco-Escolas (datas das reuniões) 

 

Descreva, caso existam, as alterações que foram realizadas na constituição e frequência 

do conselho Eco-Escolas: 

 

3. Auditoria Ambiental 

Foi realizada a Auditoria Ambiental à escola? 

 

Se não, porquê: 

 

Caso tenha realizado a mesma auditoria ambiental no final do ano, introduza os valores aqui 

e poderá verificar a evolução 

(anexar) 

 

A auditoria foi adaptada? 

 

Outras sugestões para novos itens na auditoria ambiental: 

 

4. Plano de Ação 

(anexar) 



 

5. Monitorização 

Que progressos foram atingidos na prossecução dos objetivos estabelecidos no Plano 

de Ação? (anexar o registo de evolução de eventuais indicadores): 

 

Como foi feita a monitorização desses progressos? 

 

Que alterações se vieram a verificar ao plano de ação inicial? 

 

Podem evidenciar alguns indicadores que demonstrem a eficácia do programa? 

Exemplo: alteração de alguns valores da auditoria ambiental, redução de consumos, 

resultados de avaliação de algumas atividades: 

 

Anexar o registo de evolução de eventuais indicadores: 

 

6. Dia Eco-Escolas 

Descreva a forma como decorreu o "Dia Eco-Escolas": 

 

7. Divulgação 

Como foi feita a divulgação do Programa Eco-Escolas na comunidade escolar? 

 

Qual o grau de envolvimento registado? 

 

Descreva todos os contactos estabelecidos com a Comunidade Local.: 

(participação dos pais, angariação de publicidade, envolvimento das autarquias, de ADA’s, da 

indústria, do comércio, imprensa, parcerias etc.) 

 

No caso do Programa ser divulgado na Internet, preencha o campo em baixo com o 

endereço da página sobre o Eco-Escolas.: 

 

No caso de não ser a 1ª bandeira: o logo do Eco-Escolas consta da página da escola? 

Sim ou Não? 



 

8. Eco-Código 

Reproduza o Eco-Código da Escola: 

Nota: escrever as frases de conduta ambiental da escola. 

 

Descreva a forma como foi elaborado: 

 

Como foi implementado? 

 

Como está a ser divulgado na comunidade? 

 

Participou no concurso Poster Eco-Código? Sim ou não? 

 

9. Balanço/Avaliação, Visitas 

BALANÇO/AVALIAÇÃO 

Foram estabelecidas metas? Considera que foram atingidas? Dê alguns exemplos: 

 

Quer realçar atividades que considera particularmente significativas neste ano letivo? 

 

Quais os principais aspetos positivos do Programa? De que forma o Programa Eco-

Escolas beneficiou a Escola? 

 

Quais as principais dificuldades à implementação do Programa? Que aspetos considera 

que devem ser melhorados? 

 

VISITAS 

A Escola foi Visitada este Ano? Sim ou não? 
 
Se sim, quando? 
 
Se sim, por quem? 
 
Comentários: 
 
 



 

10. Cenários de Futuro, Sugestões 

CENÁRIOS DE FUTURO 

Pensa continuar a implementação do Programa Eco-Escolas no próximo ano? Sim, não, 

talvez? 

 

Comentários: 

 

Na mesma escola ou noutra escola? 

 

Que gostaria de sugerir para tema do próximo ano? 

 

Se não pretende prosseguir com o Programa, qual a razão? 

 

SUGESTÕES 

Sugira eventuais ações a realizar pela coordenação nacional visando uma melhoria 
futura do Programa.: 
 

 

11. Projeto Educativo da Escola 

 
O Programa Eco-Escolas faz parte do Projeto Educativo da Escola? Sim ou não? 
Observações: 
 
 
 

12. Cerimónia do Galardão 

Pretende apresentar alguma atividade com alunos durante o Programa de Entrega do 
Galardão (30 setembro, em Aveiro)? Sim, não, talvez? 
 
 
Em caso afirmativo, descreva as caraterísticas dessa atividade: tipo, número de alunos 
envolvidos, duração, requisitos especiais, etc.: 
Se possível envie documentação sobre essa atividade (registo em papel, áudio, vídeo, etc.) 
 

 

13. Anexos 

(Anexar Fotografias, relatórios de visitas de estudo, cartazes de divulgação, entre outros.) 


