
EkoSkola Malta 

10 anos de empenho 





A República de Malta é composto por um 
arquipélago de três ilhas principais:  

Malta, Gozo and Comino  

Área aproximada: 
316 km2  

População: 450,000  

Densidade populacional: 
1,298 pessoas por km2  



O início … 



Seis escolas-piloto foram escolhidos 
para representar diferentes tipos de 
escolas e de diferentes partes da Ilha 

Xagħra Primary  
(Escola Estadual) 

St Julians Primary 
(Escola Estadual) 

St Edward’s College  
(Escola de Meninos 

Privados) Fgura Primary  
(Escola Estadual) 

St Joseph School 
(Escola de Meninas 

Igreja) 

Siġġiewi Primary 
(Escola Estadual) 



A situação atual ... 

Ano lectivo 

As escolas participantes no programa EkoSkola (até à data) 



A situação atual ... 

Crianças 

Relação aos números nacionais (até à data) 

Professores 

Escolas 

Conselhos 
Locais 



A situação atual ... 

Pós-secundário 

Escolas participantes EkoSkola por nível (até à data) 

Necessidades 
especiais 

Primário Secundário Primário/ 
Secundário 



Progresso nas Escolas … 

Prêmios de 
bronze    

EkoSkola prêmios como% de escolas participantes (até à data) 

Bandeiras 
verdes  

Prêmios de 
prata   
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Pessoal … 



Os patrocinadores … 

2003: MRRA patrocina EkoSkola 

2005: HSBC torna-se um patrocinador 

2006: Wasteserv Malta Ltd torna-se um patrocinador 

2007: MEE nomeia professores EkoSkola e torna-se 
o principal patrocinador 

2011: MGOZ e MTCE se tornar patrocinadores 

Custos de funcionamento EkoSkola 160.000 € por ano 

Ministry for Resources 
and Rural Affairs 

Ministry of Education 
and Employment 

Ministry for Gozo Ministry for Tourism, 
Culture and the 

Environment 



Comunicação … 

EkoSkola eNewsletter 



Comunicação … 

Site EkoSkola: http://www.ekoskola.org.mt/ 



Comunicação … 

EkoSkola Facebook: www.facebook.com/ekoskola 



Comunicação … 

Programas de TV e Rádio 



Comunicação … 

Apoio visitas escolares 



Eficácia do programa … 

Source:  Grech, S.M. (2010) Evaluating the impact of the EkoSkola programme on the 
Maltese Education System. Unpublished BEd (Hons) dissertation.  

O aquecimento global não está causando 
qualquer alteração nos padrões climáticos  



Eficácia do programa … 

Source:  Grech, S.M. (2010) Evaluating the impact of the EkoSkola programme on the 
Maltese Education System. Unpublished BEd (Hons) dissertation.  

Os danos na camada de ozônio provoca o aquecimento global  



Eficácia do programa … 

Source:  Grech, S.M. (2010) Evaluating the impact of the EkoSkola programme on the 
Maltese Education System. Unpublished BEd (Hons) dissertation.  

Você vê um monte de lixo no chão após o intervalo?   



Eficácia do programa … 

Source:  Grech, S.M. (2010) Evaluating the impact of the EkoSkola programme on the 
Maltese Education System. Unpublished BEd (Hons) dissertation.  

A sua escola utilizar papel reciclado?  



Eficácia do programa … 

Source:  Grech, S.M. (2010) Evaluating the impact of the EkoSkola programme on the 
Maltese Education System. Unpublished BEd (Hons) dissertation.  

Você participa de atividades ambientais?  



Eficácia do programa … 

Source:  Grech, S.M. (2010) Evaluating the impact of the EkoSkola programme on the 
Maltese Education System. Unpublished BEd (Hons) dissertation.  

Você incentiva seus amigos a cuidar do meio 
ambiente?  



Outra pesquisa … 

Influência Intergeracional de Educação 
Ambiental (2011) 
– “Experiências autênticas que as crianças possam experimentar 

reais problemas ambientais e fazê-los sentir importantes 
catalisadores de mudança. ... escolas não seguintes 
programas ambientais parecem ser deficiente em fazê-lo. Esta 
disparidade ficou evidente quando se compara com as escolas 
não EkoSkola EkoSkola.” 

– “… crianças que frequentam EkoSkola falar sobre as 
atividades ambientais realizadas na escola. Este padrão é um 
componente-chave para a influência entre gerações a ter 
lugar…” 



Outra pesquisa … 

Viagem ao empoderamento: Um estudo de 
caso do programa EkoSkola menos duas 
escolas primárias locais. (2011) 
– “EkoSkola é um programa que oferece uma excelente 

oportunidade para os alunos a experimentar capacitação.” 

– “Quando uma abordagem participativa genuinamente 
democrática foi adotada em experiências EkoSkola ... os 
alunos a desenvolver as habilidades necessárias para a 
definição de metas apropriadas, identificando estratégias e 
recursos relevantes para esse objetivo e, eventualmente, 
envolver-se em auto-avaliação.” 



Reunião tomadores de 
decisão … 

Incentivar reuniões com os conselhos locais 



Reunião tomadores de 
decisão … 

Apresentando propostas ao Ministro de Gozo 
novamente o programa Eco-Gozo  



Reunião tomadores de 
decisão … 

O Parlamento EkoSkola 



Conceito global … 
• jovens decisores políticos e deputados 

assuntos debate nacional sobre 
qualidade de vida 

Processo … 
• Um tema é escolhido 

• Compilação de ideias das crianças sobre o 
tema em uma moção parlamentar 

• Aprovação do movimento pelas comissões 
ES 

• Crianças (com o professor) desenvolver a 
sua apresentação ao parlamento 



Reunião tomadores de 
decisão … 

Apresentação de memorando aos líderes de 
partidos políticos antes das eleições gerais 



Outras iniciativas … 

Decisores políticos influenciam re ESD 



Outras iniciativas … 

Auditoria ambiental do Palácio do Presidente 



Outras iniciativas … 

Seminários anuais e cerimônias de premiação 



Outras iniciativas … 

A integração dos programas FEE 

Eco-Comunidade 



Other initiatives … 

Escola-Comunidade projetos de ligação 



Conceito global … 
• apoiar financeiramente as escolas que 

querem iniciar projectos de base 
comunitária 

Processo … 
• Marque uma Manifestação de Interesse 

• Seleção por um painel de especialistas 

• Apresentação de aplicação detalhada 

• A implementação do projeto 

• Entrega do Relatório Final 

• Disseminação 



Outras iniciativas … 

Lançamentos 
de tartaruga 



Outras iniciativas … 

Networking com as escolas locais e estrangeiros 



Outras iniciativas … 

Seminário eTwinning 



Outras iniciativas … 

Cimeira dos Jovens Ambiental 



Conceito global … 
• Crianças debater e expressar suas 

preocupações sobre o desenvolvimento 
sustentável 

Processo … 
• Na escola: identificar as suas 

preocupações sobre o seu futuro 

• Na Cimeira: partilhar as suas 
preocupações e produzir uma 'declaração' 

• Divulgação de 'declaração' 

• Alvo: Cúpulas regionais ou internacionais, 
através de vídeo conferência 



Outras iniciativas … 

Pré-serviço e em-serviço formação de professores 



Outras iniciativas … 

Atingir metas mais elevadas! 



Outras iniciativas … 

Ninu e Nina 

Somos criaturas ocupadas. 

Planejamos frente ... trabalhando 
duro hoje para garantir uma 
melhor qualidade de vida no 
presente ... bem no futuro. 

Nós também fazemos o melhor 
uso dos recursos disponíveis. 

Trabalhamos de forma eficiente e 
eficaz como uma equipe. 

No entanto, somos um símbolo 
vivo do que um único indivíduo 
pode fazer. 
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