
COMUNICAÇÃO

� Boa tarde o meu nome é Ana Paula Soares sou a coordenadora do 

programa eco-escolas do J

do Barreiro 

� É uma instituição de ensino privado

� Constituído por 150 crianças 

Jardim de Infância e C.A.T.L  

� O nosso primeiro ano de 

ano letivo 2011-2012 é sobre esse ano que 

filme com algumas das ati

Quero chamar a atenção para a música que acompanha o vídeo (que é o 

nosso hino) que é cantado pelas nossas crianças com letra e música da 

nossa autoria.    

 

• Ao longo do nosso percurso 

lacunas existentes em 

nossas crianças sobre o mundo natural, assim, 

do nosso projeto pedagógico

realidade ecológica. 

Sendo assim surgiu a necessidade

tem como base a educação ambiental, o tema do projeto é a 

«Biodiversidade», tendo como nome «VIDA 

 

                              

COMUNICAÇÃO 

 

meu nome é Ana Paula Soares sou a coordenadora do 

Jardim Infantil Xi Coração Lavradio, concelho 

É uma instituição de ensino privado 
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ano de participação no Programa eco escolas 

é sobre esse ano que vamos de seguida visionar um 

filme com algumas das atividades mais significativas que desenvolve

Quero chamar a atenção para a música que acompanha o vídeo (que é o 
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istentes em relação às vivências e conhecimentos 

sobre o mundo natural, assim, o principal objetivo

projeto pedagógico é sensibilizar as crianças para a 

 

Sendo assim surgiu a necessidade de criarmos um projeto que 

educação ambiental, o tema do projeto é a 

rsidade», tendo como nome «VIDA VERDE». 
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Segunda as Orientações Curriculares do Ministério da 

Educação «A educação ambiental relaciona-se com a educação para a 

saúde – bem-estar, qualidade de vida – incluindo os cuidados com a 

preservação do ambiente. Manter a sala arrumada e limpa, cuidar do 

espaço exterior, não deitar lixo para o chão, etc., fazem parte do 

quotidiano do jardim-de-infância. A educação ambiental pode também 

implicar uma observação e recolha de informação e até uma intervenção 

na conservação e recuperação do património natural e cultural. Este 

contacto com a natureza e a cultura é, ainda, um meio de educação 

estética.» 

Assim sendo, o programa curricular de cada sala do Jardim 

Infantil Xicoração foi adaptado ao programa da Eco-escolas, com o 

planificar de várias ações e atividades. 

Começamos por sensibilizar toda a escola com uma reunião 

geral com finalidade de informar todo o pessoal docente e não docente, 

sobre o projeto que nos iriamos candidatar. 

Seguidamente formou-se o conselho eco-escolas, neste conselho 

participam educadoras de infância, técnicas de apoio à infância, alunos 

de várias faixas etárias, elementos da camara municipal do Barreiro e 

junta de freguesia e pais. 

Como foi visionado no filme ao longo do ano letivo propusemo-

nos a várias atividades e ações de sensibilização tais como: 

� Criação do símbolo Eco xi com o apoio dos encarregados de 

educação representantes no conselho eco-escolas; 

 

 

 



 

� Mãos à obra “ Limpar Portugal” com a campanha de limpeza do 

Bairro (Sensibilização do bairro para a falta de higiene dos cães de 

estimação, nas ruas, pedimos aos pais e às crianças para ilustrar 

panfletos e cartazes para distribuir na rua e colar nos postes e lojas da 

zona) 

� Outras iniciativas foram os Passeios – Badoka, Estufa fria, Mata da 

Machada (contatar com a natureza e a vida selvagem e conhecer o meio 

que nos rodeia) 

� Também a Comemoração do Dia do Pai (jogos tradicionais na mata 

perto da escola e lanche no final da atividade. 

� A Comemoração do Dia da Mãe foi outra ação com a promoção de 

uma atividade física- 1 Aula de Ginástica e canção do dia da mãe 

oferecida pelas crianças) Estas iniciativas tiveram uma grande adesão 

da maioria dos pais e as crianças adoraram. 

� O Concurso “ Sim, vamos criar uma árvore” foi mais uma atividade 

(construir uma árvore com embalagens de leite tetra-pack – com o 

envolvimento das crianças e dos pais, na recolha de embalagens de leite 

de casa) 

� Também participámos na Campanha de papel por Alimentos (1 

tonelada de papel igual a 100 euros em alimentos) – Envolvimento dos 

pais e dos alunos para trazerem de casa as revistas e os jornais com a 

Idas mensais aos Banco Alimentar fazer a entrega do papel e 

compreender o fundamento da ação.   

� O Concurso do Hino da Eco-escolas com o professor de Música e 

gravação do mesmo em estúdio foi outra das iniciativas.  

 

 

 

 



 

� Participámos ainda no Concurso das Escolas em Movimento (a 

nossa escola foi uma das 6 finalistas para apresentar a coreografia da 

Música Asa Delta, dos Clã, no dia das bandeiras verdes em Gondomar) 

foi divertidíssimo e as crianças adoraram. 

 

� Terminamos o ano letivo com a Festa final com a apresentação da 

dramatização da história “ Os Três Porquinhos” adaptada aos objetivos 

dos 3r (reciclar, reutilizar, reduzir) visando a preocupação ambiental. 

Com a Participação de todos pequenos e grandes. 

  Os conteúdos que trabalhámos visam melhorar o desempenho 

ambiental de cada criança e sensibilizá-las para a necessidade de 

comportamentos sustentáveis. Com estas atividades proporcionamos às 

crianças a possibilidade de despertar a curiosidade acerca do mundo 

natural. 

Esta síntese foi apenas uma pequena mostra do que se apreendeu e 

vivenciou com alguns temas abordados do programa eco escolas e do 

projeto pedagógico. Construímos um caminho para que a nossa escola 

seja efetivamente uma escola com identidade própria na comunidade e 

que incuta valores e normas para convivermos em sociedade num 

mundo mais amigo do ambiente. 

Neste ano letivo 2012-2013 estamos empenhados e motivados para 

continuar a construção de novas aprendizagens e desafios, com a alegria 

de viver num mundo melhor. 

Muito obrigado pela vossa atenção e bem hajam. 


