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Grupo de trabalho - 8
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Metodolog ia   Proposta

Proposta de distribuição do tempo

• Apresentação e ponto 1 - 30 minutos

• Ponto 2 - 20 minutos

• ponto 3 e 4 aproximadamente 60 minutos

(hora prevista de fim: 19h30m - flexível) 



Apresentação dos participantes

• Nome

• Escola

• Grau de ensino

• Experiência no Programa Eco-Escolas (anos)

• Intervenção noutros projetos de educação ambiental para a 

sustentabilidade



Registo de Aspetos Importantes



























Plano de Ação - Planificação de atividades

 

Tema Diagnóstico/ 
situação a 
melhorar 

Objetivo(s) Meta (s) Ações e 
atividades 
previstas 

Recursos Intervenientes Calendarização Avaliação – 
instrumentos 
e indicadores 

 
 
Energia  

Articulação 
vertical e 
horizontal entre 
professores e 
alunos na 
realização de 
um forno solar 
exemplificativo 
de uma energia 
alternativa às 
existentes 

- Implementar a 
metodologia do 
trabalho de projeto 
na construção de um 
forno solar  
- participar na 
confecção do lanche 
da caminhada anual 
ao parque de Lamas 
(ovos 
cozidos/estrelados) 

- verificar que 
alunos e 
professores de 
diferentes graus 
de ensino 
mobilizam 
conhecimentos 
e esforços na 
concretização 
de um projeto 
de utilização de 
uma energia 
alternativa às 
usuais, mas não 
poluente. 

- 1-sensibilização 
para a temática e 
mobilização dos 
intervenientes 
2- planificação das 
diferentes fases do 
projeto e sua 
integração nos 
conteúdos 
curriculares das 
disciplinas de 
Matemática , Física , 
Línguas e EV. 
3- recolha de 
materiais 
- execução do forno 
4- usufruto do 
trabalho levado a 
cabo no 
piquenique/convívio 
integrado na 
Caminhada anual ao 
Parque Natural. 

Materiais 
recicláveis ou 
obsoletos (ex: 
velhos 
retroprojetores), 
papelão, folhas 
de alumínio  
Cola,  
Arame 
Fita-cola 
Alumínios velhos  
Película 
aderente, 
Régua 
Tesoura 
Elástico 
Fita isolante 
Fita métrica 
… etc… 
 

Professores de 
diferentes 
disciplinas  e 
alunos de 
diferentes anos 
e ciclos do 
Agrupamento  
Elementos do 
Parque Natural  
Elementos do 
município 

Fases 1 e 2: mês 
de junho do ano 
letivo anterior à 
implementação 
do projeto 
Fases 3: ao longo 
do ano letivo 
subsequente 
Fase 4: mês de 
maio, no parque 
natural 

- verificação do 
nº de alunos e 
professores 
participantes 
no projeto em 
dois anos 
diferentes e 
comparação 
dos resultados 
 
- observação 
direta 
- relatórios  
de professores 
e alunos 
- registo 
fotográfico 
-vídeo 

 

Frases: Para aprender a usar, um forno solar, vou fabricar;  Com este forno solar, até eu sei cozinhar!      
Elementos do grupo de Trabalho: Rita e Ricardo 

 















Trabalho em grupo
- 3  g r u p o s  -

Temas base
• Água
• Resíduos
• Energia

Temas complementares
• Biodiversidade
• Ruído
• Floresta
• Espaços exteriores
• Alterações climáticas

Temas do ano
• Agricultura Biológica
• Mar
• Transportes/Mobilidade sustentável
• Alimentação Saudável e Sustentável



Trabalho em grupo

Realização/simulação do inquérito de auditoria ambiental para o 
tema escolhido



Elementos do Plano de Ação

Diagnóstico

(situação a 

melhorar)

Objetivos a atingir

(incluir metas)

Ações, medidas e 

atividades previstas

Concretização Indicadores de 

monitorização e 

avaliação das 

ações

Objectivos a atingir Metas
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Eco - Código



Sugestões


