
Projetos | desafios de vários tipos 

1 - Recolha, triagem e valorização de resíduos vários: 

eletrónicos, roupas, carros, óleos, etc. 

2 - Reportagens sobre resíduos e sobre energia; 

3 - Vida saudável: alimentação, mobilidade sustentável, hortas-bio; 

4 - Outros: biodiversidade; etc. 

Desafios para as Eco-Escolas 2015/16 

Objetivos 
- Motivar para a abordagem de temáticas específicas 
- Evidenciar boas práticas  
- Premiar e equipar escolas, professores a alunos 



Coordenação: 
 
 
 

Objetivo: 
Recolha e maior informação sobre reciclagem de 
REEE e pilhas; 
Responsabilidade social 
 
Atividades: 
Recolha | Geminação* 
Atividades criativas |  
Recriar: constrói  o Depositrão 
Mural REEE 
Banda Desenhada 
Selfie criativa 
 
Prazos: 
INSCRIÇÃO | Recolha: 9 novembro; Geminação: 15 
dezembro; Desafios criativos: 31 janeiro 
ENTREGA TRABALHOS | DESAFIOS CRIATIVOS 
Desafios criativos: 29 fevereiro (Depositrão); 30 de 
maio 
 
Prémios: 
150 a 200€* por 300Kg de REEE; sacos cama nas 
atividades criativas 
 
 * recolha e prémios em conjunto com outra 
instituição da comunidade: lar, associação juvenil, 
junta de freguesia, bombeiros, outras escolas não 
Eco-Escolas, etc.  

Site: www.geracaodepositrao.abae.pt 

Em parceria com: 
 
 
 

Geração Depositrão 8 

Inscrição e envio de trabalhos na plataforma Eco-Escolas  
www.ecoescolas.abae.pt/plataforma (login e password habituais) 

ecoescolas.abae.pt/geracao-depositrao-geminacao/ 

http://www.ecoescolas.abae.pt/plataforma
http://www.ecoescolas.abae.pt/plataforma


Coordenação: 
 
 
 

Objetivo: 

Recolha e maior informação sobre 
processo de reciclagem de roupas. 
Responsabilidade social 

 

Atividades: 
Recolha 
Criação de um saco de compras 

 

Prazos: 
INSCRIÇÃO – até 31 de janeiro 
TRABALHOS – até 30 de maio 

 
Prémios: 

Máquina de costura, máquina 
fotográfica, disco externo 

 

Nas ilhas haverá características 
especiais. Ver regulamento. 

Site: www.roupasusadas.abae.pt 

Em parceria com: 
 
 
 

Roupas usadas 

Inscrição e envio de trabalhos na plataforma Eco-Escolas  
www.ecoescolas.abae.pt/plataforma (login e password habituais) 

http://www.ecoescolas.abae.pt/plataforma
http://www.ecoescolas.abae.pt/plataforma


Coordenação: 
 
 
 

Objetivo: 

Observação e registo de carros 
abandonados e “monstros” 

 

Atividades: 
Registo e SIG online de carros 
abandonados e “monstros” 

 

Prazos: 
INSCRIÇÃO - até 31 de janeiro no site do 
desafio 
REGISTOS - até 15 de junho 

 
Prémios: 
smartphone (professor) 

Power bank (alunos) 

 

Site: valorcar.citybox.pt 

Em parceria com: 
 
 
 

Desafio Valorcar 



Coordenação: 
 
 
 

Objetivo: 

Dar a conhecer o conceito FSC 
Reutilização e reciclagem 
Incremento da fruta na alimentação 

Descrever as propriedades do fruto 

 

Atividades: 
Criar um fruto com embalagens Compal 
com símbolo FSC 

 

Prazos: 
INSCRIÇÃO - até 29 de fevereiro 
TRABALHOS – até 21 de abril 

 
Prémios: 

500 € para as escolas vencedoras Site: www.embalagensdefruta.abae.pt 

Em parceria com: 
 
 
 

Desafio Tetra pak | Compal 

Inscrição e envio de trabalhos na plataforma Eco-Escolas  
www.ecoescolas.abae.pt/plataforma (login e password habituais) 

http://www.ecoescolas.abae.pt/plataforma
http://www.ecoescolas.abae.pt/plataforma


Coordenação: 
 
 
 

Objetivo: 

Divulgar as hortas biológicas nas Eco-
Escolas 

 

Atividades: 
Preenchimento da “ficha da horta” 

Evidências da horta em 3 momentos do 
ano 

 

Prazos: 
INSCRIÇÃO - até 31 de janeiro 
REGISTOS – outono/inverno até 29 
fevereiro; inverno/primavera até 21 abril; 
primavera/verão  até 15 junho 

FICHA - até 15 junho  

 
Prémios: 
a definir: compostores, equipamentos para 
a horta, etc. 

 

Site: www.hortasbio.abae.pt 

Em parceria com: 
 
 
 

Hortas Bio nas Eco-Escolas 

Inscrição e envio de trabalhos na plataforma Eco-Escolas  
www.ecoescolas.abae.pt/plataforma (login e password habituais) 

http://www.ecoescolas.abae.pt/plataforma
http://www.ecoescolas.abae.pt/plataforma


Coordenação: 
 
 
 

Objetivo: 
Integrar os conceito sobre alimentação 
saudável e sustentável no dia a dia  da 
escola 
 
Atividades: 
Investigar sobre alimentação saudável e 
sustentável 
Painel das bebidas 
Eco-lancheira 
Eco-ementas 
Eco-cozinheiros 
 
Prazos: 
INSCRIÇÃO E QUIZZ - até 31 de janeiro 
TRABALHOS -  ementas até 29 fevereiro; 
painel e lancheiras até 21 abril 
 
Prémios: 
a definir 
 

Site: alimentacaoss.abae.pt 

Alimentação saudável e sustentável 

Inscrição e envio de trabalhos na plataforma Eco-Escolas  
www.ecoescolas.abae.pt/plataforma (login e password habituais) 

http://www.ecoescolas.abae.pt/plataforma
http://www.ecoescolas.abae.pt/plataforma


Coordenação: 
 
 
 

Objetivo: 

Investigar sobre o tema 

 

Atividades: 
reportagens sobre energia: 
fotorreportagen; videorreportagem 

 

 
Prazos: 
INSCRIÇÃO – até 31 de janeiro 
TRABALHOS – até 30 de maio 

 

 
Prémios: 

Action cameras para 3 alunos 
Tablet para o professor 

Site: ecoreporter.abae.pt 

Em parceria com: 
 
 
 

Eco-repórter da energia 

Inscrição e envio de trabalhos na plataforma Eco-Escolas  
www.ecoescolas.abae.pt/plataforma (login e password habituais) 

http://www.ecoescolas.abae.pt/plataforma
http://www.ecoescolas.abae.pt/plataforma


Coordenação: 
 
 
 

Objetivo: 

Observação, registo e identificação da 
biodiversidade local e nacional 

 

Atividades: 
Registo no biodiversity4all 
Registo na página ABAE 

 

Prazos: 
INSCRIÇÃO – até 31 de janeiro 
REGISTOS – até 30 de maio  
 

Prémios: 
a definir 

 Site: biodiversity4all.abae.pt 

Em parceria com: 
 
 
 

Desafio Biodiversity4all 

Inscrição e envio de trabalhos na plataforma Eco-Escolas  
www.ecoescolas.abae.pt/plataforma (login e password habituais) 

http://www.ecoescolas.abae.pt/plataforma
http://www.ecoescolas.abae.pt/plataforma


Coordenação: 
 
 
 

Objetivo: 

Monitorização do efeito das ações Eco-
Escolas nos consumos da escola 

 
Atividades: 
Brigada verde da monitorização: 
registo de consumos de água e energia 

 

Pelo menos 1 vez por mês 

 

Prazos: 
janeiro a junho de 2015 

(não necessita de inscrição) 

 
Prémios: 
sorteio de tablet entre as escolas 
participantes 

 

Brigada verde da monitorização 

Registos na Ficha de Acompanhamento - plataforma Eco-Escolas  
www.ecoescolas.abae.pt/plataforma (login e password habituais) 

http://www.ecoescolas.abae.pt/plataforma


Coordenação: 
 
 
 

Objetivo: 

Divulgar o código de conduta ambiental  
da escola 

 

Atividades: 
Realização de poster 

 

Prazos: 
TRABALHOS – entrega do trabalho físico 
até 20 de junho 

(não necessita de inscrição) 

 
Prémios: 

a definir: visitas de estudo, 
equipamentos para a escola (tablets, 
máquinas fotográficas, edição dos 
pósteres vencedores) 

Site: www.ecocodigo.abae.pt 

Poster Eco-código 

O poster deve ser entregue na ABAE ou enviado por correio. 



Coordenação: 
 
 
 

Objetivo: 

Visibilidade ao trabalho das Eco-Escolas 

 
Atividades: 

Ações na comunidade 

Publicação  online 

 

Prazos: 
Publicação da semana GAD 

 
Prémios: 
sorteio de voucher em 
empreendimento chave verde 
(professor) 

 

Global Action Days 

18-24 
April 
2016 

ecoschools.global/global-action-days 
Grupo internacional no FB:  

www.facebook.com/groups/683208545141374/?ref=bookmarks 

Página nacional no Facebook: 
 www.facebook.com/Globalactiondaysportugal-420879751456283/?ref=bookmarks 

Página nacional: 

 www.gad.abae.pt (login e password da plataforma Eco-Escolas) 

Em 22 de abril 2016 



Coordenação: 
 
 
 

Objetivo: 
- Auditoria, sugestões e compromissos 
por uma mobilidade sustentável 

- Envolvimento de escolas e municípios 

 

Atividades: 
- Auditoria da mobilidade em torno da 
escola 
- Registo de sugestões e compromissos 
no pergaminho, livros e sig online 

- Passagem do testemunho à próxima 
escola 

 

Prazos: 
2015-2016 
Para participar: contactar o município 
ou a ABAE 

 

Site: www.rotados20.abae.pt 

Rota Eco-Escolas | Rota dos 20 

Registo de ocorrências no SIG online: 
http://sig.ecoescolas.abae.pt 



Coordenação: 
 
 
 

Objetivo: 

Alertar para a conservação dos 
ecossistemas mediterrânicos, 
nomeadamente da espécie lince-ibérico. 

 

Atividades: 
Criação de jogo 

Criação de vídeo 

 

Prazos: 
INSCRIÇÃO: 30 janeiro 
TRABALHOS: 29 abril 
enviar para: pedagogico@zoo.pt 

 
Prémios: 

Visitas de estudo ao Jardim Zoológico, ao 
Parque de Natureza de Nodar e à Serra da 
Malcata 

Site: http://www.zoo.pt/site/educacao.php?contentid=25 

Em parceria com: 
 
 
 

Nós e o Lince 



Coordenação: 
 
 
 

Objetivo: 

Desenvolver a originalidade e 
criatividade dos jovens, na proposta de 
um carro ecológico. 

 

Atividades: 
Desenho de um “carro de sonho”, de 
preferência ecológico 

 

Prazos: 
ENVIO DE TRABALHOS: até 29 fevereiro 

 

Prémios: 

Tablets 

 

Em parceria com: 
 
 
 

Carro de sonho 

Site: www.toyota.pt/world-of-toyota/articles-news-events/Passatempo-carro-de-sonho.json 



Coordenação: 
 
 
 

Objetivo: 

Divulgar as causas e consequências da 
poluição luminosa e contribuir para a 
diminuir da mesma  

Promover o interesse pela Astronomia 

 

Atividades: 
Concurso de desenho infantil para 
ilustração de um calendário escolas 
2016/2017 

 

Para mais informações contactar: 

geral@nuclio.pt 
nelsonfq@gmail.com 
rosa.doran@gmail.com 

Site: dsr.nuclio.pt/concurso 

Em parceria com: 
 
 
 

Dark skies rangers 


