Temas

Energia

Diagnóstico (situações a
melhorar)

Fraco conhecimento sobre
energias renovávelis

Objetivo(s)

Sensibilizar a
comunidade
educativa para o
uso das energias
renováveis,
diminuindo o uso
das energias
tradicionalnais

Meta(s)

Construção
de 30
objectos
que
funcionem,
utilizando
energias
renováveis e
materiais
reciclados

Ações e Atividades Previstas

Concretização Recursos

Sensibilização para o uso das
energias renováveis - palestra

Vídeo, projector,
auditório

Concurso de construção - Ideias
criativas funcionais,

1 Painel fotovoltaico, 1
motor por grupo.
Grelhas de registo

Exposição dos trabalhos

Trabalho com cartaz
Sala do municiono

Elementos do Grupo: Frederico Amador, Vitória Maria Domingues Ramos, Vítor Rui Silva Carneiro, Maria Elisa Taveira, Cristina Maria Calisto Neto, Ana Luisa Fe
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Concretização Intervenientes

Concretização Calendarização

Avaliação: INSTRUMENTOS

Avaliação: INDICADORES

Agência de energia AdePorto, comunidade
educativa

Dezembro

Ficha de heteroavaliação

Nº de presenças

Professores e alunos 2º e 3º
ciclo

2º Período

- Avaliação curricular e
classificação do concurso

- Nº de trabalhos apresentados
com avaliação positiva
(funcionalidade)

Comunidade educativa.
Camara Municipal

Junho - dia EcoEscolas

Livro de visitas da exposição

Nº de visitantes

eira, Cristina Maria Calisto Neto, Ana Luisa Ferreira Oliveira, Cláudia Maria Gonçalves Martinho, Marques Vieira
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Temas

Floresta

Diagnóstico
(situações a
melhorar)

Objetivo(s)

Meta(s)

Ações e Atividades Previstas

Pelo menos 60%
dos
alunos Palestra promovida pelos serviços florestais
consegue
da região: "Conhecer para preservar".
Dar a conhecer as distinguir plantas
Falta
de espécies florestais autóctones
e
conhecimento
da da região.
exóticas.
comunidade sobre a
importância
da Saber identificar as Pelo menos 70%
floresta
e
das espécies florestais dos alunos sabe Saída de campo para identificação e
espécies florestais.
da região.
identificar
as plantação de árvores autóctones.
Necessidade
reflorestar
ardidas.

espécies
da
de Sensibilizar para a região.
áreas importância
da
preservação
do Pelo menos 2
património florestal. alunos de cada Divulgação
das
atividades
na
turma participam plataforma/página da escola, no jornal da
na
campanha escola e nas redes sociais.
de reflorestação.

Concretização Recursos
Técnicos
dos
serviços florestais
Auditório
Computador
Projetor
Árvores autóctones
Material
de
jardinagem
Máquina
fotográfica

Página da escola
Jornal da escola
Computador
Máquina de filmar

Elementos do Grupo: Márcia Cristiana Martins Guilherme, Ana Maria Lopes Duarte, Teresa Marques Silva, Maria Lúcia Faria, Manuel Agostinho Aires Lope

Concretização Intervenientes

Concretização Calendarização

Técnicos dos serviços
florestais
Alunos

Fevereiro

Avaliação: INSTRUMENTOS

Questionário
sobre
conteúdos abordados
palestra.

Avaliação: INDICADORES

os Pelo menos 80% dos alunos
na sabe responder corretamente
ao questionário.

Professores
Alunos
Professores
Autarquia

Registo fotográfico
Grelha de registo do número
de
participantes
e
do
21 de março (Dia
níumero
de
árvores
da árvore)
plantadas
Grelha
de
registo
das
espécies identificadas

Alunos

Página do Facebook

Professores
de Março/Abril
Português, TIC, CN e
HGP

Sítio da Escola

Nº de alunos envolvidos na
atividade
Nº de árvores plantadas
Nº de espécies identificadas

Nº de jornais impressos/vendidos
Nº de likes do Facebook
Jornal da escola

a, Manuel Agostinho Aires Lopes, Odete Susana Pinto Lopes, Maria José de Almeida Cruz

Temas

Diagnóstico
(situações a
melhorar)

Grande
quantidade de
resíduos sólidos
Resíduos
não
aproveitados do
refeitório escolar

Objetivo(s)

Tratar e
Valorizar os
resíduos
sólidos do
refeitório
escolar

Meta(s)

Produzir
pelo menos
50 Kg de
composto
orgânico
em cada
ano letivo

Ações e Atividades
Previstas

Concretização Recursos

Concretização - Calendari
Intervenientes
zação

Avaliação:
INSTRUMENTOS

Ação de
sensibilização sobre
compostagem

Formador de
empresa de
tratamento de
resíduos no
auditório da escola

Pessoal do
refeitório
escolar e alunos
do curso
Outubro
profissional de
mesa e bar e
jardinagem

Construção de um
compostor e
utilização de um
compostor

Material para
construir o
compostor

Alunos
docentes
EVT e ET

Manutenção do
compostor e
monitorização do
processo de
compostagem

Alunos do curso
Observação
Água e medidor de
Ao longo
profissional de
direta /
pH
do ano
Jardinagem
pesagem

Divulgação na
página da escola
desta história do
compostor

pc/ Internet

Elementos do grupo: Luís Rodrigues, Fernando Guimarães, Andreia Luz, Ana
Fernandes, Rubenice Ferrão, Carla Faria, Andreia Gomes

Alunos
docentes
TIC

Avaliação:
INDICADORES

Número de
Questionários de pessoas que
avaliação da
classificam a
ação
ação como "Bom"
ou "Muito Bom"

e
Observação
de Nov/ Dez direta / Registo
fotográfico

e
Página da
Ao longo
de
Internet da
do ano
escola

Qualidade do
composto
produzido

Qualidade e
quantidade do
composto
produzido
Número de
visualizações da
publicação

PLANO DE AÇÃO DESENVOLVIDO PELAS FORMANDAS
NO FÓRUM:
Frederica Sampaio
(frederica.sampaio@esmsarmento.pt)
Ilda Félix (ildafonsecafelix@aesmi.pt)
Isabel Torres (itorres1062@gmail.com)
Lídia Vale lidiamvale@gmail.com)
Temas

Diagnóstico
(situações a
melhorar)

Objetivo(s)

Meta(s)

FRASES PARA O ECO-CÓDIGO
Para água poupar, a água da chuva devo reutilizar.
Enquanto as mãos estou a lavar, a torneira vou fechar.
Ações e Atividades
Previstas

Concretização - Concretização - Calendarizaçã
Recursos
Intervenientes
o

Planta da
Levantamento
da localização da
situação de todos os rede de água e Alunos e
pontos
de
água saneamento da professores
existentes na escola.
escola.
Pontos de água

Água

Colocação de
Reduzir redutores de caudal
Existe
Reconhecer a em 2% o nas torneiras em que é
desperdício
importancia consumo necessário.
de água na
da água
deste
escola
recurso
Aproveitamento de
água da chuva para
rega do jardim/ horta/
canteiros.

Registo do consumo
de água do contador.

Mensalmente

Avaliação:
INSTRUMENTOS

Avaliação:
INDICADORES

Ficha de
monitorização
Nº de fugas de
preenchida após
água detetadas
observação
direta

Redutores de
caudal

Ténicos
especializados

Observação
Sempre
que
direta e registo
necessário
fotográfico

Depósitos de
água

APEE,
Alunos e
Assistentes
Operacionais

Observação
Nº de litros de
Ao longo de
direta e registo
água recolhido
todo o ano
fotográfico

Contador da
água

Alunos e
assistentes
operacionais

Mensalmente Ficha de registo
Valor do gasto
ao longo de dos valores de
mensal em m3
todo o ano
consumo

Nº de redutores/
torneiras
intervencionados

