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OBJETIVOS

Compreender a necessidade de preservação dos ecossistemas e da 
biodiversidade em geral e da qualidade da água doce e salgada em 
particular;

Educar para uma cidadania ativa incitando os jovens a passar a 
mensagem de que “Tudo o que cai no chão, vai parar ao mar” a toda 
a comunidade educativa;

Estimular a criatividade dos alunos, através do desenvolvimento de 
competências em áreas como a expressão plástica;

Implementar estratégias de cooperação escolas-autarquias para a 
promoção da sustentabilidade.



METODOLOGIA | ESCOLAS

As escolas deverão utilizar as estratégias que considerem mais adequadas, 
sugerindo alguns temas de investigação e discussão.

Investigação:  sobre o ciclo da água e o ciclo urbano da água, bem como sobre 
a forma como funciona o saneamento, a localização das sarjetas e sumidouros 
existentes no bairro/freguesia da escola. 

Discussão: sobre o tempo de degradação dos resíduos, a contaminação das 
linhas de água, a rede hidrográfica, a poluição marinha, o impacto da poluição
das águas doces e salgadas nos diversos ecossistemas.

Criação de uma imagem a ser pintada junto a uma sarjeta/sumidouros de águas 
pluviais, dentro da escola e/ou na sua envolvência. 





Tintas para o exterior, solúveis e 
com menos compostos orgânicos 
voláteis. 

• Tinta aquosa 100% acrílica

• Tintas Giotto

• Giz

TINTAS RECOMENDADAS



NÚMEROS DA EDIÇÃO ANTERIOR: 2020/2021

123 Municípios 
inscritos

Premiados13

464
Escolas inscritas

Premiadas19



Inscrição município Inscrição escola Desenvolvimento 
do projeto na escola

Proposta de 
maquete

Realização das 
pinturas no 

terreno

Concursos:
- nacional, municipal 

(?)

• Até 15 de março

• Até 15 de junho. Sugestões, nas semanas de:

- 22 de abril (Dia da Terra/ Global Action Days)
- 20 de maio  (Dia Europeu do Mar)
- 5 de junho (Dia do Ambiente)
- 8 de junho (Dia Mundial dos Oceanos)

• Até 10 de fevereiro • Investigação sobre o tema
• Criação de desenhos

• Resultados em julho

• Até 31 de março | validação

AÇÕES



PÁGINA
https://omarcomecaaqui.abae.pt



MUROS COM VIDA

Um projeto Eco-Escolas



OBJETIVOS

Promover um novo olhar sobre os territórios, centrado na arte;

Incentivar à valorização do espaço público;

Sublinhar a importância da preservação de ecossistemas;

Trabalhar a expressão artística, explorando o potencial criativo das 
crianças e jovens;
Proporcionar novos espaços de partilha, convívio, comunicação.



METODOLOGIA | ESCOLAS

Aderem ao projeto na plataforma Eco-Escolas;

Desenvolvem internamente o processo para seleção da imagem a 
pintar;

Submetem a imagem na plataforma Eco-Escolas

Divulgam o projeto pelos meios ao seu alcance;

Realizam a(s) pintura(s), em articulação com a autarquia (opcional);

Enviam para a ABAE fotografias da(s) pintura(s) que realizaram.



AÇÕES
Inscrição da escola (e do 

município)
Desenvolvimento do projeto na 

escola

Proposta de maquete

Realização das pinturas 
no terreno

Concursos:
- nacional, municipal (?)

• Até 15 de março (escolas)

• Até 30 de maio. Sugestões, nas semanas de:

- 22 de abril (Dia da Terra/Global Action Days)
- 5 de junho (Dia do Ambiente)

• Até 10 de fevereiro (município) • Investigação sobre o tema
• Criação de desenhos

• Resultados em julho

• Até 9 de abril | validação



Tintas para o exterior, solúveis e com menos compostos 
orgânicos voláteis. 

• Tinta aquosa 100% acrílica: Tincomate G10
• Tinta isenta de conservantes: Barbot Nature

TINTAS RECOMENDADAS

http://www.sotinco.pt/produtos/tincomate
https://barbot.pt/noticias/barbot-nature-e-a-nova-tinta-amiga-do-ambiente/


COMO PARTICIPAR

ecoescolas.abae.pt/plataforma

MAIS INFORMAÇÕES:

autarquias@abae.pt

213 942 747


