
7 passos, auditoria 

e plano de ação

Nova Auditoria

- demonstração

15 min

50 min

Dúvidas

10 min

10 min

Trabalho em grupo

Projetos5 min
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CONSELHO ECO-ESCOLAS

AUDITORIA AMBIENTAL

PLANO DE AÇÃO

INTEGRAÇÃO CURRICULAR

ECO-CÓDIGO

MONITORIZAR E AVALIAR

INFORMAR E ENVOLVER

METODOLOGIA ECO-ESCOLAS : 7 PASSOS 

https://www.youtube.com/watch?v=wD6W2P86Agw&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=wD6W2P86Agw&t=1s


RELATÓRIO DE ATIVIDADES SET 2019 A AGOSTO 2020

https://www.youtube.com/watch?v=wD6W2P86Agw&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=wD6W2P86Agw&t=1s


RELATÓRIO DE ATIVIDADES SET 2019 A AGOSTO 2020

ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS

BIODIVERSIDADE

FLORESTA

ÁGUA RESÍDUOS ENERGIA

MARALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL E 

SUSTENTÁVEL

MOBILIDADE 
SUSTENTÁVEL 

RUÍDOAG.
BIOLÓGICA

ESPAÇOS 
EXTERIORES

GEO
DIVERSIDADE

PRESERVAR
E REGENERAR

TEMAS DO ANO

AR

TEMAS ECO-ESCOLAS 2022/23

TEMAS BASE

Temas complementares

TRANSVERSAL

CIDADANIA



º

Conselho Eco-Escolas

Composição : Alunos / Professores / O 

Diretor / Pessoal Não Docente / Pais / 

Autarquia / outros membros interessados 

e relevantes da comunidade (ex: ONG, 

comunicação social).



Auditoria Ambiental

A ABAE disponibilizou um novo Guia de 

Auditoria Ambiental

A auditoria deve ser realizada à escola 

(condições físicas) e às pessoas/alunos 

(inquérito comportamental)



https://auditoria.ecoescolas.abae.pt

CONSULTE INFORMAÇÃO ONLINE
https://ecoescolas.abae.pt/auditoria-ambiental-eco-escolas

https://ecoescolas.abae.pt/auditoria-ambiental-eco-escolas


Identificar: pontos fortes e fracos na gestão ambiental da escola, mas também 
nos conhecimentos e comportamentos dos alunos

Inspirar a ação: dar prioridade à realização de ações relativas aos aspetos/temas 
com pontuação mais baixa na auditoria;

Avaliar: calcular índices temáticos e índice resumo global;

Medir progressos: comparar os índices no início e final do ano ou em anos 
consecutivos

Comunicar resultados: evidenciar à comunidade escolar e aos parceiros os 
resultados da implementação das ações inerentes ao Programa Eco-Escolas.

DESCOMPLICAR: facilitar o trabalho dos professores

OBJETIVOS DA (NOVA) AUDITORIA AMBIENTAL 



CONSULTE ONLINE
https://ecoescolas.abae.pt/auditoria-ambiental-eco-escolas

NOTA
Caso já tenha realizado este ano a 
auditoria  utiliza esta para o ano

(NOVA) AUDITORIA AMBIENTAL 

Mais intuitiva, permite ser aplicada mais cedo

Inquérito escola revisto

Inquéritos para vários graus de ensino

Apuramento automático dos inquéritos

Transcrição dos resultados para a plataforma

Cálculo de índices por tema, escola, etc.

Resultados mais cedo - melhor articulação com o plano de ação

https://ecoescolas.abae.pt/auditoria-ambiental-eco-escolas


INQUÉRITOS

TODOS OS TEMAS ECO-ESCOLAS



RELATÓRIO DE ATIVIDADES SET 2019 A AGOSTO 2020
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Informa

Auditoria Ambiental

É coordenada

https://www.youtube.com/watch?v=wD6W2P86Agw&t=1s


Plano de Ação

A ABAE disponibiliza vários projetos 

temáticos nas áreas da economia circular, 

temas do ano, alimentação e cidadania.

A participação nos projetos é opcional.

Os projetos contribuem para o Plano de Ação. 

A ABAE disponibiliza a grelha para 

elaboração do Plano de Ação 



https://neilpatel.com/br/blog/metas-smart/

ESPECÍFICA

MENSURÁVEL

ATINGÍVEL

TEMPORAL REALISTA Qual o teu 

objetivo?

O que 

pretendes 

fazer?

Como sabes se 

atingiste o teu 

objetivo

Está ao teu 

alcance 

realizá-lo?

Realisticamente

pode ser feito?

Quando 

queres que 

esteja 

concluído?



Plano de Ação

TÓPICO AÇÃO Como vamos medir o 

progresso
Objetivo- o que 

queremos melhorar:

Meta- quanto este ano? :

Para realizar/concluir 

quando:

q

Quem é responsável:
Avaliação

TÓPICO AÇÃO Como vamos medir o 

progresso
Objetivo- o que 

queremos melhorar:

Meta- quanto este ano? 

Para realizar/concluir 

quando:

Quem é responsável:
Avaliação

RECOMENDAÇÃO- exemplo 1º ciclo

Afixar em cada turma as suas ações que contribuem para o 

Plano de ação da escola



RELATÓRIO DE ATIVIDADES SET 2019 A AGOSTO 2020
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Ajusta-se

Plano de Ação

https://www.youtube.com/watch?v=wD6W2P86Agw&t=1s


Diagnóstico Objetivos Metas Atividade Recursos Intervenientes Calendarização
Avaliação: 

Indicadores

Avaliação: 

Instrumentos

Detetado 

na 

auditoria 

ou de 

outra 

forma

Objetivos 

para 

resolver o 

problema 

tão 

específicos 

quanto 

possível

Meta(s) 

desse 

objetivo

concretas, 

quantifica

das se 

possível

Atividade 

a realizar 

para 

concretiz

ar essa(s) 

meta(s)

Recursos 

materiais e 

imateriais;

recursos 

de 

parceiros

Quem participa 

na atividade: 

professores, 

alunos, 

funcionários, 

pais, etc

Dia ou 

semana ou 

mês em que 

decorre.

Se todo o ano 

a frequência 

Contabilizam o 

grau de 

concretização dos 

objetivos e metas. 

ex: % de alunos 

que … ; nº de Kg, 

litros, etc

recolhidos; nº de 

sacos; etc

Que método foi 

utilizado para 

apurar os 

indicadores. ex: 

inquérito, grelha de 

registo, contagem, 

fotos 

comparativas… 

AGENDA 2030 E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

ÁREAS DE COMPETÊNCIA

A❑ Linguagens e textos 

B❑ Consciência e domínio do corpo 

C❑ Sensibilidade estética e artística 

D❑ Informação e comunicação 

E❑ Pensamento crítico e criativo 

F❑ Raciocínio e resolução de problemas 

G❑ Saber científico, técnico e tecnológico 

H❑ Relacionamento Interpessoal 

I❑ Desenvolvimento pessoal e autonomia 

J❑ Bem-estar, saúde e ambiente
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Aprendizagens_Essenciais/estrategia_cidadania_original.pdf

COMPETÊNCIAS MOBILIZADAS NO ECO-ESCOLAS

PERFIL DOS ALUNOS À

SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Aprendizagens_Essenciais/estrategia_cidadania_original.pdf


•

•

•
Integração Curricular

A integração curricular deve ser adaptada 

a cada grau de ensino.

Articulação curricular mais evidente  em 

Estudo do Meio, Biologia/Ciências, 

Geografia, Educação para a Cidadania…



•

•

•

•

Monitorização e Avaliação

A criação de Brigadas permite a atribuição 

de tarefas específicas e a 

responsabilização e empoderamento dos 

alunos. Ex: Brigada da Horta, da Cantina, 

dos Espaços Exteriores, etc.



•

•

•

•

•

Informar e Envolver

Comunicar com a comunidade próxima e

comunidade virtual é muito importante

com relevo para os encarregados de

educação – trazendo-os à escola ou

levando as atividades até eles.



•

•

•

•

•

•

Eco-Código

A ABAE realiza há 20 anos o Concurso 

Poster Eco-Código, premiando as 

melhores formas de comunicação do 

Eco-Código em formato poster.





• As visitas reconhecem o 

trabalho, apoiam, acompanham 

e validam a bandeira verde.

• São realizadas (em teoria) cada 

3 anos, pelos elementos da 

Comissão Nacional Eco-Escolas.

• Com base num questionário 

comum são observados e 

validados os 7 passos e a 

forma como a Escola gere o 

Programa através de uma 

pontuação (0 a 100%).

• Resultados acima dos 75 % 

são reconhecidos com diploma 

de qualidade

DSR Norte DSR 
Centro

DSR Lisboa

DSR Alentejo DSR Algarve

VISITAS
(JI-12ºANO + ESTABL. “ESPECIAIS”)

VISITAS  ENSINO SUPERIOR / ECOCAMPUS



TRABALHO EM GRUPO

4 salas; 4 temas

Exemplos de
atividades no tema

Análise crítica 
de um plano de açãoÁgua, resíduos, energia, 

biodiversidade/espaços exteriores





Visitas de 
janeiro a 
maio e de 
outubro a 
dezembro

Visitas à escola: cada 3 anos
(DGEstE .SRA Madeira e Açores)

ESCOLA S O N D J F M A M J J A S

INSCRIÇÃO NO PROGRAMA
Seminário Eco-Escolas (opcional)

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

Conselho Eco-Escola

Auditoria Ambiental

Plano de Acção

ENVIO DA FICHA DE ACOMPANHAMENTO

Monitorização Avaliação

Trabalho Curricular

Informação e Envolvimento da Escola 
e Comunidade 

Produção e divulgação do Eco-código

CANDIDATURA AO GALARDÃO

Ciclo do 
Programa:

Setembro a 
junho

Auditoria Ambiental Diagnóstico ao espaço e comportamentntos | ESCOLA

Avaliação Intermédia - fevereiro (ficha de acompanhamento) | ABAE

Avaliação Final - junho (ficha de candidature ao galardão) | ABAE

Avaliação do seu Plano de Ação- atingiu os objetivos? E as  as metas?| ESCOLA

Eventos: Seminário Eco-Escolas e Dia
Bandeiras Verdes – Galardão Eco-Escolas

Entrega do Galardão Eco-Escolas



º º

ATÉ 
28 

FEV







PROJETOS E | OBJETIVOS





Ficha de Acompanhamento

• Guia de Auditoria Ambiental 
(excel)

• Inquérito aos alunos da 
Auditoria ambiental:
via braço no ar – documento 
word
via computador – documento 
excel
via online – solicitar inquérito 
por mail (ecoescolas@abae.pt) 
Grelha do Plano de Ação

• Exemplos de Indicadores de 
Monitorização e Avaliação

Guias Fundamentais

• Guia do Professor Eco-Escolas
• Guia das Visitas às Escolas
• Guia de Auditoria AmbientalDownload do Logotipo AQUI

Inscrição

• Declaração de Compromisso 
da Escola

• Declaração de Parceria e 
Apoio do Município

https://ecoescolas.abae.pt/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/GuiaDeAuditoriaAmbiental_2016-17.xlsx
https://ecoescolas.abae.pt/wp-content/uploads/sites/3/2015/12/GuiaDeAuditoriaAmbiental.docx
https://ecoescolas.abae.pt/wp-content/uploads/sites/3/2014/09/InqueritoAosAlunos_AuditoriaAmbiental.xlsx
https://ecoescolas.abae.pt/wp-content/uploads/sites/3/2019/02/plano_de_acao_2018-2019-1.xlsx
https://ecoescolas.abae.pt/wp-content/uploads/sites/3/2018/02/Indicadores-e-instrumentos.pdf
https://ecoescolas.abae.pt/wp-content/uploads/sites/3/2014/09/Guia-do-professor.pdf
https://ecoescolas.abae.pt/wp-content/uploads/sites/3/2014/09/Guia-das-Visitas-%C3%A0s-Escolas-Final-2016-1.pdf
https://ecoescolas.abae.pt/wp-content/uploads/sites/3/2014/09/GuiaDeAuditoriaAmbiental.pdf
https://ecoescolas.abae.pt/wp-content/uploads/sites/3/2019/07/es_logo_high_res.png
https://ecoescolas.abae.pt/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/Declara%C3%A7%C3%A3o-da-Escola_inscri%C3%A7%C3%A3o-Eco-Escolas.docx
https://ecoescolas.abae.pt/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/anexo2_declaracaodomunicipio.doc
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