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ORDEM DE TRABALHOS:

1. Informações;
2. Plano de ação;
3. Dia Eco-Escolas;
4. Outros assuntos e deliberações.

Conselho Eco-Escolas
10 maio 2021



• Co-coordenadora do programa Eco-escolas na Escola Básica de Atouguia da Baleia –

Prof.ª Carla Carriço.

• Alteração na Constituição deste Conselho – Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia.

• A ficha de acompanhamento foi aprovada. A única ressalva apontada foi acerca da

importância de se realizarem reuniões apenas com os representantes da nossa escola.

• Dia Mundial das Florestas - ICNF pedido de doação de árvores autóctones.

• Compostor | Projeto “Devolver à Terra” – é necessário proceder à sua montagem.

Nota: Quem pode ajudar nesta tarefa?

Ponto 1 - Informações



Ponto 1 - Informações

. Campanha Purify - escultura já foi elaborada junto ao Oceanário de Lisboa.



.

TEMAS BASE

TEMAS COMPLEMENTARES

Água, resíduos, energia

Biodiversidade, Floresta e Mar

TEMAS DO ANO
Espaços exteriores

Ponto 2 - Plano de ação



Ponto 2 - Plano de ação

Resíduos – Colocação de mais ecopontos e ações de sensibilização;

Energia – Brigada de monitorização; Lâmpadas LED; Sinalética;

Água - Brigada de monitorização; Sinalética;

Floresta - Elaboração do BI das árvores; Jogos para identificação das espécies
arbóreas e arbustivas existentes no recreio da escola; Plantação de árvores no
recinto escolar;

Resíduos/Economia Circular – Campanha de sensibilização; Depositrões para
pilhas e lâmpadas; Rolhinhas para recolha de rolhas (Programa Green Cork);



Ponto 2 - Plano de ação

Espaços Exteriores - instalação de um parqueamento para bicicletas;

Economia Circular – Missão 360;

Mar - O Mar começa aqui; Amar o Mar; Trabalhos sobre o Oceano (espécies,
poluição…); Erasmus+ Blue Schools – Webinars, guia para professores sobre
Economia Azul, criação de recursos educativos sobre Economia Azul,
projetos/DAC sobre o tema;

Alimentação saudável – A dieta mediterrânica – campanhas de sensibilização,
participação em workshops, Saúde em Movimento;



Ponto 2 - Plano de ação

Atividades em que a escola já participou, em execução e/ou a concretizar:

- O mar começa aqui – participaram 14 turmas. Foi escolhida a imagem “Xarroco, o vigilante do Oceano”,

sendo necessário selecionar 10 imagens a reproduzir nas sarjetas e respetiva localização;

- Amar o Mar – Apresentação de imagens e seleção (máx. 20 trabalhos - até 30 maio);

- Onde está o Eco-lápis – Apresentação de imagens e seleção de 3 trabalhos a enviar (até 30 maio);

- Criar com estilo |Aves em tecido – Apresentação de imagens e seleção do trabalho a enviar (até 30 maio);

- Painel da Biodiversidade - a ser executado por turmas do 2.º ciclo;

- Hotel de insetos - a ser elaborados, por algumas turmas, no âmbito da disciplina de CN e CD;

NOTA: De todos estes trabalhos será feita exposição na escola e/ou em formato online a disponibilizar na plataforma
Escola-On e na página do Agrupamento.



Ponto 2 - Plano de ação

- Saúde em Movimento – para comemoração do Dia Mundial da Atividade Física (6 de abril)

e do Dia Mundial da Saúde (7 de abril), decorreu, em abril, a atividade “Saúde em movimento”;

- Economia Circular – participação nas atividades da Missão 360, até final do mês de maio; participação no

Kahoot sobre Economia Circular dinamizado pela ABAE, no dia 13 de abril pelas 10h00;

- Geração Depositrão - os Bombeiros Voluntários de Peniche vieram, à escola, fazer a recolha de material

informático obsoleto e continua-se a fazer a recolha de pilhas, bem como a recolha de Lâmpadas.

(NOTA: Selecionar Brigada de Monitorização dos consumos de água e energia na escola).

- Erasmus+ Blue Schools – Webinars nos dias 10 de março e 16 de abril sobre o guia para professores e

apresentação de projetos e recursos para o desenvolvimento da temática da economia azul, junto dos

nossos alunos. Os alunos do 3.º Ciclo estão, ainda, a participar na competição europeia, cujo prazo termina

hoje;



Ponto 2 - Plano de ação
Outras atividades/Webinars:

- Visita virtual ao Zoo (ABAE) – 3 março;

- Seminário Eco-Escolas - entre os dias 15 e 19 de março;

- Vem cozinhar com o Chef Gonçalo Costa (ABAE) – 26 março;

- Kahoot - Economia Circular (ABAE) – 13 abril;

- Florestas sustentáveis (ABAE) – 20 abril;

- Quem paira sobre as ondas? (SPEA) – 20 abril;

- Global Action Days | #MyActionMatters – de 22 de abril a 17 de maio;

- Atividades Academia Ponto Verde- na plataforma;

- Criação de esculturas com recurso a materiais reciclados, baseadas em Bordalo II;



Ponto 2 - Plano de ação

https://ecoescolas.abae.pt/missao-eco-

escolas-amar-o-mar/

https://ecoescolas.abae.pt/proje

tos-2020-21/aves-que-nos-

rodeiam/

https://ecoescolas.abae.pt/projetos-

2020-21/onde-esta-o-ecolapis/

https://omarcomecaaqui.

abae.pt/

https://drive.google.com/file/d/1HUfOiJ5NmXn9jy7L7XO5YrBApIFW02YI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ZTZgTUdsgVr_wwgyxwDBuO_OtEdzZFx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18qgzV-icXLJ6G0N36KAyJ0KIK068HGKJ/view?usp=sharing
https://ecoescolas.abae.pt/missao-eco-escolas-amar-o-mar/
https://ecoescolas.abae.pt/missao-eco-escolas-amar-o-mar/
https://drive.google.com/file/d/13cTx6A-_OuKYJVScXwtzJb2yZayJcw7x/view?usp=sharing
https://ecoescolas.abae.pt/projetos-2020-21/aves-que-nos-rodeiam/
https://ecoescolas.abae.pt/projetos-2020-21/onde-esta-o-ecolapis/
https://omarcomecaaqui.abae.pt/


Ponto 3 – Dia Eco-Escolas

. Proposta de alteração de data para 20 de maio de 2021 – Dia Europeu do Mar;

. Atividades:

- Içar da bandeira, com a participação dos Arrufeiros e Hino da Escola, na Rádio;

- Webinar ABAE – O mar começa aqui… e em ti (14h30);

- Sinalética sobre a poupança de energia e de água – colocação de autocolantes na

escola e distribuição aos alunos para colocar em casa;

…



Ponto 4 – Outros assuntos e deliberações

. Eco-Código – Mantêm-se as frases do ano letivo anterior?

Ou alteram-se as frases? Se sim, como agilizar o processo?

O que é?

- Identificação de um conjunto de atitudes e comportamentos conducentes à melhoria do ambiente na escola,

em casa e na sua região, devendo expressar uma declaração de objetivos, traduzidos por ações concretas, que

todos os membros da comunidade deverão seguir, constituindo assim o código de conduta ambiental da

escola.

- Apresentação de cerca de 10 a 12 frases (com o código de conduta ambiental da Escola);

- Aborda os temas-base: água, resíduos e energia e dos temas do ano: espaços exteriores ou ar;

https://ecocodigo.abae.pt/

https://ecocodigo.abae.pt/


Ponto 4 – Outros assuntos e deliberações

. Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia – vai candidatar-se ao programa Eco-

Freguesias…

. Ficha de Candidatura ao Galardão – a ser elaborada colaborativamente;

. Próximo Conselho Eco-Escolas – Final do ano letivo;



Ponto 4 – Outros assuntos e deliberações

OUTRAS PROPOSTAS DOS CONSELHEIROS PRESENTES:
•

•

•

•

•

•

•

•



Obrigada!


