
Temas Diagnóstico Objetivos Metas Ações e Atividades Previstas Recursos Intervenientes Calendarização Avaliação: Indicadores Avaliação: Instrumentos

Acesso à Internet Comunidade educativa e local

Computadores Parceiros

Alunos;professores; assistentes operacionais Número de sacos obtidos

Valorsul

Câmara Municipal de Peniche (CMP)

computadores… Análise das faturas da luz com as famílias

Materiais Plásticos … Feeedback das crianças e EE

ETA Relatório dos alunos(gráficos ou escritos)

Visualização de vídeos sobre o tema; pesquisas 

na net…
Reportagem fotográfica

Espaços Exteriores
Existência permanente de fezes de cães nos 

passeios de acesso à escola

Sensibilizar os donos dos cães para a 

problemática dos dejetos destes animais

Reduzir a existência de fezes de cães nos passeios 

de acesso à escola

professor titular, alunos, professor da área de 

inglês
de outubro a junho Participação dos alunos Registo Fotográfico

Reduzir o risco de doenças (saúde pública) Observação direta

Quantidade de resíduos recolhidos Registo fotográfico

Número de alunos participantes Gravações em vídeo

Conhecer os conceitos relacionados com a 

economia circular junto da comunidade educativa

Mostrar o funcionamento da indústria papeleira, 

no âmbito da economia circular

Enxadas, ancinhos

sementes, plantas

Tesouras, regadores, baldes, cuvetes

borra de café…

Gravador, computador, tablets

Instrumentos musicais

Comunidade Educativa

Ausência da prática de um agricultura biológica 

numa localidade de forte produção agrícola de 

produtos hortícolas .

Comunidade educativa e parceiros (Plantigrou; 

Junta de freguesia, CMP, Pastelarias e cafés 

locais)

março a abrilEconomia Circular
Promover os conceitos relacionados com a 

economia circular
Falta de conhecimentos sobre Economia Circular

Comunidades Sustentáveis
até fevereiro (EB1)                                                  de 

março a junho (CEAB)

Participação no Projeto “Missão 360”:Aula, 

dinamizada pela equipa da “Missão 360”, sobre o 

funcionamento da indústria papeleira, no âmbito 

da economia circular

Comunidade educativa e parceiros                                                 
Recursos educativos da “Missão 360” quadro e 

ecrã interativos 

Segundo semestre

Observação direta e registo do CEAB

Contagem final da Valorsul
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Falta de  cultura(hábitos) da separação de 

resíduos na comunidade local

Sensibilizar  sobre as regras de seleção/separação 

de lixo e uso correto dos ecopontos (na escola e 

em casa).

O CEAB ser  premiado de acordo com as 

quantidades de sacos de plástico obtidos                                                                                        

Encher 10 sacos por turma                                    

Vender os trabalhos produzidos com materiais 

recicláveis na atividade "O Nosso Mercadinho"

Ecopontos…

Resíduos de janeiro a maio

Adesão das famílias e dos alunos

tabela de classificação da Valorsul

Participação no concurso “Separa e Ganha” – 

Ecoponto Amarelo do Programa Ecovalor.                                                                                                                                                              

Elaboração de trabalhos sobre questões 

ambientais e com materiais recicláveis.

Aplicar a política dos 5R´s – Reduzir, Reciclar, 

Reutilizar, Recuperar e Repensar.

A acumulação de lixo junto à zona costeira.Espaços Exteriores

materiais plásticos, computadores, plastificadora, 

arame, fios…

Número de alunos participantes

Mar (Oceanos)
Aumento da poluição dos Oceanos                                                                                                  

Diminuição e extinção de algumas espécies 

marinhas

 Transformar as próximas gerações  em cidadãos 

mais comprometidos com a sustentabilidade e 

com a conservação do oceano.

de abril a junho

Sensibilizar as famílias para algumas medidas que 

permitirão a redução do gasto energético     

Identificar os diferentes tipos de energias 

renováveis

Desconhecimento das crianças/famílias de como 

reduzir o consumo de energia
Energia

Campanha de sensibilização para as familias; 

elaboração de cartazes para divulgação de 

algumas medidas de redução de energia.                                          

Visualização de pequenos filmes elucidativos da 

utilização de energias renováveis para a 

Comunidade escolar

Água Alunos 2.º semestre

Identificar situações de má gestão da água;

Compreender a necessidade de poupança de 

água para a sua gestão sustentada; 

Propor medidas e ações ao seu alcance para 

poupar água;

Desconhecimento das crianças/famílias dos 

comportamentos a adotar para poupar água

Campanha de sensibilização para as famílias; 

elaboração de um folheto para divulgação de 

algumas medidas de redução do consumo de 

água.  Visita de estudo a uma Estação de 

Tratamento de Águas (ETA)

Saída de campo Coastwatch                                      

Limpeza e monitorização  de uma praia

Os alunos serem intervenientes ativos, visando a 

melhoria do desempenho ambiental na escola, na 

família na comunidade, contribuindo para a 

alteração de comportamentos e do impacto das 

preocupações ambientais(reduzir os consumos 

de energia e de água ).

Alunos, professores., assistentes operacionais                                                                                         

GEOTA (Grupo de Estudos de Ordenamento do 

Território e Ambiente)

Luvas...

Ancinhos

Peneiras

Baldes

Sensibilizar a comunidade escolar para o impacto 

do lixo nos ecossistemas marinhos e costeiros.

Criação e afixação de cartazes, em português e 

Inglês nos muros da escola (EB1)

Colaboração dos alunos                    Quantidade de 

produtos hortícolas recolhidos 

Registo fotográfico                                                              

Gravações em vídeo

Número de participantes; trabalhos produzidos 

pelos alunos; divulgação na comunicação social

Inquéritos aos EE e  Inquéritos aos alunos                                                                                             

Interesse e participação dos alunos

Desenvolver nas crianças a noção da estreita 

dependência que os seres humanos têm do mar.

Levar as crianças a crescerem conscientes da 

importância de contribuírem para a conservação 

do oceano.

Desfile de Carnaval, com o tema "Educar para 

uma Geração Azul";                                                                  

Participação no Programa "Educar para uma 

Geração Azul;                                                                   

Visita de Estudo ao Oceanário de Lisboa

Computador, Tabletes, quadro e ecã interativos, 

Materiais Plásticos diversos    Manual e Materiais 

do Programa  "Educar para uma Geração Azul"

Produção de hortícolas e criação do Cantinho das 

plantas aromáticas        Colocação de um 

compostor junto das hortas                                                    

Construção de placas identificativas  das plantas 

semeadas e/ou plantadas nashortas.                                            

Elaboração de um folheto  informativo para os EE 

sobre compostagem                                                                                                                                    

Aprendizagem e gravação de uma canção "A 

Horta da Nossa Escola"(inédita)  

Criar um espaço verde ecológico: 8 bio-hortas (1 

por turma)                                                            

Sensibilizar a comunidade escolar para a 

necessidade de uma agricultura biológica e 

sustentável.                                          Identificar 

espécies de plantas agrícolas.

Criar Bio hortas                                                                           

Levar os alunos a uma maior consciencialização 

da importância da não utilização de químicos na 

produção agrícola.                                                                         

Usar borra de café como fertilizante            

Reiniciar o processo de compostagem   

Parceiros(Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia);                                                               

Fundação Oceano Azul     autocarros

Ao longo do ano letivo Registo fotográfico

Recolher o lixo (plásticos, vidros, borracha, 

material de pesca) numa área aproximada de 

500m de praia

Trabalhos finais realizados pelos alunos

Observação direta: interesse e participação dos 

alunos


