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

Acesso à Internet Comunidade educativa
Computadores Parceiros

Contacto com a Câmara Municipal e Junta de 
Freguesia

Alunos Número de ecopontos colocados

Professores
Técnicos da Câmara Municipal de Peniche e 

Junta de Freguesia
Brigada de monitorização                       

Campanha de senibilização pelos delegados 
ambientais

Faturas Comunidade escolar Grau de satisfação dos alunos Grelhas de análise das faturas da luz

Substituição das lâmpadas tradicionais por 
lâmpadas LED nos espaços escolares

Lâmpadas LED Técnicos de instalação Número de lâmpadas substituídas Observação direta /contagem

Realização de uma visita de estudo a uma 
Estação de Tratamento de Águas (ETA)

ETA Inquérito de satisfação Relatório dos alunos

Monitorizar o consumo de água Faturas
Número de alunos que apresentam reportagem 

fotográfica com qualidade
Reportagem fotográfica

Identificação das espécies arbóreas e arbustivas 
existentes no recreio da escola

Inventário das espécies arbóreas e arbustivas

Elaboração do BI das árvores

Utensílios de jardinagem
Campanha de sensibilização na escola e 

comunidade para a importância do 
encaminhamento correto de REEE e RP&A para 

reciclagem

Quantidade de RP&A recolhido Registo fotográfico

Colocação de um Depositrão para recolha de 
RP&A

Número de alunos participantes Contagem

Quantidade de resíduos recolhidos Registo fotográfico

Número de alunos participantes Contagem
Conhecer os conceitos relacionados com a 

economia circular junto da comunidade 
educativa

Participação no Projeto “Missão 360”

Mostrar o funcionamento da indústria papeleira, 
no âmbito da economia circular

Aula, dinamizada pela equipa da “Missão 360”, 
sobre o funcionamento da indústria papeleira, 

no âmbito da economia circular

Execução de um trabalho final, a apresentar a 
concurso

Enxadas
Ancinhos
Tesouras

Baldes
Regadores

Tintas ecológicas Comunidade Educativa Número de Participantes

Sensibilizar a Comunidade escolar e a 
Comunidade local para a importância 

do Mar

Desfile de Carnaval, com o tema 
"Geração Azul"

Registo fotográfico

Contagem

Analisar a planta da escola e escolher o local dos 
ecopontos

Árvores de várias espécies

Pintura de sarjetas dentro e fora da escola

Quantidade de produtos hortícolas recolhidos 
Qualidade dos produtos hortícolas recolhidos

Manutenção de uma Horta Bio Comunidade educativa e parceiros Ao longo do ano lectivo

Trabalhos finais realizados pelos alunosNúmero de alunos participantes

Número de espécies identificadas com o 
respetivo BI

Registo fotográfico

Plantação de árvores no recinto escolar

Manuais de identificação de árvores Alunos e professores

Comunidades Sustentáveis

Segundo semestre

Produção de hortícolas e aromáticasDesenvolver uma Horta Bio

Economia Circular
Promover os conceitos relacionados com a 

economia circular
Falta de conhecimentos sobre Economia Circular

Sensibilizar a escola  e a comunidade para a 
importância do encaminhamento correto de 

REEE e RP&A para a reciclagem
Falta de Depositrões

Recursos educativos da “Missão 360” Comunidade educativa e parceiros

Falta de uma Horta Bio

Plantar árvores

Identificar as espécies arbóreas e arbustivas 
existentes no recreio da escola            Inventariar 

as espécies arbórias e arbustivas existentes no 
recreio da escola

Aumentar a diversidade das espécies arbóreas 
do recinto escolar

Resíduos /Economia circular

Segundo semestreAlunos e professores

Luvas
Ancinhos
Peneiras
Baldes

Limpeza e monitorização  de uma praiaIdentificar a origem do lixo recolhido
Conhecer a composição dos resíduos, origens, 

causas e consequências
Monitorização dos resíduos de uma praiaEspaços Exteriores

Depositrões Comunidade educativa Segundo Semestre
Contribuir para o encaminhamento correto de 

REEE e RP&A , para reciclagem

Resíduos Ao longo do ano lectivo

Número de alunos participantes

Grau de satisfação dos alunos

Comunidade escolar

Ao longo do ano lectivo

Segundo semestre

Água Alunos Ao longo do ano lectivoReduzir 1%Reduzir o consumo de águaElevado consumo de água

Floresta
Falta de identificação das espécies arbóreas e 

arbustivas existentes no recreio da escola

Conhecer as espécies arbóreas e arbustivas 
existentes no recreio da escola

Observação direta

Contagem
Falta de eco-pontos na escola

Sensibilizar a comunidade escolar para a seleção 
do lixo

Conseguir colocar em todas as salas e espaços 
exteriores, novos ecopontos

Elaboração de um email para ter apoio na 
aquisição dos ecopontos.

Ecopontos

Ao longo do ano lectivoReduzir 1%Reduzir o gasto energéticoElevado consumo de energiaEnergia

Parceiros(Câmara Municipal e Junta de 
Freguesia)

Segundo semestre
Pinturas efetuadas

Registo fotográficoMar Combate à Poluição do Mar
População sensibilizada e mais interventiva no 

combate à Poluição do Mar Pincéis

Sensibilizar a Comunidade escolar e a 
Comunidade local para a Poluição do Mar


