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Nome : 
Projeto Eco-Escolas 
 

  
A desenvolver na escola: EB 2,3 de Briteiros 

Agrupamento de Escolas de Briteiros, Guimarães 

 
Coordenadora: 

Maria da Conceição Ferreira 
 
Ano letivo: 

2018-2019 

 

Apresentação do projeto (breve descrição): 

       Através da educação ambiental pretende-se promover a mudança de atitudes e de comportamentos face ao ambiente, de 

forma a preparar as crianças e os jovens no exercício de uma cidadania consciente, dinâmica e informada face aos problemas 

ambientais atuais. Para o efeito, ocupando os tempos livres dos alunos, desenvolvem-se atividades muito diversificadas, quer 

no ecoclube, semanalmente, quer nos intervalos das aulas, efetuando brigadas de monitorização, ou na Biblioteca, realizando 

pesquisas e preparando materiais de sensibilização face aos problemas ambientais. O projeto é desenvolvido em 

interdisciplinaridade, com um trabalho curricular permanente. 

 O Projeto ECO-ESCOLAS participa no Programa Nacional das Eco-Escolas da ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa), 

pretendendo que sejam aplicados conceitos e ideias de educação e gestão ambiental à vida quotidiana da Escola, e trabalha 

todos os anos os temas Água, Resíduos e Energia, para além de temas complementares que vão variando de ano a ano, como 

por exemplo Agricultura Biológica, Alimentação Saudável e Sustentável, Espaços Exteriores, Floresta, Biodiversidade… 

 

 

Meta(s) do Projeto Educativo 

1- Desenvolver um ensino de qualidade, que promova a formação integral dos alunos, nomeadamente nos seus 
domínios artístico, humano, ético, social e ambiental;  

2- Valorizar as potencialidades de cada um e respeitar a diversidade de ritmos e níveis de aprendizagem, como 
fatores determinantes para o sucesso de todos; 

3- Promover o desenvolvimento sociocultural de toda a comunidade educativa, valorizando a “Educação para a 
Saúde e Bem-Estar”, bem como o seu Património Histórico, Cultural e Natural; 

4- Fomentar o empenhamento e a participação de toda a comunidade na gestão democrática do Agrupamento. 

 

Público alvo 
Toda a comunidade educativa. 
 
 

Objetivos gerais 

 Promover atitudes de abertura e tolerância de forma a prevenir e/ou reduzir o abandono escolar; 
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 Promover a igualdade de acesso e inclusão nas diversas atividades educacionais, culturais e desportivas, 
valorizando o trabalho em equipa e a integração. 

 

 

Objetivos específicos  

 Promover práticas de interdisciplinaridade através da proposta de atividades que promovam atitudes de maior 
civismo e envolvimento no respeitante à educação ambiental; 

 Promover atividades que levem à aproximação entre os alunos e restante comunidade escolar; 

 Promover práticas inclusivas de apoio e de acompanhamento de alunos com necessidades educativas especiais; 

 Despertar a criatividade dos nossos alunos, estimulando a sua imaginação através da participação em desafios e 
atividades do projeto. 

 Mudar rotinas na forma de estar dos nossos alunos e criar novas rotinas que os ajudem a ser melhores cidadãos 
 

 
Cronograma /Atividades -2018-2019 

 

Calendarização ATIVIDADE 

 

1
º 
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  Cerimónia do galardão de entrega das Bandeiras Verdes, em 
Pombal; 

 

 Hastear da bandeira verde; 

 Formação do Conselho Eco-Escolas e eleição dos delegados 
ambientais de ano; 

 

 Realização de uma auditoria ambiental; 
 

 Brigadas Verdes: monitorização dos consumos de água e luz na 

escola; 

 Campanhas de recolhas: Recolha de pilhas, acumuladores, REEs: 

(resíduos elétricos e eletrónicos de pequenas e grandes 

dimensões), papel usado e óleos alimentares usados; 

 Ação “Reflorestar Portugal ”: Participação nas ações levadas a 
cabo pela Câmara Municipal no âmbito do projeto “Plantar 
Portugal- semana da reflorestação nacional”; plantação de 
carvalhos germinados no ano letivo anterior no âmbito do projeto 
“Bolotas”; 

 

 Realização de trabalhos de Natal com reutilização de materiais; 
 

 Concurso de máscaras de Hallowen, em parceria com o Grupo de 
Inglês; 
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 “Global Action Days”-1º momento 
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 Brigadas Verdes: monitorização dos consumos de água e luz 

na escola; 

 Campanhas de recolhas: Recolha de pilhas, acumuladores, 

REEs: (resíduos elétricos e eletrónicos de pequenas e grandes 

dimensões),papel usado e óleos alimentares usados; 

 Preparação de canteiros de aromáticas; 

 Preparação e envio da Ficha de Acompanhamento do projeto 

à ABAE; 

 Concurso caça aos ovos, em parceria com Inglês; 

 Trabalho curricular 

 Visita de estudo ao Centro de interpretação do carvalho de 

Calvos, no âmbito do projeto “Bolotas” 

 Visita de estudo à Braval, no âmbito do tema “Resíduos” 

 Visita de estudo às hortas urbanas, no âmbito do tema 

“Alimentação Saudável e sustentável” 
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 Brigadas Verdes: monitorização  dos consumos de água e luz 
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na escola 

 Campanhas de recolhas: Recolha de pilhas , acumuladores, 
REEs:      (resíduos      elétricos e eletrónicos de pequenas e 
grandes dimensões),papel usado e óleos alimentares usados; 

 

 Preparação do eco-código da nossa escola; 

 Trabalho curricular; 

 Global Ation Days: 2º momento; 

 Preparação de atividades (barraquinha, jogos e sessões de 

sensibilização) para o Dia do Eco-Escolas; 

 Visita de estudo ao parque ocidental do Porto e ao respetivo 

centro de educação ambiental 

 

 

 

 

Orçamento para projeto 

 

 

Formas de Divulgação atividades/iniciativas 

 Jornal “Celtinha online” ; Website da escola; Facebook: “Prof. Eco-escolas- coordenadores”;blog 
“ecoescolas.briteiros.blogspot.com”; Jornal “Reflexo Digital” das Taipas 
 

 


