EB1 PE da Marinheira – ano letivo 2011/2012
Diagnóstico

Objetivo(s)

(situação a melhorar)

a atingir

Os alunos conhecem o
programa Eco Escolas,
mas existem alunos que
desconhecem as ações
do mesmo.

Dinamizar atividades de
sensibilização

Envolvimento dos
encarregados de
educação no
programa.

Recolher materiais
possíveis de serem
reutilizados na realização
de trabalhos.

Eco – Escolas
Meta

Atividades/Ação

Recursos

- Placard informativo eco escolas
- Divulgar e continuar a atualizar o
Dar a conhecer site Eco Marinheira com Eco notícias Alunos, professores e
o programa a
- Construção de um painel com o
auxiliares
toda a
código da separação de resíduos.
comunidade
- Elaboração do cartaz e do Ecoescolar
Código.
envolvente.

Envolver os
encarregados
de educação
na dinâmica
eco escolas.

- Distribuição de tabelas de
registo e gestão de consumos e
desdobráveis informativos.
- Construção de papelões,
embalões, pilhões e outros
espaços para recolha de
tampas, rolhas e pacotes de
açúcar.
- Promover concursos temáticos
com recurso à reutilização de
diversos materiais de
desperdício.
- Realização do dia eco escolas
com apresentações e jogos do
ambiente.

Encarregados de
Educação
Alunos
Auxiliares
Docentes

Coordenadores: Lucília Neves e Ana Isabel Rodrigues (A substituir a coordenadora Lucília Neves até março de 2012)

Calendário

Ao longo do
ano letivo

Avaliação da
atividade/
Ação

Observação
Diálogo com os
alunos e docentes.

Ao longo do Registos
ano letivo
fotográficos
Diálogo com os
alunos, docentes

EB1 PE da Marinheira – ano letivo 2011/2012

Eco – Escolas

Sugestão de programa para o
dia ecoescolas:
1. Apresentação de
canções: canção da
água e cantiga dos
resíduos.
2. Encenação: sobre os
animais e sua
preservação.
3. Desfile de roupas
construídas com material
de desperdício:
Temas:
. Pré-escolar: tema da
Natureza
. 1º ano e 2º ano: Robots
. 3º e 4º ano: Personagens
de histórias ou filmes
Constituição de um Júri e
secretário. Atribuição dos
Prémios (melhor robot, melhor
personagem e melhor elemento
da Natureza.)
4. Exposição – Meios de
transporte (construção
de meios de transporte
(carros, motas, aviões,

Coordenadores: Lucília Neves e Ana Isabel Rodrigues (A substituir a coordenadora Lucília Neves até março de 2012)
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Eco – Escolas

5.

6.

7.
8.
9.

barcos, reais e
imaginários…) com
elementos de
desperdício) – atribuição
do prémio (o melhor
meio de transporte).
Apresentação de
powerpoints:
. 3º ano: O ciclo da água
e dicas para poupar a
água.
.4ºano: Os animais em
vias de extinção e dicas
para proteger os animais.
Apresentação de um
filme com as fotografias,
visitas e atividades
desenvolvidas ao longo
do ano.
Jogos do ambiente
Plantação de uma
bananeira ou outra
planta.
Eco Lanche (com a
contribuição de cada
aluno)

Coordenadores: Lucília Neves e Ana Isabel Rodrigues (A substituir a coordenadora Lucília Neves até março de 2012)
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Tema: Resíduos

Objetivo Geral:
Aumentar o
conhecimento da
população escolar sobre
a separação dos
resíduos.

Eco – Escolas

Alcançar a
meta de 100%
de separação
de papel,
embalagens,
pilhas, latas…

Monitorização mensal pelas
brigadas verdes
Campanha de sensibilização da
comunidade escolar para a
separação dos resíduos.
Recurso à reutilização de
materiais.

Recursos materiais:
Grelhas de registo
Todas as atividades serão realizadas com recurso a
reutilização de materiais recolhidos previamente
pelos alunos/professores/
funcionários/encarregados de educação.
Recursos humanos - professor(es) responsável(eis)
pela atividade, alunos participantes.

Professores

Ao longo do
ano letivo

Observação
Registo da
quantidade de
tinteiros
reciclados.

● Gasto de tinteiros e
toners

Objetivos Específicos:

100% de
tinteiros
Reciclagem de tinteiros e reciclados
toners

Utilização de tinteiros e toners
reciclados
Participação no programa
“Tinteiros com valor”.

Coordenadores: Lucília Neves e Ana Isabel Rodrigues (A substituir a coordenadora Lucília Neves até março de 2012)
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● Gasto de papel

Objetivos Específicos:
Reduzir os gastos de
papel

● Conhecimento dos
alunos na reutilização
de materiais

Objetivos Específicos:
Recolher materiais de
desperdício
Sensibilizar para a
reutilização e recolha de
materiais

Eco – Escolas

100% de
papel
reutilizado

Aproveitar folhas inutilizadas
para rascunho
Utilizar o suporte digital

Computadores
Ao longo do
com acesso à
ano letivo
internet
Área de serviço da
Marinheira

Utilizar o site “Eco Marinheira”

100% de
reutilização
de materiais
de
desperdício

São Martinho: Elaboração de
cartuxos para colocação de
castanhas

Professores, alunos,
auxiliares
Encarregados de
Ao longo do
Educação
ano letivo

Alunos
Construção dos sacos do Pão
Auxiliares
por Deus com pacotes de leite e Professores
caixas de cereais.
Halloween: Elaboração de
vassouras com materiais de
desperdício
Natal: Elaboração de diversos
trabalhos: brinquedos, animais,
estrelas, postais, árvores,
decoração geral do espaço
escolar, festa de Natal.
Participação no concurso: “um
postal para a Natureza”

Coordenadores: Lucília Neves e Ana Isabel Rodrigues (A substituir a coordenadora Lucília Neves até março de 2012)

Observação do
números de
pessoas que
utilizam os
computadores
para envio e
visualização de
documentos.
Observação
Registos
fotográficos
Diálogo com os
alunos e
restante
comunidade
educativa
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Eco – Escolas

Participação no concurso: “Uma
lapinha de Natal”
Carnaval: Decoração da escola,
construção de máscaras.
Páscoa: Decoração da escola,
construção de coelhos, ovos...

● Pouca recolha de
Objetivos Específicos:
pilhas usadas na escola
Incentivar os alunos para
a participação na
recolha de pilhas usadas.

100% de
recolha de
pilhas usadas

Participação no desfile eco
moda promovido pelo Gabinete
de Educação Artística.
Construção de um cartaz alusivo
à reciclagem das pilhas
Encarregados de
Educação
Construção de um pilhão e de
uma mascote
Alunos
Auxiliares
Participação no programa
Professores
“Depositrão”.
Construção de ecopontos (Pré
escolar)
Manutenção e utilização dos
ecopontos (papelão e pilhão) já
construídos.

Coordenadores: Lucília Neves e Ana Isabel Rodrigues (A substituir a coordenadora Lucília Neves até março de 2012)

Ao longo do
ano letivo

Registos
fotográficos
Observação
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Tema: água

● Falta de
conhecimento dos
alunos sobre como
poupar a água

Objetivo Geral: Mudar
comportamentos face
ao consumo de água.

Objetivos Específicos:
Conhecer métodos e
estratégias para poupar
a água
Sensibilizar para a
importância de poupar a
água

Eco – Escolas

Alcançar a
meta de 1%
de redução
do consumo
de água na
escola

Monitorização mensal pelas
brigadas verdes
Campanha de sensibilização da
comunidade escolar para a
redução dos consumos na
escola e em casa.

Grelhas de registo

Ao longo do
ano letivo

Registo de
consumos
Elaboração de
gráficos

Ao longo do
ano.

Pequeno
inquérito aos
alunos acerca
do modo como
utilizam a água
em casa.

Ao longo do

Registo de

Alunos
Encarregados de
educação
professores

Professores
Visualização de vídeos
Alunos
Distribuição de desdobráveis
Encarregados de
informativos pela comunidade
educação
educativa – eco gotas
Elaboração de um cartaz alusivo
ao tema (ciclo da água e
estratégias ecológicas).
Distribuição de grelhas de registo
do consumo familiar.
Recolher mensalmente as faturas
da água gasta na escola
Grelhas de registo

Coordenadores: Lucília Neves e Ana Isabel Rodrigues (A substituir a coordenadora Lucília Neves até março de 2012)
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Tema: energia

Objetivo Geral: Mudar
comportamentos face
ao consumo de energia

● Poupança de energia Objetivos Específicos:
Consciencializar a
comunidade escolar

Eco – Escolas

Alcançar a
meta de 1%
de redução
do consumo
de energia na
escola

Monitorização mensal pelas
brigadas verdes
Campanha de sensibilização
para a redução dos consumos
na escola e em casa.

Realização de desdobráveis
informativos
Elaboração de um cartaz alusivo
ao tema (Ideias eco energéticas
– eco passos)
Distribuição de grelhas de registo
do consumo familiar.
Recolher mensalmente as faturas
da luz (registo de consumos
gastos na escola).

ano letivo

consumos
Recolha de
faturas
Leitura de
contadores
Elaboração de
gráficos

Ao longo do
ano letivo

Pequeno
inquérito aos
alunos acerca
do modo como
utilizam a luz
em casa.

Alunos
Encarregados de
educação
professores

Grelhas de registo
Faturas mensais
computador
Alunos
Encarregados de
educação
professores

Coordenadores: Lucília Neves e Ana Isabel Rodrigues (A substituir a coordenadora Lucília Neves até março de 2012)
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Tema: Mar e
Biodiversidade

Objetivo Geral: Dar
continuidade ao
trabalho realizado no
ano letivo anterior.
Aprofundar
conhecimentos acerca
da fauna e da flora.

● Pouca informação
pela preservação da
fauna e da flora

Objetivos Específicos:
Alertar para a
conservação/preservaç
ão da Natureza
Alertar para a
problemática das
espécies em vias de
extinção

Eco – Escolas

Campanha de sensibilização e
informação para a conservação
e manutenção dos recursos
naturais do planeta.

Entidade
Transporte
Alunos
Professores
Auxiliares

Construção de sementeiras (pré
escolar).

Realização de palestras e ações
de sensibilização:
16 de janeiro – “Ambiente,
florestas, mar e Biodiversidade”
“Sociedade de estudo das aves”
“Um percurso na Laurissilva”
“Vamos conhecer a Fauna
Marinha?”

Entidade
Computador
Alunos
Professores
Auxiliares

Elaboração de cartazes e
registos informativos.

Coordenadores: Lucília Neves e Ana Isabel Rodrigues (A substituir a coordenadora Lucília Neves até março de 2012)

2º Período e 3º
Período

Registos
fotográficos e
escritos
Publicação de
Eco Noticias no
site Eco
Marinheira
Diálogo com os
alunos

Registos
fotográficos e
escritos
Publicação de
Eco Noticias no
site Eco
Marinheira
Diálogo com os
alunos

EB1 PE da Marinheira – ano letivo 2011/2012

● Os alunos não têm
informação suficiente
para a proteção do
ambiente

Objetivos Específicos:
Sensibilizar para a
conservação dos
recursos Naturais do
Planeta
Identificar e conhecer
algumas espécies de
animais e plantas

Eco – Escolas

Entidade
Visita ao aquário de Porto Moniz Transporte
– Biodiversidade Marinha
Alunos
Professores
Vista à Quinta Pedagógica dos Auxiliares
Prazeres.
Outras visitas de estudo já
incluídas no Plano Anual de
atividades das turmas.
Elaboração de painéis coletivos
informativos
Elaboração e distribuição de
desdobráveis
Articulação com o Gabinete de
Educação Artística (Exp.
Plástica): Elaboração de uma
pintura coletiva num lençol (a
biodiversidade da Madeira –
plantas e animais) através da
perspetiva do pintor futurista:
Fortunato Depero.

Coordenadores: Lucília Neves e Ana Isabel Rodrigues (A substituir a coordenadora Lucília Neves até março de 2012)

Registos
fotográficos e
escritos
Publicação de
Eco Noticias no
site Eco
Marinheira
Diálogo com os
alunos

