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 Ordem de trabalhos: 

 1.  Apresentação dos representantes do 
Conselho do Eco-Escolas. 

2. Introdução ao programa Eco-Escolas.  

3.  Leitura e aprovação do regulamento do 
Conselho Eco-Escolas. 



 Ordem de trabalhos: 

 
4. Resultados da Auditoria Ambiental 

5. Metas para o Plano de Ação  

6. Outros assuntos 
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1.  Representantes do Conselho Eco-Escolas 



 

2. Programa Eco-Escolas: objetivos 

 

 Encorajar ações, reconhecer e premiar a melhoria do 

desempenho ambiental na gestão do espaço escolar; 

 

 Estimular o hábito de participação envolvendo,  

ativamente, os jovens;  

 

 Motivar para a necessidade de mudança de atitudes e 

adoção de comportamentos sustentáveis a nível pessoal, 

familiar e comunitário; 

 

 Contribuir para a criação de parcerias e sinergias 

locais . 

 
 



 

 

 

2. Programa Eco-Escolas: metodologia dos 7 passos   

1º • Conselho Eco- Escolas 

2º • Auditoria ambiental 

3º • Plano de ação 

4º • Monitorização/avaliação 

5º • Trabalho curricular 

6º • Divulgação à comunidade 

7º • Eco-código 



 

 

 

2.  Programa Eco-Escolas: escolha dos temas 

Tema base 

• resíduos 

 

• água 

 

• energia 

Tema 
complementar 

• biodiversidade 

 

• agricultura 
biológica 

Tema do Ano 

• alimentação 
saudável e 
sustentável 



 

 

 

2. Programa do Eco-Escolas: obtenção da bandeira verde 

Reconhecimento do trabalho realizado em benefício do ambiente. 



 

 

 

3. Programa Eco-Escolas: regulamento  

 

 

   



 

 

 

4.  Resultados da Auditoria Ambiental   



 

 

 

4. Inquérito aos alunos (amostra: 93 alunos)    
resíduos 



 

 

 

4.  Resultados da Auditoria Ambiental 
resíduos 



 

 

 

4.  Resultados da Auditoria Ambiental 
água 



 

 

 

4.  Resultados da Auditoria Ambiental 
energia 



 

 

 

4.  Resultados da Auditoria Ambiental 
mobilidade 
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4.  Resultados da Auditoria Ambiental espaço exterior 

Respostas válidas   Repostas engraçadas…  

“música durante os intervalos” “intervalos de 1 hora” 

“Wi-Fi  grátis apenas nos intervalos” “construir uma piscina gigantesca” 

“mais oferta de atividades lúdicas, 

como por exemplo,  concursos” 

“ter um campo de futebol melhor” 

“encontrar mais árvores e plantas”   “jogar nos computadores da escola 

durante os intervalos” 

“maior número de bancos para 

ficarmos sentados” 

… 

“mais caixotes do lixo para não 

termos que jogar lixo no chão” 

… 



 

 

 

5.  Metas do Plano de Ação 

1) Aumentar o nº de 
caixotes de lixo 
indiferenciados nos 
corredores 

2) Aumentar o nº 

de caixotes de lixo 

de recolha seletiva  

3)  Utilizar papel 
reciclado na 
reprografia 

4) Aumentar a % de 
reciclagem na 
cozinha 

resíduos 



 

 

 

5.  Metas do Plano de Ação 
- Afixar, junto aos 
interruptores, 
autocolantes para 
desligar luzes. 

- Substituir lâmpadas 
fluorescentes por  
LED. 

- Colocar sensores 
temporizadores de 

luz nos WC´s  

energia 



 

 

 

5.  Metas do Plano de Ação 

- Sensibilizar os 
alunos com palestras 
e exposições 
itinerantes 

- Identificar as 
espécies vegetais do 
jardim 

biodiversidade 



 

 

 

5.  Metas do Plano de Ação 

- Manutenção da 
horta biológica da 
escola 

- Cultivo de 
produtos hortícolas 
para fornecer à 
cantina da escola 

agricultura 

   biológica 



 

 

 

5.  Metas do Plano de Ação 

- Sensibilizar os 
alunos com palestras 
alusivas ao tema 

- Reduzir do 
consumo carne 
bovina e substituir os 
cereais refinados por 
integrais, na ementa 
escolar 

alimentação 

saudável e 

sustentável 



 

 

 

6. Outros assuntos:   

  - definir o Eco-Código  (uma frase por turma?) 


