Plano de Acção 2012- 2013
Diagnóstico
(situação a
melhorar)
Na comunidade
educativa
existem
elementos que
desconhecem
as
ações
programa ecoescolas

Meta

Atividades/Ação

Recursos

Objetivo(s)
Dinamizar
atividades de
sensibilização

Dar a
conhecer o
programa a
toda a
comunidade
escolar
envolvente.

Intervenientes

Avaliação da
atividade/

Papel
Computador

toners

Assistentes
administrativos

Ao longo do ano
letivo

Registo da
quantidade de
tinteiros
reciclados.

Papel
papelão

Professores,
alunos, Assistentes
administrativos
auxiliares

Ao longo do ano
letivo

Observação

Papel
Computador

Ao longo do ano
letivo

Guias de
transporte

Papel
Computador

Encarregados de
Educação
Alunos
Auxiliares
Professores
Alunos
Encarregados de
educação
professores

Ao longo do ano
letivo

Recolha de
faturas
Leitura de
contadores

Reciclagem de
tinteiros e toners

50% de tinteiros
reciclados

Gasto de papel

Reduzir os gastos
de papel

60% de papel
reutilizado

Pouca recolha de
pilhas usadas na
escola

Incentivar os alunos
para a participação
na recolha de pilhas
usadas.

recolha de pilhas
usadas 2 caixas
grandes

Aproveitar folhas
inutilizadas para
rascunho
Utilizar o suporte
digital
Participação no
programa
“Depositrão”.

Falta de
conhecimento dos
alunos sobre
como poupar a
energia

Mudar
comportamentos
face ao consumo
de energia

Alcançar a meta
de 10% de
redução do
consumo de
energia na

Monitorização mensal
pelos alunos
Campanha de
sensibilização para a
redução dos

Tema
geral

- Elaborar noticias
para o jornal da
escola e jornais
locais;
Dinamizar o
Placard informativo
eco escolas;
- Divulgar e
continuar a
atualizar o site da
escola com eco
notícias;
- Elaboração do
cartaz do EcoCódigo.
Utilização de tinteiros
e toners reciclados

Gasto de tinteiros
e toners

Alunos,
professores e
auxiliares

Calendário

Ao longo do
ano letivo

Observação
Diálogo com
os alunos e
docentes.

Resíduos

energia
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escola e em
consumo caseir

consumos na escola
e em casa.
Monitorização mensal
Campanha de
sensibilização da
comunidade escolar
para a redução dos
consumos na escola
e em casa.
Plantação de ervas
aromáticas em vasos

Falta de
conhecimento dos
alunos sobre
como poupar a
água

Mudar
comportamentos
face ao consumo
de água.

Alcançar a meta
de 10% de
redução do
consumo de
água na escola

Fraco
conhecimento da
fauna e flora
existente na
floresta e dos
benefícios para a
saúde

Dar a conhecer as
principais espécies
de fauna e flora da
floresta
Evidenciar as
propriedades dass
ervas aromáticas
são detentoras de
propriedades que
contribuem para
prevenir algumas
doenças e para
promover a saúde
em gera

Recolher folhas
de ervas para 50
chás e saladas
para um dia no
refeitório.

Papel
Computador

Grelhas de registo
Alunos
Encarregados de
educação
professores

Ao longo do ano
letivo

Registo de
consumos
Recolha de
faturas

água

Vasos
Sementes
terra

Pessoal Docente
Pessoal Não
Docente
Alunos
Encarregados de
Educação

Ao longo do ano
letivo

Registos
fotográficos
Elaboração de
textos/histórias

Floresta

O Professor coordenador
________________________________
Sérgio Marques
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