PLANO DE AÇÃO 2014/15

Tema

Diagnóstico (situações a
melhorar)

Objetivo(s)

Meta(s)

Ações e Atividades Previstas

Concretização - Recursos

Concretização - Intervenientes

Concretização - Calendarização

professores
de
cortiça, papel, madeira,
ciências, alunos e
Realização de presépios e arvores de Natal com
tecidos, colas, plásticos,
1º período
encarregados de
materiais reciclados
vidro
educação

Resíduos

Água

Energia

Existência de lixo
Sensibilizar/incentivar os alunos Proceder
diverso
nos
para a separação do lixo
dos lixos
recipientes

Consumo
elevado de água
na
vida
quotidiana
dos
alunos

Reduzir o consumo de água,
sensibilizando os alunos para a Reduzir o
necessidade de preservar a água.
água no Planeta Terra.

Existência de luzes
acesas e de
Sensibilizar a população
computadores
ligados nas salas de escolar para a necessidade
de poupar energia.
aula e outros
espaços.

à

e

Envolvimento
das
turmas de 5ºA,B, C,D,
E
e
6º
ano
A,B,C,D,E.

Sensibilizar os alunos para a utilização correta dos
Adquirir mais eco pontos.
Eco pontos.

professores
alunos

Projeto Eco Escola- Geração Depositrão
Recolha de pilhas ,baterias,lampadas
Electrodomesticos usados

material usado

alunos e restante
comunidade
ao longo do ano letivo.
educativa

Quantidade dos
materiais
recolhidos(peso em
KG)

Realização de actividades experimentais “Vamos
descobrir algumas propriedades da água”;

Material de Laboratorio
Professores de
Ciências Naturais
dos alunos do 5º ano

1º periodo

Envolvimento dos
alunos do 5º ano

Professora de
Ciências Naturais
dos alunos do 5º A e
5ºB.

2º periodo

Envolvimento dos
alunos do 5º ano

Colocar informação junto dos interruptores,
apelando para os professores, alunos
e
Folhas A4
funcionários desligarem as luzes após as aulas
terminarem

Professores e alunos

1º/2º/3º período

Cumprimento da
meta a atingir

Colocar informação junto dos computadores,
apelando para os professores, alunos
e
Folhas A4
funcionários
encerrarem
os
computadores,
evitando deixá-los em stand by.

Professores e alunos

1º/2º/3º período

Cumprimento da
meta a atingir

ao longo do ano letivo.

separação

água poluida; 4 garrafas de
Realização de trabalhos de grupo sobre a água- plástico; cascalho; areias;
Sensibilização para a poluição da água e carvão; rede plástica.
consumo de processos de tratamento da água.Construção de
uma ETAR

Reduzir o consumo de
energia;
Desligar as luzes no final
das aulas;
Desligar os
computadores.

Avaliação- instrumentos e
Indicadores (de monitorização e
avaliação de ações)

Pojeto
Hortas Bio-verticais.

Desconhecimento
Biodiversida
da fauna e flora da
de
região

Identificar tipos de poluição.
Identificar perturbações
ambientais.
Identificar
agentes poluidores

Eco

Escola

garrafões e pneus

Projeto
Eco
Elaboração do Eco Código

Mares poluidos

de
no
da

Professores, alunos
e
comunidade 2º período
educativa

Exposição
trabalhos
polivalente
Escola

de
no
da

Escola

construção de frases com
os temas trabalhados na alunos do 5º ano.
Escola

3º período

Grau de adesão
dos alunos.

7 de novembro de 2014

Grau de adesão dos
alunos.

Incentivar os alunos a terem
Reduzir o lixo no Mar
um maior respeito pelo Mar

Sensibilizar os alunos para a
proteção da Natureza e do meio
Alertar os alunos
Não danificar a vegetação
ambiente /Escola. Esta atividade tem
para a limpeza do
existente e respeitar os World Days of Action
como objetivo dar a conhecer a
Planeta
espaços exteriores.
modalidade de orientação no espaço
escolar.

OUTROS

Exposição
trabalhos
polivalente
Escola

Sensibilizar os alunos para
a proteção da fauna e
flora da região.

Exposição de trabalhos de Ciências Naturais
materiais recicláveis.
sobre o Mar

Mar

professores
de
ciências, alunos e
2º e 3º periodo
encarregados de
educação

sacos do lixo, vassoura, pá

Alunos do 2º ciclos

OUTROS

Sensibilizar os alunos para a
proteção da Natureza e do meio
Alertar os alunos
Não danificar a vegetação
ambiente /Escola. Esta atividade tem
para a limpeza do
existente e respeitar os World Days of Action
como objetivo dar a conhecer a
Planeta
espaços exteriores.
modalidade de orientação no espaço
escolar.

Evitar/reduzir
o
consumo do tabaco Sensibilizar os alunos para os Diminuir
por parte de alguns malefícios do tabaco.
tabaco.
alunos

OUTROS

o

consumo

de

Elaboração de cartazes a fim de
estabelecer Regras para a Alunos do 2º ciclos
limpeza da escola.

Comemoração
do
Dia
Mundial
sem Tabaco
Realização de pesquisa sobre os malefícios do tabaco e materiais reciclados
elaboração de trabalhos.

22 de abril de 2015

Alunos do 2º e 3º
3º período- dia 31 de maio
ciclos e professores

Participação
dos
alunos na atividade.

Participação dos
alunos com base no
nº de trabalhos
realizados.

Alertar os alunos
para a importância
da plantação de
árvores.

Sensibilizar os alunos para a
proteção da Natureza e do meio
ambiente /Escola. Esta atividade Não danificar a vegetação
tem como objetivo dar a conhecer existente e respeitar os Dia Mundial da Floresta- dia da árvore
a modalidade de orientação no espaços exteriores.
espaço escolar.

embalagens tetrapak

alunos do 5º e 6º ano.

Desperdício dos
óleos alimentares

Incentivar os alunos para o
Aumentar a valorização dos
hábito de valorização dos
óleos alimentares usados.
óleos alimentares usados

óleos alimentares usados

alunos das turmas 5º
1º, 2º e 3º período
6º e 9º ano.

Projeto Vela por óleo

Grau de adesão dos
alunos.

2º periodo- 21 de março

Participação
dos
alunos na atividade.

