PLANO DE AÇÃO 2014/15
Tema

Diagnóstico
(situações a
melhorar)

Objetivo(s)

Meta(s)

Ações e Atividades Previstas

Concretização Recursos

Realização de pos t ais de Nat al com M at erias
mat eriais reciclados
reciclados

Concretização Intervenientes
Alunos e famílias

Concretização Calendarização
Dezembro

Part icipação em s es s ões de Educação
Alunos , profes s ores
Ambient al promovidas pela Câmara M at eriais
da e
t écnicos
da Ao longo do ano
M unicipal da M oit a: "Res íduos : reduzir, Câmara M unicipal
aut arquia
reut ilizar, reciclar"
Part icipação no projet o Eco-Es covão

Resíduos

Pouco
conheciment o
da
polít ica dos 3 R's ;
Falt a de hábit os de Reduzir
s eparação
de quant idade
res íduos
res íduos
( domés t icos
e
out ros ).

Elaboração de EcoComunidade
Es covão
com
educat iva
mat eriais
reciclados
Comunidade
Es covas ut ilizadas
educat iva

Part icipação no projet o Eco-Es covinha
Ao longo do ano
Reconhecer
a
a
import ância da
de
s eparação
de Part icipação no projet o de recolha de Recipient es para Comunidade
recolha
de
Ao longo do ano
res íduos
t int eiros
educat iva
t int eiros
Promoção e divulgação de ações de
Parceria com o
s ens ibilização s obre: Ciclo da Es cova de
Alunos e profes s ores Ao longo do ano
projet o M OM S
dent es .

Papel e cart olinas
impres s ora,
Realização de cart azes a apelar à A4,
t int eiros
e
redução do cons umo de água
mat erial
de
pint ura
Part icipação em s es s ões de Educação
Ambient al promovidas pela Câmara M at eriais
da
M unicipal da M oit a: "Água: font e de Câmara M unicipal
vida, recurs o a prot eger"

Água

Energia

Ao longo do ano

Objet ivo
Geral:
Aument ar
o
conheciment o da
população es colar
Cons umo elevado relat ivament e ao
de Reduzir
de água por part e cons umo
cons umo
água.
dos alunos no dia-aágua
Objet ivos
dia
es pecíficos :
ident ificar
s it uações de us o
exagerado

I ncut ir
na
Cons umo elevado população es colar
de energia na es cola hábit os
de
e nas habit ações poupança
de
dos alunos
energia

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

Debate com os alunos (grau de satisfação)

Concurso

Adesão ao Concurso

Adesão à recolha de tinteiros

Alunos ; profes s ores
t it ulares das t urmas Ao longo do ano
envolvidas

Pequeno inquérito aos alunos

Alunos , profes s ores
e
t écnicos
da Ao longo do ano
aut arquia

Pequeno inquérito aos alunos

Alunos ; Profes s ores
Reforçar
informação
junt o
dos Folhas
A4
t it ulares das t urmas
int errupt ores apelando ao des ligar das apelando
ao
Ao longo do ano
e
As s is t ent es
luzes
des ligar das luzes
Operacionais

Pequeno inquérito aos alunos

o
de

Verificar que as
luzes
e
equipament os
es t ão
des ligados ;
monit orizar
cons umo
de
enrgia

Espaços
Exteriores

Part icipação em s es s ões de Educação
Alunos , profes s ores
Ambient al promovidas pela Câmara M at eriais
da
e
t écnicos
da Ao longo do ano
M unicipal da M oit a: "A árvore e a Câmara M unicipal
aut arquia
flores t a"
Colaboração no projet o da Aut arquia "O
meu dono não apanha, eu é que s ou M at eriais
da Comunidade
Ao longo do ano
porcalhão". Sens ibilização e dis t ribuição Câmara M unicipal educat iva
de folhet os informat ivos .

Biodiv ersidade

Des conheciment o
I dent ificar
relat ivo à flora e
es pécies
Sens ibilizar os
fauna; falt a de
aut óct ones e
alunos para o
s ens ibilidade da
invas oras ;
conheciment o
população para com promover a defes a
e defes a da
os direit os dos
dos direit os dos
Nat ureza
animais
animais

Pequeno inquérito
satisfação)

aos

alunos

(grau

de

Trabalhos realizados em contexto de sala de aula.

Biodiv ersidade

Des conheciment o
I dent ificar
relat ivo à flora e
es pécies
Sens ibilizar os
fauna; falt a de
aut óct ones e
alunos para o
s ens ibilidade da
invas oras ;
conheciment o
população para com promover a defes a
e defes a da
os direit os dos
dos direit os dos
Nat ureza
animais
animais

Sement es ;
Alunos , Profes s ores
biológica já
es t rume
de t it ulares das t urmas Ao longo do ano
compos t agem
e
As s is t ent es
Sement es
e Operacionais
Alunos , Profes s ores
Divers ificar as es pécies plant adas na
rebent os
de t it ulares das t urmas Ao longo do ano
es cola
plant as
e
As s is t ent es
Operacionais
Alunos
, Profes s ores
Divulgar a prát ica da compos t agem
Compos t or
t it ulares das t urmas Ao longo do ano
e
As s is t ent es
Operacionais
Des envolver a hort a
exis t ent e na es cola

Agricultura
Biológica

Inquérito aos alunos

Inquérito aos alunos

Inquérito aos alunos

Es t ender
a
Des envolver
a
prát ica
da
Pouco increment o agricult ura
agricult ura
e
da
agricult ura biológica
biológica a um
compos t agem na
biológica
maior
número
es cola
de alunos

Floresta

Mar

Produção
t rabalhos
alunos

Mobilidade /
Transportes

Alterações
Climáticas

Ruído

Es t imular
a
reflexão s obre o
us o exces s ivo do
aut omóvel.
Reflet ir s obre a
dependencia que
as pes s oas criam
Promover
o
diálogo/ações
de
U s os exces s ivo de dos aut omóveis e Es t imular formas
s ens ibilização de forma a incent ivar os
t rans port es de us o mot os
e
o alt ernat ivas de alunos
a es colherem
meios
de
pes s oal.
des locação.
impact o que is s o
mobilidade mais amigos do ambient e.
t em na qualidade
de vida e na
s us t ent abilidade
dos
recurs os
nat urais .

de
pelos Alunos e famílias

Ao longo do ano.

Empenho na realização dos trabalhos.

Ses s ões de debat e Alunos e famílias

Ao longo do ano.

Debate com os alunos.

Ruído

Alimentação

Part icipação no W orld Day of Act ion

Outro(s)

Sens ibilizar
a
Aqueciment o global Comunidade
Debat er
do Planet a e a Educat iva para a
ques t ões
es cas s ez de recurs os pres ervação dos
ambient ais
nat urais
recurs os nat urais

as

Sem mat eriais

Alunos , Profes s ores
t it ulares das t urmas Novembro e Abril
e
As s is t ent es
Operacionais

Participação dos alunos nas atividades propostas

