PLANO DE AÇÃO 2014/15

Tema

Diagnóstico
(situações a
melhorar)

Objetivo(s)

Meta(s)

Ações e Atividades Previstas

Concretização Recursos

consciencializar
separação de residuos
para preservar o
na escola
meio ambiente

Aumentar
utilização
ecopontos

Nº de contentores

colocação de contentores nos corredores,
sala de professores, refeitório, bufete para
papel, embalagens e vidro

1ºPeríodo

Nº de contentores

1ºPeríodo

Todos os ecopontos com sinalética adequada

Ecopontos
cedidos
Professores e alunos
pela CMMoita

sensibilização feita pelos alunos (interpares)
Camisolas recicladas
em todas as turmas para a necessidade de
separação de resíduos
a palestras dirigidas a alunos, funcionários e
dos professores sobre a importância para a CMMoita
separação de resíduos
roupa
usada,
reaproveitamento de materiais em trabalhos
materiais dirigidos
na escola.
ao ecoponto
parecer sobre uma proposta de regulamento computador
e
(Câmara Municipal da Moita) em discussão proposta
de
publica, sobre a gestão de resíduos sólidos, regulamento da

Construção do depositrão
estudo estatístico, feito por alunos do 10º
ano das faturas da água pagas no ano de
2014.

material
reciclagem

Sensibilizar para o
diminuir o consumo excessivo
consumo de água

Professores e alunos

Professores e alunos
1º e 2º Período
do 11ºano

Nº de salas
sensibilização

CMM,
alunos,
professores, pessoal 2ºPeríodo
não docente e

Realização da palestra

Professores e alunos

Exposição de trabalhos

1º e 2º Período

em

que

foi

realizada

a

Professores
ealunos
1ºPeríodo
do 11º e 12º ano

Documento elaborado e enviado para a
direção da escola e posterior envio ao
presidente da CMMoita

Professores
ealunos
2ºPeríodo
do 10º, 11º e 12º ano

Realização da visita

para Professores
ealunos
2º e 3º Período
do 10º, 11º e 12º ano

Fotocópias
das
faturas da água de
2014
construção de um
divulgação do estudo à comunidade escolar. poster e publicação
no placard da escola

consumo excessivo de
água

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

1ºPeríodo

Visita de estudo ao ecoparque da AMARSUL e
Autocarro
empresa Extruplás

Água

Concretização Calendarização

colocação de contentores na sala de aula, Ecopontos
cedidos
Professores e alunos
para papel
pela CMMoita

colocação de sinalética por cima de todos os
Fotocópia a cores
contentores já referidos

Resíduos

Concretização Intervenientes

Utilização do depositrão

Professor
de
Matemática e alunos 3º Período
do 10º ano

Construção do gráfico

Professor e alunos

Exposição dos dados

3ºPeríodo

Água

consumo excessivo de
água

Sensibilizar para o
diminuir o consumo excessivo
consumo de água

estudo estatístico, feito por alunos do 10º
ano das faturas da electricidade pagas no
ano de 2014.

Fotocópias
das
faturas
da
letricidade de 2014
construção de um
divulgação do estudo à comunidade escolar. poster e publicação
no placard da escola
Contador
cedido
colocação de um contador de electricidade
pela associação de
numa sala com computadores
pais

Energia

consumo excessivo de
energia eléctrica

Sensibilizar para o
excessivo
diminuir o consumo
consumo
de
eletricidade

Professor
de
Matemática e alunos 3ºPeríodo
do 10º ano

Construção do gráfico

Professor e alunos

3ºPeríodo

Exposição dos dados

Professor e alunos

2ºPeríodo

Divulgação dos resultados

Energia

consumo excessivo de
energia eléctrica

diminuir o consumo

Sensibilizar para o
excessivo
consumo
de
eletricidade

Espaços
Exteriores

Biodiversidade

conhecimento dos
alunos acerca da
importância da
biodiversidade

sensibilizar os
alunos

Aula de campo com a participação dos
Professores e alunos
3ºPeríodo
técnicos da Câmara Municipal da Moita à Técnico da CMMoita
do 10ºano
zona ribeirinha

Realização da saída de campo

visita de estudo ao Centro de Ciência VIva
Autocarro
do Lousal

Realização da visita

Professores e alunos
1º e 2º Período
do 11ºano

Biodiversidade

conhecimento dos
alunos acerca da
importância da
biodiversidade

sensibilizar os
alunos

Construir um compostor

Recolha de verdes da cozinha da escola

Fazer algumas consociações

Agricultura
Biológica

Sensibilizar
os
alunos
para
Aumentar
o anecessidade
de
Fazer
conhecimento
sobre melhorar as práticas
consociações
agricultura biológica e agricolas amigas do
compostagem
sua importância
ambiente
e
melhorar a produção
de horticolas

e

Professor e alunos
curso
Hortofloricultura
Professor e alunos
Restos orgânicos
curso
Hortofloricultura
sementes
e Professor e alunos
ferramentas
de curso
jardinagem
Hortofloricultura
Utensílios
carpintaria

de

do
de 1ºPeríodo

Colocação do compostor ao pé da horta

do
2ºPeríodo
de
Período

e

3º Nº de vezes que os alunos fazem a recolha dos
resíduos orgânicos

do
2ºPeríodo
de
Período

e

3º

Recolha de produtos hortícolas

Floresta

Mar

Mar

Mobilidade /
Transportes

Alterações
Climáticas

Alterações
Climáticas

Ruído

Ruído

Alimentação

Outro(s)

Outro(s)

