
PROGRAMA ECO ESCOLA 

NOME  : Programa Eco escola 

É um Programa vocacionado para a educação ambiental, para a sustentabilidade e para a 
cidadania. A escola, através dos coordenadores do programa, tem de cumprir  as 4 fases  e adotar 
a metodologia de trabalho, simplificadamente denominada por 7 passos, que, articula atividades 
de exploração de diversos temas, contribuindo para uma melhoria global do ambiente da escola e 
da comunidade. 
Este esforço será reconhecido através da atribuição de uma Bandeira Verde, que certifica a 
existência, na escola, de uma educação ambiental coerente e de qualidade. 
 

 
1ª FASE -  INSCRIÇÃO 

 

 
-Escola ( Professor Coordenador e Direção da Escola- declaração de compromisso) 
-Município ( declaração de compromisso) 

 
2ª FASE - IMPLEMENTAÇÃO 

 

 
 Implementar os 7 passos: 
1. Conselho Eco - Escola (quem; quando reúnem; regimento de funcionamento, etc.); 
2. Auditoria Ambiental ( levantamento da situação ambiental da escola); 
3. Plano de Ação (medidas a implementar: como, quando, que atividades); 
4. Monitorização e avaliação (reformular e adaptar o plano); 
5. Trabalho Curricular (inserir nas atividades letivas); 
6. Informação e Envolvimento da escola e da Comunidade (divulgação das ações; organização de 
eventos; dias especiais; comunicação social...); 
7.Eco-Código (elaboração de um código de conduta) 

 
3ª FASE - CANDIDATURA AO GALARDÃO 

 

 
Apresentar o relatório de candidatura. 
 

 
4ª FASE - ATRIBUIÇÃO DO GALARDÃO 

 

 
Participação na Cerimónia Nacional de atribuição da Bandeira Verde e de prémios às escolas 
galardoadas. 
Hastear da Bandeira - realização de cerimónia na escola 
 
 

OBJETIVOS/FINALIDADES:  

O Programa Eco -Escolas pretende ser um contributo para uma educação participada e 
esclarecida , onde educar é criar cidadãos conscientes e ativos pelo ambiente. 
Pretende –se que os  alunos  tomem consciência da importância do ambiente no dia-a-dia da sua 
vida pessoal, familiar e comunitária. 
O Programa procura igualmente, estimular a criação de parcerias locais entre a escola e as 
autarquias, procurando contribuir para um maior envolvimento e participação em todo o processo. 
 

 

 



ATIVIDADES: 

As atividades aqui previstas estão ainda dependentes dos resultados da auditoria ambiental, a 

decorrer em algumas turmas desde o 1º ciclo ao 9º ano ,e irão ainda ser alvo de aprovação em 

Conselho Eco escola, podendo ainda surgir novas propostas . 

1-Gestos contra os resíduos: 

-Concurso “Green Chef” :  confeção de pratos com reaproveitamento  de desperdício alimentar. 

-Continuação da campanha porta a porta, nas imediações da escola, sobre importância da 

redução dos lixos. 

2-Horta biológica: Cultivar e/ou plantar produtos hortícolas da região, com recurso a técnicas 
biológicas. 

3-Composto: Recolha de restos de vegetais da cozinha para transformar em fertilizante para a 
horta. 

4-Reutilização de materiais: Reaproveitar materiais variados para elaboração de vários trabalhos. 

5-Construção de Ecopontos:  Construção de recipientes para recolha seletiva de algum lixo e 
colocação nos diferentes espaços da escola. 

6-Valorização dos espaços exteriores: Plantação de pés de alecrim,  ou outras plantas aromáticas, 
em vasos ou nos canteiros da escola. 

7-Sensibilização para a poupança de água, energia e papel: Elaboração de Power Points e 
colocação de eco códigos sobre a poupança de água, energia e papel. 

8-Geração Depositrão : Fazer a recolha de equipamento elétrico e eletrónico em fim de vida útil, 
lâmpadas, tinteiros, equipamento multimédia… 

9-Ajudar para andar”: Recolha de tampinhas de plástico. 

10-“ A cortiça nas tradições Portuguesas”: Recolha de rolhas de cortiça. 

11-Dia Eco Escola: 

-Hastear da bandeira Eco Escolas 

 -Palestras  sobre Ambiente 

-Exposição de trabalhos de Ed Visual e CriArt; 

-Colocação de Eco Códigos. 

-“O planeta limpo do Filipe Pinto”  

-Apresentação de um livro , jogo e CD sobre temas relacionados com a preservação do meio 
ambiente. 

12-Dia Mundial da Floresta: Atividades a programar no âmbito da comemoração do dia mundial 
da floresta. 

 


