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1º Conselho Eco-escolas



O que é o Eco-Escolas? 

• O programa “Eco-Escolas” pretende encorajar o desenvolvimento de atividades, 

para:

- melhorar o desempenho ambiental das escolas; 

- alterar de comportamentos;

- aumentar as preocupações ambientais nas diferentes gerações; 

• Visa, ainda, criar hábitos de participação e de cidadania, tendo como objetivo 

principal encontrar soluções que permitam melhorar a qualidade de vida na escola e 

na comunidade.

• Abordar questões ambientais;

• Criar parcerias com municípios. 

No final de cada ano o trabalho da escola é reconhecido com a atribuição da

bandeira verde. desenvolvido.



Quem faz parte deste conselho?

Coordenadora do Programa

Representante do Órgão de Gestão

Representantes dos Professores

Representantes dos Alunos-todos os delegados e subdelegados de turma

Representante da Associação de Estudantes

Representante do Pessoal Não Docente

Representante dos Encarregados de Educação 

Representante da Autarquia

Representante da Junta de Freguesia

Representante da Associação Florestal Entre Douro e Vouga

Representante da Associação Semente de Futuro



Atividades desenvolvidas 
Ano letivo 2017/18

Nº de alunos inscritos no Clube: 35 



1º período

- Limpar a estufa e área envolvente…. Preparar sementeira de bolotas… 



S. Martinho
-Feira de produtos locais 
- Magusto
As diversas turmas tiveram uma banca de venda de produtos locais e 
todos os alunos trouxeram algumas castanhas para serem partilhadas 
nos intervalos da manhã. 
Objetivos:
-



Dia da Floresta Autóctone e Hastear da Bandeira 
Neste dia todas as escolas do 
Agrupamento plantaram espécies 
autóctones e os alunos mais velhos 
falaram com os mais novos sobre a 
importância da Floresta Autóctone.



Dia da Alimentação e recolha de alimentos 

Exposições com trabalhos sobre alimentação saudável elaborados pelos alunos.
Houve também uma recolha de alimentos para famílias carenciadas do Agrupamento.



Dia do Mar… 

Num painel no átrio da escola os alunos 
escreveram mensagens alusivas ao mar.



Concurso “Este Natal Ser Guloso dá Prémios”   



Presépios com materiais reciclados  



Depositrão

1ª fase: 3 posição 
no distrito de 
Aveiro. 



2º período 

Construção de papelões para as salas de aulas 
pelo Grupo de Educação Especial.  



Jornadas da Floresta no Agrupamento de Escolas de Arouca
A atividade envolveu a Associação Florestal de Entre Douro e Vouga, a Câmara Municipal, a 
Associação Circulo, Cultura e Democracia e os dois Agrupamentos. 
Três alunos do Clube Eco-Escolas do Agrupamento de Escolas de Escariz participaram neste 
debate onde defenderam as suas ideias sobre a Floresta do Futuro 



Identificação das espécies autóctones na escola
Exemplos:



Campanha de Reflorestação / adoção de uma área florestal perto da escola
Esta atividade envolveu a Associação Florestal de Entre Douro e Vouga, a Associação de Pais a Junta de Freguesia. 



Máscaras de Carnaval com materiais reciclados e resíduos florestais 
Tema: A Floresta



Dia da Mulher

O Município ofereceu amores 
perfeitos, o clube fez sementeiras 
de aromáticas e flores. Os vasos 
foram feitos de garrafas de plástico. 



Dia da Água 

Atividade desenvolvida pelo Clube 
Eco-Escola, o grupo de Ciências 
Naturais, o grupo de EVT e a 
Biblioteca. 
Os alunos decoraram gotinhas de 
água, e compreenderam a 
importância da mesma. 



Sala Eco-Escolas – Jornadas do conhecimento  

Através de uma história os alunos 
compreenderam o impacto das 
atividades humanas sobre o 
planeta. 
Atividade terminou com a 
separação dos resíduos. 



Alimentação Saudável – Jornadas do Conhecimento 

Passe Rua – atividade sobre a alimentação saudável. 



3º período 

Dia da Energia 

Participação no Twist – a tua energia faz a 
diferença



Green Cork – Recolha de rolhas de cortiça





Ano letivo 2018/19

Resíduos 

Água  

Floresta 
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Biológica

Mar  



Atividades já dinamizadas

- S. Martinho e feira agrícola;

- Dia do Mar (Bibliotesca)

- Dia da Floresta Autóctone; 

- Semana da alimentação;

- Limpeza do recinto escolar;

- Compotas com as maças da escola;

- Aquisição de baldes para separação de resíduos para distribuir pela escola;

- Decorações de natal de materiais reciclados e florestais.

- Ação de manutenção da floresta.    





As vossas sugestões para melhorar o desempenho 
ambiental da escola!


