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Cerimónia do hastear da
Bandeira Verde

Exposições

Jogos pedagógicos

Desafios

Vamos todos participar na festa eco.
O ambiente agradece!

Programa
19 de abril (2ª feira)
Sensibilizar para mudar!
Colocação de 4 ecopontos amarelos à entrada dos
blocos de aula;
Colocação de caixotes de recolha seletiva na sala do
pessoal não docente;
Brigada de sensibilização para a correta utilização dos
papelões nas salas de aula;
Afixação da política dos 3Rs em diferentes locais da
escola;
Brigada de sensibilização para a poupança da água e
energia;
Afixação do "laço azul" com materiais reutilizáveis no
exterior da escola;
Visualização de vídeos de sensibilização no polivalente
e/ou salas de aula;
DESAFIO: Enigmas QRCode (Destrói os maus vícios!) Exterior da escola e polivalente, junto ao placard EcoEscolas;
DESAFIO: Missão Eco-Escolas: Amar o Mar- Faz um
desenho que represente esta missão; escreve uma frase
curta, como te comprometes a cumpri-la. Partilha o teu
trabalho com a coordenadora;
(martalmeida@aeestarreja.pt) e e nas redes sociais,
usando o hashtag #AmarOMar;

20 de abril (3ª feira)
Reconhecer para aprender!
Manhã - Polivalente e espaço exterior junto
aos mastros
10h15 - Cerimónia do Hastear da Bandeira Verde
Reportagem produzida no âmbito do programa
Eco-Escolas;
Apresentação das propostas do Novo EcoCódigo por cada turma;
Concurso "Safari Fotográfico" - entrega de
prémios;
Hastear da Bandeira;
Durante o dia - polivalente e/ou salas de aula
Visualização da reportagem produzida no
âmbito do programa Eco-Escolas;
DESAFIO: EcoBio-Quiz
DESAFIO: "Na minha casa não desperdiçamos"
(Quem quiser participar deve enviar email à
coordenadora: martalmeida@aeestarreja.pt

21 de abril (4ª feira)
Olha à tua volta!
Manhã - Polivalente
11h30 - Entrega dos prémios aos alunos
participantes no desafio "Este Natal os enfeites
estão por Tua Conta!"
Durante o dia - polivalente, expositor EcoEscolas e espaço exterior;
DESAFIO - Conheces bem a tua escola?

22 de abril (5ª feira)
Dia Mundial da Terra
Kahoot "Planeta Terra" (Aulas)
https://create.kahoot.it/details/d22b6947-014f-400c8c3a-7e5f330d5438

Visualização do vídeo "Planeta Terra e
Humanidade (polivalente)
DESAFIO - Colocação de fotografias e videos no
padlet com boas práticas:
https://padlet.com/martagoal/o65nce3hwpvijb1h

23 de abril (6ª feira)
Monitorizar para mobilizar

Brigadas de monitorização de Resíduos,
energia e água; (salas de aula)
DESAFIO: "Fotografar para recordar"- coloca
uma fotografia tua no local preferido da tua
escola ou fotografa o local preferido da tua
escola e publica no padlet:
https://padlet.com/martagoal/qi2ti4qjvcq4w44b

Ao longo da semana
Desafios/Atividades Pedagógicas
Todos os desafios podem ser realizados ao longo
de toda a semana e não apenas nos dias em que
estão identificados como desafios do dia;
Jogos de bola de semente, 6ºC ;

Outras Atividades
Votação do novo Ecocódigo (Conselheiros ecoescolas) através de um questionário google forms;
Recolha de embalagens Compal da Tetrapak;

Exposições
Medidas de proteção e promoção da
biodiversidade animal e vegetal ;
Poluição e conservação do solo;
O uso das plantas no mundo atual;
Trabalhos Ecolápis;
DAC: “Recursos Naturais Esgotados: e
agora?”
Mural no polivalente da escola para
colocação dos trabalhos com “refilanço";
"Ninhos" PIEF;
Eco-friendly witches;
Este Natal os enfeites estão por Tua conta;
Trabalhos do PIEF;
Dieta Mediterrânica - 9º ano;
Declara-te ao planeta Terra;
Comemoração do Dia da Árvore;
Cartaz Digital "Reações de combustão e a
poluição "
Concurso Safari Fotográfico;

