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ATIVIDADES REALIZADAS
De um modo geral, todas as atividades realizadas para o programa EcoEscolas e Projeto Geração+ foram trabalhadas e/ou no âmbito da
Cidadania, Trabalhos Colaborativos, PES, Disciplinas Curriculares,
Biblioteca da ESCM, e com a colaboração de UCC do Castelo da Maia,
LIPOR, CMM e Complexo Ambiental da Quinta da Gruta.

O Lago antes

Fotografia

A atividade inserida no trabalho colaborativo de uma turma do
8º ano, destinou-se à limpeza e manutenção do lago da escola,
preservando assim a sua Biodiversidade. Os alunos limparam o
lago das plantas infestantes, produziram sinalética e para
conhecerem os seres microscópicos, analisaram uma amostra
da água do lago.
Tema abordado: Biodiversidade
ESCM/ 3º Período Escolar

O Lago depois

Fotografia

tre outros

No âmbito do trabalho colaborativo do 11º A, os alunos tendo constatado um enorme
desperdício alimentar na cantina da escola, registaram fotograficamente os pratos
deixados nas mesas e os carros de transporte de tabuleiros. Para o dia das EcoEscolas/Cidadania, elaboraram pósteres de apelo à redução do desperdício e
produziram um vídeo alusivo. Em colaboração com o Programa Educação para a
Saúde (PES) e no âmbito do Trabalho Colaborativo, uma turma do 8º ano elaborou
um pequeno vídeo onde se apresentam receitas saudáveis, que podem ser utilizadas
em lanches e piqueniques, em substituição dos alimentos salgados e muito doces
usualmente utilizados. Uma outra turma do 8º ano criou e implementou um inquérito
de satisfação à comunidade escolar sobre os almoços na cantina.

Temas abordados: Alimentação saudável e sustentável
ESCM/ 2º e 3º Períodos Escolares

Fotografia

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Algumas turmas do 8º ano criaram frases em formato EcoCódigo, enquanto uma outra turma tratou das ilustrações na
disciplina de E.V. Um destes trabalhos foi a concurso nacional.
Fotografia
Temas abordados: Biodiversidade, Alimentação Saudável e
Sustentável, Energia, Água e Resíduos
ESCM/ 2º e 3º Períodos Escolares

Fotografia

Várias turmas do 8º ano trabalharam projetos no âmbito da redução do
uso de plásticos de uso único em parceria com a empresa LIPOR;
recolheram tampinhas e pilhas para posterior reciclagem; podaram
árvores de frutos da escola; implementaram formas de rega artesanais,
uma vez que o sistema de rega automática está avariado; cultivaram
hortícolas e plantas aromáticas com base nos princípios da agricultura
biológica e por último, pesquisaram e afixaram no dia das EcoEscolas/Cidadania fichas de espécies ameaçadas de extinção em
Portugal .

Temas abordados: Biodiversidade, Resíduos e Água
ESCM/ 2º e 3º Períodos Escolares

Fotografia

Algumas turmas do 8º ano em colaboração com a Biblioteca da Escola
desenvolveram atividades, tais como: biocompostagem, construíram
abrigos para os insetos, realizaram trabalhos no âmbito da Agenda 2030
– OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, construíram e colocaram
comedouros para aves no âmbito do projeto “Literacia para a floresta”.
No âmbito deste último projeto os alunos deslocaram-se em saída de
campo ao Parque de Avioso, para porém em prática os conhecimentos
adquiridos anteriormente em três sessões online.

Temas abordados: Biodiversidade, Energia, Água e Resíduos.
ESCM/ 2º e 3º Períodos Escolares

Fotografia

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do trabalho
realizado/ entre outros

Uma turma do 8º ano em colaboração com a Biblioteca da
Escola, no âmbito do trabalho colaborativo, procedeu à criação
de etiquetas ilustradas de árvores autóctones do jardim da
escola e sua afixação. Uma outra turma do 7º ano trabalhou o
tema “Consequências para a biodiversidade, das espécies
invasoras”, para posterior divulgação e consciencialização, bem
como, outras turmas do 8º ano procederam ao cálculo e
reflexão individual da pegada ecológica.
Temas abordados: Biodiversidade, Energia, Água, Resíduos
ESCM/ 2º e 3º Períodos Escolares

Fotografia

Fotografia

Alunos de turmas do 9º ano, no âmbito do trabalho colaborativo, analisaram rótulos
de diversos alimentos que costumam ingerir, identificando a quantidade de açúcares
neles presentes, no combate à obesidade e construíram uma maquete da Pirâmide
Dieta Mediterrânica. Uma turma do 8º ano elaborou um PPT sobre aquacultura
multitrófica integrada, destinando-se a dar conhecimento de práticas nas quais
resíduos alimentares de uma espécie são reciclados para se converter em recursos
(fertilizantes, alimentos) para outra espécie. Visita de estudo à Ribeira de Almorode
no âmbito do estudo da Biodiversidade.

Tema(s) abordado(s): Alimentação saudável e sustentável e
Biodiversidade
ESCM/ 2º e 3º Períodos Escolares

Global Action Days e separação multimaterial em sala de aula
Fotografia
Temas abordados: Biodiversidade e Resíduos
ESCM/ 2º e 3º Períodos Escolares
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