ID

Temas

1

Energia

2

Resíduos; Água; Energia; Mar;
Biodiversidade; Espaços Exteriores;
Ruído; Mobilidade; Alimentação

Diagnósticos
aprofundar conhecimentos na área das
energias num meio diferente da nossa
comunidade de ilha.
Chamar a atenção para a reciclagem,
poluição e poupanças

Objetivos
levar o curso técnico de Instalações
elétricas a conhecer uma realidade
diferente da nossa
sensibilizar para importância destes
temas, desde a poupança de energia e
água, à poluição dos mares ou a
importância de uma alimentação saudável
e sustentável e ainda a importância de
reciclar

Metas

Ações e Atividades Previstas

Resíduos

falta de sensibilização sobre reutilizar
recursos/resíduos

promover a reutilização e transformação
de alguns resíduos

Concretização - Intervenientes

Concretização - Calendarização

viagem a lisboa

turma de TIE

promover a sensibilização para os temas
escolhidos e incentivar a realização de
trabalhos/apresentações para a
comunidade escolar

inquéritos a toda a
comunidade escolar

curso de Técnico de Apoio à Gestão
outubro e novembro de 2015
Desportiva na disciplina de Matemática

-realização de um inquérito na
comunidade escolar baseado na auditoria
ambiental e tratamento da informação
obtida

-Cartazes sobre os temas;
utilização dos papelões, vidrão e embalão
no recinto escolar;
-recolha dos óleos de cozinha;
-promoção da poupança da água;
-sugestões de ementas saudáveis com
apresentação de algumas receitas pelos
formandos;
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Concretização - Recursos

aprofundar conhecimentos e transmití-los Visita de estudo a Lisboa ao museu da
na comunidade escolar
Eletricidade e outros locais

construir decorações de natal com
materiais reciclados;
construir jogos com materiais reciclados

Eco~código
DecoMat - decorações de natal

Jogos da matemática - jogos geométricos
e de tabuleiro, entre outros, utilizando
materiais recicláveis

recipientes próprios;
materiais recicláveis;
outros

garrafas pet, de iogurtes;
papel de rascunho;
papeis de embrulho, cartão,
sobras de eva;
outros

de 6 a 11 de dezembro de 2015

toda a comunidade escolar

ao longo do ano letivo

um ou mais posters por turma (foram
a concurso 13 posters)

abril/maio de 2016

toda a comunidade escolar e a
disciplina de matemática;

dezembro de 2015

turma de TTAR e a disciplina de
matemática

elaboração dos jogos em abril de
2016

Indicadores de avaliação das
ações
relatório e apresentação aos
colegas
-tratamento da informação
recolhida nos inquéritos e
apresentação da mesma a
comunidade escolar
-observação do lixo recolhido, ao
fim do dia, a cargo das
funcionárias da limpeza;
-exposição no recinto escolar
dos diversos cartazes e
apresentação de trabalhos na
sala de refeições
-participação no concurso EcoCódigo;
-exposição dos posters na
entrada do recinto escolar e
votação efetuada pela
comunidade escolar para apurar
qual o postar a enviar para o
concurso;
observação direta do produto
final na festa de Natal da escola
no dia 16 de dezembro de 2015

tarde de jogos com participação
de toda a comunidade escolar
no dia 9 de maio de 2016
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Alimentação

necessidade de mudar alguns hábitos
alimentares

sensibilizar a comunidade escolar para
uma alimentação saudável e sustentável
e combater o desperdício alimentar

contribuir para bons hábitos alimentares
no seio escolar e combater o desperdício
alimentar

Dia Eco Escolas dedicado ao tema
Alimentação Saudável e Sustentável:
- içar da bandeira;
-palestra sobre alimentação saudável e
sustentável
-concurso Eco-CHEF;
-referência ao ano nacional de combate ao
desperdício alimentar com uma palestra;

-cartazes diversos elaborados
pelos formandos;
-organização das palestras
-confeção de um prato a partir
de um cabaz surpresa com
produtos saudáveis;

-toda a comunidade escolar
22 de Abril de 2016
por observação direta das
-formador Pedro Ávila e formandas do - 9 h içar da Bandeira Eco.Escolas atvidades e opiniões da
curso Reativar Nível Secundário
- 9.30h Palestra sobres
comunidade escolar
Técnico Auxiliar de Saude (1ª
Alimentação Saudável e
palestra);
Sustentável
-6 equipas de formandos para o
- 10.30h Concurso Eco - CHEF
concurso Eco.CHEF;
- almoço
- Tècnica da ACIP, Ana Simas (2ª
- 14h Palestra sobre Desperdício
palestra)
alimentar

(dia 23 de abril o almoço foi
confeccionado com as sobras do
dia 22)
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Resíduos; Água; Energia; Agricultura necessidade de sensibilizar os formandos
alertar para preservação ambiental
Biológica; Floresta; Mar;
para a situação ambiental em diversos locais através dos seus diversos recursos
Biodiversidade; Alterações Climáticas; do mundo
Ruído; Mobilidade; Consumo;
Alimentação

Mobilidade

necessidade de uma mobilidade mais segura sensibilizar a comunidade escolar para a
e sustentável
mobilidade segura e sustentável

mostrar aos formandos problemas e
solução promovidas noutros ambientes

participação na extensão do Festival Cine
Eco|Seia promovido pelo Museu de
Cachalotes e Lulas da Madalena do Pico
entre 11 e 22 de Abril de 2016

- visualização de curtas
metragens sobre o ambiente

-toda a comunidade escolar;

- visualização do filme "Todo o -Curo de TIE e TAGD
tempo do mundo" de Suzanne
Crocker
Participar na Rota dos 20

-receber a bandeira da rota dos 20
papel e caneta e fotos de
-preencher o testemunho com opiniões
atividades no âmbito da ecodos formandos
escolas
-entregar a bandeira na Câmara municipal
da Madalena e posteriormente na Câmara
Municipal da Horta

-Museu do Cachalote e Lulas
formandos do curso de Técnico de
Comercio edo Técnico de Turismo

-dias 18 a 20 de abril de 2016 em observação direta e opinião dos
várias sessões de modo a que
formandos
toda a comunidade escolar
pudesse ver;
- comemoração do dia da Terra,
22 de Abril de 2016
13 de maio de 2016
por observação direta e recolha
-recessão da bandeira Rota dos
das opiniões dos formandos.
20 vinda da Escola Cardeal Costa
Nunes
-reunião com os formandos para
preenchimento do testemunho e
redação das propostas a efetuar à
CMM;
-entrega da bandeira na CMM
com sessão de encerramento;
16 de maio de 2016
- entrega da bandeira na
CMHorta(participação de 2
formandos de TTAR)
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Mar

necessidade de manter o mar limpo

sensibilizar para a importância de manter participar na limpeza da orla costeira do
-limpeza costeira da barca
limpa a costa da nossa ilha
concelho da Madalena em parceria com a -limpeza subaquática do Porto da
CMM e outras entidades
Madalena

-luvas, sacos e outos;
-equipamento de mergulho

turma de TAGD
7 de Maio de 2016
formadora Gilberta Pereira(com licença
de mergulho)

observação direta e opinião dos
formandos
(o material recolhido foi exposto
na rampa de varagem no centro
da vila, num total de 960 kg)

