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Depois de recebermos os prémios Eco-Escolas, em Guimarães… 

…e, orgulhosamente, expusemo-los na nossa Escola… 



…ficámos, com mais vontade ainda, de “arregaçar as mangas” e, todos juntos,  
trabalharmos para proteger o nosso Planeta! 



Começámos por divulgar, pela comunidade escolar, os diversos 
Projetos/Desafios/Atividades propostas pelo Programa ABAE Eco-Escolas… 



…Hasteámos, com orgulho, a Bandeira Verde 2018-2019… 



…Comemorámos o Dia da Floresta Autóctone…  

…e convidámos toda a Escola a estar 
presente na plantação de uma Oliveira! 



Comemorámos o Dia Mundial 
da Alimentação… 
 

…com muita fruta…  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

e… Palestras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Participámos na Semana Europeia da Mobilidade, 
promovida pela C.M. Oliveira do Bairro 

E…assistimos à Sessão de Sensibilização: “Mobilidade, Qualidade do ar e Cidadania”  



Aderimos à Semana Europeia do Desporto e … 

…comemorámos o Dia Europeu do Desporto na Escola! 



Caminhámos até aos arrozais… 

E, ficámos a conhecer 
melhor o arroz! 



Vimos cegonhas, ao longe… 

 

…mas, na nossa cidade, podemos ver, todos os dias, “uma cegonha” bem perto! 



…Fizemos “Ciência pela Cidade” 

“Ciência pela cidade … Exposição 
científica”, promovida pelo Clube Ciência 
Viva do Agrupamento de Escolas de 
Oliveira do Bairro e integrada nas 
comemorações dos 150 anos da Tabela 
Periódica dos Elementos. 



Criámos uma Horta Biológica… 

Vimo-la a crescer e a dar os seus 
“frutos” e, alegremente, doámo-los 
a uma Instituição de 
Solidariedade Social de forma a 
chegar às famílias mais 
carenciadas do concelho. 



No âmbito da Educação Inclusiva, contámos com o 
trabalho de um grupo de alunos… 

 

…que fizeram as suas 
sementeiras… 

… e, embelezaram a nossa Escola, colorindo canteiros e 
plantando flores e ervas aromáticas, sempre pensando 
no Ambiente e Sustentabilidade! 



 
 
Fizemos a entrega, de roupas 
usadas, brinquedos e bens 
alimentares não perecíveis, 
recolhidos em campanha, à 
Santa Casa da Misericórdia de 
Oliveira do Bairro…  

… e assinalámos, assim, o  
Dia Internacional da Erradicação da Pobreza  



No Natal, decorámos as nossas Escolas… 
                        …(Re)utilizando a imaginação! 



Demos a conhecer um desafio Eco-Escolas do 
ano anterior … 

…e desejámos um Feliz Ano 2020 a todos! 

Calendário de mesa elaborado a partir dos  
trabalhos dos alunos, para o desafio “Calendário do 
Mar”, onde foi usada a técnica collage.  



Sempre que podemos, colaboramos com a Revist@mais... 

…e fazemos questão de partilhar, com 
todos, o que vamos fazendo. 

https://drive.google.com/file/d/13qdQQQsCluY-ilp8wfPHxpcliPq78C9t/view?usp=sharing 



Recebemos eco-pontos, oferecidos pela CMOB 

 

…E, nas Escolas, todos as turmas foram sensibilizadas 
para a importância da separação correta dos resíduos! 



Pesquisámos sobre Biocombustíveis… 

…e contámos uma história, em BD, 
sobre a “gota de óleo, que se 
transformou em Biodiesel” 



Comemorámos o Dia Mundial das Zonas Húmidas 

 https://youtu.be/DOZlhgL3sLg 

 …e explicámos, a todos,  porque são tão  
importantes! 



Organizámos uma caminhada a uma 
Zona Húmida- Rio Cértima 

mas…por causa da COVID-19, 
foi cancelada! 



 
 
 
 
Mas, a Covid-19 não nos impediu de continuar!... 
 

 
 
…e com novos desafios,  o Eco-escolas  
esteve sempre presente nos nossos dias… 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
  …agora, em casa e com a colaboração da família!  



Assistimos, online à formação e workshop sobre 
Alimentação Saudável e Sustentável… 

…e verificámos a quantidade de sal 
presente nos produtos consumidos em casa! 



 
 
Cozinhámos em Família… 
e preparámos pratos saudáveis e sustentáveis 
 *Sopa de legumes https://youtu.be/u0Yk0irY3J0  

 *Lasanha de Ratatouille https://www.youtube.com/watch?v=7szDslRnRvc&t=16s 

 *Mousse de abacate e chocolate https://youtu.be/PtrjSc-mxHs 

 *Panquecas de cenoura   https://youtu.be/dqY7eXhKtM4 
 

  

…Criámos novos pratos, demonstrando que “em casa não desperdiçamos alimentos”  

Quiche de frango de churrasco com 
legumes 

https://youtu.be/u0Yk0irY3J0
https://www.youtube.com/watch?v=7szDslRnRvc&t=16s
https://youtu.be/PtrjSc-mxHs
https://youtu.be/PtrjSc-mxHs
https://youtu.be/PtrjSc-mxHs
https://youtu.be/PtrjSc-mxHs
https://youtu.be/PtrjSc-mxHs
https://youtu.be/dqY7eXhKtM4


Fomos “em busca dos suspeitos do costume”… 

…e propusemos alternativas para redução/reutilização dos resíduos 



Fizemos Hortas Bio…em casa 

E, em família, pudemos 
ver as sementes a nascer 
e as hortícolas a crescer! 



Construímos comedouros para aves… 

…e as aves sentiram-se “em casa” para fazer os seus ninhos!  



Em casa, pudemos ajudar animais em perigo... 

E, em família, libertámo-los na Natureza! 

Ouriço-cacheiro 



Em casa, observámos, com mais atenção, 
os insectos que nos rodeiam… 

…e vimos como alguns 
deles são importantes 
para a polinização! 



Criámos Eco-Pontos para recolha de…. 

…e contámos uma história, em BD, 
sobre a origem do nome UHU 

….Pilhas, rolhas e tampinhas… 



Assinalámos, à distância, dias emblemáticos… 
 

 Dia Mundial da Biodiversidade 

 Dia Mundial do Ambiente 

 Dia Mundial dos Oceanos 

 

De forma a que estes temas não fiquem esquecidos…   



Ajudámos a divulgar uma ação de voluntariado 
organizada pela Associação Amigos do Cértima… 

…e, obviamente, 
iremos participar! 



E, por último, criámos o nosso Eco-Código… 

…com mensagens importantes sobre 
atitudes e comportamentos que 
devemos adoptar para melhorar o 
ambiente! 



 
 
 
 
 
 
 

Obrigada a todos os que, direta ou indiretamente, 
contribuíram para a concretização deste Projeto! 

Profs. Elisabete e Lina 


