
 

M
o

d
. 

0
0
  

1 

 

    SEMANA DO AMBIENTE 2021 

31 de maio a 4 de junho 

 

Objetivos: 

-Sensibilizar para a proteção do ambiente da natureza; 

-Tomar consciência dos (nossos) maus tratos à natureza; 

-Adotar comportamentos sustentáveis e amigos do ambiente. 

 

Iniciativas: 

Atividade a dinamizar Turmas envolvidas Disciplinas 

envolvidas 

Calendarização 

-Estendal de resíduos «O nosso ambiente» 

(Entre os passadiços dos pavilhões será colocada 

uma corda e nela serão presos, com molas da 

roupa, resíduos recolhidos pelos alunos no 

espaço da escola) 

Turmas do 8ºano EMRC 31 maio a 4 

junho 

-Pequenos gestos para proteger o ambiente 

(Execução de mensagens sobre a proteção 

do ambiente e da natureza nas toalhas dos 

tabuleiros do refeitório.) 

Turmas do 8ºano EMRC 31 de maio a 2 

de junho;  

-«O nosso ambiente…dá um filme» - 

Exibição, no Polivalente, de um PowerPoint 

com fotografias do lixo que se encontra na 

nossa escola.  

Turma B do 8ºano EMRC 31 de maio a 4 

de junho 

-Palestras sobre a importância das abelhas 

e os perigos da vespa asiática. 

-Oficina de armadilhas para vespa asiática 

(Apresentação -presencial ou através de um 

vídeo- nas aulas de Cidadania) 

 Profª Inês Goucho 

e alunas do 8ºA 

(Clube do 

Ambiente) 

31 de maio a 4 

de junho 
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-Exposição com os trabalhos produzidos 

pelos alunos, no polivalente 

(os trabalhos realizados pelos alunos no 

âmbito do eco-escolas serão expostos no 

polivalente- eco-lápis e Aves em tecido) 

Alunos Clube do 

Ambiente/EV/ET 

31 de maio a 4 

de junho 

-Recuperação do jardim junto ao lago 

(pintura da parte lateral do lago; colocação 

de nova rede, pintura do canteiro; lavar, 

limpar e pintar o moinho e o telhado, 

colocação de relva, um canteiro com plantas 

aromáticas e um canterio com plantas 

decorativas) 

Alunos Clube do 

Ambiente / 

Cidadania/ 

Associação de  

Pais/ Alunos/CMF 

31 de maio a 4 

de junho 

- divulgação dos vídeos: 

 "VLOG- Insetos em rede",  

 "A importância da cortiça para o 

desenvolvimento social e ambiental do 

território"  

 

5ºB,E,G 

6ºA 

Clube do 

Ambiente/CN 

31 de maio a 4 

de junho 

 

 

 


