
  
 
 
 
Uma Escola Três Projetos 

 

 

Objetivos 

 

Objetivos: 

 

• Continuar a desenvolver os objetivos dos últimos anos adaptados às contingências 

da pandemia 

• Alertar para as novas necessidades que a pandemia trouxe  

• Promover a interdisciplinaridade e a transversalidade 

• Desenvolver o trabalho de grupo e a cooperação 

• Incutir o espírito crítico e de pesquisa 

• Promover a criatividade e a imaginação 

• Partilhar os projetos desenvolvidos na escola para melhorar a integração nos 

espaços escolares e seu envolvente 

• Alertar para os perigos que viver em sociedade acarreta 

• Melhorar os espaços escolares 

• Melhorar e cuidar dos espaços verdes escolares 

• Promover ações de recolha de bens alimentares, artigos de bebé, produtos de 

higiene, produtos para animais entre outros com fins sociais 

• Dinamização da recolha de cabazes alimentares para famílias carenciadas de 

alunos do Agrupamento 

• Mentalizar para uma sociedade mais justa e equilibrada 

• Consciencializar para as dificuldades que alguns alunos e famílias apresentam 



• Alertar e fomentar para a solidariedade e partilha 

• Promover situações que visem a melhoria da alimentação adotada, da higiene e 

da cidadania 

• Promoção de práticas de inclusão 

• Estudar os temas 

• Organizar debates 

• Criação de slogans 

• Criação de cartazes temáticos 

• Diálogo e debates entre pares. 

 

Destinatários 
Alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos 

 

Horário e local de funcionamento 
Durante todo o ano 

 

Atividades efetuadas 

 

1. Workshop “Como preparar uma lancheira”. 

2. Horta pedagógica. 

3. Tratamento do pomar já existente e plantação de algumas novas espécies de 

árvores. 

4. Venda/oferta dos produtos da horta pedagógica. 

5. Dia do Agrupamento – Espaço para venda dos produtos da horta pedagógica, 

e parceiros. (não realizado em 2019/2020 devido à pandemia) 

6. Livro de receitas saudáveis. (Está ainda a ser desenvolvido) 

7. Dia da sopa. Preparação de sopas e oferta à comunidade educativa, 

preparadas pelos alunos, com a colaboração de professores e pais. (não 

realizado em 2019/2020 devido à pandemia) 

8. Palestra sobre Educação Sexual. (não realizado em 2019/2020 devido à 

pandemia) 

9. Palestra sobre Adolescência. (não realizado em 2019/2020 devido à 

pandemia) 



10. Concurso “Lanches Saudáveis. (não realizado em 2019/2020 devido à 

pandemia) 

Cidadania e/ou inclusão 

1. Recolha de bens essenciais, vestuário e brinquedos para serem doados a 

alunos carenciados e a uma instituição. 

2. Recolha de bens essenciais para bebés para serem entregues a uma 

associação que acolhe bebés. 

3. Recolha de bens essenciais para um canil apadrinhado pela escola. 

4. Recolha de bens essenciais, vestuário e brinquedos para serem enviados para 

Moçambique, e também para os alunos mais carenciados.  

5. Os valores recolhidos pela venda de produtos da horta biológica revertem a 

favor de uma instituição de ação social. 

6. Realização de porta-chaves pelos alunos, para serem vendidos à comunidade 

escolar. Os lucros revertem para a dinamização da horta biológica, 

permitindo um crescimento da mesma e uma maior produção. A produção é 

distribuída semanalmente em caixas de madeira, aos alunos carenciados. 

7. Recolha de assinaturas para a Maratona de Cartas da Amnistia Internacional 

(debates nas turmas sobre os casos). 

8. Os projetos apresentados são parceiros da Eco-Escolas, apresentando-se 

como transversais. 

9. Promoção dos dias abertos à comunidade. 

10. Promoção de palestras com a participação da comunidade. 

11. Criação de cabazes solidários 

12. Envolvimento da comunidade nas atividades ao longo do ano. 

Espaços escolares 

1. Continuar o concurso intitulado “Apadrinha um Canteiro. Consistiu na 

distribuição dos espaços verdes e canteiros das salas pelas turmas para que 

estas os plantem e realizem a sua manutenção. 

2. Brigadas Verdes Eco-Escola 

3. Tratamento do pomar já existente e plantação de algumas novas espécies de 

árvores. 



4. Atelier de reciclagem (Online – via blog) 

https://rgpegadamaissaudavel.blogspot.com/ 

 

Contactos dos responsáveis 
Maria Manuela Lopo 
mmanuela.lopo@aepap.edu.pt 

Marta Albuquerque 
marta.albuquerque@aepap.edu.pt 

 

Inscrições 
https://rgpegadamaissaudavel.blogspot.com/ 
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