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CLUBE DO AMBIENTE/ECO-ESCOLAS

Problemas/ Necessidades a que se pretende dar resposta:
Criar o gosto por estar na escola.
Estimular a participação dos alunos para a preservação do ambiente:
Fomentar a partilha de conhecimentos.

Público-alvo:
Alunos do 2º e 3ºciclo

Objetivos:
Encorajar ações nos alunos no sentido da melhoria do seu desempenho ambiental e gestão do
espaço.
Aplicar conceitos e ideias de educação ambiental à vida quotidiana do estabelecimento de
ensino.
Sensibilizar a comunidade escolar e local para a importância da proteção dos recursos
naturais.
Promover atividades lúdico-pedagógicas de caráter ambiental.
Contribuir para uma preparação dos jovens para o exercício de uma cidadania ativa na defesa e
conservação da Natureza.

Metodologia:
Sendo um espaço privilegiado de observação e de reflexão, de discussão crítica, de partilha de
conhecimentos de expressão e aprendizagem, pretende-se que os alunos trabalhem
individualmente ou em grupo, aproveitando também algumas efemérides que ocorrem durante o
ano.

Atividades:
Proceder à medição dos consumos de água e de energia, por período letivo, e posterior
tratamento estatístico;
Apresentação dos resultados à comunidade escolar;
Recolha e elaboração de materiais de sensibilização ambiental;

Recolha de tampinhas e caricas para ajudar a Matilde.
Proceder ao arranjo “Jardim da Ciência” e à plantação de ervas aromáticas;
Catalogação das plantas aromáticas existentes no “Canteiro das Aromáticas”.
Projeção de filmes/vídeos (DVD´s) de cariz ambiental;
Visita de estudo à empresa - ERVITAL- Plantas Aromáticas e Medicinais, Lda
(Mezio - Castro Daire).
Visita de estudo ao Centro de Educação Ambiental das Ribeiras de Gaia e Estação Litoral da
Aguda.

Calendarização:
Ao longo do ano lectivo, um bloco por semana.

Horário:
Bloco à sexta -feira (15:20h-17:00h)- alunos do 2º e 3º ciclo.

Recursos:
Cartolinas, material de escrita, marcadores, cola, computadores.

Avaliação:
Assiduidade, pontualidade e empenho na realização das tarefas.

A professora responsável:
Carla Martins

