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"A ecologia deve estar inscrita no ADN de tudo o que fazemos diariamente e ainda não entrou nos costumes."
− Yann Arthus Bertrand



Quem somos?

• Pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de
qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação
Ambiental para a Sustentabilidade.

• implementação da Agenda 21 ao nível local.

Portugal desde 1996



Objetivos
• Aumentar o conhecimento em Educação Ambiental para a
sustentabilidade .
• Integrar a Educação Ambiental na educação.
• Trabalhar a gestão ambiental do espaço escola.
• Informar e envolver os participantes e toda a comunidade escolar,

com ênfase nos alunos.
• Orientar para a Ação.
• Abordar “pela positiva” as boas práticas de sustentabilidade.
• Contribuir para o progresso na escala da literacia ambiental.



Condições de Participação
• Manifestação por parte da escola da vontade de melhorar o seu desempenho ambiental;

• Concordância de adesão ao programa por parte da diretora da escola;

• Declaração do interesse do Município em colaborar com a escola.



Para Receber a ECO-ESCOLA
A escola tem de demonstrar ter seguido a metodologia dos 7 passos:
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Para Receber a ECO-ESCOLA
- Concretizar pelo menos 2/3 do seu plano de ação.

- Realizar atividades no âmbito dos temas-base (água, resíduos e energia) e o tema do 
ano – Alimentação saudável e sustentável.

- O plano de acção é desenhado por cada escola e deverá tomar em conta a Agenda de
prioridades de ação/intervenção decidida pelo Conselho Eco-Escolas. Em paralelo as
escolas são desafiadas a participar em diversos sub-projetos que procuram (in)formar e
aprofundar e premiar o trabalho no âmbito de temáticas específicas.



O que é o Programa Eco-Escola?



Atividades e Projetos Eco-escolas



A nossa escola já tem um logótipo!



Conselho Eco-Escolas
Direcção: Mafalda Araújo 
Coordenadores: Liliana Fernandes e Filipe Raivel
Departamento Mat.C. Exp: Sónia Castanheira
Departamento de Línguas: Sofia Milheiro e Adelaide Pinto 
Departamento de Expressões: Ana Rita Nápoles
Pré Escolar e 1º Ciclo: Matilde Neto e Carla Mestre
Membro dos Pais (Associação de Pais)- Presidente da associação de Pais da Escola sede
Membros da comunidade - EPIS, Junta de Freguesia de Santo António da Charneca, RUMO, Delegado 
de Saúde, Escola Segura
Membro do Município – Raquel Marques
Alunos (associação de estudantes, delegados de turma (de cada ciclo) 
Pessoal não docente - Dª Graça Pereira


