Programa Municipal de Apoio aos Projetos
Socioeducativos
Eixo2: Qualidade e Excelência
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Ano Letivo 2013-2014

1. Identificação agrupamento de escolas
Identificação: Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes

2. Equipa de coordenação:
Identificação: Marco Paulo Bráz Gomes
Email: marco.bras.gomes@gmail.com

Telefone: 214986560

Outro contato: 918136918

Outros membros da equipa
Nome: Maria da Conceição Mateus

Email: cmateusebcardosolopes@gmail.com

Contato: 966777734

Nome: Maria Dulce Costa

Email: f0327@cardosolopes.net

Contato: 968095787

Nome:

Email:

Contato:

Nome:

Email:

Contato:

3. Projeto:
Nome: Educar para o Desenvolvimento Sustentável
Período previsto de realização: Durante todo o ano letivo
Área temática do projeto: Educação Ambiental

4. Enquadramento e justificação do projeto
Preenchimento obrigatório
Educar para o ambiente e o desenvolvimento é indubitavelmente um fator decisivo na construção da Mudança, é a forma mais eficaz e
duradoura de produzir as bases para a emergência de novas políticas, conducentes a formas de Desenvolvimento Sustentável
formuladas sob novos paradigmas. Pensar e agir localmente, para perceber globalmente, é um princípio orientador só possível de ser
construído através de uma real cidadania participativa.
O Programa Eco-Escolas contribui com a metodologia para uma educação participada e esclarecida onde educar é criar cidadãos
conscientes e ativos pelo ambiente.
Procura-se também estimular a criação de parcerias locais entre a escola e a autarquia, procurando contribuir para um maior
envolvimento e participação em todo o processo, dos municípios, empresas, órgãos de comunicação social, ONGA's e outros agentes
interessados em contribuir para o Desenvolvimento Sustentável.
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5. População alvo
Preenchimento obrigatório
Todos os alunos do 2º e 3º ciclos do Agrupamento em particular e a Comunidade Educativa em geral.

6. Objetivos
Gerais
- Educar para o Desenvolvimento Sustentável, numa perspetiva multifatorial;
- Envolver progressiva e sistematicamente os vários elementos da comunidade escolar, fomentando uma cidadania refletida e ativa.
- Contribuir para formar alunos, tornando-os efetivos agentes multiplicadores de sensibilização (dentro e fora da escola) e
ambientalmente ativos.
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Específicos
- Sensibilizar para a importância de uma gestão sustentável na produção e tratamento dos resíduos;
- Reconhecer os resíduos como um recurso viável para uma economia sustentável;
- Reconhecer a água como parte essencial da Vida (no nosso planeta);
- Sensibilizar para a importância e preservação da água enquanto recurso finito e delicado;
- Conhecer a evolução científica e tecnológica inerentes à gestão da água;
- Reconhecer a dimensão sócio-cultural deste recurso;
- Reconhecer a energia (elétrica) como um recurso essencial na nossa sociedade;
- Sensibilizar para a importância de uma gestão sustentável na produção de energia;
- Conhecer a evolução científica e tecnológica inerente à produção e gestão da energia;
- Diminuir as despesas de escola relacionadas com os consumos de água, energia e consumíveis (papel…);
- Identificar a biodiversidade existente no espaço escolar bem como reconhecer algumas das suas características e potencialidades
económicas e para a saúde;
- Sensibilizar para a preservação da biodiversidade.
- Ampliar de forma sustentada a noção global da necessidade de uma alimentação saudável, perspetivando as suas influências
sócioculturais.

7. Atividades previstas e resultados a atingir
Objetivo específico

Atividades

Resultados esperados

Sensibilizar para a importância de preservar a
água enquanto recurso finito e delicado, bem
como para a gestão sustentável na produção de
energia.
Fomentar para uma boa gestão dos resíduos
perspetivando-os como um recurso para uma
economia sustentável.

Monitorização dos consumos
de água e energia

Diminuir os consumos de escola
relacionadas com a água, energia e
consumíveis (papel…).

Dinamização
da
recolha
seletiva de diversos resíduos
sólidos para reciclagem

Diminuição da produção de resíduos
indiferenciados, encaminhando melhor
os resíduos perigosos e/ou valorizáveis.

Reconhecer a importância das interações com a
Ciência e a Tecnologia no desenvolvimento da
Sociedade humana. Sensibilizar para a
preservação da biodiversidade.
Identificar a biodiversidade existente no espaço
escolar, reconhecendo algumas das suas
características e potencialidades económicas e
para a saúde.
Sensibilizar para a preservação dos
ecossistemas e a gestão sustentável dos
recursos e da sua importência para o Homem.

Biodiversidade entomológica
da Escola - Semana da Ciência
e Tecnologia

Alteração de perspetiva sobre a
realidade biológica da escola e
reconhecimento dos seus potenciais.

Identificação das
arbóreas da Escola

Produção das respetivas placas de
identificação individual e do mapa geral.

da

Participação efetiva de pelo menos 50%
dos elementos da escola.
Produção de diversos materiais.

Ampliar de forma sustentada a noção global da
necessidade de uma alimentação saudável,
perspetivando as suas influências sócioculturais.

Exposição no âmbito da
sustentabilidade alimentar - A
Ciência do Sabor

Participação efetiva de pelo menos 80%
dos alunos da escola.
Alteração de hábitos alimentares.

espécies

Comemoração do Dia
Floresta e da Poesia
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8. Cronograma das atividades
Atividades
Identificação das espécies arbóreas da Escola
Biodiversidade entomológica da Escola Semana da Ciência e Tecnologia
Monitorização dos consumos de água e energia
Comemoração do Dia da Floresta e da Poesia

Calendarização
01-03-2014 a 30-04-2014
18-11-2013 a 24-11-2013
01-09-2013 a 31-08-2014
19-03-2014 a 21-03-2014

Recolha seletiva de resíduos sólidos para
reciclagem

01-09-2013 a 31-08-2014

Exposição no âmbito da sustentabilidade
alimentar - A Ciência do Sabor

03-03-2014 a 04-04-2014
a

a

9. Parcerias previstas
Preenchimento obrigatório
- Programa Eco-Escolas (ABAE);
- Empresas coletoras de resíduos valorizáveis (Amb3e, ERP, Valorsul, AMG);
- Eco-Espaço e outras secções da Câmara Municipal da Amadora;
- Comércio local.

10. Avaliação do projeto (com definição de indicadores)
Preenchimento obrigatório
- Melhorias alcançadas entre a Auditoria Ambiental inicial e final.
- Monitorização dos consumos de água e energia com vista a diminuir em 5% os respetivos consumos de escola.
- Quantificação dos diversos resíduos encaminhados para reciclagem.
- Adesão às atividades propostas (50 a 80% dos visados): quantificação e registo de opinião (questionário de satisfação).
- Varidade e qualidade dos materiais produzidos nas diversas atividades.
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11. Divulgação (modelos de divulgação utilizados)
Preenchimento obrigatório
- Formato de papel em diversos placards da escola;
- Jornal escolar (formato de papel e digital no site do agrupamento);
- Formato digital (texto e/ou imagem) em site de parceiros.

12. Aplicação do financiamento
Financiamento solicitado à CMA

1.000,00 €

Outros financiamentos

Na sequência da aprovação deste projeto pela CMA, comprometo-me a:
1. Cumprir as obrigações decorrentes das Normas Regulamentares;
2. Comunicar atempadamente qualquer alteração ao Plano de Atividades, aprovada em Conselho Pedagógico e
Conselho Geral;
3. Receber Visitas de Acompanhamento de representantes da CMA;
4. Participar na Mostra de Projetos 2014, inserida no AmadoraEduca.
Amadora, 20 de Novembro de 2013

________________________________________________________________________
Coordenador do projeto
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________________________________________________________________________
Diretor do agrupamento de escolas
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