
ECO-LIMPA: “Manter a Escola Limpa” – limpeza dos espaços 
exteriores e separação do lixo.

Com o objetivo de “ser um cidadão mais ativo e interventivo 
quanto ao ambiente e espaço limpo e cuidado
do eco-limpa envolve os alunos na limpeza dos espaços 
exteriores e separação do lixo recolhido.
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MONITORIZAÇÂO 

A “Brigada Verde” monitoriza e avalia as a
envolvidos neste processo preenchem uma grelha de consumos da água,
torneiras, os gastos de energia, a separação dos resíduos nos corredores e nas salas 
de aula, etc. É uma tarefa de grande importância para a validação interna
da eficácia do Programa.

Os alunos do programa Eco-Escolas estão a formar a 
“Brigada do Refeitório”. A primeira iniciativa foi 
uma carta, entregue à Diretora do Agrupamento, onde 
registaram as suas preocupações referentes a esse espaço e 
deram sugestões para as resolverem.

BRIGADA DA CANTINA

monitoriza e avalia as ações previstas no Plano de Ação. Os alunos 
envolvidos neste processo preenchem uma grelha de consumos da água, verificam as 
torneiras, os gastos de energia, a separação dos resíduos nos corredores e nas salas 
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A “Brigada da Cantina” é um dos novos desafios 
propostos para o ano letivo 2016/2017, que visa a 
existência de um grupo de alunos para monitorizar 
atitudes e zelar pela adoção de bons hábitos de 
.e saúde, evitar o desperdício alimentar e analisar as 
questões do ruído nas cantinas e refeitórios, entre 
outras questões pertinentes nestes locais de 
alimentação.
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ECO-LIMPA: “Manter a Escola Limpa” – limpeza dos espaços exteriores e separação do lixo.



Com o objetivo de “ser um cidadão mais ativo e interventivo quanto ao ambiente e espaço limpo e cuidado”, a atividade do eco-limpa envolve os alunos na limpeza dos espaços exteriores e separação do lixo recolhido. 
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