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ATIVIDADES REALIZADAS 
ATÉ AO FINAL DO 

2º PERÍODO 
(antes da interrupção das aulas presenciais)



EBAM/1º período

Tema abordado: Divulgação do 
programa Eco-Escolas

DIVULGAÇÃO: apresentação do
Programa Eco-Escolas aos alunos do
5º ano.
Lema: “Abre o teu leque: refresca o
planeta”



REUNIÃO DELEGADOS AMBIENTAIS – EBAM/1º Período



EBAM/ 1º período

Tema abordado:  Alterações climáticas

LEQUES: elaboração de leques para o dia do hastear da bandeira.



EBAM/ 1ºPeríodo Tema abordado: Mobilidade Sustentável

Dia Mundial Sem Carros: no dia 22 de
setembro, um grupo de alunos e
encarregados de educação do 5ºB,
acompanhados por 4 professores,
realizaram um passeio de BTT. Utilizando os
muitos trilhos que a nossa freguesia oferece,
este grupo passou duas horas e meia a
pedalar e a conviver por fantásticos carreiros
e largos estradões entre Alpolentim e Cabriz
(e lanche!) com o ponto de viragem nas
ruínas do Moinho do Roque.

Nos 8 km pedalados, passaram por uma
zona que ardeu recentemente e foi
possível observar a regeneração das
plantas cujos rebentos, em teimoso
verde, já despontam no meio do negro.
Ficaram dois desafios a todos: para que
explorem, a pé ou de bicicleta esta zona
e para que pensem em alternativas de
mobilidade mais amigas do ambiente e
da saúde pessoal.



EBAM/1º Período

DIA DAS BANDEIRAS VERDES 
GUIMARÃES



EBAM/ 1º PeríodoTema Abordado: Educação e Sensibilização Ambiental

SUMMIT KIDS DIVE SINTRA: dia 26 de Setembro, decorreu no Centro Cultural Olga Cadaval a
Summit Kids-Dive Sintra. O Kids Dive é um programa que pretende aproximar e sensibilizar
crianças e jovens sobre os oceanos.

SUMMIT KIDS DIVE SINTRA

A ocasião serviu também para apresentar o "Sintra AmbiQuiz", um
jogo online promovido pela Câmara Municipal de Sintra e pelos SMAS
Sintra, destinado a difundir na comunidade escolar a
consciencialização para a temática ambiental. Sintra AmbiQuiz é
também o Método de seleção das turmas para o Kids Dive 2019/2020.



EB Alto dos Moinhos/1º Período Tema abordado: Eco Código

Divulgação do Eco-Código:
Cada turma recebeu um autocolante com duas frases do eco-código da escola.
O poster foi dividido em 6 partes. Cada ano de escolaridade recebeu uma parte do cartaz no
autocolante. A distribuição dos autocolantes eco-código foi feita nas várias turmas do 5º ao 9º ano.



EBAM/1º Período

Tema abordado: Divulgação

ECO-INFO: placar de informações
sobre as atividades Eco-Escolas



“Faz pelo Clima”: foram enviadas cartas, ao Presidente da
República e ao Presidente da Câmara Municipal de Sintra,
com propostas, gestos, compromissos para salvar o nosso
planeta, a nossa terra! Os alunos colocaram as cartas num
“marco do correio” elaborado para este efeito.

Tema abordado: Alterações Climáticas
EBAM/1º Período



EBAM/ 1º PeríodoTema abordado: “Os Suspeitos do Costume”

DIA DO MAR (16/11/2020): alunos do 7º B, C e F, pais, crianças, professores e amigos, com a
colaboração do movimento Claro Sintra e da Junta de freguesia, realizaram uma ação de recolha
do lixo marinho na Praia de Magoito. O lixo que se retirou da areia e dos acessos à praia foi:
cordas, redes, armadilhas para captura de polvos e outras embalagens da atividade piscatória,
cotonetes, pauzinhos de chupa/palhinhas, embalagens de esferovite, tampas de plástico, garrafas
de plástico e cerca de 700 beatas de cigarros. Total da recolha: 4 sacos de 50 litros de resíduos,
pedaços de cartão, madeira e placas de plástico. Esta ação teve como objetivo a sensibilização
para o problema do plástico nos oceanos. Sob o "mote": "Um mar de plástico? Não!"



Auditoria Ambiental: Os alunos
preencheram o Inquérito da Auditoria
Ambiental nas aulas de TIC. EBAM/1º Período

Tema abordado: Auditoria Ambiental



"Sintra AmbiQuiz“: um jogo online promovido pela Câmara Municipal
de Sintra e pelos SMAS Sintra, destinado a difundir na comunidade
escolar a consciencialização para a temática ambiental.
A EB do Alto dos Moinhos foi vencedora do concurso.

EBAM/1º e  2º Períodos

Tema abordado: AMBIQUIZ



EBAM/1º PeríodoHASTEAR DA BANDEIRA



EBAM/1º Período

A nossa Bandeira



1º CONSELHO ECO-ESCOLAS (2º Ciclo) – EBAM/1º Período



1º CONSELHO ECO-ESCOLA (3º Ciclo)  - EBAM/1ºPeríodo



EBAM/1º e 2º Períodos

Tema abordado: As árvores da minha escola

Brigada da Floresta: a eco-brigada iniciou a
identificação as espécies arbóreas dentro do
recinto escolar.



EBAM/1º e 2º Períodos

Tema abordado: As aves da minha escola

Brigada das Aves: sensibilização para a valorização e
o conhecimento da diversidade de espécies de aves,
da nossa escola.



EBAM/1º e 2º Períodos

Tema abordado: Resíduos

Eco-Limpa e Separação de resíduos:
REEE, Pilhas, Escovas de dentes,
Tinteiros, Tampinhas, ….



EBAM/1º e 2º Períodos

Tema abordado: Monitorização

MONITORIZAÇÃO: energia, água
e resíduos



EBAM/2º Período

Tema abordado: Alimentação Saudável

Lanche: as eco-brigadas ofereceram, ao pessoal
docente e não docente, um lanche saudável, em
colaboração com uma Encarregada de
Educação, no sentido de alertar a comunidade
escolar para uma alimentação mais equilibrada
que permita uma maior qualidade de vida.



EBAM/2ºPeríodo

Tema  abordado: Alimentação saudável

ÁGUAS AROMÁTICAS: durante a semana os alunos eco-
escolas prepararam águas aromáticas, para os alunos que
frequentam o refeitório e, também, para o bar dos
professores. Água com limão ou laranja com ervas
aromáticas (hortelã, alecrim da nossa horta... )



EBAM/2º Período

Tema abordado: Resíduos

Atelier:
reutilização de materiais



EBAM/1º e 2º Período

Mercadinhos

Tema abordado: reutilização de materiais e 
alimentação saudável



EBAM/1º e 2º Períodos
Tema abordado: 
Agricultura Biológica

HORTA



EBAM/1º e 2º Período

Tema abordado: 
Agricultura Biológica

Composto e vermicompostor



EBAM/2º Período

Tema abordado: Agricultura biológica

Estufa e Chorume

chorume



EBAM/2º PeríodoTema abordado: Hortas biológicas

Hotéis de Insetos para instalar na horta biológica. A presença
de insetos polinizadores e insetos auxiliares é um elemento
fundamental numa horta biológica produtiva e sustentável.
Insetos polinizadores, como as abelhas e borboletas, contribuem
para a polinização de cerca de 80% das plantas



EBAM/2º Período

Tema abordado: Eco-Código

Elaboração do novo
ECO-CÓDIGO



Livros de Histórias

EBAM/2º Período

"Cuidar da Terra é tarefa de todos nós“  e  "Uma aventura no oceano"



EBAM/2º Período

Temas abordados: Sustentabilidade, Cidadania ativa e 
participativa, jornalismo ambiental.

Jovens Repórteres do Ambiente
Seminário - Aveiro



ATIVIDADES REALIZADAS 
DURANTE O 3º PERÍODO 



KAHOOT ONLINE

EBAM/3º Período



EBAM/3ºPeríodo

ASAS DA PRIMAVERA



EBAM/3º Período

AS AVES QUE ME 
RODEIAM



AS AVES QUE ME RODEIAM

EBAM/ 3º Período



AS AVES QUE ME RODEIAM
Atividades criativas

EBAM/3º Período



ECOTERRUGINHAS
Eco-Escolas

EBAM/3ºPeríodo

Temas Abordados:
Resíduos, Energia, Biodiversidade 



DECOJovem
Webinar sobre a Energia

EBAM/3ºPeríodo



TRATOLIXO
Juntos para reciclar

EBAM/3º Período

Tema abordado:
Separação de resíduos



EBAM/3º Período

Águas de Portugal
Águas Tejo Atlântico 

Tema abordado: 
A importância da Água



AQUAQUIZ
Entrega de Prémios

EBAM/3º Período



EBAM/3ºPeríodo
Kids Dive: em direto da 

Praia de Magoito (Instagram)



Jogo Kids Dive EBAM/3º Período



Trabalho Curricular  Cidadania
Pedro Lobo – 8º ano

EBAM/3º Ciclo

Tema Abordado:
Ambiente



Escola Básica do Alto dos Moinhos


