
 
 

A Eco-escola EB/JI de Santo António 

A Escola Básica e Jardim de Infância de Santo António foi galardoada pelo 

segundo ano consecutivo com a Bandeira do Programa internacional Eco-

Escolas, que visa promover a consciencialização das problemáticas 

ambientais bem como a assunção de compromissos e mudança de 

atitudes e comportamentos. 

Este é assim o terceiro ano letivo que este programa é implementado em 

Santo António, com o envolvimento por um lado dos alunos como pensantes e atores da mudança, e 

por outro, docentes, assistentes operacionais, famílias, comunidade e poder local, como parceiros e 

promotores dessa mudança. 

Ser cidadão consciente, ativo e empreendedor! 

Ao longo do primeiro trimestre foram levadas a cabo diferentes atividades 

que se integraram no plano de ação anual. Os temas escolhidos para abordar 

ao longo do ano partem da aferição de resultados da aplicação de inquéritos 

às crianças e Auditoria Ambiental à escola feita pelas próprias. É, desta 

forma, que tomam consciência da real situação em que se encontram, e 

projetam as suas sugestões e ideias para alterar o que consideram não estar 

a funcionar de forma correta ou que possa ser melhorado. 

Os temas obrigatórios a explorar são: Resíduos, Energia e Água, estando neste momento a abordar o 

tema anual obrigatório, Espaços Exteriores. Neste último, exploramos outros temas, que se consideram 

estar implícitos, como sendo a Biodiversidade, as Hortas Pedagógicas e a Alimentação Saudável e 

Sustentável. 

Estas são algumas evidências das atividades já implementadas. 

Exploração da Biodiversidade 

Foram desenvolvidas diferentes atividades de exploração da 

Biodiversidade existente no recinto escolar bem como a que faz parte 

do dia-a-dia das crianças (Fauna e Flora). 

 

 

 

 

 

 

Semana da mobilidade 

Na semana da mobilidade os alunos do 1ºAno a fizeram 

um estudo sobre o modo como cada um se desloca até 

à escola e analisaram os dados recolhidos. 

 

 



 
 

 Os Resíduos: o que são? O que fazer com eles? 

As crianças têm vindo a tomar consciência da importância da política dos 

3R’s: Reduzir, Reutilizar e Reciclar: tentam reduzir os Resíduos que 

produzem, procuram dar-lhe uma outra função e utilidade e caso não 

consigam nenhuma das intenções anteriores, colocam no caixote 

correspondente para a sua transformação. 

 

 

 

Comemoração do Dia do Animal 

No dia 4 de outubro as crianças do jardim de infância comemoraram o Dia 

do Animal. 

Observaram os animais que vivem na escola, exploraram estórias cujas 

personagens principais são animais, pesquisaram e aprenderam sobre os 

animais que mais gostam… 

Registámos de diferentes formas o que descobrimos: desenho, dobragem, 

pintura… 

 

Comemoração da Semana da Alimentação 

Ao longo de uma semana, as crianças refletiram sobre a sua 

alimentação e o que é a alimentação saudável. 

Exploraram alimentos, realizaram 

rodas e pirâmides alimentares, 

ouviram e contaram histórias, 

fizeram registos diversos, 

dinamizaram jogos, realizaram 

cálculos, … articulando saberes e 

áreas curriculares. 

 

 

 

"Poupar é ganhar" 

No dia 28 de setembro os alunos do 2.° ano participaram numa sessão on-line 

sobre a poupança da água e energia. 

Ouviram uma história e, posteriormente, puderam adquirir o livro. 

Cada turma realizou uma atividade com o tema "Poupar é ganhar". 

 



 
 

 

Formação online – Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) 

Em novembro a promotora do Programa Eco-escolas em Portugal, 

dinamizou workshops online para docentes, com o objetivo de 

desmistificar a metodologia do programa. 

 

 

Semana Eco-Escolas – 16 a 23 de novembro 

Na semana compreendida entre os dias 16 e 23 de novembro o programa foi celebrado na escola através 

da dinamização de diferentes atividades com todos os alunos. 

Estas atividades foram dinamizadas pelas coordenadoras do programa 

em diferentes momentos dos vários dias. 

O objetivo desta semana foi festejar as boas atitudes, as boas práticas e 

enaltecer os bons comportamentos das crianças. 

Foram dinamizados puzzles sobre a biodiversidade (fauna e flora), jogo 

de separação de lixo, Bowling Atira abaixo os mais comportamentos, e 

monda da horta escolar. 

 

Dia Nacional da Cultura Científica “As minhocas vieram à escola” 

As turmas do 3º ano a e B e a turma do 4ºano A durante a semana de 23 a 26 de 

novembro, foram levados a responder à questão “Será que as minhocas têm 

cabeça, olhos, boca e nariz?”. Através de uma atividade 

experimental os alunos puderam observar, tocar e interagir com minhocas 

Californianas para tentar dar resposta à questão problema, assim como descobrir 

curiosidades sobre as mesmas.  

No final da semana, as minhocas usadas na atividade, foram libertadas na horta da 

escola onde pela primeira vez vão viver em liberdade. 

 

Partilha de Boas Práticas – Eco-escolas 

No dia 29 de novembro a docente Ana Albergaria, coordenadora do 

programa na escola de Santo António, no biénio 2019/2021, foi convidada 

a partilhar as boas práticas implementadas na escola ao longo desses dois 

anos letivos. 

Este encontro realizou-se no Auditório Carlos Paredes, na sede da Junta 

de Freguesia de Benfica, e contou com diversas escolas da cidade de 

Lisboa. 

“Somos uma Eco escola e Eco cidadãos e por isso aprendemos para melhor agirmos junto do meio 

natural. “                                  

As coordenadoras do Programa Eco-escolas na EBJI Santo António 


