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Atividades Desenvolvidas

Apresentação de algumas atividades realizadas ao longo do ano no 
âmbito da educação ambiental para a sustentabilidade.

Temas trabalhados: resíduos, água, energia e espaços exteriores 



Resíduos
Colocação nas salas de aula
e outros espaços da escola de
garrafas de 1,5L para
recolha de tampas.

Ao longo do ano



Resíduos

Recolha de tampas para 
um fim solidário. 
Conseguiu-se entregar 
76 garrafões.
Toda a comunidade 
escolar participou nesta 
campanha.

Ao longo do ano



Resíduos
Participação no concurso "Separa e 
Ganha- no azul e no amarelo" promovido 
pela Valorsul em parceria com o 
município de Óbidos.
Objetivo: recolha do maior peso de papel e 
de embalagens. – conseguiu-se separar 
1485 kg de papel e 22 sacos (143 kg) 
com embalagens do ecoponto amarelo. 
O intermarché de Óbidos e a pastelaria 
“A Canastra” colaboraram nesta 
iniciativa.
A escola ficou em 2º lugar na recolha de 
papel.



Resíduos
Divulgação à comunidade escolar da

Semana Europeia de Prevenção
de Resíduos que decorreu entre 23 e 27

de novembro de 2020, e da campanha de
recolha de resíduos – foi realizada através
da fixação de cartazes na sala de
professores e à entrada da escola e também
na página do agrupamento, no Facebook.

Durante o 1º período



Resíduos e espaços exteriores

Monitorização da separação correta 
dos resíduos escolares

Alunos do 7ºano da turma B, na 
qualidade de Eco inspetores, 
analisaram a existência de lixo 
espalhado nos espaços exteriores da 
escola e avaliaram se a separação do 
lixo escolar era realizada 
corretamente. Depois fizeram a sua 
recolha.



Resíduos
Elaboração de cartazes e vídeo sobre "Onde 
colocas a tua máscara?“

Alunos do 11ºano do Curso de Ciências e 
Tecnologias, sensibilizados para o 
problema do aumento do lixo causado pelas 
máscaras que foram encontrando 
espalhadas pelo chão, decidiram 
sensibilizar a comunidade escolar para 
este comportamento errado através de 
cartazes, afixados  em vários pontos da 
escola, por cima dos caixotes criados para a 
recolha de máscaras e de um vídeo: 

https://fb.watch/82T8GTHZ-T/

https://fb.watch/82T8GTHZ-T/


Dia Eco Escolas
Neste dia, que aconteceu em 
dezembro, a bandeira verde 
foi hasteada e foi divulgado 

o nosso Eco-código.

Foi também apresentado 

um poema elaborado por 

uma aluna do 8º ano e 
afixado o certificado de 
implementação dos 7 passos 
do programa eco-escolas. 



Eco-Código 
Conjunto de frases que representa a declaração de compromisso assumida pelos eco-alunos
em desenvolver ações que promovem a sustentabilidade.

 SE NUM PLANETA SAUDÁVEL QUERO VIVER, O DESPERDÍCIO DEVO 
COMBATER.

 PENSA NO AMBIENTE, SEPARA PARA O BEM DE TODA A GENTE.
 SE A LUZ DO SOL UTILIZAR, ELETRICIDADE CONSIGO POUPAR.
 SE A ELETRICIDADE NÃO QUERES DESPERDIÇAR, A LUZ DEVES DESLIGAR.
 SE A TORNEIRA NÃO PINGAR, O PLANETA ESTÁS A AJUDAR.
 PARA A ÁGUA POTÁVEL NUNCA FALTAR, PENSA NO QUE DEVESFAZER 

PARA A CONSERVAR.
 SE O PLANETA QUERES PRESERVAR, ÁGUA DA CHUVA DEVES UTILIZAR.
 AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DEVEM-SE FAZER PARA NUMA ESCOLA 

SUSTENTÁVEL APRENDER.
 PARA O ESPAÇO EXTERIOR MELHORAR,ÁRVORES VAMOS PLANTAR.
 ESCOLA LIMPA, ESCOLA COM PINTA.



Poema
Este planeta que amamos

Há milhões de anos formado,

É o nosso planeta Terra,

Planeta por nós habitado.

Mas tudo está a mudar

Com o aquecimento global

Muitas plantas e espécies 

de animais

Já foram extintas de uma 

forma abismal.

Agora temos de fazer pela 

mudança

Temos de reciclar

E não deitar lixo para o chão

Para que assim o planeta

Volte a estar em boas mãos.

E é isto que queremos dizer

Com o hastear desta 

bandeira

Que somos uma Eco-escola

E vamos fazer a diferença à 

nossa maneira.

Carolina Almeida 8ºA



Resíduos 

Participação no concurso 
“Geração Depositrão”
Recolha de resíduos elétricos 
e eletrónicos, pilhas e  
lâmpadas – divulgação 
realizada durante a 
comemoração da semana 
europeia de prevenção de 
resíduos, tendo a recolha  
decorrido ao longo do ano.



Resíduos

Concurso Geração Depositrão

Participação na atividade

“Porque devemos recolher as pilhas?”

Divulgação de um dos Vídeos 
elaborados pelos alunos do 11º ano da 

turma de CT com a colaboração do 
ateliê da Josefa  



“Porque devemos recolher as pilhas?”



Velas ecológicas
Os alunos da turma B do 
7º ano aprenderam, numa 
aula de Cidadania, a dar 
um destino mais ecológico 
ao óleo alimentar usado 
(OAU) – foram para o 
laboratório produzir velas a 
partir deste produto, depois 
de perceberem que uma 
gota de óleo pode poluir 25 
litros de água potável.



Todos os momentos são bons para cuidar do 
planeta

Os alunos do 12º de PGD recolheram o lixo que encontraram na Barragem de S. Domingos 
depois de realizarem a aula de canoagem prevista no seu currículo.



Água e energia
Monitorização dos consumos 
mensais de água e de energia da 
escola através da leitura das faturas

Da leitura e comparação dos 
consumos de água até janeiro deste 
ano letivo e do ano anterior verifica-
se, através da análise do gráfico, 
uma redução que se situa entre 
14,8% e 19,6%. 

O mesmo acontece em termos de 
energia, tendo ocorrido uma redução 
nos consumos de eletricidade.

ANÁLISE GRÁFICA DOS CONSUMOS DA ESCOLA 



Água e espaços exteriores

Recolha da água da chuva 
Um grupo de cinco alunos da 
turma A do 8º ano registaram 
numa grelha por eles elaborada 
o número de garrafões de 5/6L 
que conseguiram encher com 
água da chuva.
Conseguiram recolher 287,5L 
de água. Esta foi utilizada 
para rega.



Água e espaços exteriores
Participação no projeto “O
mar começa aqui”
A Catarina, a Inês, a Matilde
e a Sofia, da turma A, do
8ºano, participaram neste
projeto. Com a colaboração da
professora de Educação
Visual criaram uma imagem
para ser pintada numa
sarjeta da escola, com o
objetivo de sensibilizar a
comunidade escolar para o
lixo que chega ao mar.



Resíduos e água

3º Período

Visita de Estudo à ETAR da Charneca –
atividade que decorreu durante o mês de
maio para as turmas do 8º ano e 12º ano da
turma 1 de Ciências e Tecnologias.



VISITA DE ESTUDO À ETAR, A FÁBRICA DA ÁGUA
Aprendizagens fora da escola permitem compreender o valor da água

Os alunos do 8.º ano da Escola Básica e Secundária Josefa de Óbidos visitaram a ETAR (Estação de Tratamento
de Águas Residuais) da Charneca, no Arelho, em Óbidos, acompanhados pela professora de Ciência Naturais,
Elsa Curto, e pela professora de Físico-Química, Ana Miguel, no âmbito do Projeto Eco-Escolas.
Após uma pequena palestra explicativa sobre o funcionamento da ETAR/ Fábrica da Água, os alunos fizeram o
percurso do tratamento da água, começando pela observação do tratamento preliminar, processo que permite
separar os resíduos e as areias das águas. Numa segunda fase, observaram o tratamento primário, onde as
lamas são separadas e valorizadas para posterior uso na agricultura e as águas sem lamas seguem para um
tratamento biológico, onde são desinfetadas, sendo depois devolvidas à natureza e algumas utilizadas para a
agricultura e para a rega dos jardins e parques municipais.
Sob a orientação da Dr.ª Sara Duarte, ao longo da visita os alunos ficaram a entender mais sobre como as águas
são reutilizadas e aprofundaram os conhecimentos adquiridos na disciplina de Ciências Naturais.

Inês Almeida; Inês Ferreira; Mariana Santos; Simão Isidoro
(Trabalho realizado na disciplina de Português)

Notícia



Água
Sessão online sobre “Utilização eficiente da água”. dinamizada para as
turmas do 7º ano, pela Dra Sara Duarte da empresa Águas do Oeste,
durante a aula de Cidadania/Projeto de flexibilidade



Resíduos e água
Participação no projeto Coastwatch – Cada turma do 8º ano realizou uma saída de campo à 
Lagoa de Óbidos, tendo recolhido, com a ajuda dos professores, os dados necessários para o 
preenchimento do questionário associado a este projeto. Fizeram também a recolha de lixo. 



Resíduos, água e espaços 
exteriores

Mini horta criada a partir de garrafões de 5L e 
caixas de madeira da fruta e sua manutenção.
Uma equipa de cinco alunos do 8º ano

acompanhou o desenvolvimento dos produtos
hortícolas, regando periodicamente com a água
da chuva que recolheram. Estes foram
posteriormente oferecidos à sala da unidade de
alunos com multideficiência, contribuindo para
uma venda, organizada pelos professores desta
sala, que tinha como finalidade a realização de
uma visita de estudo ao jardim zoológico.



Espaços exteriores
Plantação de árvores - Com o objetivo de comemorar o dia da árvore e 
melhorar o espaço exterior da escola foram plantadas cinco árvores por 
alunos do 8ºano, oferecidas pelo coordenador da biblioteca da escola. 
Esta atividade decorreu em abril e os alunos responsabilizaram-se pela 
sua rega semanal com a água da chuva recolhida.



Espaços exteriores
Plantação de árvores 




