
ESCOLA BÁSICA 2,3 DE CAPELAS PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
PROGRAMA ECO-ESCOLAS

ANO LETIVO 2021-2022

Calendarização Ações e Atividades Previstas Objetivos Intervenientes/Parceiros/
Público Alvo

1.º Período Colaborar na Campanha SOS Cagarro 2021
Conhecer os procedimentos corretos para salvar 

um cagarro Escola

2.º Período Plantas companheiras
Sensibilizar os alunos para o conhecimento e 

importância da preservação da flora e fauna nos 
Açores

Alunos dos cursos PFB3 e PCA1

2.º Período (final) Construção de uma ecoárvore de natal Reconhecer a importância da recilagem
Alunos do PCA e DOV 

Biblioteca Escolar

3.º Perído 
(Semana da 

Leitura)

Recolha de frascos de vidro para a 
concretização de uma Feira de Suculentas

Reconhecer a importância da reciclagem; 
Sensibilizar para os aspetos negativos do 

abandono de lixo em lugares públicos
Clube Eco-Escola

3.º Período
"Jogo da Reciclagem" - Ações de 

sensibilização para uma correta separação 
de resíduos

Consciencializar para a correta separação dos 
resíduos; Conhecer a importância da reciclagem; 

 Os alunos do 7.º ano(aulas 
de Cidadania) apresentam às 

turmas do 4º ano, 5º ano, 
PCA e DOV

3.º Período Eco-trilha - Trilho das ????
Sensibilizar os alunos para o conhecimento e 

importância da preservação da flora e fauna nos 
Açores

5.º Ano

3.º Período Poster Eco-Código
Divulgar o Eco-Código da Escola;   Comemorar o 

Dia Eco-Escolas Alunos do 8.º e 9º anos

3.º Período Comemoração do Dia Eco-Escolas
Divulgar o Eco-Código da Escola;   Comemorar o 

Dia Eco-Escolas

Delegados de turma vão 
fazer o levantamento de 
sugestões de atividades

3.º Período
Ação de sensibilização "Sustentabilidade e 

empreendorismo"

Refletir sobre a importância do uso de energias 
alternativas nas Ilhas; Corrigir o hábito de 

esquecer de desligar a luz elétrica.

Joana Borges Coutinho e Rui 
Sousa

3.º Período Recolha de Pilhas
Reconhecer a importância da reciclagem; 
Sensibilizar para os aspetos negativos do 
abandono de lixo em lugares públicos.

Todas as turmas da EB2,3 de 
Capelas
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3.º Período Um canteiro, um poema!
Sensibilizar os alunos para o conhecimento e 

importância da preservação da flora e fauna nos 
Açores

turmas do 8.º e 9.º anos

3.º Período Comemoração do Dia Mundial do Ambiente 
Sensibilizar os alunos para o conhecimento e 

importância da preservação da flora e fauna nos 
Açores

5.º Ano

3.º Período 
(Semana da 

Leitura)

Ação de sensibilização "Uma pequena 
grande casa"

Explicar a importância da popupança da água; 
Reduzir a faturação decorrente dos consumos de 

ága.

Ricardo Pereira e alunos do 8º 
ano

3.º Período 
(Semana da 

Leitura)

Ação de sensibilização "Uma pequena 
grande casa"

Refletir sobre a importância do uso de energias 
alternativas nas Ilhas; Corrigir o hábito de 

esquecer de desligar a luz elétrica.

Ricardo Pereira e alunos do 8º 
ano

3.º Período 
(Semana da 

Leitura)

Palestra de sensibilização "Agricultura 
Biológica"

Sensibilizar os alunos para o conhecimento e 
importância da preservação da flora e fauna nos 

Açores
Professor Anselmo Moreira

3º Perído
"Petit Chef:  Contra o desperdício alimentar" - 
Aula de Cozinha com receitas que ajudam a 

combarter o desperdício alimentar

Incentivar o gosto pelos legumes e frutas;  Corrigir 
hábitos alimentares; Corrigir hábitos para 

combater o desperdício alimentar

Alunos do 7º ano e Alunos da 
EPC (Curso de Cozinha)

Ao longo do ano 
letivo

Arca das Histórias - Hora do Conto com 
Histórias relacionadas com o meio ambiente

Explicar a importância da popupança da água;     
   Reduzir a faturação decorrente dos consumos 

de água
Alunos do 4.º Ano e PCA 1A

Ao longo do ano 
letivo

"Recolha com Estilo" - Recolha de roupas e 
calçado para doação

Consciencializar para a correta separação dos 
resíduos; Reconhecer a importância da 

reciclagem 

Assistente social Anabela e 
Prof. RaquelBorges

Ao longo do ano 
letivo

Registo e monitorização dos valores de 
consumo de água no espaço escolar

Explicar a importância da popupança da água;     
   Reduzir a faturação decorrente dos consumos 

de ága.
Clube Eco-Escola

Ao longo do ano 
letivo Distribuição de ecopontos pela escola

Consciencializar para a correta separação dos 
resíduos; Reconhecer a importância da 

reciclagem; 

Escola/Câmara Muncipal de 
Ponta Delgada

Ao longo do ano 
letivo Caça ao lixo - Brigadas Verdes

Consciencializar para a correta separação dos 
resíduos; Reconhecer a importância da 

reciclagem; 

Escola/Junta de Freguesia de 
Capelas
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Ao longo do ano 
letivo

Suspeitos do Costume - Limpeza e 
monitorização do litoral

Sensibilizar para a importância do Mar e a 
conservação da biodiversidade marinha;   

Promover a mudança de atitudes
Turma complicada

Ao longo do ano 
letivo Horta em Espiral ( Plantas Aromáticas )

Sensibilizar os alunos para o conhecimento e 
importância da preservação da flora e fauna nos 

Açores
Turma PCA 1A

Ao longo do ano 
letivo Desenvolvimento da Quinta pedagógica

Incentivar os alunos para o desenvolvimento e 
manutação da quinta pedagógica. Alunos do PCA e FPB3

A Equipa do Programa Eco-Escola 

Raquel Félix e Raquel Borges

Capelas, 4 de novembro de 2021


