
Projeto Eco-Escola
Equipa Eco-Escola da Escola Básica D. Pedro I

"Ninguém cometeu maior erro do que aquele que não fez nada só porque podia fazer pouco"

Edmund Burke



Queres fazer mais pelo Ambiente ?
Queres contribuir para a Sustentabilidade?



O que se faz no resto do mundo …

• https://youtu.be/wD6W2P86Agw

https://youtu.be/wD6W2P86Agw


https://ecoescolas.abae.pt/

"Precisamos aprender a cuidar de nós mesmos, do outro e 
do Ambiente em que vivemos.“

Maria Alice Setúbal

https://ecoescolas.abae.pt/inscricoes/


Eco-Escolas é um programa internacional da“Foundation for Environmental
Education”, desenvolvido em Portugal desde 1996 pela ABAE.

Pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade
desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação Ambiental para a
Sustentabilidade.



Nadia Sparkes recolhe lixo todos os dias da semana, colocando o 
encontra na cestinha de sua bicicleta.



A Escola Básica D. Pedro I manifesta vontade de melhorar o seu desempenho
ambiental, envolvendo os alunos nos processos de decisão e implementação do
programa, com vista a uma escola mais sustentável. Pensar globalmente, agir
localmente. Educar para o ambiente e o desenvolvimento é indubitavelmente um
factor decisivo na construção da Mudança. O projeto Eco-Escolas inclui um grupo de
professores, motivado e dinâmico, que pretende sensibilizar a comunidade a alterar
as suas práticas.

Contamos com ajuda de todos!

Vamos continuar a trabalhar para mantermos a Bandeira Verde na Escola Básica
D.Pedro I !



É esta escola que queres ter ? 

CONTAMOS CONTIGO para mudar comportamentos !!!



• No âmbito do Programa Eco-Escolas, a escola participa no Projeto
cujo objetivo é a sensibilização para a deposição correta dos
Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) e pilhas em
fim de vida, passando a escola a funcionar como ponto de recolha na
zona envolvente.

• A próxima recolha de resíduos será no final do 1.º período. Para que a
nossa Escola possa ser uma das premiadas é necessária a colaboração
de toda a comunidade educativa (alunos, professores, técnicos
operacionais, encarregados de educação…), por isso começamos por
solicitar a colaboração dos alunos.



• Nesse sentido, serão colocados recipientes em locais da escola,

devidamente identificados, para deposição dos REEE. Para além

disso, os alunos constituem-se também como importantes aliados

na campanha de informação/sensibilização junto de familiares e

vizinhos, que poderão ter neste projeto a oportunidade de se

verem livres de um conjunto de “tralha”, para a qual não tinham

destino. Assim, solicita-se que comecem a separar estes resíduos

e os façam chegar à Escola sede do agrupamento.



Os resíduos a recolher incluem:

a) Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, grandes eletrodomésticos

(máquinas de lavar e secar roupa, fornos, fogões, microondas,…), frigoríficos, arcas

congeladoras, aparelhos de ar condicionado; televisões/monitores, LCDs e plasmas;

. computadores, impressoras, ratos, teclados, colunas, scanners, rádios, máquinas

fotográficas, calculadoras, etc.; pequenos eletrodomésticos (varinhas mágicas,

torradeiras, fritadeiras, batedeiras, balanças, secadores de cabelo, ferros de

engomar,…); lâmpadas.

b) Resíduos de pilhas e acumuladores: pilhas de comandos, brinquedos, relógios,

máquinas fotográficas, balanças, etc., baterias de ferramentas, telemóveis,

computadores portáteis, entre outras.



Ajuda-nos a recolher!!! 

Entrega no Bloco B , junto da D. Tina 


