
TEMAS DO PLANO DE AÇÃO Tema trabalhado pela escola PLANO DE AÇÃO ECO-ESCOLAS 2020-21
Resíduos sim

Água sim

Energia sim

Espaços Exteriores sim

Biodiversidade sim

Agricultura Biológica sim

Floresta sim

Mar sim

Mobilidade / Transportes não

Alterações Climáticas não

Ruído não

Geodiversidade não

Alimentação saudável e sustentável sim

Outro(s) sim



Tema

Diagnóstico 

(situações a 

melhorar)

Objetivo(s) Meta(s) Ações e Atividades Previstas
Concretização - 

Recursos

Concretização - 

Intervenientes

Concretização - 

Calendarização
Avaliação- Indicadores Avaliação- instrumentos

Construção, instalação e identificação de
ecopontos para recolha diferenciada de
resíduos em espaços exteriores. 

 caixas de cartão, 
etiquetas 

Turmas EFA de nível 
básico e secundário 

e coordenadoras 
Eco-Escolas

Primeiro período
Observação direta

Registos fotográficos 

Espaços exteriores 
providos de ecopontos 

devidamente 
identificados

Construção, instalação e identificação de
ecopontos para recolha diferenciada nos
espaços comuns (corredores e átrios).

 caixas de cartão, 
etiquetas 

Turmas EFA de nível 
básico e secundário 

e coordenadoras 
Eco-Escolas

Primeiro período
Observação direta

Registos fotográficos 

Espaços comuns providos 
de ecopontos 
devidamente 
identificados

Instalação e identificação de ecopontos
nas salas de aula/espaços de trabalho
desprovidos destes recipientes de recolha;

 caixas de cartão, 
etiquetas 

Turmas EFA de nível 
básico e secundário 

e coordenadoras 
Eco-Escolas

Primeiro período
Observação direta

Registos fotográficos 

Número de salas de aula e 
espaços de trabalho 

providos de papelões e 
recipientes de lixo 

indiferenciado 
devidamente 
identificados

Constituição de uma brigada para
verificação/monitorização de boas
práticas em termos de utilização dos
ecopontos;

Grelhas de registo
Tabelas de
monitorização

Turmas EFA NS39 e 
coordenadoras Eco-

Escolas

Primeiro período Tabelas de monitorização
Eventuais anomalias 

detetadas

Realização de ações de limpeza nos
espaços adjacentes à escola.  

Vassouras, pás,
luvas e sacos de
lixo

Formadores da àrea 
das Ciências Exatas 

e da Natureza e 
formandos dos 

cursos profissionais e 
EFA

Primeiro período
Observação direta da 
limpeza dos espaços e 

registos fotográficos

Quantidade de resíduos 
recolhidos

Área total abrangida
Contactos com os 

populares  

Produção de decorações alusivas ao 
"Halloween"  e "Pão-por-Deus", com 
recurso à reciclagem e reutilização de 
materiais.

Reutilização / 
reciclagem de 

materiais diversos

População discente 
e respetivos 

formadores da Área 
das Línguas

1.º período
Observação direta e 
registos fotográficos   

Quantidade de 
decorações produzidas

Produção de decorações natalícias com
recurso à reciclagem e reutilização de
materiais.

Reutilização / 
reciclagem de 

materiais diversos

População discente 
e respetivos 

formadores da Área 
das Línguas

1.º período
Observação direta e 
registos fotográficos   

Quantidade de 
decorações produzidas

Participação no projeto “Escola Geração
Depositrão”, iniciativa de âmbito
nacional promovida pela ABAE em
parceria com a ERP Portugal - atividade
de recolha.

Recipientes de 
recolha

Comunidade 
Educativa ERP 

Portugal
Ao longo do ano 

letivo
Observação direta

Registos fotográficos 
Quantidade de REEE 

recolhidos

Participação no projeto “Escola Geração
Depositrão”, iniciativa de âmbito
nacional promovida pel

Recipientes de 
recolha

Comunidade 
Educativa ERP 

Portugal
Ao longo do ano 

letivo
Observação direta

Registos fotográficos 
Quantidade de REEE 

recolhidos

Dinamização de recolha de roupa
usada"recolha com estilo"

Roupa usada, 
recipientes para a 
recolha da roupa 

usada

Comunidade 
Educativa

Ao longo do ano 
letivo

Obervação direta e 
registo fotográfico

Peso de roupa recolhida

Participação no desafio enfeitos de Natal
em parceria com Green Cork

Rolhas e materiais 
reutilizaveis 

diversos
EFA básico B3B10 1º período

Observação direta e 
registos fotográficos   

Nº de enfeitos realizados

Dinamização de uma campanha de
recolha de rolhas de cortiça em parceria
com a Green Cork

Rolhões
Cartazes

Comunidade 
Educativa

Ao longo do ano 
letivo

Observação direta
Registos fotográficos

Quantidade de rolhas 
recolhidas

Dinamização de uma campanha de
recolha de tampinhas 

tampinhas e 
garrafões de 
tampinhas

Comunidade 
Educativa

Ao longo do ano 
letivo

Grelha de registo
Registos fotográficos

Quantidade de tampinhas 
recolhidas

N.º de elementos da 
comunidade escolar 

participantes

Visita de estudo ao Departamento da
Câmara Municipal do Funchal.

Transferes
Turma co curso 

profissional CSD2
1.º período

Relatórios elaborados 
pelos formandos

Registo fotográfico
Nº de participantes

Visita de estudo a uma empresa: Madeira
Cartão - Sociedade de Triagem, Lda

Transferes
Turma co curso 

profissional ROO1
1.º período

Relatórios elaborados 
pelos formandos

Registo fotográfico
Nº de participantes

Realização de Spot/vídeo "Porque 
devemos recolher pilhas?"

Computador, 
internet, telemóvel

Turma Curso 
Profissional CSD2

2 e 3º períodos
Registo fotográfico/vídeo; 

observação direta
Nº de participantes e 

qualidade do trabalho

Percursos pedestres- Levadas Tranferes
Comunidade 

Educativa
Ao longo do ano 

letivo

Registo fotográfico 
Relatório da Visita de 

estudo

Nº  de formandos e 
formadores participantes

Resíduos

• Escassez de 
ecopontos em salas 
de aula e espaços de 
trabalho; 
• Insuficiência de 
ecopontos em 
espaços exteriores;
• Insuficiência de 
deposição 
diferenciada de 
resíduos em muitas 
salas de 
aula/espaços de 
trabalho;
• Insuficiência de 
deposição 
diferenciada de 
resíduos em espaços 
exteriores;
• Baixos índices de 
consciencialização 
relativamente à 
necessidade de 
separação dos 
resíduos.

• Incentivar a 
utilização de 
recursos científico-
pedagógicos digitais 
por parte dos 
docentes;          • 
Promover a 
separação 
diferenciada in situ 
de pelo menos 75% 
dos resíduos 
produzidos na 
escola;                      • 
Instalação de 
papelões nas salas 
de aula e espaços 
de trabalho 
desprovidos destes 
recipientes de 
recolha;                    • 
Reduzir a 
quantidade de lixo 
nas áreas 
envolventes à 
escola;                      • 
Otimizar os índices 
de recolha seletiva 
de resíduos na 
escola;                      • 
Fomentar a 
deposição 
diferenciada de 
resíduos nos locais 
de produção (Bar 
dos alunos, salas de 
aula, espaços de 
trabalho).

• Instalação de 
papelões em 100% 
das salas de aula e 
salas de trabalho;
• Promover a 
separação 
diferenciada in situ de 
pelo menos 80% dos 
resíduos produzidos 
na escola;
• Reduzir em 10% o 
número de fotocópias 
comparativamente 
ao pretérito ano 
letivo;

Água

• Baixos índices de 
consciencialização 
relativamente à 
necessidade de 
preservação deste 
recurso frágil e vital;
• Falta de 
sensibilização para o 
uso racional da 
água;
• Muitos alunos 
lavam habitualmente 
os dentes com a 
torneira aberta;
• Falta de hábitos de 
poupança dos 
recursos hídricos;
• Não se verifica o 
aproveitamento da 
água da chuva para 
posterior utilização; 
• Taxas de consumo 
de água per capita 
relativamente 
elevadas.

• Divulgar a 
importância da 
água enquanto 
recurso essencial à 
vida;
• Sensibilizar a 
comunidade 
educativa para a 
utilização racional 
da água, em 
contexto escolar e 
doméstico;
• Promover a 
alteração de 
comportamentos 
quotidianos que 
reflitam uma má 
utilização da água;
• Corrigir eventuais 
perdas de água em 
torneiras, 
autoclismos ou 
sistemas de rega;
• Reduzir a 
faturação dos 
consumos globais de 
água na escola.

• Reduzir a faturação 
dos consumos de 
água da escola em 
pelo menos 5%;
• Diminuir em 10% o 
número de alunos 
que lava os dentes 
habitualmente com a 
torneira aberta;
• Realizar pelo menos 
duas ações medidas 
que promovam a 
preservação dos 
recursos hídricos.

Concurso Eco Arte sobre a Água Doce

Reutilização / 
reciclagem de 

materiais diversos, 
prémios atribuidos

População discente 1º período Registos fotográficos
Nº e qualidade final dos 
trabalhos realizados por 
auscultação de opinião.



Reflexão crítica / Debate sobre benefícios
das Energias Renováveis

Revistas, 
computador, 

internet

EFA Secundário e 
EFA  Básico

2º período
Observação direta

Grelhas de evidenciação

Nº e qualidade  das 
intervenções dos 

formandos 

Evocação do Dia Nacional da Energia:  
Trabalhos de pesquisa sobre energias 
renováveis.

Materiais diversos, 
computador, 

internet

Coordenadoras do 
Eco-Escolas, turmas  

EFA e respetivos 
formadores

29 de maio
Observação direta

Grelhas de evidenciação
N.º e qualidade dos 
trabalhos realizados

Participação no concurso "AS aves que
nos rodeiam"

Madeira, tecidos 
plásticos (materiais 

reutilizáveis)
EFA secundário-NS39

2º Período e 3º 
período

Observação 
direta/registo fotográfico

Nº de trabalhos realizados

Saída de campo - Verificação da
integração/interação das populações
com as áreas protegidas da RAM.

Transporte Discentes
Ao longo do ano 

letivo

Relatórios elaborados 
pelos formandos

Registo fotográfico

Avaliação dos 
relatórios

Identificação e classificação da flora do
recinto escolar – nome comum e nome
científico.

Bibliografia
Placas em acrílico

Comunidade Escolar
Ao longo do ano 

letivo
Registo fotográfico

N.º de 
plantasidentificadas.

Visita de estudo virtual ao jardim
Zoológico de Lisboa

Computador, 
internet e colunas

Turma Ação 
Capacitar,  Turma 

EFA
1º período

Observação direta
Registo fotográfico

Nº de participantes e 
questões colocadas

Construção e manutenção da horta
biológica.

Sementes,plantas 
hortícolas, 

instrumentos 
agrícolas.

EFA Ao longo do ano
Observação direta
Registo fotográfico

Nº de espécies plantas 
hortícolas cultivadas e 

produtos colhidos

Workshop Agricultura Biológica

Ferramentas para 
trabalhar o solo,

Espécimes de 
plantas aromáticas

EFA
2º período

Observação direta
Registo fotográfico

Resultados dos 
questionários  

Opiniões recolhidas dos 
questionários

Identificação dos produtos hortícolas da
horta - nome comum e nome científico

Placas em madeira EFA Ao longo do ano
Observação direta
Registo fotográfico

Qualidade das placas

Manutenção de espécimes autóctones 
florestais nos jardins da escola.

Ferramentas para 
trabalhar o solo

ACOPJ4 Ao longo do ano 
letivo

Observação direta
Registo fotográfico

N.º de plantas autóctones 
plantadas que 

sobreviveram/ encontram-
se saudáveis

Participação na Brigada da Floresta " A 
minha árvore nativa" 

Papel , cores 
máquina 

fotográfica

EFA secundário TAG 
3

2º Período
Observação direta
Registo fotográfico

Nº de trabalhos 
elaborados pelos 

formandos

Realização de percursos florestais/
levadas

Transporte
Sacos de lixo e 

luvas
Lanches

Coordenadoras do 
Eco-Escolas, turmas  
EFA e Profissionais e 

respetivos 
formadores

Ao longo do ano 
letivo

Observação de 
comportamentos/atitudes 

dos alunos durante o 
percurso florestal

Quantidade e tipo de lixos 
recolhidos

Agricultura 
Biológica         

Floresta

● Algum 
desconhecimento 
acerca dos serviços 
prestados pelos 
ecossistemas 
florestais.
● Relativa falta de 
informação / 
consciência de que 
a floresta Laurissilva 
constitui o principal 
património, natural e 
económico (via 
turismo) da Região.

● Reconhecer que a 
floresta constitui um 
recurso fundamental 
à sustentabilidade 
do nosso planeta, 
pelos serviços 
ecológicos 
prestados.
● Reconhecer a 
floresta Laurissilva 
como um dos 
principais 
patrimónios da 
Região, quer em 
termos biológicos, 
quer em termos 
económicos, via 
turismo.
● Identificar e 
prevenir 
relativamente a 
algumas das 
principais ameaças 
à floresta 
madeirense, 
designadamente os 
incêndios.

● Participação em 
pelo menos três 
caminhadas na 
floresta Laurisssilva; 
● Plantação / 
manutenção de pelo 
menos 5 espécimes 
autóctones nos jardins 
da escola; 
Participação em pelo 
menos uma ação de 
sensibilização/ 
esclarecimento sobre 
a importância da 
Laurissilva.

Energia

Biodiversidade

• Pouca sensibilidade 
à Biodiversidade;
• Pouco 
conhecimento sobre 
as espécies 
endémicas da ilha 
da Madeira;
• Relativo 
desconhecimento do 
património biológico 
(faunístico e florístico) 
da Região;
• Baixos níveis de 
conhecimento/consc
iência da ação 
prejudicial de 
algumas plantas 
exóticas na Região.      

• Sensibilizar a 
comunidade 
educativa para a 
importância da 
preservação da 
biodiversidade;
• Promover 
estruturas de apoio à 
avifauna local;
• Desenvolver 
hábitos de 
convivência salutar 
com a natureza;
• Incentivar a 
adoção do lema 
"conhecer para 
preservar";
• Estimular o 
interesse e a 
criatividade dos 
nossos alunos, na 
busca de soluções 
mais sustentáveis.

• Promover a 
agricultura 
biológica; realizar a 
compostagem;
• incentivar o 
consumo de 
produtos de origem 
biológica;
• colher os produtos 
provenientes da 
horta.

• Relativo 
desconhecimento da 
vantagem da prática 
de agricultura 
biológica;
•Desconhecimento 
das espécies e do 
respetivo valor 
nutricional. 

• Identificação de 
pelo menos 50% das 
plantas da escola 
(nome científico e 
nome comum);
• Cada 
aluno/formando 
conhecer pelo menos 
três espécies 
endémicas da RAM.

• Manter uma horta 
biológica;
• Plantar/semear pelo 
menos 10 produtos 
hortícolas diferentes;
• Fazer 
compostagem;
• Realizar pelo menos 
10 colheitas dos 
produtos 
provenientes da 
horta;

• Sensibilizar a 
comunidade 
educativa para a 
utilização racional 
de energia; 
• Divulgar e 
sensibilizar para a 
utilização de fontes 
de energias 
alternativas;
• Incentivar à 
utilização da luz 
natural, sempre que 
possível;
•  Deteção e 
correção de 
comportamentos de 
utilização energética 
incorretos;
• Reduzir os 
consumos 
energéticos de 
eletricidade;
• Consciencializar 
para o impacte 
ambiental 
decorrente do uso 
excessivo de formas 
de energia não 
renováveis.

• Necessidade de 
otimizar a relação 
consumo energético 
pelo número de 
alunos/formandos;
• Algum 
desconhecimento/po
uca sensibilidade 
relativamente à 
relação entre o 
consumo de energias 
não renováveis e o 
fenómeno das 
alterações 
climáticas;
• Consumo excessivo 
de energia elétrica.

• Reduzir em pelo 
menos 5% os 
consumos de 
eletricidade, 
comparativamente 
ao ano letivo anterior;
• Monitorizar e 
divulgar os consumos 
energéticos na escola 
mensalmente. 

Questionários de 
satisfação

Registo fotográfico

Nº de identificações de 
espécies de árvores 

autóctones da Laurissilva 
feitas pelos formandos

Opiniões recolhidas dos 
questionários

Manutenção do Hotel de Insetos / espiral 
das ervas aromáticas

Ferramentas para 
trabalhar o solo,

Espécimes de 
plantas aromáticas

ACOPJ4, NS39, NS36
Ao longo do ano

Observação direta
Registo fotográfico

Nº de espécies plantas 
aromáticas sobreviventes. 

% de ocupação e 
qualidade do hotel de 

insetos 

 Workshop sensorial - A Laurissilva vem à 
EPFF

Coordenadoras do 
Eco-Escolas, turmas  

EFA NS39, NS36 e 
respetivos 

formadores

Workshop sensorial- A Laurissilva vem à 
EPFF

Computador
Videoprojetor 
amostras de 

plantas endémicas 
e indígenas da 

Laurissilva, 
decoração alusiva 

a floresta para a 
sala de aula

Coordenadoras do 
Eco-Escolas, turmas  

EFA NS39, NS36 e 
respetivos 

formadores

1.º Período
Questionários de 

satisfação
Registo fotográfico

Nº de identificações de 
espécies de árvores 

autóctones da Laurissilva 
feitas pelos formandos

Opiniões recolhidas dos 
questionários

Colocação de digitos alertando para a 
necessidade de manter desligados as 

luzes e equipamentos eletrónicos quando 
não estão a ser necessários.

Sinalética 
autocolante

EFA Secundário e 
EFA  Básico

1º Período 

Computador
Videoprojetor 
amostras de 

plantas endémicas 
e indígenas da 

Laurissilva, 
decoração alusiva 

a floresta para a 
sala de aula

1.º Período

Registos fotográficos
 Nº de espaços escolares 

providos de sinalética



Ação de sensibilização sobre a 
alimentação saudável / diabetes.

Computador, 
Videoprojetor

Turmas de Cursos 
profissionais e EFA

1ºperíodo

Questionários de 
avaliação das ações de 

sensibilização pelos 
participantes e registo 

fotográfico 

Número de participantes e 
sugestões registadas

Relflexão crítica/ debate sobre os 
disturbios alimentares.

Computador, 
internet

EFA  2ºperíodo
Observação direta

Grelhas de evidenciação

Nº e qualidade  das 
intervenções dos 

formandos 

Alimentação 
Saudável e 
Sustentável

Palestra sobre a alimentação saudável no 
desporto

Computador, 
Videoprojetor

Prospetos

Turma profissional de 
Desporto

1ºperíodo

Questionários de 
avaliação das ações de 

sensibilização pelos 
participantes e registo 

fotográfico 

Número de participantes e 
sugestões registadas

Confeção de saladas bio
Legumes diversos 

da horta biológica 
da escola

Comunidade 
Educativa

 2ºperíodo Registo fotográfico
Nº de saladas 

confecionadas

Construção e exposição de cartazes, na 
cantina, para sensibilização para a 
alimentação saudável

Computador, 
impressora, papel 

A3

Coordenação Eco- 
Escolas e Projeto 

"Vive +"
2º e 3º períodos Registo fotográfico Nº de cartazes expostos

Realização de ações de limpeza nos
espaços adjacentes à escola.  

Vassouras, pás, 
luvas e sacos de 

lixo

Formadores da àrea 
das Ciências Exatas 

e da Natureza e 
formandos dos 

cursos profissionais e 
EFA

Primeiro período
Observação direta da 
limpeza dos espaços e 

registos fotográficos

Quantidade de resíduos 
recolhidos

Área total abrangida
Contactos com os 

populares  

Manutenção e emblezamento de
espaços jardinados.

Ferramentas de 
jardinagem

 Ação capacitar de 
jardinagem

ao longo do ano 
letivo

Observação 
direta/registo fotográfico

Nºi de manutenções 
realizadas pelos 

formandos

Ações regulares de limpeza dos espaços
exteriores do recinto escolar.

Vassouras, pás, 
sacos e baldes de 

lixo
Comunidade Escolar 1º período

Observação direta do 
asseio do recinto escolar

Registos fotográficos

Kg de lixo recolhidos
Área abrangida 

Atualização regular do placard Eco-
Escolas.

Placard
Cartazes

Cartolinas 

Comunidade 
Educativa

Ao longo do ano 
letivo

Observação direta
Registos fotográficos

Auscultação de opiniões

Cerimónia do hastear da Bandeira Verde 
relativa ao ano letivo 2019/2020

Mastro
Elevador de 
bandeiras

Coordenação Eco-
Escolas
Direção

2.º período Registos fotográficos

Entidades oficiais 
presentes

Divulgação na 
comunicação social

Envolvimento da 
comunidade escolar e 

local

Geodiversidade

Mar

• Dinamizar 
campanhas de 
monitorização e 
limpeza das praias;
• Consciencializar 
para a grave 
situação de 
degradação do 
meio marinho;
• Sensibilizar para a 
adoção de 
comportamentos 
adequados em 
zonas marinhas de 
recreio/balneares.

•Desconhecimento 
das implicações de 
algumas das nossas 
atitudes quotidianas 
na poluição marinha 
(atirar beatas, 
deposição incorreta 
dos lixos, etc.);               
● Relativo 
desconhecimento da 
importância do Mar 
na preservação da 
biodiversidade;
● Necessidade de 
consciencializar toda 
a comunidade 
relativamente à 
preservação dos 
ecossistemas 
marinhos.

• Manter os espaços 
exteriores asseados – 
realizar pelo menos 3 
ações de limpeza 
envolvendo a 
comunidade escolar;
• Abranger a recolha 
seletiva de resíduos a 
todos os espaços 
exteriores, numa 
extensão mínima de 
10 metros.

• Promover o asseio 
dos espaços 
exteriores.
• Reduzir a 
quantidade de lixo 
nas áreas 
envolventes à 
escola;
• Incentivar à 
proteção e 
preservação do 
património escolar;
• Tornar os aspeto 
exterior da escola 
mais agradável;
• Criar/recuperar 
espaços de convívio.  

• Pouca sensibilidade 
ao asseio dos 
espaços exteriores; 
• Presença de lixo 
nos espaços 
envolventes à escola;
• Número insuficiente 
de ecopontos nos 
espaços exteriores da 
escola;
• Espaços de 
estadia/convívio no 
exterior pouco 
apelativos;
• Verificação de 
algum desrespeito 
relativamente aos 
jardins e 
infraestruturas 
exteriores.

Espaços 
Exteriores

Ruído

• Falta de 
sensibilização da 
comunidade escolar 
e comunidade local  
para as questões 
ambientais;
• Necessidade de 
otimizar a 
divulgação das 

• Índices de 

• Necessidade de 

• Sensibilizar a 
comunidade 
educativa para a 
importância da 
preservação do 
meio ambiente;
• Divulgar as 
atividades junto da 
comunidade 
educativa e local;
• Aferir 
comportamentos e 
sensibilidades 

• Alcançar uma 

• Suscitar a opinião 

• Envolver toda a 

• Envolver 100% da 

• Alcançar pelo 

Realização de ações de monitorização e 
limpeza de praias.

Luvas, sacos para 
lixo e tenazes

Comunidade Escolar 3.º período

Observação direta 
Registo fotográfico

Grelha de registo de 
volume e tipo de resíduos

N.º de ações de limpeza 
de praia realizadas

Volume e tipo de lixos 
recolhidos

Construção de mobibliário de exterior a 
patir de material reutilizado

Madeiras,tecidos 
enchimento de 

almofadas, 
material de 
carpintaria

Cursos profissionais 1º período
Observação 

direta/registo fotográfico
Nº de móveis construídos

Nº e qualidade de pratos 
apresentados

● Elevado número de 
alunos com maus 

hábitos alimentares.

● Sensibilizar para os 
benefícios de uma 
alimentação 
saudável;                      
● Promover escolhas 
de alimentos mais 
saudáveis nos 
circuitos comerciais 
da escola.              

● Aumentar em 10% o 
número de alunos 
que faz uma refeição 
completa: sopa, 
prato e fruta;  ● 
Aumentar o consumo 
de fruta e vegetais. 

Participação na  atividade "Na minha 
casa não desperdiçamos alimentos!"

Computador, 
internet, telemóvel, 
equipamentos de 

cozinha e produtos 
alimentares

EFA B3D9 2º e 3º períodos
Registo fotográfico

Grelhas de evidenciação



Participação no concurso nacional poster 
Eco-Código.

Cartolina
Tintas

População discente 2.º e 3.º Períodos 
Observação direta
Registo fotográfico

N.º de contribuições 
recebidas

Atualização da página de Facebook do
programa Eco-Escolas da EPFF.

Computador

Coordenação Eco-
Escolas e 

Comunidade 
Educativa

Ao longo do ano 
letivo

Observação direta
Questionários/sondagens 

N.º de publicações         
N.º de seguidores da 

página  
N.º de visualizações

ECO-Gincana- "Fica Eco"
Reutilização / 
reciclagem de 

materiais diversos
Comunidade Escolar Março

Observação direta
Tabelas de registo de 

resultados
Registos fotográficos

N.º de turmas 
participantes

Registo de desempenhos

Outro(s)

• Falta de 

• Necessidade de 

divulgação das 
iniciativas 
promovidas no 
âmbito do programa;
• Índices de 
consciencialização e 
sensibilização 
ecológica 
necessitam ser 
melhorados 
relativamente a 
determinados temas;
• Necessidade de 
maior mobilização 
na participação em 
ações de cariz 
ambiental. 

• Sensibilizar a 

• Divulgar as 

• Aferir 
comportamentos e 
sensibilidades 
ecológicas;
• Alcançar uma 
maior envolvência 
de alunos nas 
atividades e 
iniciativas 
desenvolvidas no 
âmbito do 
programa;
• Suscitar a opinião 
e o debate de ideias 
entre os alunos e 
demais elementos 
da comunidade 
escolar;
• Envolver toda a 
comunidade escolar 
no programa Eco-
Escolas.                          

• Envolver 100% da 
comunidade escolar 
no programa Eco-
Escolas;
• Alcançar pelo 
menos 500 visitas ao 
facebook do Projeto 
Eco-Escolas.

Observação direta
N.º de publicações         

N.º de utilizadores do 
grupo WhatsApp

N.º de visualizações

Divulgação das atividades através de 
email e WhatsApp

Computador
Comunidade 

Educativa
Ao longo do ano 

letivo



No âmbito do Projeto Eco-Escolas da Escola 

Profissional Dr. Francisco Fernandes, 

procedeu-se à colheita de diferentes tipos 

de alfaces e ervilhas da horta para 

distribuição junto de formandos e 

formadores envolvidos no projeto. As 

alfaces também foram oferecidas ao bar da 

Escola para serem confecionadas saladas 

biológicas. 















A turma EFA TAG3, da Escola Profissional 

Dr. Francisco Fernandes, aderiu ao projeto 

"Os animais da Horta" integrado nos temas 

do ano letivo 2020-2021, Ar e Espaços 

Exteriores do Programa Eco-escolas.











A turma EFA TAG3, da Escola Profissional Dr. 

Francisco Fernandes aderiu ao projeto "A 

minha árvore nativa", integrado nos temas do 

ano letivo 2020-2021, Ar e Espaços Exteriores 

do Programa Eco-escolas.













No âmbito do Programa Eco-Escolas, direcionado para a 

Educação Ambiental e Cidadania, no dia 2 de dezembro, o 

IQ, IP-RAM - Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes 

recebeu, na sala da Assembleia Municipal, a Bandeira Verde, 

relativa ao ano letivo 2019/2020. Esta cerimónia distinguiu 

39 estabelecimentos de ensino do concelho do Funchal e 

contou com a presença da Vice-Presidente da Câmara 

Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo e da Vereadora com 

o pelouro da Educação, Madalena Nunes.





A turma EFA NS39 da Escola Profissional Dr. 

Francisco Fernandes abraçou o projeto "As aves 

que nos rodeiam" integrado nos temas do ano 

letivo 2020-2021, Ar e Espaços Exteriores do 

programa Eco-Escolas.

Fizeram bebedouros e comedouros com materiais 

reutilizáveis dignos da nossa maravilhosa 

biodiversidade de aves da Madeira.





























O IQ, IP-RAM - Escola Profissional Dr. Francisco 

Fernandes aceitou o desafio "embaixador 

depositrão", lançado pela ERP Portugal e o 

Programa Eco-Escolas, com o objetivo de 

estimular, sensibilizar e incentivar a recolha de 

resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrónicos na escola. Para o efeito, no passado 

dia 6 de abril, os formandos Daniel Sousa, 

Diogo Freitas e João Ornelas do Curso 

Profissional de Técnico/a de Eletrónica, 

Automação e Computadores (turma EACO1) 

foram nomeados Embaixadores da Geração 

Depositrão.





Com o objetivo primordial de promover uma cultura participativa e 

humanista e a educação para a cidadania, no âmbito da área de formação de 

Inglês, Matemática para a Vida, do Programa Eco-Escolas e do Projeto 

Mecânica EPFF, os formandos dos Cursos de Educação e Formação de Adultos 

de nível básico (turma B3D10) e nível secundário (NS36) do IQ, IP-RAM -

Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes estiveram a construir uma 

estrutura metálica para o Depositrão da EPFF. Colocado no piso -1 da escola, 

o Depositrão está disponibilizado a toda comunidade educativa para recolha 

de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.











Para celebrar o Dia da Terra, no âmbito do Programa- Eco-

escolas, os formandos do Curso Profissional de Técnico/a 

de Receção/Orçamentação de Oficina (turma ROO1) e da 

Ação Capacitar de Operador/a de Jardinagem (turma 

ACOPJ4) do IQ, IP- RAM - Escola Profissional Dr. Francisco 

Fernandes plantaram diversas árvores de fruto 

(pitangueiras, macieiras, limoeiros, entre outras) na horta 

biológica da escola. Seguidamente, os alunos do Curso 

Profissional mencionado realizaram uma visita guiada à 

espiral de ervas aromáticas e ao hotel de insetos 

preservados neste espaço.















Teve lugar, no auditório do IQ, IP-RAM - Escola Profissional 

Dr. Francisco Fernandes, uma palestra subordinada ao 

tema: "Lixos marinhos", cujo orador convidado foi o Dr. 

Nélio Jardim, em representação do Instituto das Florestas 

e Conservação da Natureza. A iniciativa ocorreu no âmbito 

do Programa Eco-Escolas e contou com a presença dos 

alunos desta escola que frequentam os Cursos 

Profissionais de Técnico/a de Receção/Orçamentação de 

Oficina (turma ROO1) e Técnico/a de Informação e 

Animação Turística (turma IAT1), bem como os formandos 

do Curso de Formação e Educação de Adultos de nível 

básico (turma B3D10). A atividade procurou 

consciencializar para a redução de produção de lixos, 

sensibilizar para os efeitos nefastos do lixo na 

biodiversidade marinha, promover o desenvolvimento 

sustentável e incentivar a participação proativa face à 

preservação do ambiente.






