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PARCEIROS



ÁGUA PARA TODOS

Gota a gota…
.

promover a eficiência hídrica na escola;

sensibilização da comunidade escolar para a adoção 

de práticas e comportamentos mais sustentáveis no 

uso eficiente da água na escola e em casa.

”Projeto pedagógico enquadrado nas Maletas da 

Sustentabilidade.

Objetivos: 



Esta campanha

foi realizada em

várias fases, com

um conjunto

diversificado de

práticas e

ensinamentos

focados na

questão do uso

eficiente da

água. 





100 DIAS SEM 
PLÁSTICO!

Promover mudança de atitudes e de 

comportamentos face ao ambiente, 

nomeadamente ao uso de plástico no nosso 

dia-a-dia.

Tudo isso de forma a criar valores ligados à 

sustentabilidade e a preparar os jovens para o 

exercício de uma cidadania consciente, 

dinâmica e informada face às problemáticas 

ambientais atuais.



PREPARAÇÃO...



CERIMÓNIA 
 ENTREGA DE CANTIS 

AOS ALUNOS







COMPROMISSO 
ASSUMIDO PELOS 

ALUNOS!



MALETA DE 
SUSTENTABILIDADE

Água para todos. 

Aprender a brincar!



“AMBIENTE LIMPO; 
PESSOAS FELIZES; 
“GAIA” SAUDÁVEL”

 O mar do Bloco C

https://aeqc.net/web/noticia/dia-mundial-dos-oceanos-08-de-junho/

Recriação de um Oceano com inclusão 

de toda a diversidade ecológica nele 

inerente – fundo oceânico, espécies 

piscícolas, flora marinha, moluscos e 

bivalves...

https://www.canva.com/design/DAEjjKqiUM4/JPcrqaGyS8XB4gTzQI-ruQ/watch?
utm_content=DAEjjKqiUM4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink



Aprendizagem ativa  
aplicações digitais



PALESTRA- E.N.A. 

 Importância da água! 



PALESTRA- NECA  

O que sabemos nós sobre a nossa casa? Arrábida: água e o mar. 



AÇÕES DE LIMPEZA

 Praia do Ouro – Sesimbra;

Praia da Ribeira do Cavalo – 

Arrábida  (adiada);

Dunas de uma praia de 

Sesimbra (controle de 

invasoras) - 3.º período.



Praia do ouro



VISITA DE ESTUDO 
AO PAVILHÃO DO 
CONHECIMENTO

ÁGUA - Uma exposição sem filtro.



Turmas envolvidas 
5 .ºAno B e E

        8.º Ano D





VISITA DE ESTUDO 
AO OCEANÁRIO

Lisboa



Oceanário



DIAS COMEMORATIVOS
CAMPANHAS DE 
SENSIBILIZAÇÃO

Dia Mundial das Zonas Húmidas

2 de fevereiro

Ecossistemas característicos de Zonas Húmidas próximos

da escola, tais como, Parque Ecológico da Várzea da Quinta

do Conde e a Lagoa Pequena da Lagoa de Albufeira. 

A Reserva Natural do Estuário do Tejo, também foi

representada, com espécies emblemáticas da região.



Dia Mundial da Árvore 
e da Floresta 
21 de março



Dia Mundial da 
Água



Dia Nacional 
do Mar





Exmo. Sr. Presidente da

 Junta de Freguesia 

da Quinta do Conde

Carta redigida pelos 
alunos do 4.º A 

aludindo ao desperdício 
de água na escola.



TRABALHO
EXPERIMENTAL E
LABORATORIAL

Disciplinas de Ciências 

Naturais e Físico-Química

Os alunos de 8.º Ano trabalharam o tema “Alterações 

Climáticas”, relativa aos conteúdos das Catástrofes 

Antrópicas. Como tal, realizaram atividades laboratoriais 

partindo da questão: “Quais são as consequências das 

Chuvas Ácidas?” 

Determinação do pH da água do mar 

em Físico - Química



CLUBE CIÊNCIA VIVA 
 “Educar com ciência,  construindo o futuro”

 

Numa abordagem interdisciplinar, pretende-se conhecer, 

valorizar, preservar e divulgar o património geológico e 

biológico da região, nomeadamente a Arrábida (Serra e 

Mar), através da realização de saídas de campo, criação de 

trilhos e da elaboração de guiões/ publicações a serem 

disponibilizados à comunidade – através de suportes 

físicos e digitais (cartazes, folhetos, infografias, vídeos 

educativos, roteiros digitais) produzidos pelos alunos. 







Só percebemos o valor da água 
depois da fonte secar.

Provérbio popular


