SEMANA ECO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESTARREJA
De 29 de abril a 3 de maio de 2019

CONVITE
Convida-se toda a comunidade educativa do Agrupamento de Escolas de Estarreja a participar na
Semana Eco do Agrupamento, a decorrer entre 29 de abril e 3 de maio.
Segue-se o plano das diversas iniciativas pedagógicas, dinamizadas nas oito escolas do agrupamento,
durante toda a semana, que são representativas do papel que o Agrupamento desempenha na educação
ambiental, na educação para o desenvolvimento sustentável e na educação para a cidadania.

EB1 DA CONGOSTA
Dia 2 de maio
 Exposição de «Esculturas» Eco (interação família/escola).
Dia 3 de maio
 Exposição de «Esculturas» Eco (interação família/escola).
 Atelier de construção de abrigos para pássaros em material reciclado – das 9h às 12h30
 Inauguração da horta pedagógica – 11h
 Jogos tradicionais, pintados no recinto escolar por alunos e docentes – das 14h às 15h15

EB1 DE CABEÇAS
De 29 de abril a 3 de maio
 Exposição de trabalhos realizados pelos alunos/crianças relacionados com o Eco-Escolas;
Dia 30 de abril
 Projeção de fotografias das atividades desenvolvidas no âmbito do Eco-Escolas – 15h00
Dia 2 de maio
 Eco jogos – 13h45
Dia 3 de maio
 Ação de sensibilização subordinada ao tema “Fauna e Flora da Ria – cuidados a ter na sua preservação”,
dinamizada pelos biólogos Sara Marques e Eduardo Mendes – 14h15

EB1 DE PINHEIRO
De 29 de abril a 3 de maio
 Exposição dos trabalhos realizados pelos alunos referentes aos temas água, resíduos, alimentação, energia,
floresta e mar.
 Embelezamento do recreio da escola (continuação pintura de pneu e sementeiras).
Dia 2 de maio
 Visita de estudo à Torreira, com a colaboração da CME, para reconhecimento da costa portuguesa e limpeza
do areal.

EB1 DO MATO
De 29 de abril a 3 de maio

 Identificação e caraterização das árvores existentes no recinto escolar.
 Exposição de trabalhos realizados ao longo do ano letivo nas diferentes áreas curriculares.
Piquenique de sensibilização para uma alimentação saudável no recinto escolar/espaço adjacente.
(data a definir)
 Preservação e embelezamento do recinto escolar exterior com plantio de plantas.
Nota: A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESTARÁ DEPENDENTE DAS CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS VERIFICADAS AO LONGO DA SEMANA.
DIAS 2 E 3 DE MAIO

 Exposição de brinquedos produzidos em parceria com os encarregados de educação utilizando
materiais reutilizáveis.
DIA 3 DE MAIO

 Simulacro de incêndio.

EB1 VISCONDE DE SALREU
DE 29 DE ABRIL A 3 DE MAIO

 Exposição de trabalhos realizados pelos alunos no decurso dos 1º e 2º períodos no âmbito do programa EcoEscolas, aberta a toda a comunidade;
 Ação de formação subordinada ao tema Espécies autóctones e produtos florestais, dinamizada pela
assistente operacional Sónia Pereira, cuja formação de base é engenharia ambiental;
 Divulgação do Eco-Código por toda a comunidade escolar e pela comunidade envolvente;
 Elaboração de um painel coletivo, na fachada de vidro da escola, alusivo ao tema Espécies autóctones, com
a colaboração de todas as turmas.

EB 2,3 PROF. DR. EGAS MONIZ
DE 29 DE ABRIL A 3 DE MAIO
 Elaboração de trabalhos elaborados pelos alunos nas diversas disciplinas, relacionados com a temática Eco.
DIA 2 DE MAIO
 Apresentação da peça de teatro "A plastic - Free tea party" pelos alunos da turma 6ºAA – 17 horas

EB 2,3 PADRE DONACIANO DE ABREU FREIRE
DE 29 DE ABRIL A 3 DE MAIO

 Exposição na biblioteca de trabalhos realizados no âmbito dos vários temas abordados - toda a semana.
 Workshop de Nutrição (6º G), a decorrer no polivalente (em dia ainda a agendar).
 Exposição ambulante sobre a temática «Lixo Marinho», dinamizada pela Associação de Pais.
 Hora do conto, durante a semana (Educação Pré-Escolar).
DIA 3 DE MAIO
 Festa da Primavera (stands de venda de hortícolas, frutos e outros; insufláveis).

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ESTARREJA
DIA 29 DE ABRIL


Sessão de Abertura com a performance “EXPLOSÃO DE LIXO” – 10h15



Palestra “O MAR – UMA IMENSIDÃO DE PLÁSTICO”, no Auditório – com Dr. Luís Alves – 10h30



Abertura das Áreas de Exposição (sala C1 e Biblioteca): exposição de trabalhos realizados pelos alunos –

14h00
DIA 30 DE ABRIL


Palestra Interativa “ÉTICA, CIDADANIA E RESPONSABILIDADE”, no Auditório, com Eng.º Pedro Gonçalves,

PACOPAR – 14h30
DIA 2 DE MAIO


Palestra “AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS”, no Auditório – com Dr. Johnny Reis, investigador da Universidade

de Aveiro – 10h30
DIA 3 DE MAIO
 Palestra “HARD QUALIDADE PRECISA-SE”, no Auditório – com Dr.ª Vera Rodrigues, investigadora da
Universidade de Aveiro – 10h30
 ECODESFILE de MODA – Polivalente – participação de toda a comunidade escolar – 17h30
 Encerramento da Semana – Leitura do novo ECO-CÓDIGO.

