
 CLUBES e PROJETOS 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  ADELAIDE CABETTE  

 2021/2022 

PROJETO: Clube Ambiente  

  Professor  Responsável:  Helena Gonçalves e todos os professores titulares de turma (8 )             Grupo: 110                                                                

Caracterização sumária do Projeto 

 

Com a implementação do “Clube Ambiente”, na EB António Maria Bravo, pretende-se sensibilizar 

todos os alunos e a restante comunidade educativa para a necessidade de preservação do ambiente. 

Em consonância com a Educação para a Cidadania, serão desenvolvidos o respeito pelas regras de 

convivência cívica e democrática; a cooperação com os outros; a pesquisa, seleção e organização da 

informação para a transformar em conhecimento mobilizável; a previsão e avaliação do impacto das 

suas decisões; a realização de atividades/tarefas de forma autónoma, responsável e criativa; o 

espírito crítico e conhecimentos sobre a Educação Ambiental, Saúde. Por forma a desenvolver o 

estabelecido no Projeto Educativo do Agrupamento foram selecionados os seguintes objetivos: 

OE1 - Promover comportamentos de acordo com uma cidadania responsável. 

k) Melhorar a cultura ambiental da população escolar, promovendo a interação com o meio de forma 

responsável e ecológica; 

OE2 - Dotar os intervenientes no processo educativo para o conhecimento do exercício dos seus 

direitos e deveres com espírito democrático e pluralista, crítico e criativo. 

d) Contribuir para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, interventivas e solidárias no 

sentido da sua participação ativa e construtiva na comunidade e sociedade de que são parte 

integrante; 

OE3- Promover intercâmbios entre as diferentes culturas existentes. 

c) Desenvolver atitudes de empatia e solicitude para com os outros e o ambiente e respeitar a 

diversidade; 

Com este Projeto pretende-se: 

- Desenvolver capacidades expressivas de construção e criação de trabalhos Artes Visuais. 

- Sensibilizar para a necessidade de promover a deposição seletiva de resíduos. 

- Promover atitudes e comportamentos de participação na conservação e proteção do ambiente. 

- Sensibilizar na comunidade escolar o consumo de produtos biológicos. 
 

Eixos/Objetivos do Projeto Educativo (PE) – Ref. 

 
  IDENTIDADE  
  CIDADANIA E MULTICULTURALIDADE   
  AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE  
  DISCIPLINA E SEGURANÇA  

 

OPERACIONALIZAÇÃO 
-  

  Nº de acções previstas: 5-6 
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Resumo  das atividades  previstas (pode ser anexado): 

-  
- Ao longo do ano serão realizadas várias atividades : 
-  
- - Participação no Concurso Separa e Ganha 21/22- Valor Sul – CMO - Recolha de papel; 
-  

 - Participação na recolha de tampas; 
 

- - Elaboração de desenhos/cartazes para promover o Concurso e a recolha de tampas ; 
-  

- - Envolvimento da família na recolha de papel para a participação no Concurso/recolha de 
tampas; 

-  
- -  Visualização de vídeos sobre os 3 ”R”; 
-  

- - Criação da horta na escola -“Bio Horta” e participação de todas as turmas. 

 
 

POPULAÇÃO ALVO 

 
Níveis de ensino: 1º ceb 

 
 

Nº máximo de participantes  por atividade: Todos os alunos da EB António Maria Bravo e 
Família. 

 
 
 

Informações adicionais (facultativo): 
 
Local de funcionamento: Em sala de aula e recreio EB AMB 
 
 
 

Data: 16 de outubro de 2021 
 


