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Caracterização sumária do Projeto 
 

O Projeto “Clube Resíduos 21” tem como princípio norteador a sensibilização alargada, 
consciencialização e reflexão da comunidade escolar para a importância do Ambiente.  
Numa perspetiva pedagógica e proativa, procura uma educação ambiental que problematiza, 
questiona e procura equacionar cenários e inventariar soluções para as complexas situações que 
ocorrem num espaço cada vez mais globalizado, onde os fenómenos ambientais, sociais e 
culturais, entre outros, têm causas e consequências multifacetadas que ultrapassam fronteiras. 
Este Projeto pretende levar a cabo a realização de um conjunto de iniciativas de informação, 
sensibilização e educação ambiental, assinalar efemérides ou datas comemorativos, 
ateliês/oficinas, entre outras atividades pertinentes, ao longo do ano letivo, de forma a 
promover a educação para a cidadania, sensibilizar para a problemática do ambiente e a 
necessidade da sua preservação e proteção, com vista a contribuir para um Futuro Sustentável, 
e, deste modo também, para uma melhoria dos resultados escolares indo ao encontro das áreas 
de competência do Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. 

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

 IDENTIDADE  
CIDADANIA E MULTICULTURALIDADE   
AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE  
 DISCIPLINA E SEGURANÇA  

OPERACIONALIZAÇÃO 

 
  Nº de ações previstas: 5/6 (sujeito a alteração) 
 
Resumo das atividades  previstas (pode ser anexado): Numa perspetiva pedagógica e proativa, 
desenvolver-se-ão um conjunto de iniciativas que procuram uma educação ambiental que 
problematiza, questiona e procura equacionar cenários e inventariar soluções para as 
complexas situações que ocorrem num espaço cada vez mais globalizado, onde os fenómenos 
ambientais, sociais e culturais, entre outros, têm causas e consequências multifacetadas que 
ultrapassam fronteiras. 

POPULAÇÃO ALVO 

 
Níveis de ensino: 3º Ciclo e Ensino Secundário 
 
Nº máximo de participantes  por atividade: A definir em consonância com as características 
específicas das diversas atividades e das normas decorrentes da Pandemia COVID 19. 
 

Informações adicionais (facultativo): 
As atividades serão desenvolvidas de acordo com os parceiros do Projeto, com especial enfoque 
na articulação com o Programa de Educação e Sensibilização Ambiental, 2021/2022, do 
Município de Odivelas. 

Data: 14 de Outubro de 2021 
 


