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Escola da Cotovia / 1º período

Tema(s) abordado(s): A importância da água

Semana da Água 
Os alunos das turmas 1C e 2C comemoraram a 
Semana da Água, através da audição e exploração 
da história “A Menina gotinha de Água” e 
construção do cartaz sobre o ciclo da água.



Escola da Cotovia / 1º período

Tema(s) abordado(s): Apresentação dos 3 temas base 
(água, energia e resíduos) e dos temas 
opcionais(Biodiversidade e espaços exteriores).

Formação de Delegados Ambientais
- Apresentação dos Delegados Ambientais e da Técnica 

da Câmara Municipal, Carina Sousa; Realização de um 
jogo de identificação apresentado pela Carina Sousa; 
Partilha das respostas/conclusões dadas; Entrega dos 
ecobags às turmas.



Escola da Cotovia / 1º período

Tema(s) abordado(s): Apresentação dos 3 temas base 
(água, energia e resíduos) e dos temas 
opcionais(Biodiversidade e espaços exteriores).

Formação de Delegados Ambientais
- Apresentação dos Delegados Ambientais e da Técnica 

da Câmara Municipal, Carina Sousa; Realização de um 
jogo de identificação apresentado pela Carina Sousa; 
Partilha das respostas/conclusões dadas; Entrega dos 
ecobags às turmas.



Escola da Cotovia / 1º período 

Tema(s) abordado(s): Alimentação saudável e reciclagem

Semana da Alimentação:

-Semáforo da Alimentação
-Dança dos Alimentos Saudáveis



Escola da Cotovia / 1º período 

Tema(s) abordado(s): 
Alimentação saudável e 
reciclagem

Semana da Alimentação:

-Dança dos Alimentos Saudáveis



Escola da Cotovia / 1º período 

Tema(s) abordado(s):Importância da divulgação 
das atividades do programa Eco-Escolas; 
Reciclagem; Espaços exteriores.

Dia do Hastear da Bandeira

Inauguração do Placard Verde: “Cotovia Verde” 
com o novo logótipo



Escola da Cotovia / 1º período 

Tema(s) abordado(s):Apresentação dos conselheiros; 
Informações; comunicação dos resultados da Auditoria 
Ambiental; Apresentação das propostas de atividades de cada 
turma/ano de escolaridade.

1º Conselho Eco-Escolas- dia 16 de novembro de 2021
Reunião mista (presencial e online) com os delegados 
ambientais, coordenadores Eco-escolas,  conselheiros e 
representantes dos encarregados de educação.



Escola da Cotovia / 1º PeríodoTema(s) abordado(s): Espaços exteriores e Reciclagem

S. Martinho: Construção de um cenário da lenda de S. Martinho com material reciclado, para posterior 
dramatização da mesma.



Escola da Cotovia / 1º período 

Tema(s) abordado(s): Espaços exteriores e 
Reciclagem

Natal ecológico: construção de enfeites de Natal 
para decoração da escola e da árvore ecológica, 
através da reciclagem de materiais



Escola da Cotovia / 1º período 

Reciclagem 

Ponto de Recolha de escovas de dentes
Recolha seletiva de escovas de dentes usadas para as 
transformar em pranchas de surf e doar à Associação de 
Surf Adaptado



EB da Cotovia/ 2º Período 

Tema(s) abordado(s): Biodiversidade e Ambiente

Colocação de 4 ninhos para o Chapim: Atividade realizada em 
parceria com a Junta de Freguesia do Castelo; Os alunos foram 
sensibilizados para a atividade, as turmas do Pré Escolar, 1º e 2º 
ano decoraram os ninhos e as turmas do 3º e 4º fizeram 
pesquisas sobre o chapim e lagarta do pinheiro, organizando 
um padlet para partilha de aprendizagens. 
https://padlet.com/mafaldafialho/4pjjdeoxr65kkyce



EB da Cotovia /2º  Período

Tema(s) abordado(s):Reciclagem 

Robô das Emoções:
As turmas do 1º ano participaram num projeto “O Robô das Emoções” que decorreu no âmbito 
do projeto “AES_Robô” que abrange todas as escolas do agrupamento.

Os alunos foram convidados a construir um robô a partir de materiais de desperdício em 
colaboração com as suas famílias.



EB da Cotovia/ 2º Período

Tema(s) abordado(s): Floresta

Vamos proteger a Floresta: Em janeiro, os alunos da turma 3FC, participaram nesta atividade 
dinamizada pela proteção civil/ autarquia.
A atividade decorreu no espaço exterior da escola, e obteve uma grande aceitação por parte de todos 

os alunos, que assim ficaram a conhecer um pouco mais sobre alguns aspetos relacionados com a 
proteção da floresta e com a sua importância para os ecossistemas.



EB da Cotovia/ 2ºPeríodo 

Tema(s) abordado(s): Reutilização e Reciclagem

Instrumentos musicais : Atividade realizada com a colaboração 
dos encarregados de educação para comemoração do Carnaval, 
fazendo a  reutilização de materiais.



EB da Cotovia / 2º Período

Tema(s) abordado(s): Floresta, Água, Biodiversidade

Festival da Poesia: Na semana de 21 a 25 de março decorreu este festival para comemoração do Dia 
da Poesia em articulação com o Dia da Árvore e Dia da Água. Entre outras atividades, incluiu a 
escrita e declamação de poemas sobre a natureza, a árvore e a primavera, como forma de 
sensibilização para proteção do  meio ambiente.



EB da Cotovia / 2º Período

Tema(s) abordado(s): Água e meio ambiente

Dia da Água: Na semana de 21 a 25 de março, em 
articulação com o Festival da Poesia, comemorou-se o Dia 
da Água com o desafio da escrita de poesias alusivas ao 
tema da água. Entre outras atividades, incluiu a escrita e 
declamação de poemas sobre a natureza, a árvore e a 
primavera, como forma de sensibilização para proteção do  
meio ambiente.



EB da Cotovia / 2º PeríodoTema(s) abordado(s): Floresta

Dia da Árvore: Os alunos no 
pré-escolar comemoram o Dia 
da Árvore com a construção de 
um cartaz alusivo ao tema com 
materiais reciclados.



EB da Cotovia / 2º Período

Tema(s) abordado(s): Floresta, Alimentação saudável e 
sustentável e biodiversidade.

Sementeiras:

Os alunos do 3º ano fizeram sementeiras de várias espécies de 
árvores de fruto, legumes e suculentas, no âmbito da 
alimentação saudável e sustentável e da biodiversidade.



EB da Cotovia / 2º e 3º Período

Tema(s) abordado(s): Agricultura biológica e biodiversidade

Sementeiras e Horta biológica
Em colaboração com os professores das AEC, alunos de todas 
as turmas colaboraram na plantação da horta pedagógica da 
escola, de onde colheram diferentes legumes: alface, hortaliça, 
cenouras, entre outros.



EB da Cotovia / 2º e 3º Período

Tema(s) abordado(s): Agricultura 
biológica e biodiversidade

Canteiro de suculentas e aromáticas



EB da Cotovia / 2º Período

Tema(s) abordado(s): Agricultura biológica e 
biodiversidadeHerbários

Construção de herbários pelos alunos 
do pré-escolar e 1º ano.



EB da Cotovia / 2º e 3º Período

Tema(s) abordado(s): Água

Levantamento do consumo de água ,  construção de dísticos e 
de gráficos de consumo.
Foi feito o levantamento mensal do consumo de água, pelos 
alunos do 2º ano, construíram-se dísticos de apelo à poupança 
de água e colocaram-se na escola. No final construiu-se um 
gráfico aproveitando material reciclado.





EB da Cotovia / 2º e 3º Período

Tema(s) abordado(s): Água e Energia

Dísticos de apelo à poupança de água e eletricidade



EB da Cotovia / 2º  e 3º Período

Tema(s) abordado(s): Energia e meio ambiente

Levantamento do consumo de eletricidade, construção de 
folhetos e de gráficos
Os alunos do 3º ano fizeram o levantamento mensal do 
consumo de eletricidade, e construíram gráfico que afixaram.



EB da Cotovia / 2º  e 3º Período 



EB da Cotovia / 2º Período

Tema(s) abordado(s): Energia e meio ambiente

Levantamento do consumo de eletricidade, construção de 
folhetos e de gráficos – Feira de Ciências

Os alunos do 3º ano construíram folhetos de apelo à poupança 
que distribuíram pelos colegas da escola durante a Feira de 
Ciências e cartazes que afixaram. 



EB da Cotovia / 3º Período

Tema(s) abordado(s): 
Alimentação

Água aromatizada

Participação no Workshop 
do Chef  Gonçalo - ABAE



EB da Cotovia / 2º Período

Tema(s) abordado(s): Alimentação saudável e pesca 
sustentável

Participação no Workshop  sobre o Pescado Sustentável
Os alunos do 4º ano participaram no Workshop e jogaram ao 
jogo do peixe.



EB da Cotovia / 3º  Período

Tema(s) abordado(s): Biodiversidade

Semana da Terra e Global Action Day

Durante a Semana da Terra realizaram-se 5 atividades:

1ª e 2º ano – Mergulho na Natureza: pesquisa de animais e 
plantas do seu espaço escolar



EB da Cotovia / 3º  Período

Tema(s) abordado(s): BiodiversidadeSemana da Terra e Global Action Day
3º ano – Pesquisa e exposição sobre animais e plantas 
autóctones



EB da Cotovia / 3º  PeríodoTema(s) abordado(s): Biodiversidade

Semana da Terra e Global Action Day
3º ano – Pesquisa e exposição sobre animais e plantas 
autóctones



EB da Cotovia / 3º  Período

Tema(s) abordado(s): Biodiversidade

Semana da Terra e Global Action Day
3º ano – Pesquisa e exposição sobre animais e plantas autóctones



EB da Cotovia / 3º  PeríodoTema(s) abordado(s): Biodiversidade 
e meio ambiente

Semana da Terra e Global Action
Day
4º ano – Rótulos a procurar



EB da Cotovia / 3º  Período
Tema(s) abordado(s): Biodiversidade 
e meio ambiente

Global Action Day
Festa Verde – Sessão de relaxamento



EB da Cotovia / 3º  Período

Tema(s) abordado(s): Biodiversidade

Cartaz sobre o Dia da Terra  - 2C – Pré-escolar



EB da Cotovia / 3º Período



EB da Cotovia / 2ºe 3º  Período

Tema(s) abordado(s): Resíduos

Construção de um Eco-Comboio:  eco-pontos para recolha de 
pilhas, rolhas e tampinhas e colocação em espaços comuns

Os alunos do 1º ano construiram um eco-comboio, com o 
aproveitamento de materiais .



EB da Cotovia / 2ºe 3º  Período

Tema(s) abordado(s): Resíduos

Construção de eco-pontos para colocação em espaços 
exteriores

Os alunos do pré-escolar construíram eco-pontos a partir da 
pintura de pneus.



EB da Cotovia / 2ºe 3º  Período
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EB da Cotovia /  3º  Período

Tema(s) abordado(s): o Mar

Poemas ao Mar- Exposição
Os alunos escreveram e expuseram poemas sobre o Mar e 
cuidados a ter com o mar e declamaram-nos, com coreografia. No 
final houve lugar a reflexão sobre os problemas causados pelos 
microplásticos, com a Coordenadora Eco-Escolas.



EB da Cotovia /  3º  PeríodoTema(s) abordado(s): o Mar

Poemas ao Mar- Exposição
Os alunos escreveram e expuseram poemas sobre o Mar e cuidados a ter com o mar e 
declamaram-nos, com coreografia. No final houve lugar a reflexão sobre os problemas 
causados pelos microplásticos, com a Coordenadora Eco-Escolas.



EB da Cotovia /  3º  Período

Tema(s) abordado(s): Espaços exteriores

Embelezamento dos espaços exteriores 

Pintura de jogos nos bancos de cimento já existentes no recreio.



EB da Cotovia /  3º  Período

Tema(s) abordado(s): Espaços exteriores

Embelezamento dos espaços exteriores 

Pintura de jogos nos bancos de cimento já existentes no 
recreio.



EB da Cotovia /  3º  PeríodoTema(s) abordado(s): Espaços 
exteriores

Embelezamento dos espaços 
exteriores 
Pintura do muro interior da escola, em 
articulação com o projeto 
ArtisticaMente , sob o tema “ Voo dos 
pássaros”



EB da Cotovia /  3º  PeríodoTema(s) abordado(s): Espaços 
exteriores

Jogo – Eco-Escolas ODS
Foi construído um jogo, recorrendo a 
ferramentas digitais, por duas 
professoras da escola,  partilhado e 
aplicado em sala de aula.



EB da Cotovia / Ao longo do ano

Tema(s) abordado(s): Alimentação saudável

Programa  do Leite e fruta

Batidos de leite com fruta



EB da Cotovia /1º  2ºe 3º  
Período

Tema(s) abordado(s): TodosConselhos Eco-Escolas
Realizaram-se quatro reuniões do Conselho Eco-Escolas, em 
formato online, misto (online e presencial)  e presencial.



EB da Cotovia / 3º Período

Tema(s) abordado(s): Eco-código
Eco-código
Construção do Eco-Código, com a participação de 
alunos de todas as turmas da escola.



EB da Cotovia / 3º PeríodoTema(s) abordado(s): Eco-código




