O projeto pressupõe uma metodologia de sete passos:
Passo um - discussão do plano de atividades;
Passo dois - realização de uma auditoria ambiental;
Passo três - elaboração do Plano de Ação;
Passo quatro - monitorização e avaliação;
Passo cinco - trabalho curricular;
Passo seis - informação e envolvimento da Escola e Comunidade
Local;
Passo sete: Eco-código.

1 - Campanha de recolha de (Concurso interturmas do 2º e 3º ciclo - nº de
garrafões) - DT;
2 – Visita de estudo a empresa de reciclagem (ReciPeniche ou Palbase);
3 – Campanha de divulgação de separação correta dos resíduos (painel
Ecoescola) - EMAC ou Tratolixo;
4 – Controlar a separação dos resíduos e manutenção do espaço Ecoponto
limpo (mapa de controlo – Brigada Verde);
5 – Palestra sobre a necessidade de separação e reciclagem dos resíduos dada
pelos alunos do 9º ano aos alunos do 2º ciclo.

Filomena Clemente - Coordenadora;
Ana Oliveira;
Ana Jorge;
Rosário Valente;
José Batalha (representante dos encarregados de educação);
Rita Venceslau (7ºC);
Maria Parra (7º C);
Beatriz Pereira (7ºC);
Mariana Antunes (7ºC);
Gonçalo Batalha (8º A);
Mafalda Coelho (8ºA);
Tomás Charters (8º A);
Mariana Paixão (8ºA);
Ângela Lobo (Auxiliar da Ação Educativa);
Teresa Lopes (Diretora):
Ana Gil (CMC);
Maria João Silva (CMC).

1 - Campanha de sensibilização da comunidade escolar para
a necessidade de poupar água / consequências (Cascais
Ambiente – sustentabilidade ambiental);
2 – Comemoração do Dia Mundial da Água (22 de março)
Concurso – melhor ideia para poupar água – Aulas de
cidadania – Exposição;
3 – Concurso de cartazes (sinalética para WC para sensibilizar
para a poupança de água –Turmas de artes).

1 - Campanha de sensibilização à comunidade escolar para a necessidade de
poupar energia (Cascais Ambiente);
2 - Colocar sinalética de sensibilização para a poupança de energia (junto dos
interruptores e computadores) –Turmas de Artes;
3 – Participação no concurso Game, promovido pela Cascais ambiente.

1 - Campanha de sensibilização à comunidade escolar para a
necessidade manter a escola limpeza (turmas 2º ciclo e 3º
ciclo) (CMC);
2 - Sinalética (3 placas): Mantenha a Escola Limpa (EcoEscola);
3 - Limpeza do lago (Brigada Verde e Asso. Pais);

1 – Comemoração do Dia Mundial da Floresta (21 de Março): Exposição
de trabalhos sobre a floresta autóctone (Geografia 7º ano e Ciências do
8º anos) e visita de estudo ao Centro de Ciência da Floresta.

4 – Apanhar o lixo do recreio (Brigada Verde).

2 – Levantamento e colocação de placas identificativas das espécies
arbóreas da Escola (Fátima França);
3 – Participar no Concurso Nacional, “Uma árvore, uma Floresta”,
promovido pela Associação de Professores de Geografia (vídeo 3 minutos
enviar até 30 abril);
4 – Passeios pedestres no Parque Natural Sintra Cascais (identificação das
espécies autóctones): Rota das florestas (ABAE).

Apresentação à Comunidade Escolar e aos parceiros as atividades
desenvolvidas ao longo do ano.
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