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Escola Secundária Pinhal do Rei/ao longo do ano letivo

Tema abordado: Espaços Exteriores – Agricultura biológica

Breve descrição da atividade
• Limpeza da horta existente;
• Replantação da horta e sementeira de novas plantas (tomateiros, 

morangueiros, couves brócolo, cebola …;
• Manutenção da horta.

Hortas bio nas Eco-Escolas



Escola Secundária Pinhal do Rei/3º Período

Tema abordado: Biodiversidade: Preservar e regenerar Espaços Exteriores

Breve descrição da atividade:
• Realizadas sessões de observação de 

flora e fauna no recinto escolar;
• Capturadas imagens (utilizando 

máquina fotográfica e telemóvel) das 
espécies encontradas;

• Identificadas as espécies;
• Realizada uma exposição de fotografia.

Comemoração do dia Internacional da 
Biodiversidade

A Biodiversidade da Minha Escola 



Escola Secundária Pinhal do Rei/ao longo do ano 
letivo

Imagem ilustrativa
da localização do
sensor, junto a uma
das janelas de sala de
aula do 3º piso da
Escola Secundária
Pinhal do Rei.

O objetivo desta atividade era:
• Promover o conhecimento da qualidade do ar;
• Explorar a Plataforma da Qualidade do ar 

(MapeAr)
• Participar no Projeto "O Ar que Eu Respiro".

Breve descrição da atividade:
Os alunos fizeram a monitorização e mapeamento de 
dados relativos ao ar na zona envolvente da escola. 
Foram utilizados instrumentos de medição e de 
ferramentas digitais. Posteriormente, fizeram a análise 
e diagnóstico dos resultados, com uma atitude crítica e 
proactiva, acerca das boas práticas para a melhoria da 
qualidade do ar.

O ar que eu respiro
Desafio | MAPeAR
(em parceria com a ASPEA)

Tema abordado:  Ar



Escola Secundária Pinhal do Rei/ao longo do ano letivo

Tema abordado: Economia circular - Resíduos

Breve descrição da atividade:

Campanha de recolha e sensibilização de 

REEE e encaminhamento para a ERP 

Portugal

Geração Depositrão 14
Recolha de REEE, Pilhas, Lâmpadas 

O objetivo desta atividade era:

• Incentivar à separação de REEE e pilhas em fim de

vida

• Sensibilizar a comunidade para a importância do

encaminhamento correto de REEE para reciclagem,

funcionando como pontos de recolha dos mesmos



Escola Secundária Pinhal do Rei/ao longo do ano letivo

Tema abordado: Economia circular - Resíduos

Breve descrição da atividade:

• Recolha de resíduos domésticos recicláveis, 
nomeadamente embalagens de plástico/metal, 
papel/cartão, e vidro

• Recolha dos resíduos pela Valorlis e enviados para 
reciclagem.

Programa Ecovalor



Escola Secundária Pinhal do Rei/1º e 2º Períodos

Tema abordado: Cidadania

Breve descrição da atividade:

• Demonstração e experimentação sobre a indústria 4.0, 
recorrendo a equipamentos “transportáveis”

• Mostra de boas práticas de inovação, Robots; Impressoras 3D;
Óculos de Realidade Aumentada, Exosqueletos, entre outras 
tecnologias

Sessões sobre Sustentabilidade e Economia Circular promovidas pelo 
Centro Tecnológico CENTIMFE 



Escola Secundária Pinhal do Rei/3º Período

Tema abordado: Economia circular 

Breve descrição da atividade
Elaborados trabalhos originais de ilustração sobre o tema “Rios e 
Oceanos”, onde foi representada a personagem EcoLápis, 
“camuflado” na ilustração, para ser de difícil identificação.
Participação no concurso.

Onde está o Eco-lápis? | Rios e Oceanos 

Ilustração submetida a concurso



Escola Secundária Pinhal do Rei/2º Período

Tema abordado: Economia circular 

Breve descrição da atividade
• Foi criado um trabalho alusivo à história infantil, Rapunzel,  

predominantemente com embalagens da Tetra Pak da 
Marca Compal.
Nesse trabalho foram desenhadas e recortadas as 
personagens Rapunzel, Flynn Rider, o sapo Pascal, as 
lanternas voadoras no céu, o barco, e coladas numa 
cartolina azul escura simulando a noite.
A Torre foi construída a partir de uma garrafa de plástico de 
água onde foram colados pauzinhos de madeira, elementos 
decorativos recortados da embalagens Tetrapak e a trança 
elaborada com tecido amarelo

• Participação no concurso.

No Dia Mundial do Livro, o amarelo é a cor das 
histórias



Escola Secundária Pinhal do Rei/3º Período

Tema abordado: Alimentação Saudável e Sustentável 

Breve descrição da atividade
• Realização de um questionário sobre os alimentos açucarados que os jovens
mais consomem ao lanche;
•Realização um painel com informação relativa à quantidade de açúcar
contido em produtos processados consumidos habitualmente pelas crianças e
jovens ao lanche.
•Discussão e debate em contexto turma (7º ano de escolaridade) sobre
alimentação saudável

Painel dos Alimentos: Açúcar ao Lanche



Escola Secundária Pinhal do Rei/2º Período

Tema(s) abordado(s): Espaços exteriores

• Reflorestar a escola com 
árvores ou arbustos 
autóctones.
Comemorar o Dia da Árvore/ 
Dia Internacional das 
Florestas
• Sensibilizar a população 
para a importância da 
preservação das árvores, 
quer ao nível do equilíbrio 
ambiental e ecológico, como 
da própria qualidade de vida 
dos cidadãos

Breve descrição da atividade
Plantação de várias árvores e arbustos autóctones.

Comemoração do dia Mundial da Árvore 
e da Floresta



Escola Secundária Pinhal do Rei/2º Período

Tema abordado: Água

Breve descrição da atividade
• Comemoração do Dia Mundial da Água
• Sensibilização para a necessidade de manter a percentagem de água potável 
no planeta;
• Criação de cartazes e posters.

Comemoração do dia Mundial da 
Água



Escola Secundária Pinhal do Rei/3º Período

Temas abordados: Água; Energia; Alterações 
Climáticas

Breve descrição da atividade

• Comemoração o Dia Mundial da Terra
• Sensibilização da comunidade para a preservação do 
ambiente e da sustentabilidade da Terra.
• Alerta para a importância e a necessidade de preservar os 
recursos naturais do mundo
Criação de cartazes e posters.

Comemoração do dia Mundial da 
Terra

Cartazes realizados pelos 
alunos



Escola Secundária Pinhal do Rei/3º Período

Tema abordado: Energia; Economia circular

Breve descrição da atividade
• Comemoração do Dia Nacional da Energia
• Exposição de trabalhos realizados pelos alunos do 
9º ano, no âmbito da disciplina de FQ, em 
articulação com o Programa Eco-Escolas, alusivos 
ao tema “Consumo de energia: por onde começar a 
reduzir”
• Sensibilizar os alunos e comunidade educativa 
para o consumo energético.
• Visita de estudo à central solar fotovoltaica 
SOLARA4

Comemoração do dia Nacional da 
Energia

Visita de estudo à central 
solar fotovoltaica SOLARA4 
– alunos do 10º e 11º de CT



Escola Secundária Pinhal do Rei/3º Período

Tema abordado: Cidadania

Breve descrição da atividade
• Comemoração do Dia Mundial do Ambiente
• Exposição de trabalhos realizados pelos alunos do 9º ano, no âmbito da 
disciplina de CN, em articulação com o Programa Eco-Escolas, alusivos ao 
tema 
• Sensibilizar os alunos e comunidade educativa para a necessidade de se 
viver de forma sustentável em harmonia com a natureza.

Comemoração do Dia Mundial do Ambiente



Escola Secundária Pinhal do Rei/1º Período

Tema(s) abordado(s): Economia circular - Resíduos

Breve descrição da atividade
• Criação de “papelões” e “embalões” por sala de aula 

usando caixas de cartão provenientes da reprografia da 
escola e materiais consumíveis – papel, cola.

Construção de Mini-papelão e Mini-embalão

 
 

 

 

Deposita

- latas

- copos de iogurte

- pacotes de bolachas, 
leite e sumo

- garrafas de plástico

- sacos de plástico

Não deposites

- papel e cartão 

- lixo orgânico 

- outros plásticos para 
além das embalagens

 
 

 

 

Deposita

- jornais

- revistas

- embalagens de cartão

- papel de escrita

- papel de impressão

Não deposites

- papéis sujos 

- papéis gordurosos

- papel plastificado

- papel metalizado

- máscaras 



Escola Secundária Pinhal do Rei/1º, 2º e 3º Períodos

Tema(s) abordado(s): Cidadania

Breve descrição da atividade
Dinamização de um placar no átrio do bloco de aulas 
onde foram expostos as atividades a dinamizar, assim 
como, os trabalhos realizados pelos alunos no âmbito do 
Programa Eco-Escolas.

Painel Eco-Escolas



Escola Secundária Pinhal do Rei/3º Períodos

Tema(s) abordado(s): Cidadania

Breve descrição da atividade
Os alunos do 8º ano mediram a intensidade do som, no interior dos Blocos de 
aulas e no Bar, usando um sonómetro/app do telemóvel “Decibelímetro”.
Pesquisaram sobre a saúde auditiva e construíram cartazes alertando a 
comunidade escolar para a necessidade de evitar e/ou diminuir o ruído 

Medição do ruído na escola



Escola Secundária Pinhal do Rei/ao longo do ano letivo

Tema(s) abordado(s): Cidadania

Breve descrição da atividade
• Recolha e analise de dados de 

consumo de água e luz da escola.
• Construção de cartazes de 

sensibilização.
• Participação no projeto "Brigada 

da Monitorização"

Brigada de monitorização - Brigada Verde






