
 

 

 

PROJETOS/ATIVIDADES GERAIS DE ESTABELECIMENTO 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES NO ÂMBITO DA SENSIBILIZAÇÃO E 

PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE 

 

 

PILHÃO VAI À ESCOLA   

 

Recolha de pilhas e baterias usadas ao longo do ano. 

Todas as salas de aula(1ºciclo+Pré) tem um pilhão. Os pequenos pilhões 

são despejados para pilhões grandes, que são posteriormente recolhidos 

pela Campanha Pilhão vai à Escola e revertem a favor de prémios para a 

escola – material didático. 

 

GREEN CORK 

 

Recolha de rolhas de cortiça. 

Elaboração de rolhinhas para depositar as rolhas. 

Construção com rolhas. 

Entrega das rolhas nos locais designados pelo projeto. 

 

 



PROJETO T – AMARSUL 

 

Recolha de tampinhas de plástico. 

Entrega das tampinhas em sacos de plástico. A quantidade de rolhas 

recolhida é entregue na Amarsul e reverte a favor da entrega de cadeiras de 

rodas .  Projeto em parceria com a EB D. Pedro Varela. 

 

SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS 

 

Sensibilizar e alertar para a importância da separação de resíduos sólidos. 

Todas as salas estão equipadas com Ecopontos domésticos.  

Dar continuidade em casa é fundamental! 

 

ATIVIDADES NO ÂMBITO DA SOLIDARIEDADE 

 

Recolha de brinquedos e roupas usadas (Dezembro) 

Recolha de alimentos (Dezembro) 

Entrega em instituições de cariz social no Montijo. 

 

DIA DO NARIZ VERMELHO 

 

O Dia do Nariz Vermelho é um dia diferente na Escola, em que se realizam 

diversas atividades que ao mesmo tempo divertem, educam e sensibilizam 

os alunos para as questões sociais. 

Através dessa campanha a Operação Nariz Vermelho pretende sensibilizar 

todos os alunos para o trabalho desenvolvido pelos Doutores Palhaços nos 

hospitais, e ao mesmo tempo angariar fundos para o trabalho da Instituição 

junto das crianças hospitalizadas. 

  

"O que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a 

sociedade." 

 



IMPLEMENTAÇÃO DO XADREZ 

 

Aos alunos dos 3ºs e 4ºs de escolaridade é feita uma sensibilização de 

iniciação à implementação do Xadrez, em parceria com o Ateneu do 

Montijo. 

No final do ano será efetuado um campeonato entre escolas. 

 

PNL – atividades ao longo do ano: 

         - Vinda de escritores/autores/ilustradores 

         - Leituras partilhadas 

         - Livros Viajantes 

         - ….. 

 

CLUBE EUROPEU - atividades ao longo do ano de acordo com o tema 

proposto; 

 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE - atividades ao longo do ano 

 

HORTA ESCOLAR – atividades ao longo do ano: 

- Cada turma tem um canteiro identificado onde semeia, faz a manutenção, 

colhe e vende os respetivos produtos. 

 

TEATRO NA ESCOLA – Este ano o grupo de teatro Reflexo traz a peça 

“O Corcunda de Notre Dame” 

 

ARTICULAÇÃO  Pré/ 1º ciclo 

 

ARTICULAÇÃO 1º ciclo/2ºciclo 

 

FEIRA ESCOLAR -Venda dos produtos da horta e de outros elaborados 

nas salas e pelos Encarregados de Educação . 

  

FESTA FINAL DE ANO - Realiza-se em Junho 

 
 


