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Escola Luís Madureira / 2º semestre

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Resíduos

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do 
trabalho realizado/ entre outros

Breve descrição da atividade: Colocação de mais ecopontos nos 
espaços da escola. Incentivo à separação pelos eco-delegados 
nas salas de aula.



Escola Luís Madureira / 2º semestre

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Resíduos

Breve descrição da atividade: Verificação dos ecopontos nos 
espaços da sala de aula pelo eco-delegado da turma.



Escola Luís Madureira / 1º semestre

Fotografia

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Resíduos

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do 
trabalho realizado/ entre outros

Breve descrição da atividade: Os alunos dos 7º anos realizaram 
em Oficina dos afetos umas estafetas sobre a Separação de 
Resíduos no âmbito do Dia de Aulas ao Ar Livre.



Escola Luís Madureira/ 1º semestre

Fotografia

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Resíduos

Breve descrição da atividade: Os alunos do 8º ano em Ciências 
Naturais realizaram uma atividade laboratorial sobre a 
importância dos decompositores nos ecossistemas e a 
reciclagem da matéria.



Escola Luís Madureira / 2º semestre

Tema(s) abordado(s): Água/Resíduos

Breve descrição da atividade: Os 8º anos realizaram um debate 
sobre os recursos hídricos em Portugal e o tratamento das 
águas que utilizam no dia a dia. Publicaram as conclusões num 
padlet: OS RECURSOS HÍDRICOS EM PORTUGAL (padlet.com)

https://padlet.com/argrosado/Bookmarks


Escola Luís Madureira / 2º semestre

Fotografia

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Água

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do 
trabalho realizado/ entre outros

Breve descrição da atividade: A propósito do tema dos Ciclos da 
matéria nos 8º anos, os alunos de Ciências Naturais realizaram 
cartazes nomeadamente sobre O Ciclo da água, divulgados à 
escola no Dia do Ambiente.



Escola Luís Madureira / 2º semestre

Tema(s) abordado(s): Energia

Breve descrição da atividade: Os alunos dos 9º anos estavam 
inscritos na atividade do Eco-Espaço da Câmara Municipal da 
Amadora intitulada: " Energia renovável / Desenvolvimento 
Sustentável“. Esta atividade era constituída por duas etapas: a 
visita de estudo ao Museu da Eletricidade e a construção de 
carros movidos a energia solar, visando a utilização de energias 
renováveis, apenas se concretizando a primeira atividade. 
Acompanhamento sobre a rentabilização da instalação dos 
painéis solares da instituição.



Escola Luís Madureira/ 1º semestre

Fotografia

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Biodiversidade – Preservar e Regenerar

trabalho realizado/ entre outros

Breve descrição da atividade: Para sensibilizar a comunidade 
escolar para o valor e benefícios da utilização do espaço 
exterior, os alunos dos 8º anos realizaram trabalhos práticos 
sobre a Biodiversidade do jardim da escola no Dia de aulas ao 
ar livre; Divulgaram os trabalhos nas salas e numa exposição na 
galeria.



Escola Luís Madureira/ 1º semestre

Fotografia

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Biodiversidade – Preservar e Regenerar

Breve descrição da atividade: Comemoração do Dia Mundial da 
Vida Selvagem – 3 de março com a realização de um Concurso 
aberto aos alunos do 1º ao 9º ano.



Escola Luís Madureira/ 1º semestre

Fotografia

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Biodiversidade – Preservar e regenerar

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do 
trabalho realizado/ entre outros

Breve descrição da atividade: Os alunos dos 6º anos na 
disciplina de Experienci@rte a propósito da Preservação dos 
Oceanos, realizaram pesquisas sobre as espécies de peixes da 
nossa costa e ainda desenhos científicos das mesmas no projeto 
"Peixes do nosso mar".



Escola Luís Madureira / 2º semestre

Fotografia

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Biodiversidade - Conhecer as abelhas

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do 
trabalho realizado/ entre outros

Breve descrição da atividade:
No dia 24 de maio as turmas dos 6º e 8º anos realizaram a 
atividade "Conhecer as abelhas!" em parceria com o Eco-Espaço da 
Câmara Municipal da Amadora e a Apistrela, a propósito do estudo 
dos temas da polinização, biodiversidade e proteção ambiental. No 
entanto, a atividade sobre as aves não se realizou.



Escola Luís Madureira / 2º semestre

Tema(s) abordado(s): Biodiversidade

Breve descrição da atividade: Os alunos do Pré-escolar
realizaram um herbário de plantas do jardim da escola.



Escola Luís Madureira / 2º semestre

Fotografia

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Biodiversidade – Painel da Biodiversidade 
de Monsanto

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do 
trabalho realizado/ entre outros

Breve descrição da atividade: Os alunos dos 8º anos de Ciências
Naturais, ao estudarem os Ecossistemas e Proteção da
Biodiversidade, foram conhecer a Flora e a Fauna do Parque
Florestal de Monsanto que fica junto à nossa escola. Realizaram
um Painel submetido ao Desafio Eco-Escolas "Painel da
Biodiversidade". No final divulgaram o painel à escola numa
exposição no dia Mundial do Ambiente – 5 de junho.



Escola Luís Madureira/ 1º semestre

Fotografia

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Biodiversidade – Preservar e Regenerar

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do 
trabalho realizado/ entre outros

Breve descrição da atividade: Para sensibilizar a comunidade 
escolar para o valor e benefícios da utilização do espaço exterior 
os alunos do Pré-escolar e dos 6º anos foram observar os 
animais da quinta da escola no Dia de aulas ao ar livre, fizeram 
desenhos e ilustração dos animais. Divulgaram os trabalhos 
numa exposição na galeria e no facebook da escola.



Escola Luís Madureira / 2º semestre

Fotografia

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Biodiversidade

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do 
trabalho realizado/ entre outros

Breve descrição da atividade: Os alunos dos 6º anos realizaram 
herbários de plantas do recreio da escola bem como um 
Herbário de folhas classificando as mesmas quanto à forma do 
limbo, à nervação e tipo de folha. No dia do Ambiente realizou-
se uma exposição na escola para divulgação dos trabalhos.



Escola Luís Madureira/ 2º semestre

Fotografia

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Mar

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do 
trabalho realizado/ entre outros

Breve descrição da atividade: Os alunos do 6º A em Oficina 
dos Afetos realizaram pesquisas e elaboraram um Jogo de 
tabuleiro sobre o Mar.



Escola Luís Madureira/ 2º semestre

Fotografia

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Mar

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do 
trabalho realizado/ entre outros

Breve descrição da atividade: Os alunos dos 2º e 6º 
anos foram sensibilizados pelas professoras de Experienci@rte 
para a preservação dos ecossistemas aquáticos nomeadamente 
os oceanos e para a reutilização de materiais, participando no 
Desafio do Eco-lápis da FaberCastel.



Escola Luís Madureira/ 2º semestre

Tema(s) abordado(s): Transportes

Breve descrição da atividade: Foi lançado aos alunos dos 7º 
anos o desafio de fazerem um dia de mobilidade sustentável 
com vista a escolherem meios de transporte mais ecológicos ou 
criarem equipas para minimizar a utilização de automóveis. 
Além disso, os alunos dos 9º anos fizeram trabalhos sobre a 
segurança rodoviária.



Escola Luís Madureira / 2º semestre

Fotografia

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Agricultura biológica

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do 
trabalho realizado/ entre outros

Breve descrição da atividade: Os 7º anos dinamizaram com 
as Diretoras de turma a Horta biológica na nossa escola. 
Utilizaram materiais recicláveis para os vasos. Realizaram ainda 
sandes saudáveis e bolo de alface com os produtos da horta 
para comemorarem as primeiras colheitas!



Escola Luís Madureira / 2º semestre

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Alterações climáticas

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do 
trabalho realizado/ entre outros

Breve descrição da atividade: Os 8º anos em Ciências Naturais e 
Português fizeram a Leitura do livro de Vanda Brotas "A revolta 
da natureza em BRIMSA". Após, realizaram um Debate e 
elaboração de um padlet "Os serviços do ecossistemas 
(padlet.com)" sobre os serviços dos ecossistemas, as alterações 
climáticas e os efeitos no ambiente.

https://padlet.com/argrosado/806n6qzwjzbehq16


Escola Luís Madureira / 2º semestre

Tema(s) abordado(s): Alterações climáticas

Breve descrição da atividade: Os 8º anos em Ciências Naturais 
realizaram uma atividade experimental sobre os efeitos das 
chuvas ácidas nos oceanos.



Escola Luís Madureira / 2º semestre

Tema(s) abordado(s): Alterações climáticas

Breve descrição da atividade: Os 8º anos em Ciências Naturais 
realizaram maquetas sobre as Catástrofes naturais e antrópicas 
e os seus efeitos na região junto à escola bem como medidas de 
prevenção dos seus efeitos. Cada grupo apresentou o trabalho à 
turma e divulgaram no Dia do Ambiente à comunidade escolar.



Escola Luís Madureira/1º semestre

Fotografia

Fotografia

Tema(s) abordado(s): A Alimentação Saudável

Foto

Breve descrição da atividade: Os alunos dos 6º anos em Ciências 
Naturais realizaram cartazes sobre a Dieta mediterrânica; 
divulgaram os trabalhos à comunidade escolar nas paredes do 
refeitório e em papel de tabuleiro no Dia Mundial da 
Alimentação (comemorado a 17 de outubro).



Escola Luís Madureira/2º semestre

Tema(s) abordado(s): A Alimentação Saudável

Breve descrição da atividade: Os alunos dos 6º A em Oficina dos 
Afetos assistiram a uma Sessão no Dia da Consciencialização 
para a Doença Celíaca ministrada por uma encarregada de 
educação.



Escola Luís Madureira / 2º semestre

Tema(s) abordado(s): Sustentabilidade de Sistemas Alimentares.

Breve descrição da Atividade: uma das turmas do 9º ano visualizaram, 

em diferido, no proprio dia, o workshop "Pescado Sustentável -
alimentação saudável e sustentável " promovido pela ABAE.
As duas turmas de nono ano, assistiram em diferido ao workshop 
"Saberes e sabores da dieta mediterrânica" pela nutricionista Rita 
Roldão, promovido pela ABAE.



Escola Luís Madureira / 2º semestre

Tema(s) abordado(s): Sustentabilidade de Sistemas Alimentares.

Breve descrição da Atividade: As turmas do sétimo e nono ano inscreveram -se no projeto SALL -
Schools as Living Labs. Este é um projeto europeu que reúne a experiência de 13 organizações, de 12 
países diferentes, para propor uma nova abordagem ao conceito de escola aberta à comunidade. Os 
alunos do 7º ano identificaram os seguintes problemas:
• não existe separação de resíduos orgânicos na escola;
• a pequena horta existente na escola não é dinamizada pelos alunos nem para os alunos;
Os alunos desenvolveram o seu projeto estabelecendo percerias de forma encontrar uma solução 
para os problemas, criando uma horta no terraço da escola. Já existe vermicompostor que deverá ser 
ativado no início do próximo ano letivo.



Escola Luís Madureira / 2º semestre

Fotografia

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Sustentabilidade de Sistemas Alimentares

Breve descrição da Atividade: As turmas do sétimo e nono ano inscreveram –se no projeto SALL -
Schools as Living Labs. Este é um projeto europeu que reúne a experiência de 13 organizações, 
de 12 países diferentes, para propor uma nova abordagem ao conceito de escola aberta à 
comunidade.
Os alunos do nono ano identificaram os seguintes problemas:
• não existe bar na escola;
• Refeições escolares pouco variadas e pouco saborosas.



Escola Luís Madureira / 2º semestre

Fotografia

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Sustentabilidade

Breve descrição da atividade: Para a Criação do novo Eco-
Código foi lançado o desafio aos 9ºanos na disciplina de 
Mape@r – como alunos finalistas criarem um cartaz por turma 
que salientasse as ações que eles consideram mais importantes 
para a comunidade da nossa escola seguir. Surgiram dois 
cartazes e foi eleito o cartaz do 9ºA como novo Eco-código da 
nossa escola.






