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Agrupamento de Escolas de Mortágua 

Regulamento do Clube Eco Escolas  

1. Caracterização   
O Clube Eco Escolas desenvolve-se no âmbito da implementação do Programa Eco Escolas 

vocacionado para a Educação Ambiental, para a Sustentabilidade e para a Cidadania. 
 No Clube Eco Escolas os alunos têm a possibilidade de dinamizar projetos de trabalho 

inovadores e motivadores que lhes permitem, na prática, compreender a importância que as suas 
atitudes individuais têm na melhoria do ambiente. 

Pretende ser um projeto dinâmico. Cabe aos membros do Clube a iniciativa de propor 
atividades, que se insiram no desenvolvimento dos sete passos que compõem o Programa Eco 
Escolas.   
 
2. Objetivos 

 Cuidar e melhorar o ambiente da Escola (espaços interiores e exteriores); 

  Promover a educação ambiental na comunidade educativa; 

 Apoiar a integração escolar através da ocupação dos tempos livres; 

 Sensibilizar para os problemas que perturbam o equilíbrio ambiental; 

 Compreender a responsabilidade individual na preservação do ambiente e da vida na 
terra;  

 Ajudar à alteração de hábitos que prejudicam o meio ambiente;  

 Realizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito de iniciativa, de 
organização, de autonomia e de solidariedade;  

 Melhorar a qualidade do espaço escolar; 

 Promover o reconhecimento do meio ambiente como património coletivo de valor 
universal, que a todos compete preservar; 

 Estimular o hábito de participação dos jovens na tomada de decisões e implementação 
das ações;  

 Motivar para a necessidade de mudança de atitudes e adoção de comportamentos 
sustentáveis no quotidiano, ao nível pessoal, familiar e comunitário; 

 Contribuir para a criação de parcerias e sinergias a nível da escola, entre os diferentes 
grupos/projetos e a nível local; 

 Estimular a prática da autodisciplina, o prazer de aprender e de comunicar, elevando a 
autoestima dos alunos.    
 

3. Destinatários   
O Clube Eco Escolas destina-se a todos os alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do 

ensino Secundário, mediante inscrição prévia.   
 

4. Responsáveis   
Os docentes dinamizadores do Clube Eco Escolas são a Coordenadora do Projeto Eco 

Escolas e os docentes com horas atribuídas no âmbito do programa.      
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5. Metodologia / Atividades   

No Clube Eco Escolas os alunos têm a possibilidade de dinamizar projetos de trabalhos 
inovadores e motivadores que lhes permitem, na prática, compreender a importância que as suas 
atitudes individuais têm na melhoria do ambiente. Serão dinamizadas atividades do Plano de Ação 
elaborado no âmbito do Programa Eco Escolas, nos vários temas de trabalho: Resíduos, Água, 
Energia (fundamentais) e o tema do ano assim como outros que a escola pretenda trabalha, em 
articulação com o Conselho Eco Escolas. 
 
6. Horário de funcionamento 

O Clube funcionará de acordo com o horário definido no início de cada ano letivo, mediante a 
disponibilidade dos docentes envolvidos. 

Cada docente responsável deverá registar a presença dos alunos em documento próprio. 
 
7. Local de Funcionamento 

O Clube funcionará, prioritariamente, na sala 1A da Escola Básica Dr. José Lopes de Oliveira, 
podendo funcionar, esporadicamente noutros locais, de acordo com as atividades a desenvolver. 

 
6. Avaliação   
A avaliação do clube será feita através de: 

 Preenchimento (pelos alunos) de um inquérito sobre a avaliação do funcionamento do 
Clube no final de cada ano letivo.  

  Elaboração de um relatório anual que deverá ser apresentado à Coordenadora de 
Projetos. 
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A Coordenadora do Projeto Eco Escolas 
Maria Isabel Machado 


