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ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES /  os 3 Períodos 
 

Fotografia 

Fotografia 

Todos os temas propostos pela Escola  

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

PLACARD DA ECO-ESCOLAS 
No hall da entrada da escola foi organizado um placar para divulgar as 
atividades inscritas no  programa da ECO-ESCOLA. 
Foi dado destaque a dois trabalhos para esclarecer dúvidas de alguns 
alunos 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 1ºPeríodo 

Fotografia 

Fotografia 
 

ÁRVORE DE COMPROMISSOS 
Dia 27 de setembro - Greve Climática Global 

 

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

Nas aulas de Educação Visual foram recortadas folhas de 
árvores reaproveitando as capas dos bloco de papel de 
desenho. Nas aulas de Português foram redigidas as frases de 
compromisso. As professoras da Eco-Escolas e alguns alunos 
fizeram a montagem da árvore no hall de entrada da escola. 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 0s 3 Períodos 

Fotografia 

Fotografia 
 

RESÍDUOS – recolha de papel 

 

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

 
A Escola,  propôs ao programa Ecovalor, a recolha de 3000Kg de 
papel, neste ano letivo.  
1ª entrega realizada em 16 de outubro a Amarsul de  1840kg  
2ª entrega em 31  de janeiro de 2020 - 480Kg 
Total de papel entregue   2320Kg até março. 
A estimativa da última recolha em junho, ainda não 
contabilizada, deve ir além dos 3000Kg 
 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES /  2º Período  

Fotografia 

Fotografia 
 

RESÍDUOS – recolha de tampas 

 

ENTREGA DE TAMPAS 
No dia 13 de fevereiro foram doados cerca 20 
garrafões de tampas  à JOANA de 8 anos com 
“sindroma de deleção de 1p36”. 
 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 1ºPerído 

Fotografia 

Fotografia 

RESÍDUOS – reutilização de materiais 

 
Dia das Bruxas 

Outubro/novembro de 2019 
Trabalhos do Departamento Curricular de Línguas (Inglês) 
inserido no PAA. 
Trabalhos realizados pelos alunos com aproveitamento de 
materiais de diferentes origens, naturais e artificiais. 
 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 1º período 

Fotografia 

Fotografia 

RESÍDUOS – reutilização de materiais 

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

Árvores de Natal  
As Árvores de Natal para decoração da sala dos professores 
foram realizadas com o aproveitamento de garrafas de vidro. 
Os copos de iogurte foram decorado com motivos natalícios 
para a decoração da árvore do hall de entrada da escola.  

1 2 
3 

4 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 1º Período  

Fotografia 

Fotografia 
 

   RESÍDUOS – reutilização de materiais 

 

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

Trabalhos do Departamento da Educação Inclusiva inserido no projeto 
de atividades ocupacionais, na área de Atividades de Promoção e 
Capacitação e Atividades de Vida Diária com os alunos que têm 
medidas adicionais do DL 54/2018.  
Aproveitamento de papel de revistas, frascos de vidro e cartão de 
caixa de cereais. 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 1º e 2º Períodos  

Fotografia 

Fotografia 

 RESÍDUOS – reutilização de materiais 

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

 
Trabalhos realizados com aproveitamento de garrafões, meias, 
troncos, restos de tecidos e frascos de vidro. 
https://drive.google.com/file/d/1gMxoe690ER9h8dIrGhi9aoPlh
PeJX_rp/view?usp=sharing -  A vida de uma embalagem 
 

https://drive.google.com/file/d/1gMxoe690ER9h8dIrGhi9aoPlhPeJX_rp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gMxoe690ER9h8dIrGhi9aoPlhPeJX_rp/view?usp=sharing


ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 2º Período  

Fotografia 

Fotografia 

RESÍDUOS – reutilização de caixas de cartão. 

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

Aproveitamento de caixas das embalagens das resmas do papel 
de fotocópias da reprografia da escola. 
https://drive.google.com/file/d/1gMxoe690ER9h8dIrGhi9aoPlh
PeJX_rp/view?usp=sharing  

CARNAVAL COM  ARTE 

https://drive.google.com/file/d/1gMxoe690ER9h8dIrGhi9aoPlhPeJX_rp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gMxoe690ER9h8dIrGhi9aoPlhPeJX_rp/view?usp=sharing


 
ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES /  2ºPeríodo Escolar 
 

Fotografia 

Fotografia 

RESÍDUOS – reutilização de materiais 

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

CONSTRUÇÃO DE ANIMAIS  
No âmbito das disciplinas de matemática  e ciências naturais do 
2º ciclo, foi pedido aos alunos a construção de animais 
utilizando as formas geométricas estudadas (figuras ou sólidos) 
através da reutilização de materiais. 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 2º Período Escolar 

Fotografia 

RESÍDUOS – evitar o desperdiço 

BANDA 

DESENHADA 

A PARTIR DO 

CICLO DO 

ECOLÁPIS 

 

Finalidades: 

 – perceber o clico da vida do lápis; 

 – promover uma reflexão sobre o uso correto do lápis, 

tendo em atenção o desperdiço ; 

 – estimular a criatividade na escrita e no desenho. 
 



 
 

MAQUETES DO HABITAT DOS PRIMEIROS HOMINÍDEOS 
Construção de maquetes de forma a recriar  o habitat dos primeiros 
hominídeos, na diversidade da sua paisagem, realizadas pelos alunos do 
7º ano (B e C) nas aulas de História, com aproveitamento de cartões das 
capas do blocos de papel de desenho e desperdiço de papel da 
reprografia. 
 

 
ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES /  1º e 2º Períodos Escolar 
 

Fotografia 

 

RESÍDUOS – reutilização de materiais 

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



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 2ºPeríodo Escolar 

Fotografia 

Fotografia 

ÁGUA – CICLO DA ÁGUA 

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

CICLO DA ÁGUA OU CICLO HIDROLÓGICO  
Trabalhos realizados pelos alunos do 5º ano com base nos 
conteúdos lecionados nas aulas de Ciências Naturais 
referentes ao tema da “ÁGUA”. 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES /  2º Período  

Fotografia 

Fotografia 
 

ÁGUA  - MARCADORES  PARA LIVROS 

 

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

 
Trabalho realizado  nas atividades do projeto “ReFamiliarte” 
com aproveitamento de papel de revista e de cartão de caixa de 
cereais, pela turma F do 5ºano nas aulas de Ciências Naturais e 
Cidadania, com a finalidade de promover a sensibilização do 
consumo racional de água e consciencializar para um bom 
aproveitamento da água. 
 



 
ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES /  2ºPeríodo Escolar 
 

Fotografia 

Fotografia 

ENERGIA – energias renováveis  

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

ENERGIA 
Trabalhos executados no âmbito do conteúdo  Energia 
(5ºano), da disciplina de ET.  
Foram realizados em casa, com reutilização de 
materiais,  com ajuda dos Encarregados de Educação. 
 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 1º Período Escolar 

Fotografia 

Fotografia 
 

 

MAR - Representação gráfica de peixes no seu habitat 
 

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

 
 

Os peixes e o seu habitat 
Nas aulas de Educação Visual os alunos do 5ºano das turmas 
(C,D e E) escolheram as cores e o desenho das texturas para 
representar o ambiente do mar mais propício para o seu 
peixe viver.  
 



 
ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 1º e 2ºPeríodo Escolar 
 

Fotografia 

Fotografia 

 

MAR – O MAR COMEÇA AQUI 

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

 
 

Projeto do 5º ano da turma D. 
A turma realizou desenhos de peixes no 1º período, com a 
finalidade de conhecer algumas espécies que habitam na baía 
do Seixal.  
No 2º período, aproveitando os desenhos dos peixes,  
concretizaram o projeto em trabalho de grupo.  
 
 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 1º Período  

Fotografia 

Fotografia 

Floresta – Plantação de árvores 

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

 
Dia 27 de setembro - Greve Climática Global 
Plantação de 3 árvores: 1 abacateiro e 2 mamoeiro 
Atividade realizada com 2 turmas num terreno junto ao 
gradeamento da escola. 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 1º e 2º Período Escolar 

Fotografia 

Fotografia 

FLORESTA  - “DIA DA ÁRVORE” 

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

 
ÀRVORES realizadas pelas turmas do 5º ano (C, D e E) com 
pontilhismo. 
Estas árvores seriam para realizar um painel comemorativo do 
“DIA DA ÁRVORE” 
 

TODAS AS ESPECIES DE ÁRVORES SÃO 
IMPORTANTES PARA A FLORESTA  



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES /  2ºPeríodo 

Fotografia 

Fotografia 

Espaços exteriores – árvores e plantas 

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

 
Espaços exteriores 
No 2º período foi feito um levantamento das plantas e árvores 
da Escola afim de aferir meios conservação e sua identificação. 
 
 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 1º Período 

Fotografia 

Fotografia 
 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL e SUSTENTÁVEL 
Geração saudável - diabetes e uso correto de medicamentos 
 

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

 
Na semana de 14 a 18 de Outubro o camião Geração Saudável 
foi visitado pelos alunos da escola onde participação nas 
atividades dos temas: de diabetes e uso correto de 
medicamentos. 
 

Semana de 14 a 18 de Outubro 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 1º Período 

Fotografia 

Fotografia 
 

Alimentação Saudável e Sustentável 

 

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

Na semana da sopa e fruto – foi atribuído um passaporte aos 
alunos que foi preenchido, após o almoço no refeitório da 
escola, pelo professor que acompanhou a refeição, confirmando 
a  nutrição de sopa e fruta. 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 1º Período 

Fotografia 

Fotografia 
 

Espaços exteriores –  Jardim 

 

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

                 
              Preparação do terreno para o cultivo de plantas -  outubro. 
                              
                          Manutenção do jardim - dezembro. 
 

1 

2 

1 

2 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 2º Período 

Fotografia 

Fotografia 

Espaços exteriores – Limpeza do pátio 

Os alunos acompanhados pelos Diretores de Turma, 
procederam à recolha do lixo do pátio da escola, cumprindo o 
calendário organizado pela equipa  Eco-Escolas. 
Esta atividade teve como finalidade sensibilizar os alunos para a 
utilização dos caixotes do lixo e cuidarem da manutenção e 
limpeza da escola 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 1º e 2º Períodos 

Fotografia 

Fotografia 

AGRICULTURA BIOLÓGICA –  ervas aromáticas e 

morangueiros 

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

Num dos canteiros de jardim realizou-se a plantação de 
Stevia (planta que dá o adoçante) em outubro. 
Em pneus colocados dentro de outro canteiro  foram 
plantados morangueiros em janeiro. 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 1º Período Escolar 

Fotografia 

Fotografia 
 

AGRICULTURA BIOLÓGICA –  plantação de couves 
 

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

Horta da escola 
 Projeto das turmas: 3ºano (A, B) e do 4ºano ( B) com a ajuda 
dos assistentes operacionais D. Anabela e Sr. Joaquim.  
As couves foram vendidas na escola e o dinheiro revertia para 
as despesas da viagem de finalistas do 4ºano. 
 

 Plantação de couves (60 pés) realizada no 
mês de outubro 

Em dezembro 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 2º Período Escolar 

Fotografia 

Fotografia 
 

AGRICULTURA BIOLÓGICA –  plantação de 

alfaces. 
 

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

Horta da escola 
 Projeto das turmas: 3ºano (A, B) e do 4ºano (A, B) com a ajuda 
dos assistentes operacionais D. Anabela e Sr. Joaquim.  
As alfaces (60 pés) foram plantadas em fevereiro 

abril 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 2º Período Escolar 

Fotografia 

Fotografia 

AGRICULTURA BIOLÓGICA –  plantação de 

morangueiros e tomateiros. 

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

Horta da escola 
Plantação de morangueiros (24 pés) em fevereiro. 
Plantação de tomate coração e normal (8 pés - 4 de cada)  em março 
Rega semanal pelos alunos do projeto 
Manutenção de 15 em 15 dias pelos alunos.  
Em férias a manutenção da horta foirealizada pelos assistentes 
operacionais. 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 1º Período Escolar 
 

Fotografia 

Fotografia 

Divulgação do programa  Eco-Escolas 

 
Dia do Hastear a bandeira da Eco-Escolas 

No dia 11 de dezembro de 2019, os alunos da turma E do 
6ºano com o professor de Educação Musical proporcionaram 
a toda a comunidade educativa a alegria da festa do hastear 
a bandeira ganha pela participação da escola no programa da 
Eco-Escolas. 
 





ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 3º Período Escolar 
 

Fotografia 

Fotografia 

Viver a Primavera em confinamento  

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

 
 

ASAS DA PRIMAVERA 
 Realização de um ou vários pássaros recorrendo à técnica de 
origami e decorar as janelas de casa com asas da cor da 
esperança. Trabalhos dos alunos do 3º ciclo das disciplinas de 
Educação Visual e Artes Visuais. 
 
 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 3º Período Escolar 

Fotografia 

Fotografia 
 

RESÍDUOS – REUTILIZAÇÃO DE PAPEL 
 

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

DIA DA MÃE – trabalhos realizados pelos alunos do 2º 
ciclo com reutilização de papéis de revistas ou da 
publicidade.  



 
ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 3º Período Escolar 
 

Fotografia 

Fotografia 

RESÍDUOS – REUTILIZAÇÃO DE PAPEL 

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

Trabalhos realizados por alunos em casa, com  o 
tema “Criar com papéis de desperdício”. 
 



ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 3º Período Escolar 

Fotografia 

Fotografia 
 

RESÍDUOS – REUTILIZAÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS 

 

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

Construir um estojo 
Tarefa proposta  aos alunos do 2º ciclo para realizar em casa na 
disciplina de Educação Visual. 
Reutilizar sacos plástico com a técnica do ferro eléctrico quente. 



 
ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 3º Período Escolar 
 

Fotografia 

Fotografia 
 

RESÍDUOS – REUTILIZAÇÃO DE DIVERSOS 

MATERIAIS 

 

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

COMPOSIÇÕES GRÁFICAS  
Trabalhos realizados pelos alunos do 5ºano  com reutilização 
de materiais: plástico de sacos e de embalagens; papel de 
revistas publicitárias; cartão de embalagens  e conchas. 
Anexo - vídeo 3 – Dário Diogo 



Fotografia 

Fotografia 

ECO CÓDIGO /CÓDIGO DE CONDUTA  

ECO CÓDIGO /CÓDIGO DE CONDUTA  
 

Sê inteligente, não poluas o ambiente. 
Se queres ter uma alimentação saudável, bebe água 
potável. 
Se queres ter espaços limpos para brincar, não os 
sujes nem deixes sujar. 
Se as árvores, queres proteger, não estragues papel, 
usa-o para escrever. 
Se queres mais oxigénio para respirar, deves 
reflorestar. 
Se energia, queres poupar, abre a janela e deixa o 
sol entrar. 
Pára de fumar, pensa no ar. 
Não atirem lixo para o chão, se não queres a tua 
Escola um lixão. 
Se a água da Escola queres poupar, não deixes as 
torneiras abertas ou a pingar. 
Quando cada aula acabar, desliga a luz para poupar. 
 Trabalho coletivo realizado na aula de Português do 5ºE no ano letivo 
de 2018/2019 
Autora do Poster digital  -  

ESCOLA BÁSICA DE NUN’ÁLVARES / 3º Período Escolar 
 


