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ATIVIDADES REALIZADAS 
NO 

2.º PERÍODO 

(Aulas presenciais)



Escola E. B. Campinhos - Agrela / 2.º Período 

Tema(s) abordado(s): Constituição do Concelho Eco-
Escola

Fez-se uma Assembleia de Escola para se abordarem os
assuntos pertinentes a serem tratados no Conselho Eco-Escola.
Todos os alunos do 1.º ciclo quiseram entrar na sua constituição
e foram bastante interventivos no dia da sua realização.



Escola E. B. Campinhos - Agrela / 2.º Período 

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Energia

A Escola aderiu ao projeto Municipal Experimenta + Santo Tirso
sobre Ciências Experimentais com “A Qualidade do ar” como
tema. Fizeram-se várias experiências na sala e no exterior, com
observação de líquenes como bioindicadores. Não se realizou
mais nenhuma sessão devido à pandemia.



Escola E. B. Campinhos - Agrela / 2.º Período 

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Alimentação 
saudável/Resíduos/Espaços exteriores 

A Escola foi convidada a partilhar as suas boas práticas 

no Encontro Regional Eco-Escolas I Santo Tirso 2020.

https://ecoescolas.abae.pt/encontros/santo-tirso-2020/comunicacoes/

https://ecoescolas.abae.pt/encontros/santo-tirso-2020/fotografias/



E. B. Campinhos - Agrela/2.º Período 

Tema(s) abordado(s): Resíduos

As crianças do Jardim de Infância apresentaram uma
historinha sobre separação de resíduos e reciclagem aos
alunos do 1.º ciclo.
Para preparar o 19 de março, os alunos reciclaram
jornal, fazendo um cartão para o Dia do Pai .



Escola E. B. Campinhos - Agrela / 2.º Período 

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Espaços exteriores

No dia do exercício de evacuação, aproveitaram-se os
meios do carro da Junta de Freguesia para se colocarem
as caixas-ninhos nas árvores do recinto escolar,
construídas na escola.



Escola E. B. Campinhos – Agrela / 2.º Período 

Tema(s) abordado(s): Espaços exteriores

Depois de efetuado o exercício de evacuação, o Presidente da
Junta explicou as situações mais frequentes em que o carro de
1.ª intervenção foi mais usado, frequentemente, nos incêndios
florestais. Fez uma demonstração e esclareceu todas as dúvidas.
Apelou ao cumprimentos das normas de proteção da floresta.



Escola E. B. Campinhos - Agrela / 2.º Período 

Fotografia

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Alimentação saudável e 
sustentável

Ao longo do ano, o composto da pilha maturou para ser
utilizado na horta escolar. Fez-se a manutenção da mesma. Em
abril, várias plantas aromáticas estavam floridas.



ATIVIDADES REALIZADAS 
DURANTE O 3.º PERÍODO 

(Aulas não presenciais)



Escola E. B. Campinhos- Agrela / 3.º Período 

Fotografia

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Alimentação saudável e 
sustentável

Foi lançado o desafio de os alunos participarem nos concursos
da plataforma Eco-Escolas. De vários trabalhos, foi escolhido o
mais adequado, segundo o regulamento, para representar a
escola no concurso “Horta Bio em casa”.



Escola E. B. Campinhos - Agrela / 2.º Período 

Tema(s) abordado(s): Alimentação saudável e 
sustentável.

Houve bastante dedicação por parte de algumas famílias,
proporcionando um bom trabalho final.



Escola EB Campinhos - Agrela / 3.º Período Escolar

Fotografia

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Espaços exteriores.

Foi selecionado o trabalho mais completo, depois de melhorado,
para representar a Escola no concurso “A minha árvore nativa”.



Escola E. B. Campinhos - Agrela / 3.º Período 

Tema(s) abordado(s): Concurso Eco-Código

Inspirados pela ”Árvore dos compromissos” da escola, as crianças

recordaram as suas promessas feitas no 1.º período para proteção

do ambiente, selecionando frases para elaborarem o Eco-Código.

Como fundo, foi usado um desenho feito por uma criança, cujo

trabalho não tinha sido escolhido para o concurso “A minha árvore

nativa”.



Escola E. B. Campinhos - Agrela / 3.º Período 

Fotografia

Tema(s) abordado(s): Espaços exteriores/Água/Energia

Os alunos apresentaram trabalhos de pesquisa, no
Google meet da plataforma Classroom, sobre “Parques e
Reservas Naturais de Portugal” e “Impacto da
quarentena” Covid-19.


