




























Problema: Poluição 

Provoca: Impactos 

Perceber: Origens 

Evitar: Uso 



Monitorização do lixo,  
na praia, na escola, no escritório, em casa, etc. 







Funchal 

Figueira da Foz 
Escola EB 2,3 General Humberto Delgado (Loures) 



Ílhavo 
Almada 

Vila do Porto 

Colégio-Creche Nossa Senhora da Bonança do 
Candal (V. N. de Gaia) 



Vila Real de Stº António 

Almada 

Lagoa (Açores) 

Separação, Contabilização e pesagem   



Silves 

Colégio Sossego da Mamã (Almada) EB2,3 Humberto Delgado Loures 

Odemira 

Lagoa (Algarve) 

Separação, Contabilização e pesagem   



Escola Básica Alexandre Herculano (Santarém) 
 

Organização e montagem do Cartaz  



Organização e montagem do Cartaz  

Colégio Sossego da Mamã (Almada) 





Murtosa 

Pombal 



Ourém 

















O QUE É? 

• Um projeto Eco-Escolas / 

Municípios lançado pela ABAE 

      em 2019 

 

• Divulgado este ano a  

1800 escolas e 249 municípios 

 

• Adesão opcional 

 

• Projeto integrado no tema do ano 

Eco-Escolas 



• Projeto surge em Sintra em 2018 - 

conceito “o que cai no chão cai no  

mar”; 

• Em parceria com a C.M.S., inicia-se 

em 2019/20 a nível nacional 

• Desafio às Eco-Escolas e seus 

municípios 

COMO NASCEU O PROJETO 



PARCEIROS 

ENTIDADES GESTORAS DE ÁGUA E SANEAMENTO DO GRUPO ÁGUAS DE PORTUGAL 

NA CRIAÇÃO DO PROJETO NOS MATERIAIS - TINTAS 

OUTROS PARCEIROS 

NA IMPLEMENTAÇÃO 

municípios 



 



OBJETIVOS 

Compreender a necessidade de preservação dos ecossistemas e da 

biodiversidade em geral e da qualidade da água doce e salgada em 

particular 

 

Educar para uma cidadania ativa incitando os jovens a passar a 

mensagem de que “Tudo o que cai no chão, vai parar ao mar” a 

toda a comunidade educativa 

 

Estimular a criatividade dos alunos, através do desenvolvimento de 

competências em áreas como a expressão plástica. 

 

Implementar estratégias de cooperação escolas-autarquias para a 

promoção da sustentabilidade. 



saneamento 

biodiversidade 

poluição 
água doce 

mar 

microplásticos 

Cidadania 
e trabalho  
projeto 

sensibilização 
pela arte 

espaço  
público 

Ciclo urbano 
 da água 

CONCEITOS CHAVE 



METODOLOGIA | ESCOLAS 

As escolas, deverão utilizar as estratégias que 

considerem mais adequadas, sugerindo alguns 

temas de investigação e discussão. 

 

Investigação:  sobre o ciclo da água e o ciclo 

urbano da água, bem como sobre a forma como 

funciona o saneamento, a localização das sarjetas e 

sumidouros existentes no bairro/freguesia da 

escola.  
SIMLIS 



METODOLOGIA | ESCOLAS 

Discussão: sobre o tempo de degradação dos 

resíduos, a contaminação das linhas de água, a rede 

hidrográfica, a poluição marinha, o impacto da 

poluição das águas doces e salgadas nos diversos 

ecossistemas. 

 

Criação de uma imagem a ser pintada pelos junto a 

uma sarjeta ou sumidouros de águas pluviais, dentro 

da escola e/ou na sua envolvência. (Seleção em 

concurso interno caso existam várias) 

 



METODOLOGIA | ESCOLAS 

Pintura das sargetas em 

articulação com o município- pelo 

menos 1 dentro e 1 fora da escola 

 

 

 

Submissão a concurso da melhor 

pintura da escola 



ARTICULAR COM O MUNICÍPIO 

Levantamento das tintas 

 

Stencil 

 

Sarjetas a intervencionar 

 

Dia das pinturas 

 





ANO 1 - 2020 

Inscrição de municípios e Eco-Escolas 

Submissão das propostas de maquetes 

Concurso de maquetes no FB 
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82 378 

315 

6 

7 

município

s 
escolas 

Águeda, Horta, Lisboa, 

Mafra, Peniche, Sintra, 

Torres Vedras   

Escolas premiadas 

maquetes a 

concurso 





PREMIADOS 





2020 /2021 



ANO 2 - 2021 

12

3 

X

X 

Municípios Inscritos 464 

Escolas inscritas 

ENVOLVIMENTO POR GRAUS 

DE ENSINO 
(% DE MAQUETES SUBMETIDAS ATÉ MAIO) 

JI e 1.º 
ciclo  

2.º, 3.º 
ciclo  

Secundári
o, 

Profission
al e 

Superior  

Distritos /RA 
(falta Bragança) 

19 



ÁGUAS DO ALGARVE 
7 Municípios Inscritos;  

15 escolas 
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Eco-Escolas Inscritas "O Mar 
Começa Aqui" 
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Eco-Escolas Inscritas Programa  
Eco-Escolas 2020-2021 



Inscrição município Inscrição escola 
Desenvolvimento do 

projeto na escola 

Proposta de 

maquete 

Realização das 

pinturas no terreno 

Concursos: 

- nacional, regional, 

municipal(?) 

• Até 28 de fevereiro 

• Até 15 de junho. Sugestões, nas semanas de: 
 

-   22 de abril (Dia da Terra Global Action Days) 

-    20 de maio  (Dia Europeu do Mar -20) 

-     5 de junho (Dia do Ambiente) 

-     8 de junho (Dia Mundial dos Oceanos)   

• Até 31 de janeiro  • Investigação sobre o tema 

• Criação de desenhos 

• Resultados em julho 

• Até 19 de março | validada até 12 de abril 

AÇÕES  





Nacional Regional Municipal 

CONCURSOS 

• Prémio para as 

melhores pinturas 

realizadas  

 

• Escolas submetem a 

foto da pintura 

 

• Júri nacional 

Tablet + kit Eco-

Escolas + toalhas 

de praia 

• Caso os municípios 

pretendam premiar  

 

• E AINDA: para o 

município 

-50% desconto no 

Programa Eco-

Escolas  

- 50% no ECOXXI 

- 1 Ação Lixo 

Marinho 

 

• Prémio para as 

melhores 

pinturas 

realizadas  em 

cada região 

onde há 

parceiros 

 

• Tablet + kit 

Eco-Escolas+ 

prémios 

parceiros  

 



PRÉMIO MUNICÍPIO |CRITÉRIOS 

• Nª de escolas a participar 

• % de Eco-Escolas a participar  

• Nº total de pinturas realizadas 

• Nº de pinturas por escola 

• Forma como foi feita a divulgação às 

escolas  

• Forma como foi feita a divulgação na 

comunidade 

• Forma como foi feita a avaliação 

• Forma como foi feita a comunicação nos 

media  



PÁGINA 
https://omarcomecaaqui.abae.pt 









Catarina Gonçalves 
Bandeira.azul@abae.pt 

938118351 
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