
 
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA – AMADORA 
Escola Básica Roque Gameiro 

PROPOSTA DE ATIVIDADE- 2022/2023 

Identificação  

RECICLART – Recuperação do espaço escolar   

 

Caracterização: 

É um atividade, que visa diminuir a poluição de forma divertida, despertando a veia artística presente em cada 

aluno.  

A ação de reutilização com pneus tem como objetivo principal amenizar os impactos ambientais deste resíduo 

sólido, devido à sua grande durabilidade no meio ambiente quando descartados de maneira indevida.  

Desta forma, propomos reutilizar os pneus de maneira criativa para o cultivo de plantas e na confeção de objetos 

decorativos implantados nos espaços exteriores da escola. 

Reavivar as cores da escola, nomeadamente a pintura dos bancos exteriores e valorizar o lago com os peixes. 

Maior envolvimento da comunidade escolar / Associação de Pais. 

Continuidade da turma, com a adoção do canteiro e a participação dos Encarregados de Educação, em sessões de 

esclarecimento, junto da turma sobre o tema: “Planta é vida”. 

Objetivos: 

 Sensibilizar os alunos/EE sobre a importância da preservação do MEIO AMBIENTE, identificando as 

situações que causam danos ao Planeta, como: poluição, desmatamento, queimadas, extinção de animais e 

outros. 

 Consciencializar para o cuidado e preservação do meio em que vivemos como um todo e em todos os 

aspetos.  

 Enfatizar também a problemática do lixo, e a solução oferecida pela reciclagem.  

 Consciencializar os pais e alunos sobre a importância da recolha seletiva do lixo, do reaproveitamento dos 

materiais recicláveis e do tempo de decomposição.  

Atividades a desenvolver: 

-Reciclar canteiros / hortas – através de pneus; 

 -Produção de vídeos com exposição de relatos feitos pelos alunos sobre a importância de preservar e conservar o 

meio ambiente; 

-Pintura dos bancos do recinto exterior da escola (pintura simples, sem tema definido). 

-Proteção do lago que a escola apresenta, colocando-se uma rede de proteção, para que a limpeza e manutenção 

da mesma seja mais simples e prática. Esta atividade tem a colaboração da D.Rosália (assunto já conversado com a 

mesma). 

Local: 

Recinto escolar 

Destinatários: 

Alunos – turmas 6/7 



 
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA – AMADORA 
Data: 

Ano letivo 22-23 

Horário de funcionamento semanal: 

 Nas aulas de Cidadania ou FPS. 

Excecionalmente, para que seja dada oportunidade aos EE-educandos de terem maior envolvimento, 

marcação de alguns sábados de manhã 09:00 às 13:00, para realização das tarefas. 

Recursos: 

 Materiais inerentes ao projeto: pneus, tintas, pincéis; rede…. 

(Aferição com os EE/Associação de Pais/Câmara da Amadora, com a contribuição de alguns destes materiais) 

(Indicar o nº de horas necessárias da componente não letiva, por professor)  
-------------------------------------- 
 

Professores responsáveis: 
 
Débora Iria e Cristina Pereira  
 

Nota: ------------------------- 

 


