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Curto Descritivo (70 palavras): 

A Escola Ave Maria participa no programa Eco-Escolas, envolvendo alunos desde o Pré-escolar ao 

3ºciclo. Embora a escola esteja inserida em profunda malha urbana, a sua localização em Alcântara 

acrescenta-lhe vantagens acrescidas no âmbito do desenvolvimento da literacia dos oceanos e da 

floresta. A aproximação ao estuário do Tejo e à maior área florestal de Lisboa, Monsanto, conferem-

lhe uma diversidade de oportunidades vocacionadas para a educação ambiental, sustentabilidade e 

cidadania. 

Descritivo do Projeto (400 palavras) 

A Escola Ave Maria iniciou o ano letivo com a limpeza de uma praia e com a participação no 

"Concurso Separa e Ganha", monitorizado pela Valor Sul. Decorreu também a Campanha Solidária de 

Recolha de Pilhas e uma palestra dinamizada pelo Escultor Xico Gaivota. Construíram-se calendários 

do Mar (UHT), assim como “máquinas do tempo”, painel de sala de aula sobre planeta ideal, enfeites 

para o Natal e Máscaras de Carnaval, a partir da reutilização de materiais. Procedeu-se à criação dos 

Cantinhos dos Ecopontos para separação de resíduos nas salas de aula. Foram ainda elaboradas 

histórias e desenhos sobre o lixo dos oceanos. 

No dia Mundial da Floresta alunos do 1º, 2º e 3ºciclos realizaram caminhadas pelas zonas verdes 

envolventes da escola. No Centro de Interpretação de Monsanto, várias atividades de sensibilização 

para a conservação e sustentabilidade envolviam entidades, como a Polícia Florestal, Polícia 

Municipal, Proteção Civil, Técnicos de Educação Ambiental da Câmara Municipal de Lisboa, 

Jardineiros do Parque Florestal de Monsanto e Regimento Sapadores de Lisboa. Eram muitos os 

postos de atividades para descobrir curiosidades sobre a floresta: Prevenção e defesa da Floresta, 

Impactes Ambientais nas Alterações Climáticas, Dendrocronologia - O segredo das Árvores, Tiro com 

Arco, Na Volta das Árvores, Ação de Conservação da Natureza e Plantação simbólica de árvores 

autóctones. 

No âmbito do tema da água, promoveu-se a apresentação do Livro " Luna e Angui", sobre espécies 

em vias de extinção, como a enguia; procedeu-se à montagem e manutenção de aquário no 

laboratório de Ciências Naturais, simulando um ecossistema aquático, estando ainda em marcha um 

Projeto de "Hidroponia". Realizou-se uma visita de estudo à Estação de Tratamento de Águas 

Residuais de Chelas e ainda uma sensibilização a toda a comunidade educativa no Dia Mundial da 

Água “E se cada km representar uma “gota” de esperança para o problema da Escassez de Água no 

Mundo?”. 

A visita ao Oceanário, a Caminhada "Ver o Tejo", o passeio interpretativo à Área Marinha Protegida 

das Avencas, a visita às salinas do Samouco, através do programa Despertar para a Natureza 

(promovido pela Liga de Proteção da Natureza) são atividades relacionadas com os mares e oceanos, 

temas em destaque no Eco-Escolas. A Escola tem ainda como parceiro o Centro de Ciências do Mar e 

do Ambiente de Lisboa, que tem trazido atividades para vários níveis de ensino no âmbito do 

programa “O MARE vai à escola” e do projeto Shark Attack (Tubarões à Vista).  


