
 
 

No  âmbito do Projeto Eco – Escolas e apesar da incerteza do 

contexto atual, com as escolas em confinamento todo o segundo 

período, no presente ano letivo, a Escola Básica Dr. Azeredo 

Perdigão, Abraveses, Viseu,  desenvolveu a sua participação no 

Programa Eco – Escolas, com o objetivo de melhorar as  práticas no 

âmbito da Educação Ambiental e Sustentabilidade.  

 

Enfrentando os constrangimentos, inerentes à Pandemia,  o Plano de Ação foi 

implementado com as adaptações necessárias ao contexto, tendo em conta as restrições 

COVID-19 emanadas pela DGS, o Ministério da Educação e o Conselho Pedagógico, 

desenvolvendo trabalho curricular, nos Departamentos, nas várias Áreas Curriculares.  

 

Foram realizadas atividades que cruzando com os vários referenciais de integração 

curricular (“Referencial de Educação para o Risco” , “Referencial de Educação para a 

Segurança, a Defesa e a Paz” e o “Plano Intermunicipal Viseu Dão Lafões - adaptação às 

alterações climáticas”), em articulação com outros projetos [PES, Devolver à Terra, Erasmus+, 

+Solidariedade,(…)] e com a Estratégia de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento 

do Agrupamento, se trabalharam as temáticas que integram o Programa Eco - Escolas. Quer 

no ensino presencial quer no E@D, apesar dos constrangimentos e embora a escola inscrita 

fosse a EB Dr. Azeredo Perdigão, Abraveses, Viseu, os desafios foram, com frequência, 

lançados a todo o agrupamento. Foi, aliás,  com satisfação que se constatou que crianças e 

alun@s, bem como docentes e assistentes operacionais, de todos os níveis de ensino do 

AEVN, aderiram e participaram ativamente, em muitos deles, contribuindo para a 

implementação de uma verdadeira Educação Ambiental. 

 

No enquadramento legal dos Decretos-Lei nº 54 e 55/2018, de 6 de julho, esta partilha e 

trabalho colaborativo, também na área da educação ambiental, manteve sempre o foco 

na inclusão, na inovação e desenvolvimento de literacias várias. A utilização de novas 

ferramentas digitais e o desenvolvimento de trabalhos inovadores, nas disciplinas de oferta 

complementar (BScience, Oficinas de Ciências Experimentais, English4all, Oficinas de 

Línguas), Ciências Naturais, Cidadania e Desenvolvimento, e em tantas outras áreas, desde 

a educação pré-escolar, aos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico (na articulação e partilha 

entre ciclos) contribuíram seguramente para o enriquecimento de todos quantos nelas 

participaram, crianças, alun@s e adultos da comunidade educativa.  



Os trabalhos d@s alun@s encontram-se partilhados em Padlets criados para cada turma 

e das Bibliotecas Escolares, no Teams, no Blogue das Bibliotecas Escolares  

http://nortedeleituras.blogspot.com/, através do e-mail institucional, no jornal do 

agrupamento “Quadrante Norte” e na página do Facebook do projeto 

(https://www.facebook.com/Eco-Escolas-EB-Dr-Azeredo-Perdig%C3%A3o-104202747919588). 

Seguem, abaixo, alguns dos sites para visualização imediata, de apenas uma amostra de 

trabalhos realizados pelas crianças e alun@s do AEVN, no âmbito da Educação Ambiental e 

do Projeto Eco – Escolas. 

8º B ( Oficina de Línguas) https://www.flipsnack.com/666A8EC8B7A/8b.html 

8ºD (Oficina de Línguas) https://www.flipsnack.com/666A8EC8B7A/8d.html 

9º C (BScience) https://www.flipsnack.com/7DAF6F77C6F/composting-9-c.html 

9º A (BScience) turno 2 (13-24) https://www.flipsnack.com/AABC8C99E8C/capa-2.html 

9º A (BScience) turno 1 (1-12) https://www.flipsnack.com/AABC8C99E8C/capa1.html            (…) 

Livro do código de conduta ambiental (JI Figueiró) 

https://www.flipsnack.com/7DAF6F77C6F/codigo-de-conduta-ambiental.html 

Dia Mundial da Água: https://www.flipsnack.com/7DAF6F77C6F/dia-mundial-da-gua.html 

 

A metodologia adotada e alguns dos trabalhos realizados no âmbito do eco - código 

e póster eco – código, 2020-2021, passo 7 da participação no projeto Eco - Escolas, estão 

compilados no e-book, disponível no link:  

https://www.flipsnack.com/AABC8C99E8C/eco-c-digo-e-poster-2021.html 

 

A participação da Escola Básica Dr. Azeredo Perdigão, Abraveses, Viseu,  com 

atividades alargadas a todo o agrupamento de Escolas Viseu Norte, encontra-se a finalizar 

os procedimentos inerentes à candidatura ao galardão Eco - Escolas. O documento em pdf 

com a súmula das atividades desenvolvidas em 2020-2021 será publicitado em breve. 

 

A Coordenação do Projeto agradece a tod@s @s participantes no projeto Eco - 

Escolas, a sua colaboração e entusiasmo, em dois anos consecutivos tão difíceis, pelo 

contexto de pandemia e restrições associadas.  

 

A tod@s @s alun@s que saem da Escola/AEVN e que participaram tão ativamente no 

Projeto Eco – Escolas, desejamos o melhor do Mundo, que sejam felizes e … continuem a ser 

”ecorresponsáveis” . 

 

A Coordenadora do Projeto Eco – Escolas, 

Ana Maria Simões M. S. Freitas 
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