
 

Estabelecimento 

de ensino  
PROPOSTA COMPROMISSO 

Colégio Dr. Luís 

Pereira da Costa 
Plantar árvores na Lagoa da Ervedeira. Não deitarmos lixo para o chão. 

Centro de Bem 

Estar Infantil de 

Monte Real 

Para que todos possamos ajudar na 

qualidade ambiental da Vila de Monte 

Real, propomos que sejam colocados mais 

contentores “Ecopontos”, na vila, e um 

deles junto do nosso Jardim de Infância. 

Para uma menor degradação do meio ambiente, 

comprometemo-nos a fazer a separação seletiva 

dos lixos produzidos no nosso Jardim e a coloca-

los nos respetivos Ecopontos. 

Escola 

Secundária 

Afonso Lopes 

Vieira 

Comprometemo-nos a substituir, 

gradualmente, as espécies vegetais 

exóticas por espécies autóctones, no 

Jardim da Escola. 

Colaborar na manutenção das árvores de maior 

porte do Jardim da Escola, nomeadamente no 

abate das espécies exóticas e no controlo do 

tamanho da copa das autóctones. 

Colégio Senhor 

dos Milagres 

Sensibilizar e consciencializar a 

comunidade educativa para a importância 

da conservação e manutenção das 

florestas. 

Realizar ações de sensibilização e atividades de 

limpeza/conservação dos espaços verdes e das 

áreas florestais da nossa comunidade. 

EB1 Colmeias 

Sensibilizar os nossos colegas, amigos e 

familiares para cuidarem dos espaços 

florestais e verdes que frequentam. 

Preservar o espaço exterior da nossa escola, não 

deitando lixo para o chão e cuidando das árvores 

plantadas no passado “Dia da Árvore”. 

EB 2,3 Dr. 

Correia 

Alexandre 

Sensibilizar a comunidade escolar para ter 

em conta o valor da floresta e a sua 

preservação em caso de incêndio. 

Limpar a zona arborizada junto à nossa escola. 

EB Santa 

Catarina da 

Serra 

Sensibilizar a nossa comunidade escolar 

para a importância da conservação dos 

espaços verdes. 

Preservar o espaço exterior da nossa escola, 

cuidando das árvores, da nossa horta e mantendo 

os espaços verdes limpos. 

Escola Básica e 

Secundária 

Henrique 

Sommer 

Sensibilizar toda a comunidade para 

participar ativamente nas campanhas de 

reflorestação. 

Participar ativamente nas várias campanhas que 

decorrem. 

Colégio Dinis de 

Melo 

Recuperar o terreno baldio localizado nas 

traseiras do pavilhão do Colégio, onde está 

implantada a nossa bio horta. 

Utilizar apenas espécies autóctones na 

recuperação do terreno. 

EB de Barosa 

Sensibilizar a comunidade escolar para a 

necessidade de separar os resíduos em 

casa, melhorar ao nível da escola a 

separação de resíduos já efetuada, 

melhorar a horta, conhecer melhor as 

espécies autóctones. 

Elaborar um folheto sobre a importância da 

separação de resíduos e fazer a sua distribuição, 

limpar a horta para ajudar na sua requalificação 

em parceria com a associação de pais, atingir 

níveis próximos de 100 % na separação de 

resíduos na escola, com a ajuda das Brigadas 

Ecológicas, fazer saída de campo para conhecer 

espécies existentes na região. 



Centro Escolar 

da Barreira 

Manter limpos os espaços arbóreos junto à 

nossa escola. 

Manter as árvores da cidade, preservando a 

biodiversidade. 

EB Guimarota 

Entregar ao município os pinheiros 

semeados por nós, no “Dia da Árvore”, 

para que sejam replantados no dia da 

“Floresta Autóctone”. 

Plantar uma árvore no recreio no espaço onde se 

encontra a areia, para substituir um grande cedro, 

que caiu com o temporal. 

 Colocar uma sebe nas traseiras da escola junto ao 

muro. 

EB Amarela 

Proteger e cuidar dos espaços verdes que 

estão ao nosso redor. 

Colocar sempre, o lixo nos Ecopontos. 

Colocar mais Ecopontos nas florestas e nos 

espaços habitacionais.  

Replantar o Pinhal de Leiria, tornando-o num 

parque/reserva natural com maior vigilância. 

EB Capuchos 

Reduzir o consumo de papel e continuar a 

fazer a recolha seletiva dos resíduos. 

Solicitar à CML que providencie no sentido de 

serem colocados Ecopontos junto à porta da 

escola. 

  

 


