
                                                                                                                                                        
 
                                                                                            

Este Compromisso Verde da Juventude está assente num processo de cocriação, codecisão e cogestão, onde 

as e os jovens assumem o lugar de protagonistas para a Ação Climática. É um compromisso coletivo e 

inclusivo, que envolve e depende de todas e todos na sua implementação e que revela a nossa vontade de 

gerar uma mudança positiva, consciente e sustentada em relação aos nossos hábitos, em prol do ambiente. 

Assumindo a nossa Escola a vontade de fazer parte deste Compromisso Verde, liderado pela juventude, 

comprometemo-nos a: 

 

1. Aplicar no início e fim do ano letivo 2021/2022 um inquérito à Comunidade escolar para avaliar o 

Cumprimento, das medidas definidas neste Compromisso; 

2. Colocar mais ecopontos (incluindo lixo orgânico) na escola (incluindo salas de aula) e sensibilizar toda a 

comunidade escolar para separar devidamente todos os resíduos sólidos, reciclando os materiais 

inutilizados;  

3. Continuar a substituir as lâmpadas de halogéneo por lâmpadas LED; 

4. Reduzir substancialmente o uso de papel, desmaterializando cadernetas escolares, documentos, folhas de 

teste, fichas e trabalhos;  

5. Criar um banco de material escolar ( lápis, canetas, blocos de papel cavalinho etc); 

6. Identificar e relatar quaisquer situações de fuga de água;  

7. Instalar torneiras com sensores automáticos ou redutores de caudal e autoclismos com dispositivo para 

poupança de água; 

8. Promover o envolvimento da comunidade educativa criando um sentido de comunidade e cooperação 

rotativa, intraturma e até interturmas  para tratar da horta biológica; aulas práticas com os alunos (mais 

frequentes) e sensibilização para a educação ambiental e alimentação equilibrada; 

9. Associar à horta a prática da compostagem para aproveitamento de resíduos e uso do composto como 

fertilizante;  

10. Generalizar a utilização de garrafas de água reutilizáveis na comunidade escolar; 

11. Substituir a película aderente utilizada para embalar a comida no bar por sacos de papel reciclado;  

12. Utilizar papel reciclado nas casas de banho/bar/cantina/etc; 

13. Realizar atividades (ex.: ações periódicas de consciencialização de problemas ambientais, visitas de 

estudo, atividades exteriores à escola como a plantação de árvores, recolha de lixo, etc) de sensibilização 

para a redução da pegada ecológica e, através disso, para o cumprimento do Compromisso Verde;  

14. Para compensar o meio ambiente da excessiva utilização de papel por parte da escola, plantar, na    

Cidade, o maior número possível de árvores, recorrendo a parcerias com entidades externas; 

15. Aumento do número de opções vegetarianas no refeitório;  

16. Incentivar a utilização de luz natural em vez de luz artificial, sempre que possível;  

18. Iniciar a colocação de sensores de presença nas luzes dos corredores; 

19. Desligar os equipamentos escolares elétricos sempre que não estão a ser usados, sobretudo no fim do dia 

de aula; 

20. Promover a deslocação para a escola a pé ou de bicicleta; 

21. Colocar eco-beatas nas entradas da escola  e sensibilizar os fumadores a respeitarem o ambiente não 

deitando as beatas no chão e a evitar fumar junto às entradas. 

 

A nossa Escola compromete-se a envolver toda a comunidade educativa - alunos, pessoal docente, pessoal 

não docente e encarregados de educação - na procura ativa de soluções para cumprir este Compromisso 

Verde, onde se integram atividades que garantem a participação de todas e todos num processo de 

capacitação coletivo, podendo ser realizadas sessões de esclarecimento temáticas e dinâmicas de grupo                                        



                                                                                                                                                        
 

lúdico-pedagógicas, facilitadas por associações juvenis e estudantis da comunidade envolvente, enquanto 

entidades parceiras deste Compromisso. Comprometemo-nos, também, a avaliar o impacto deste  

Compromisso, procurando perceber o que mudou nos nossos hábitos enquanto comunidade escolar, através 

de um processo de auscultação e avaliação anual. O nosso planeta precisa de todas e de todos nós, e o 

Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado diz “Presente!” ao Compromisso Verde da Juventude. 
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