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Formulário de candidatura 

 

Ficha Técnica Agrupamento de Escolas de Alfena 

Diretora: Felisbina Neves 

Contactos (telefone e e-mail): 229 698 860 /  

/ direcao@age-alfena.net  

Designação do Projeto: Jardins sustentáveis (Ghandi) 

Responsável pelo Projeto: António José Gil Vicente Soares 

Gomes 

E-mail do Responsável: p98@age-alfena.net  

Intervenientes Docentes: (coordenação) António José Gil Vicente Soares 

Gomes; Paula Raquel Cavadas; Angelina Rosa 

Gonçalves Pinho. 

Alunos: (implementação no terreno) turmas A e B do 

11ºano; turma A do 12ºano; turma C do 9ºano. 

Parceiros: (intercâmbio de ideias e recursos) Junta de 

Freguesia de Alfena; Câmara Municipal de 

Valongo; Clube das Escolas do Parque das Serras 

do Porto; LIPOR; Centro Regional de Excelência 

em Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

da Área Metropolitana do Porto. 

Descrição do Projeto Este projeto consiste no compromisso das diversas turmas 

do agrupamento, de adoção de espaços a céu aberto nas 

áreas envolventes do edifício da escola secundária, 

promovendo a sua recuperação e manutenção.  

Promove a educação ambiental proativa tendo por base o 

desenvolvimento sustentável proporcionado pelos 

ecossistemas naturais existentes na área de Alfena. 

É neste âmbito que promove o “Bem-estar animal”, pois 

são criadas condições para que aves, anfíbios e insetos 

promotores de bons serviços ecossistémicos, se instalem nos 

nossos espaços, através da colocação de ninhos artificiais, 
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charcos e hotéis para insetos, para além de uma grande 

biodiversidade autóctone que serve de sustentação ao 

ecossistema. Com isto pretende-se uma redução nos gastos 

de energia e água utilizados na manutenção dos jardins da 

escola, para além de evitar a necessidade da utilização de 

pesticidas, herbicidas e fertilizantes artificiais. 

Impacto na 

Comunidade Educativa 

Promoção nos alunos do nosso agrupamento e restante 

comunidade escolar, de valores, mudança de atitudes e de 

comportamentos face ao ambiente, num exercício de 

cidadania ambiental consciente, dinâmico e promotor de um 

desenvolvimento sustentável local. 

 


