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A. Em tua casa é habitual separar alguns resíduos e colocá-los para 
reciclar por exemplo no Ecoponto?

Se sim, quais?
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Coluna 1

87,6%

0 30 60 90 120

A1 - Papel

A2 - Metais

A3 - Vidro

A4 - Plástico

A5 - Orgânicos

A6 - Outros

projetoecoescolas@gmail.com











A1 - Papel 112 73.2%

A2 - Metais 43 28.1%

A3 - Vidro 126 82.4%

A4 - Plástico 98 64.1%

A5 - Orgânicos 91 59.5%

A6 - Outros 20 13.1%

Se assinalaste na questão anterior a opção: A6 - Outros. Indica quais? 

pilhas

nenhum

Não assinalei.

plástico, vidro.

Materiais velhos e objetos já usados.

cartão , caixas de seriais , sacos , garrafas de água 

Tampas;pilhas

Onde eu moro,não existe os ecopontos para a separação,só existe o habitual que 

não há separação. :(

Tampas de garrafas pilha 

Pilhas

outros

Nao assinalei

Produtos organicos.

Pilhas.

o comer para o cão 

B. Refere pela ordem correta o significado da "Política dos 3 Rs" 
relativamente aos resíduos

Reduzir, Reutilizar e Reciclar.

Reduzir, reutilizar e reciclar

Reduzir, Reutilizar e Reciclar

Reduzir,Reciclar e Reutilizar

Reduzir, reciclar, reutilizar

Reduzir, reciclar e reutilizar

Reduzir, reutilizar e reciclar.

Reduzir, Reciclar e Reutilizar

Reduzir Reutilizar Reciclar

reduzir, reutilizar , reciclar

reduzir, reutilizar, reciclar







Reduzir, Reutilizar, Reciclar.

reduzir reciclar reutilizar

Reduzir,reutilizar e reciclar

reduzir,reutilizar e reciclar.

Reduzir,Reutilizar,Reciclar

reduzir,reutilizar e reciclar

reduzir reutilizar reciclar

Reciclar Reduzir Reutilizar

reciclar, reduzir, reutilizar

reduzir, reciclar, reutilizar

significa recicla reduce e 

reduzir reutilizar reciclar

Reduzir,reutilizar,reciclar

Reduzir, Reciclar,.Reutilizar

Reduzir, reutiliza, reciclar

reutilizar,reduzir e reciclar

Reciclar, Reduzir, Reutilizar

reciclar,reduzir e reutilizar

É reduzir, reutilizar e reciclar.

Reduz retuuliza e recicla em paz

reciclar, reutilizar e reduzir

Reutilizar Reduzir Reciclar

recicla reduzir reutilizar

reciclar , reduzir e reutilizar 

Reutilizar, Reduzir e Reciclar 

Reutilizar,Reduzir e Reciclar

Reciclagem, reciclar, recepiente

utilizar, reutilizar, reciclar.

Reduzir,reciclar e reutilizar.

reduzir reutilizar

reciclar reciclagem reutilizar

reduzir;reutilizar;reciclar

reduce reutilizar reciclar

Reutilizar Reciclar Renovar

Reduzir, Reutilizar e Reciclar 

reciclar reduzir

Reduzir,reutilizar e reciclar.

reduzir reutilizar reciclar







Reciclar,Reutilizar e Reduzir.

Reciclar, Reduzir e Reutilizar

-reduzir -reciclar reutililizar

Reduzir; reutilizar e reciclar

reciclar,reduzir,reutilizar

reduzir reutilizar reciclar 

reutilizar reciclar reduzir

Reciclar, Reutilizar, Reduzir

REDUZIR REUTILIZAR RECICLAR

REDUZIR Consiste em evitar a produção de resíduos REUTILIZAR Consiste em 

utilizar um produto mais do que uma vez para o fim para o qual foi produzido ou 

para outro fim. RECICLAR Consiste em recuperar os componentes dos resíduos 

para produzir novos produtos. 

reciclar reutilizar reorganizar

Reutilizar, Reciclar, Reduzir

reutilizar reproduzir reciclar

reutilizar, reduzir e reciclar

reduzir reciclar reutilizar 

reciclar reutilizar e reduzir

Reciclar, Reutilizar e Reduzir

Reduzir Reciclar Reutilizar

Reciclar, reutilizar, refazer.

reutilizar,reciclar, reduzir 

A política dos 3 Rs são:Reduzir, Reutilizar, Reciclar.

reciclar reduzir e reutilizar

reduzir reutilizar reciclar 

Reutilizar, reduzir e reciclar.

reciclar reutilizar reduzir 

Reduzir,Reutilizar e Reciclar.

Reutilizar, reduzir, reciclar

reduzir, reutilizar,reciclar

reduzir , reutilizar,reciclar

Reduzir,Reciclar,Reutilizar

reciclar reutilizar e reproduzir

reutilizar, reciclar e reduzir

Reduzir, Reutilizar, Reciclar

reutilizar reduzir reciclar

reduzire reciclar reutilizar







reduzir reutilizar reciclar 

reduzir reciclar reutilizar

reciclar, reduzir,reutilizar

reutilizar,reduzir,reciclar

Reduzir,Reciclar e Reutilizar.

reduzir , reciclar e reutilizar

Reduzir, Reutilizar e reciclar

Reduzir , Reutilizar e Reciclar.

Reziclar, Reduzir e Reutilizar.

Reciclagem Reutilização Reduzir

Reduzir, Reciclar, Reutilizar e Recuperar.

Reciclar reutilizar ~reduzir

Reciclar, reutilizar e reduzir.

Reduzir reciclar e reutilizar

reduzir,reciclar e reutilizar

Reduzir; reutilizar; reciclar. 

Reduzir, reutilizar, reciclar

1º temos de reduzir, depois de reduzir reciclar, e depois reutilizar o que foi 

reciclado

reciclar, reusar

Reutilizar, reduzir e reciclar

reduzir, reutilizar e reciclar.

Reciclar, reduzir e reutilizar

Reutilizar, Reciclar Reduzir

Reutilizar,Reciclar e Reduzir

Reutilizar, reciclar e reduzir

reduzir, reciclar e reutilizar.

Reduzir, reutilizar, reciclar.

Reduzir reciclar reutilizar

Reutilizar,reduzir e reciclar

C. Quando lavas os dentes a torneira do lavatório está aberta? 

33,3%

52,9%







Nunca 81 52.9%

Ás vezes 51 33.3%

Quase sempre 7 4.6%

Sempre 14 9.2%

D. Refere o nome do rio, ribeiro que conheças na região e que já 
tenhas visitado. 

Ribeira da Janela

ribeira da janela

Rio Douro

Ribeira da janela

ribeira da janela 

ribeiro frio

rio douro

Ribeira do Inferno

Ribeira da Laje

Rio Tejo

Tejo

Lagoa das 25 fontes

chao da Ribeira

ribeira de janela

Ribeira Da Janela

ribeira da laje

ribeira do inferno

Ribeira Funda

Ribeiro Frio

ribeira funda

Levada dos Lamaceiros

Ribeiro Seco

Ribeiro frio

Ponte

Ribeiro da Laje

Ribeira da Janela.

Rio Jordão

veu da noiva

véu da noiva, seixal

nunca vizitei um rio de porto moniz

ribeiro do inferno







Nunca 1 0.7%

Às vezes 19 12.4%

Quase sempre 36 23.5%

Sempre 97 63.4%

Ribeira Da Janela 

Ribeiro do Inferno

ribeira brava

ribeiro seco

ribeira da Janela

ribeirinho

ns 

ribeira do seixal

ribeiro do inferno 

Riveira da janela

Levada dos moinhos

Levada da Ribeira Da Janela

ribeira de laje

Ribeira de Santa Luzia

ribeiro

S.João Gomes

Ribeira da Cruz

Ribeira da cruz

Douro

E. Quando não vai estar mais ninguém na sala ou no quarto durante 
um longo período, costumas apagar a luz ao sair?

F. Lá em casa é costume apagar a televisão deixando-a em stand-by 
(desligar com o comando)?

63,4%

23,5%



Nunca 29 19%

Às vezes 43 28.1%

Quase sempre 22 14.4%

Sempre 59 38.6%

(G1) A pé, de bicicleta ou transportes públicos. 153 100%

Nunca 27 17.6%

Ás vezes 11 7.2%

Quase sempre 21 13.7%

Sempre 94 61.4%

Viatura privada 153 100%

G. Como te deslocas para a escola?

Com que frequência?

(G2)

19%

38,6%

14,4%

28,1%

(G1) A pé, de…

17,6%

61,4%

13,7%

Viatura privada



Nunca 77 50.3%

Ás vezes 43 28.1%

Quase sempre 5 3.3%

Sempre 28 18.3%

Autocarro 86 56.2%

Viatura Privada 67 43.8%

Nunca 15 9.8%

Às Vezes 78 51%

Quase sempre 32 20.9%

Sempre 28 18.3%

Com que frequência?

H. Se pudesses optar entre o autocarro e a viatura privada, para o 
mesmo percurso, qual escolherias?

I. Costumas ouvir música muito alto?

18,3%
28,1%

50,3%

43,8%

56,2%

18,3%

20,9%

51%







Não 62 40.5%

Sim 91 59.5%

J. Se for lançada uma campanha de limpeza ou embelezamento dos 
recreios da escola, gostarias de participar?

K. Que ações sugerias para tornar os recreios mais interessantes e 
agradáveis?

Nada

Não tenho sugestões

tirar metade das funcionárias, prolongar os tempos dos recreios

Colocar materiais para as crianças brincarem.

Sugeria uma limpeza mensal de recolha de lixo.

bilhar,matraquilhos,piscina,

matraquilos

mais tempo de intervalo,mais atividades para os alunos durante o intervalo, ...

Mais atividades.

não tirar lixo fora dos contentores e que fossem mais longos 

Convívio de alunos, atividades de lazer (jogos)

Mais actividades curriculares e mais jogos entre os alunos.

Música,jogos,...

Música no decorrer dos intervalos

Roleta e Bilhar

Mais tempo de intervalo.

Adicionar mais livros interessantes na biblioteca

Sala de jogos.

Atividades de incentivo à limpeza do meio ambiente

Sem funcionárias

Colocaria mais ecopontos e mais diversões no recreio.

permissão de jogar ás cartas

Devíamos ter mais funcionários no intervalo porque, ás vezes a lutas e "Guerra" e 

quase ninguém vê. 

59,5%

40,5%







Seria agradável se os alunos não deitassem lixo e bolos ect. na minha opinião E

Não haver funcionárias a nos controlar 

as funcionários deixarem nos fazer mais coisas a não ser que estejamos a fazer 

barulho porque não faz sentido estarmos a jogar ás cartas silenciosamente e 

chamarem nos a atenção de uma maneira BRUTA

parar de deitar o lixo por ai

ter menos disciplinas num dia; Melhor as questões do bullying.

Eles serem de 30 minutos 

Haveria funcionárias mais simpática e perlongavam os recreios de 20 min. para 

30 min.

Os recreios deviam de ser de duas horas,devia de haver aulas de canto e de 

dança.

recreios mais longos, comer gelados 

cria jogos onde todos possam participar.

Um parque na escola.

o que eu gostaria de sugerir para os recreios serem mais interessantes eu 

gostaria que na escola tivesse um parque atrás da escola

mais longos ,comer bata frita

Não sei

Ter outros jogos ( jogo da macaca) e ter mais abrigo com a chuva

ter matraquilhos maquinas de comida

Um clube de jogos e maquinas de comida!!!!!!!!

Jogos e Concursos.

Construir um parque à frente do pátio.

nenhuma

Em vez de dar o toque, punham música a tocar e quando a música acabasse 

deviam estar todos na sala. Como em uma, duas ou mais escolas em Portugal.

limpar sempre os recreio e nao deixar nada no lixo

Devia haver mais atividades e mais plantações.

-Termos intervalos de meia hora - Sala privada para os alunos

Haver jogos radicais durante os recreios.

fazia musicas e aplicações e jogos sobre isso porque todas as crianças gostam 

de todo isso.

Nunca deitar as coisas no chão e dos alunos que quisessem ajudar os 

funcionários a limpar seria muito melhor para os funcionários terem uma pequena 

ajuda. 

Devia haver jogos no recreio como por exemplo : jogar á macaca, jogo do galo, 

etc...







uma sala de alunos sem professores e sem auxiliares. com wi-ffi , muita música e 

muitos jogos

por mais animais para nos entertermos

podia haver algumas atividades engraçadas para os alunos. Ter mais tempo de 

recreio.

mais minutos de intervalo

Ter Rádio

Ter mais horas de intervalo, ter melhor comida, hamburgers, cachorros quentes, 

coca-cola, sair mais cedo da escola.

Ter uma mesa de bilhar, uma mesa de matraquilhos.

Mais minutos de intervalo. Ter mais atividades desportivas.

avere mais caixote do lixo

desenhos na parede, atividades agricolas como em algumas escolas,entre 

outras.

mais tempo de recreio sala de jogos 

Mais divertimento e jogos divertidos.

Musica no intervalo, matraquilos, uma mesa de bilhar e uma ps4

.

Mais ecopontos.

plantar plantas na horta da escola

Limpá-los mais frequentemente.

menos funcionárias mais espaços ao ar livre com cobertura para chuva

Um espaço só com jogos e atividades para nos entreter.

matraquilhos, funcionárias fora ... 

Mais desportos livres: skate, bicicleta etc 

menos funcionarios metedissos.

As ações que eu surgiria era: uma rádio para os intervales disserem as notícias 

que ocorrem no Município ou na Região, e ainda porem música durante os 

intervales.

Durarem 45 minutos ou mais.

ter mais sítios para brincar 

Mais tempo de intervalo e COMO DIGO TODOS OS ANOS pôr decorações 

biodegradáveis.

mesas de tenis mesa de bilhar

Não sei.

Intervalos maiores 

Matraquilhos.

Matraquilhos 

tirar os funcionarios







intervalos maiores

Música tipo rádio

Mais tempo de recreio

mais espaços verdes, mais duração de intervalo

nada 

Ter uma mesa de bilhar

Mais plantas e mais caixotes do lixo

atividades para os alunos no intervalo e mais tempo de intervalo

nao sei

ter mas animaçoes, ter mesa de brilhar, etc

Matraquilhos,bilhar.

Que tivesse uma local com jogos etc para que quando estivesse chuva não 

tivéssemos necessidade de vir para a rua ou ate mesmo para a cantina.

fazer caraoque

Que fossem mais limpos e os alunos fossem mais educados...

Ter uma parte só para colocar mesa de jogos.

Apanhar melhor internet; Poder jogar jogos na biblioteca nos computadores; Ter 

mais jogos na rua ; E ter mais variedade de comida.

Ter melhor net.

Melhor internet, um sítio só para raparigas e outro para rapazes, uma sala de 

jogos mas sem ser preciso pagar, mais bolos, mais chocolates tipo barras de 

chocolate e cereais, trampolins,...

Que houvesse torneios de futebol e ping pong todas as sextas feiras e que a 

comida fosse agradável

Nada.

nada

Devia existir mais atividades recreativas.

Actividades em grupo ou musica. 

Jogos no intervalo.

música

Existência de música ao vivo ou na rádio e atividades recreativas.

Criação de uma rádio.

Fazer atividades que envolvessem alunos de todas as turmas.

Que os funcionários não reclamem quando ouvimos música, porque ao contrário 

de muitas outras escolas não temos rádio, e não é justo que nos proíbam de nos 

divertimos nos intervalos dessa forma.

Um espaço de treino físico para intervalos de maior duração

atividades











Música nos intervalos

Plantar fruta para depois fazer uma feira dos produtos biológicos 

Serem criados projetos que ajudassem a incentivar os alunos a não 

abandonarem o seu local de estudo´, por exemplo, música, jogos interactivos. 

Limparmos o recinto escolar

Embelezamento do jardim.

Atividades educativas, jogos

Jogar as cartas e fazer desportos que não costumemos fazer com alguma 

frequência.

mais tempo e menos regras

Melhorar as condições dos estabelecimentos escolares e proporcionar mais 

opções relativamente ao que podemos fazer nos intervalos.

criar uma sala de jogos

Menos regras estúpidas, poder beber água e mudar de diretor da escola

Poder beber água, ter contacto visual com os colegas e poder ir á casa de banho 

sem estar a morrer

Melhorar as condições dos estabelecimentos escolares e aumentar o número de 

opções relativamente ao que se pode fazer nos intervalos.

Mudar de diretor da escola.

Criação de uma sala de jogo.

Nada as nossas opiniões são inválidas e poder beber água

Mais longos

L. Dá dois exemplos de plantas autóctones

Loureiro e barbusano

Til e loureiro

loureiro, barbusano

Amieiro, Medronheiro.

laranjeira e macieira 

castanheiro e azevinho

faia,loureiro

Azevinheiro e Loureiro.

Cebola albarrã,Rosmaninho

amieiro e alecrim 

loireiro barbuseiro

Pinheiro, eucalipto

Alfazema-de-flor-branca e Arméria.

Novelo,estrelicia.







 

Estrelicia, Novelo

Massaroco e Til

Aquilégia Betónica

Barbusano e louro.

Loureiro, Azinheira

Não sei

til, cedro

Temos o: til e o Barbusano.

Não conheço

cana vieira / orquídeas

estrelicia maçaroco

loreiro barbusano

barbusano , pau branco 

loureiro e Til.

Pau branco e barbusano.

Estrelisia , Cidália

bananeira, loureiros , batatas,

loureiro e bananeira.

feto

Cidália Florinda

faia;loureiro

Arbutus unedo e Cistus Albidos

flaso platano fresxoo

Faia e laurelo

Falso-plátano e amieiro.

Cedro da Madeira Gingeira-Brava

Estrelícias e Ameiro 

Estrelicia e Flora.

https://www.google.pt/url?
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Loureiro e Alecrim

- Giesta branca, - Melissa-bastarda, 

Falso-plátano e Medronheiro

palmeira,castanheiro

Estrelissa e castanheiro.







Arbutus unedo,Lavandula stoechas

faia e loureiro

arbutus unedo e cistus albidus

Alnus glutinosa e quercus ilex.

castanheiro e azevinho 

Barba-de Velho Barbusano 

Amieiro e Sobreiro.

silvas urze

BAMBU Palmeira

alecrim e sobreiro.

silvas eucaliptdos

Amieiro Loureiro

Alecrim. Jasmineiro-do-monte

Loureiro, Sobreiro

Faia e loureiro.

palmas fetos

Falso-plátano e Amieiro 

estrelícia baga de uveira 

arbutus unedo

Loureiro, carvalhos

estrelicia,uva da serra 

Dois tipos de plantas autóctones são:o Amieiro e o Sobreiro.

azevinheiro e azevinheira

os dois exemplos podem ser o amieiro e o sobreiro

Carvalho Nacional e Azinheira.

rosas til

Loureiro e Barbusano.

Craqueja e buxo 

caraqueija buxo

castanheiro ,azevinho , sobreiro

cereleira, castanheiro e figueira

lollll

craqueija buxo

Loureiro e Pinheiro

rosa e bananeira

rosas bananeira 

bananeira silva

Loureiro,Sobreiro







Loureiro e til

folhado e sobreiro

loureiro 

baneira e silvas

Urtiga Guanxumes

castanheiro ,murta ,carvalho ,azinheira...

Loureiro,azeiteiro...etc

Arbusto e Rosmarinus prostratus

Estrelicias e Loureiro.

Lavanda e orquideas.

Estrelícia, Margarida.

Estrelicia ,loureiro

loureiro, silvas

Semilhas Caraqueja

plantas e flores

laurel, silva

Castanheiro e Azevinho.

castanheiras azevinho

Eucalipto

faia e loureiro 

Loureiro e vinhático.

Loureiro e Vinhático

Til, urze

Til, Loureiro.

Tília e Loureiro

nao sei

Loureiro e sobreiro

Arbutus unedo e Othantus maritimum

Flor de noche buena; Zinia a rosa mística;

ortigas

Til, Urze

Sobreiro e matos.

Barbusano e o Louro 

lavanda e azevinho

sobreiro e vinhetagueiro

Alfazema-de-folha-recortada Alfazema-de-flor-branca

Azevinheiro e loureiro.

Loureiro e azinheiro











Falso-plátano Amieiro

sobreiro e oliveira.

Silvado e craqueja

Azevinheiro e loureiro 

Lavanda e castanheiro.

Estrelícia.

Estrelicia

M. Dá dois exemplos de plantas exóticas e /ou invasoras

nao sei

Eucalipto

Acácia e Azedas.

bananilha cana vieira

Tomate, Dente de Leão.

erva carota e erva de coco

pinheiro,craqueja

Eucalipto e Dente-de-Leão.

Chorão-das-praias ,Háquia-picante 

eucalipto e dente-de-leão

stralacia 

pinheiro e eucalipto

Acácias e Chorão-das-praias.

Baunilha,Brincos-de-Princesa.

Baunilha, Brincos-de-princesa

Urtigas e Silvas

Acácia e Avenca

Silvado Eucalipto

Feiteira e carqueija 

Urtiga e Eucalipto

Eucalipto , Ortigas

roca de vénus e bringos de princesa

Temos o: Apaga-fogo e o capim pé-de-galinha.

Não conheço

espécie invasora- banana de maracujá e roca de vénus 

roca de venus e cana vieira

.

cana vieira bananilha 







 

cana vieira e brincos de princesa

eucalipto e bananilha

Cana vieira e brincos de princesa.

planta daninha, mato

giestas, fetos.

Rosas e margaridas.

plantas invasoras são plantas que não são da região , e plantas exóticas são de 

aquela região 

plantas daninhas, mata-galo

carqueja;silvado 

Jancinto-de-água e lantana camana

sinos de princesa e eucalipto

margaridas e Pinus pinaster.

Loureiro Barbuzano 

bananilha e silvas

Eucalipto.

https://www.google.pt/imgres?
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Urtiga e Jurubeba. :)

- Acásias, - Alpínia

Feto e Margaridas.

tomate e Dente-de-leão invasoras

Arctotheca calendula . Arundo donax . Aster squamatus . Conyza bonariensis . 

Conyza spp. 

carqueja e silvado

lantana camara e orelha-de-ovelha

Amorphophallus titanum e Welwitschia mirabilis.

Gengibre-vermelho Costela-de-adão

Carqueja urtiga 

tabaco e pessego.

Nicotiana obtusifolia e Melilotus.

Maracujá-banana Inhame

árvore-do-incenso Jacinto-de-água

trevo e orquidea.

bagas de ovelha

Eucalipto sombreiro

Dente-de-leão caribenha Palmeira-imperial 







Eucalyptus, castanheira

eucalipto e sabão.

jarro carambola

Carambola e Buxaceae.

eucalipto urtigas

lavandula stoechas

taraxacum, polygonum

eucalipto,silva

Dois tipos de plantas exóticas/invasoras são:o Eucalipto e a Figueira do Inferno.

sida rhombifolia e cnidosculos urens.

os dois exemplos podem ser o eucalipto e a figueira do inferno

Jurubeba e Urtiga.

ortigas musgo

ortiga, silvas

ortigas silvas

urtiga,erva-de rato,fruta-do- lobo

urtigas,silvas e erva de rato

bananilha e eucalipto

ortigã e silvas

tomate e dente de leão

Eucalipto e Pinheiro

musgo e ortigas

musgo ns 

morango maracoja

Flora,eucalipeto

Brincos-de-princesa e bananilha

dente de leao e eucalipto

estrelicia

maracujá e morango

Castanheira Dente de Leão 

buxinho , banana do mato 

Estrelícia ou Vinhatica...

eucalipto e pinus

Novelas e Eucaliptos.

Ucalito e Novelos.

Novelos, Calipto

Bananilha e eucalipto

eucalipto feiteira







plantas e flores

Pinheiro e erva.

cannabis e nicotiana obtusifolia

Eucalipto 

cannabis e cogumelos

eucalipto e alcácia

Avoadeira e Ácer.

Bananilha; Abundância

Folhado,sanguinho

Eucalipto, Maracujá de Banana

Eucalipto, e maracujá-banana

Buxo e gengibre

Abundância e Ácer

Tomate; Dente-de-leão;

Acácia, Bálsamo

Hera, e silvado

Eucalipto e o maracujá de Banana

não sei

hera e eucalipto

Silvado e Carqueja

Carqueja e feiteira

Silvado e carqueja

estrelícia, carqueja.

eucalipto e carqueja

Hera e silvado.

Silvado e craqueja

Feiteira e carqueja

Cana vieira e eucalipto.

Carqueja, silvado.

Cato

Eucalipto, maracujá de banana

N. Na tua casa existe o hábito de consumir produtos biológicos?







Nunca 13 8.5%

Ás vezes 57 37.3%

Quase sempre 57 37.3%

Sempre 26 17%

O. Refere duas vantagens dos produtos de produção biológica

São mais benéficos para a saúde; Provêm de um método de cultivo mais amigo 

do ambiente;

Não ter produtos químicos São saudáveis

São melhores para consumir.

Os produtos vêm com melhor qualidade.

a qualidade, e a variedade

bom para o ambiente e mais saudável 

que são naturais de terra e tem melhor sabor

Não contêm produtos químicos e são mais saudáveis.

Alimentaçâo mais saudável,menos produtos quimicos no nosso organismo.

Saudáveis e sem produtos quimicos

Não contém produtos químicos, e fazem menos mal a saúde 

Melhores benefícios para a saúde e a continuação da produção destes mesmos.

é bom e faz bem.

Não tem químicos e são saudáveis

Mais saudável, mais economico

São saudáveis e não contêm químicos.

Menos químicos; Menor poluição dos solos;

Saudável e bons

São mais saudáveis e têm melhor qualidade de sabor.

alface,arraçais, couve 

Não usam produtos químico prejudiciais para a saúde e são mais nutritivos.

São saudavéis Frescos

são mais saudáveis e têm mais nutrientes

são naturais e não levam produtos químicos

mais saudavel ecologico

Não ter produtos químicos É mais saudável

são naturais e não levam químicos 

são mais saborosos e saudáveis

17%
37,3%

37,3%







 

São mais saudáveis e biológicos.

adubo, agua

não tem pesticidas e mais naturais

Não sei.

maior produçao

agua , adubo 

Na sua plantação não foram usados produtos químicos. São mais saudáveis

nao se estragam tão deprssa e é mais saudável

e mais puros

São mais saudáveis e são de caseiros 

São mais benéficos para a saúde; Provêm de um método de cultivo mais amigo 

do ambiente.

Não são tóxicos nem têm outros produtos adicionados.

não dão doenças e são mais saborosas.

Não foram deittados venenos. 

https://www.google.pt/url?
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Faz bem à saúde e é mais saudável. :/

- São frescos, - São melhores para a sáude. 

tem menos produtor e mais saudavel e nos ao em casa sabemos o que tem no 

produto 

tomates,cenouras.

A sua produção dignifica o agricultor e o meio, é dada prioridade às variedades 

regionais na produção; A longo prazo é a única forma de deixarmos uma herança 

de orgulho às gerações vindouras

não tem produtos quimícos é mais saudável

sao mais saudaveis e duram mais tempo

Os alimentos são mais saborosos; O método de produção respeita o bem-estar 

animal;

são saudáveis e não e preciso gastar dinheiro 

comemos algo que é mais saudável e sabemos o que estamos a a comer

melhor alimentação e poupar dinheiro.

Não contribuem para a contaminação dos solos, águas ou atmosfera; porque não 

utilizam pesticidas nem adubos com produtos químicos de síntese. Têm um 

sabor mais rico, devido ao menor teor de água.

São mais benéficos para a saúde; Provêm de um método de cultivo mais amigo 

do ambiente







não terem pesticidas,em remedirmos químicos 

menos dinheiro gasto e sabemos os quimicos que leva.

é mais saudaveis

É bom para saúde Tem melhor qualidade. 

frescos e bons

mais vitaminas e menos produtos químicos. 

não contém químicos fazem melhor à saúde

São mais saudavéis e polui menos o ambiente.l

São frescos e são melhores para a saúde.

São mais saudáveis e sabemos que estes produtos não são tratados com 

químicos.

Não têm pesticidas e são naturais.

nao tem quimicos e é bom para a saúde

Haver pouco utilizo de fábricas.

sao + saudaveis sabemos o q pomos nelas

Duas vantagens dos produtos biológicos são: que são mais saudáveis, e deitam 

menos produtos químicos do que nos produtos comprados.

Os alimentos têm maior qualidade e interagem de forma construtiva com os ciclos 

naturais.

as duas vantagens são: não estamos a comer produtos tóxicos e sabemos o que 

estamos a comer 

Os produtos biologicos são melhores porque não levam químicos e, sabemos 

melhor com, e de onde vieram exatamente.

são saudaveis

São mais saudáveis e a sua cultivação não polui os solos com pesticidas.

Sao mais saudaveis e biologicas 

sao mais saudaveis e biologicos

n polui os solos e faz bem a saude 

nao polui os solos e e mais rico em sais.

São saudáveis e não há uso de quimicos

nao levao pesticidas

mais saudaveis poucas kalorias

são mais saudaveis

Menos tempo a cavar Mais tempo a comer

São saudáveis

sei 

nao polui o ambiente

Nao levam químicos e são mais saúdaveis.







Menos doenças; Não polui os solos

faz bem a saúde e ao ambiente

faz bem

e que vem saudaveis

Sao saudaveis,tem um sabor natural

São mais saudáveis e mais saborosos.

são mais saúdaveis e não tem muitos produtos quimicos ...

Mel ou Banana

Não contribuem para a contaminação dos solos, águas ou atmosfera O produto 

não leva produtos químicos 

É mais saudável e são mais saborosos.

Tem melhor sabor e não tem quimicos.

Tem melhor gosto, não tem tanto produto químico,..

cenoura e batata

Comida sem químicos, não prejudicar o meio ambiente.

São mais saudáveis. São menos perigosos para o ambiente.

economico e sacia a fome

Nose

Sao oferecidos pelos vizinhos ou seja, são gratuitos, têm um sabor mais 

autêntico.

alimentação saudável e menor consumo de químicos. 

Faz bem à saúde, não tem produtos químicos.

Os sabores sao melhores 

menos químicos para o ambiente e menos poluente

Não contêm substancias quimicas e não poluem os solos,

Não poluem o solo e são mais saudáveis pois não levam químicos.

Produtos mais saborosos e saudáveis

Não há tantos químicos, e por isso é melhor para a nossa saúde. reduz-se a 

poluição dos solos.

Melhor sabor e menor quantidade de químicos envolvidos nos alimentos

mais saudável, 

Não tem produtos químicos, logo não prejudicam a nossa saúde

São menos poluentes para o ambiente; E são benéficos para a saúde.

serem mais saudaveis

Não incluem produtos químicos e são mais saudáveis.

Não existe a utilização de produtos químicos.

menos fertilizantes e produtos com mais qualidades

e bom e usamos menos produtos quimicos











Não 53 34.6%

Sim 100 65.4%

Mais saudável Mais económico 

Melhor sabor e é mais saudável.

Saudáveis e sem pesticidas.

Melhor qualidade e menos poluentes.

não tem químicos e são mais saudáveis

Melhora a saúde e o bem-estar

Melhor qualidade e melhor saúde.

Os produtos bioógicos produzem menos poluição e são mais saudáveis.

Sem poluentes e melhor qualidade.

Melhora a saúde

nenhuma

P. Se existisse uma campanha de limpeza de praia, gostarias de 
participar?

Sabes que produtos pode oferecer uma floresta saudável?

sim

Não

Oxigénio

Sim.

Oxigénio.

Oxigénio 

Produtos naturais.

plantas medicinais, flores exóticas, frutos selvagens,etc 

frutos 

nao

Sim

Papel

65,4%

34,6%







 

sei 

NÃO. 

lanha

frutos 

Oxigénio, frutos

Oxigénio e ar puro.

Ar puro;cogumelos e frutos

Cogumelos, frutos

Frutos silvestres

Comida e água limpa

Madeira e produtos alimentares (por exemplo, cogumelos).

madeira ; produtos para fins medicinais 

oxigénio

agua

O oxigénio ou o papel.

Boa madeira

água e sermentes

madeira papel

Frutas e legumes 

Oxigénio e água potável

Frutas e legumes.

frutos, oxigénio, madeira, papel

Margaridas e giestas.

os produtos podem sim podem se oferecer na florestas porque não são matam 

plantas 

frutos; oxigénio

Flores bem saudáveis e boas para usar para comida (cha e outas coisas)

Madeira, cortiça, carne e lanha

Muito oxigénio.

não , não sei
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Hmmmmmmmmm, não?! Aliás,oxigénio. Acho.

Frutos tropicais 







Água, Frutos.

madeira

Madeira e oxigénio

flores saudaveis para fazer cha

Pode ser o abacaxi, o maracujá e o caju.

frutos, sementes 

amoras

frutos, sementes e ar puro.

A madeira,palitos de sorvete, lápis, cabos de talheres, cabo de vassoura, etc.

fonte de matérias-primas - madeira, combustíveis e fibras; fonte de material 

genético

oxigenio

Frutos e sementes

Madeira, frutos

fruta

frutos e oxigénio. 

frutas madeira

produtos mais saudáveis e mais naturais do que os produtos quimicamente 

tratados.

Oxigénio e folhas.

tomates , frutos secos

nao sei...............................................................................................

Os produtos que uma floresta saudável pode oferecer são produtos biológicos.

Não.

oxigénio,pape e madeira

Sim, produtos como por exemplo: batatas, nozes, castanhas, legumes, etc,...

cogumelos carne de coelho

Não sei.

Pinheiro

alimentos

frutas 

saude

erva e urzes

pinheiro

frutos, ar puro

Frutos e Plantas

Legumes

Fruta, madeira, papel,...







Nao

arvores

Nao usar pesticidas

O adubo dos animais

alguns produtos como a fruta 

Madeira,combustiveis,fibras,cereais...

Oxigénio e papel.

Oxigénio e Biocosbustivel.

Oxigénio, Biocombustível

papel e oxigénio

Todos os produtos que se podem cultivar.

ar puro madeira

ar

no

Fruta e couve.

oxigénio. 

Ar puro e frutos.

Madeira , papel 

lenha, papel

Sim, frutos e madeira.

Sim, frutos 

Frutos

Madeira, água

nao sei

Madeira, ar, e alimentos para as animais que lá vivem

madeira e ar mais saudavel

Produtos biológicos como por exemplo a couve, os brócolos, cenouras e outros 

legumes e outros frutos;

Ausência de poluição e a presença de um ar puro.

Madeira boa.

Frutas e oxigénio 

Produtos locais

madeira e folhas

Alimentos, medicamentos, matéria prima e oxigénio.

Oxigénio e matéria-prima como madeira e alimentos

frutos e oxigénio

terra para flores.

Madeira de qualidade











Medicamentos, alimentos, matéria prima e oxigénio.

Comida, água, fauna e flora.

R. Já visitaste uma floresta? Refere onde é essa floresta

Laurissilva

Floresta Laurissilva

Floresta Laurissilva.

floresta laurissilva

laurissilva

Laurissilva 

Sim, a floresta LauraSilva

Laurissilva. São Vicente/Porto Moniz.

Floresta Laurissilva e fica no concelho do Porto Moniz.

Laurissilva.

sim a floresta laurissilva

Sim. Laurissilva

Sim, a floresta Laurissilva.

sim, laurissilva

floresta laurisilva

SIM. laurissilva 

lourissilva

a floresta perto do porto moniz

Florestas Laurissilva

Sim, floresta Laurissilva 

Laurissilva - Madeira

Sim. A Floresta laurisilva

Chama-se Laurissilva e situa-se na Madeira.

A floresta Laurissilva e localiza-se na madeira.

Sim perto da minha casa

não me lembro

Não, a não ser a Laraussilva

sim atras de minha casa

Sim, floresta Laurasilva.

sim a floresta Laurissilva 

Sim.A floresta é Laurissilva.

Floresta Laurissilva 

Sim, a floresta Laurissilva







Não.

a floresta que já visitei foi uma floresta da santa

Sim. Foi a floresta Laurissilva que fica na Madeira.

Sim , já visitei a floresta laurissilva

nao

Sim a laurissilva

Sim. Madeira. 

Já visitei uma floresta. Chama-se floresta Laurissilva.

Floresta Laurissílva.

Sim, Essa floresta fica na serra perto de onde eu vivo.É a Laurissilva. :)

Sim.A flroresta Laurísilva

Santa,Porto Moniz (Laurissilva).

sim. na floresta laurissilva na madeira 

sim a floresta Laurissilva na Madeira

Laurisilva

Sim. a floresta Laurissilva.

fanal 

Florestea Laurissilva - Ilha da Madeira

sim,floresta da Madeira 

sim a laurissilva

Floresta Laurissilva, na Madeira.

sim, a floresta Laurissilva.

nao visitei 

Sim, Laurissílva

laurisilva, Madeira

Já visitei uma floresta e essa floresta é a Floresta Laurissilva.

sim a floresta Laurissilva .

Sim, a floresta Laurisilva, na ilha da Madeira.

SIM

floresta laurisilva 

Sim ,floresta Laurissilva

floresta laurissival fanal 

sim laurissilva

sim, aqui na madeira

sim, a laurissilva

nao 

sim , ja visiteu afloresta laurisilva 

Floresta Laurisílva. 







Sim a floresta laurassilva 

Floreste Lauressilva.

Laurisilva situa-se na ilha da Madeira

Laurissilva, situa-se na Madeira

sim, Laurissilva.

sim planeta terra

sim na venezuela

O fanal.

Floresta Laurissilva. 

floresta amazônia

não

Sim, floresta Laurissilva, na ilha da Madeira.

Sim, a floresta Laurissilva 

Floresta Laurissilva, Porto Moniz e S.Vicente

Laurissilva, Lamaceiros

Sim, ao lado da minha casa

Floresta laurissilva

laurissilva

Floresta da laurissilva. 

Floresta Lauríssilva, presente em toda a ilha da Madeira.

laurisilva 

Laurissilva -Madeira

Sim. A floresta laurissilva.

Laurissilva, Madeira

Sim, Laurissilva.

Laurissilva, na serra

Sim, floresta Laurissilva no Porto Moniz.

Sim, Madeira

Não

S. Com que frequência consomes em casa os seguintes alimentos 
durante o almoço/jantar?

22,9%

50,3%

20,9%



Nunca 9 5.9%

Raramente 32 20.9%

Ás vezes 77 50.3%

Quase sempre 35 22.9%

Nunca 11 7.2%

Raramente 21 13.7%

Ás vezes 56 36.6%

Quase sempre 65 42.5%

Nunca 17 11.1%

Raramente 54 35.3%

Ás vezes 41 26.8%

Quase sempre 41 26.8%

(S2) Legumes

(S3) Refrigerantes

(S4) Doces

13,7%

42,5%

36,6%

26,8%
26,8%

35,3%



Nunca 20 13.1%

Raramente 64 41.8%

Ás vezes 57 37.3%

Quase sempre 12 7.8%

Nunca 25 16.3%

Raramente 15 9.8%

Ás vezes 46 30.1%

Quase sempre 67 43.8%

Nunca 43 28.1%

Raramente 51 33.3%

Ás vezes 42 27.5%

Quase sempre 17 11.1%

T - Com que frequência consomes as seguintes alternativas de 
Pequeno-Almoço durante a semana?

(T2) Bolos

(T3) Pão/Cereais

13,1%

37,3%

41,8%

16,3%

43,8%

30,1%

27,5%

33,3%

28,1%



Nunca 5 3.3%

Raramente 8 5.2%

Ás vezes 47 30.7%

Quase sempre 93 60.8%

Nunca 31 20.3%

Raramente 28 18.3%

Ás vezes 45 29.4%

Quase sempre 49 32%

(T4) Fruta

Número de respostas diárias

60,8%

30,7%

20,3%

32%

29,4%

18,3%
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