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SABIA QUE ...

O Ecoponto está cheio... o que devo fazer?!?...

Não deixe na rua os resíduos que separou, caso contrário a boa ação
transforma-se num gesto nocivo para o Ambiente. Se possível, dirija-se ao
ecoponto mais próximo ou ao Ecocentro Municipal.

NOTA AMBIENTAL

No âmbito da dinamização do projeto Eco-Escolas durante o ano letivo 2010/2011 e assim das visitas para o efeito
promovidas pela Direção Regional da Educação sob supervisão da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) -
Coordenador Nacional, a nossa Eco-Escola do Centro Escolar de Vale de Ílhavo foi distinguida durante o Seminário
Nacional Eco-Escolas, que teve lugar no Município de Beja de 3 a 5 de fevereiro, como «Eco-Escola de Qualidade»,
ficando agora entre as nomeadas a nível Nacional que, mediante o desempenho ambiental em 2012, podem atingir
a distinção de «Eco-Escola de Excelência».
Esta é já a segunda Eco-Escola do Município a merecer a distinção, depois de em 2011 a Escola Secundária da
Gafanha da Nazaré ter sido igualmente considerada como de Eco-Escola de Qualidade!

«Sabias que podes plantar uma ideia? E que dessa ideia pode crescer uma árvore?»
- Este é o desafio que a Tetra Pak faz a todas as Eco-Escolas Nacionais: puxar pela
imaginação e criar uma árvore com embalagens da Tetra Pak. O tema é “a proteção
da floresta”.
Os trabalhos serão divididos em 3 escalões diferentes, de acordo com o ano de ensino
que a maioria frequenta: jardins de infância e 1º ciclo; 2º e 3º ciclos; ensino secundário/
profissional e ensino superior.
A Eco-Escola que tiver a árvore mais original recebe 1000 euros para se tornar ainda
mais ecológica!
Prazo limite para a inscrição: 21 de março, Dia da Árvore.

(Para mais informações, consultar o regulamento em www.simvamoscriarumaarvore.pt.)

“Sim, vamos criar uma árvore!”
- Passatempo 2012 Tetra Pak para as Eco-Escolas
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