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Hoje, 1/4 das escolas públicas do ensino básico e secundário participam no Eco-Escolas, projeto que já está
implementado em mais de 75% dos municípios do País!
O Município de Ílhavo há muito figura no «top 3» Nacional, a que alia já o importante facto de se apresentar com mais
de 90% da sua Rede Escolar distinguida com a Bandeira Verde de Eco-Escola!
Alguns dos muitos projetos que dão corpo a um enorme e reconhecido empenho, persistência e qualidade do trabalho
desenvolvido no âmbito deste projeto, têm funcionado como perfeitas Ideias Verdes conjugando o dinamismo com
a pró-atividade. Hoje damos conhecimento público de apenas alguns desses muitos projetos, numa altura em que
se assinalam 15 anos de existência do Eco-Escolas, projeto que serve base a todo o desenvolvimento da Educação
Ambiental Municipal!

Reutilização de papel na reprografia para impressão
a custos inferiores

Dando sequência aos dois grandes objetivos do Município na Gestão dos Resíduos -
Redução da sua produção e máxima valorização material (Reciclagem) - a nossa Eco-
Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes de Ílhavo vai lançar um projeto
inovador, proposto pelos próprios Alunos e a que o respetivo Executivo deu total apoio.
Assim, as folhas de papel impressas e/ou fotocopiadas que normalmente iriam para a
Reciclagem passam a experimentar uma “nova vida”: o verso passará agora a ser
Reutilizado na reprografia da escola para fotocópias e impressões a um custo inferior.

Concurso Global Youth Music Contest “Rio+20”

Está já a decorrer até 30 de abril a votação on-line para o concurso «Global Youth Music
Contest Rio+20» e no qual a participação do Município de Ílhavo estará a cargo dum
grupo de alunos (os PéDescalço, com a música Shine Away) da nossa Eco-Escola
Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes de Ílhavo.
A mobilização e a participação de todos para a votação on-line é agora fundamental,
de forma a valorizar o profundo, criativo e empenhado trabalho desta nossa Eco-Escolas
e dos seus Eco-Alunos!
Os dois vencedores à escala global interpretarão os seus temas durante aquela importante
Conferência que terá lugar no Rio de Janeiro em junho.

(link: http://www.global-rockstar.net/shine-away)

7 Maravilhas, 7 Mandamentos
para as Praias de Portugal

Sob o mote «A tua Praia precisa de ti!» a ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa)
lançou o desafio Nacional a todas as Eco-Escolas de criarem uma declaração de objetivos
através de um código de conduta sustentável com “7 Mandamentos”com vista à adoção
de comportamentos e ações conducentes a uma gestão mais sustentável das praias
costeiras e interiores de Portugal.
A representação do Município de Ílhavo ficará a cargo da nossa Eco-Escola Secundária
da Gafanha da Nazaré.
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Na próxima edição daremos nota dos projetos
mais inovadores das nossas Eco-Escolas
dos 2.º e 3.º Ciclos.


