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Com o objetivo de despertar a consciência comum para a importância de melhor cuidarmos da nossa Terra,
nomeadamente ao nível da qualidade do ar, da água e dos solos, ou na conservação da biodiversidade; e do mesmo
modo na tentativa de potenciar as soluções que permitam a reciclagem dos materiais, com preservação dos recursos
naturais e proteção das espécies ameaçadas, é comemorado o Dia da Terra a 22 de abril.
Assim, porque no Dia da Terra todos estamos convidados a participar em atividades que promovam a saúde do nosso
planeta, tanto a nível global como regional e local, damos nota pública de mais Ideias Verdes agora das nossas Eco-
Escolas dos 2.º e 3.º Ciclos, numa conjugação ót ima do dinamismo com a pró-at iv idade.

clubeco

Ideia diferente de duas Docentes da nossa Eco-Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da
Gafanha da Encarnação conduz à criação, no início do ano letivo 2010/2011, do
denominado clubeco, um clube amigo do ambiente e que abarca todas as atividades
do Eco - Escolas.
Dele fazem parte os alunos daquele Estabelecimento de Ensino que mais diretamente
pretendem participar no desenvolvimento de projetos e atividades na área do Ambiente,
tendo inclusive conduzido à criação dum blog.

(mais informações: http://clubecoaege.blogspot.pt/)

Hortas Verticais

Dando seguimento ao objetivo municipal de Redução dos Resíduos, a Eco-Escola Básica
dos 2.º e 3.º Ciclos da Gafanha da Nazaré promove a dinamização do conceito das
denominadas hortas verticais. O objetivo passa pela promoção de projetos de
COMPOSTAGEM em espaços reduzidos, recorrendo também para o efeito à Reutilização
de materiais (no caso garrafas de plástico).
A primeira fase - construção das hortas e plantação das diferentes espécies (plantas
aromáticas: tomilho, segurelha e mangerona; e petúnias de diversas cores) - já teve
lugar no passado dia 12 de abril, dia em que todas as 21 turmas daquele Estabelecimento
de Ensino lhe deram expressão máxima. Seguir-se-á a fase de montagem das respetivas
hortas na vertical, assim que as plantas atinjam o tamanho adequado.
Este é um projeto que está a ser testado à escala piloto, sob orientação dos Docentes
de Ciências da Natureza/Naturais e com colaboração dos Docentes que Coordenam
o projeto Eco-Escolas.

Planeta cor de Água

O nosso planeta chama-se Terra, mas poderia chamar-se planeta cor de ÁGUA. Este
é o mote que serve de guia à exposição com o mesmo nome que a nossa Eco-Escola
dos 2.º e 3.º Ciclos José Ferreira Pinto Basto de Ílhavo terá patente para a exploração
da temática da Água entre a sua Comunidade Escolar, com o patrocínio da VODAFONE.
Se hoje é quase trivial assumir que mais de 70% da superfície terrestre se encontra
coberta pela imensa mancha azul dos oceanos, há muitos séculos atrás pensava-se
que o mundo era sobretudo formado por terra firme.
A exposição estará patente naquele Estabelecimento de Ensino a partir do dia 2 de
maio.
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