
O Programa Eco-Escolas® parte para o seu 17.º ano de implementação em Portugal (14.º no nosso Município),
motivado pelo facto de este ser justificadamente um projeto marcante no contexto Nacional e Internacional na área
da Educação Ambiental. Efetivamente o envolvimento e a participação, a formação e a procura da qualidade, são
recursos que aliados à criatividade e ao empenho dedicado dos Estabelecimentos de Ensino fazem do projeto uma
referência.

Foi assim, que a Rede Portuguesa de Eco-Escolas® contribuiu decisivamente para que Portugal fosse aquele que
mais ações concretizou no denominado World Days of Action - Dia Internacional Eco-Escolas®.

Hoje damos conhecimento público de apenas alguns dos muitos projetos que à Escala Municipal vão sendo
dinamizados e que dão expressão a um enorme e reconhecido empenho, persistência e qualidade no trabalho
desenvolvido.

Validação da Qualidade nas Eco-Escolas

Ílhavo, um dos Municípios Nacionais de referência no projeto Eco-Escolas®, inscreveu
mais um Estabelecimento de Ensino - o Centro Escolar Sra. do Pranto - como Eco-
Escola® de ELEVADA QUALIDADE, obtendo uma pontuação acima dos 80% na auditoria
externa que para o efeito recebeu!
Aquela auditoria é promovida pela visita de representantes da Comissão Nacional Eco-
Escolas que para além de reforçar as boas práticas e sugerir melhorias, pode conduzir,
como foi o caso, a distinções superiores!

Ação “Eu gostei - tu vais gostar”

Na semana dedicada à Prevenção de Resíduos, a Eco-Escola Secundária da Gafanha
da Nazaré desencadeou uma ação de solidariedade “EU GOSTEI - TU VAIS GOSTAR!”,
que constou na recolha de peças de vestuário usadas junto da respetiva Comunidade
Escolar.
Assim, com a mobilização de Alunos, Funcionários e Professores foram recolhidas 1500
peças de vestuário usadas que, doadas à Associação de Apoio à Vítima (APAV), fizeram
desta ação um enorme sucesso a todos os níveis.

Projeto “Zona Verde: Cidadania responsável com Energia”

A nossa Eco-Escola dos 2.º e 3.º Ciclos da Gafanha da Encarnação lança projeto
inovador na área das Energias Renováveis - na qual têm desenvolvido apurado trabalho,
com mudanças substanciais na organização da própria Escola - e cujo objetivo principal
passa pela criação de um espaço público de verificação e utilização da energia renovável
do sol para carregamento de pilhas, baterias, telemóveis, media players, computadores
portáteis, bicicletas elétricas, no fundo tudo o que a comunidade escolar utiliza em
termos de energia portátil.

Projeto “Aldeia dos Ninhos”

Os alunos do Clubeco da Eco-Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Gafanha da
Encarnação numa parceria com as disciplinas de Educação Visual e Tecnológica e
Educação Tecnológica construíram a denominada Aldeia de Ninhos. Assim, os alunos
do 3º ciclo construíram os ninhos enquanto os do 2º ciclo ficaram com a tarefa de
proceder à sua pintura. Posteriormente, foram colocados numa das árvores do jardim
da entrada da Escola, numa perspetiva de aumentar a biodiversidade da escola.
Aguardam agora a chegada da primavera e dos seus respetivos inquilinos.

Projeto “Árvore das Estações e das Sensações”

Durante este ano letivo 2012/2013 surgiu um novo desafio ao Centro Infantil da Lagoa
- Pré-Escolar, que se prende com a participação pela primeira vez no programa Eco-
Escolas, já reconhecido por toda a comunidade Escolar por encorajar ações e reconhecer
o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola no âmbito da Educação Ambiental.
Assim, o grupo dos 4/5 anos tem desenvolvido uma série de iniciativas, de entre as
quais se realça aquela que deu origem à nossa árvore de Natal (construída reutilizando
pacotes de bebida em cartão), mas que rapidamente se transformou na “Árvore das
Estações e das Sensações” da nossa Valência, assumindo sempre uma decoração
diferente com a mudança da Estação do ano, num recurso à Reutilização de Materiais
e com a colaboração ativa da Família.
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SABIA QUE ...

As garrafas de água de plástico podem dar origem à fibra necessária para criar
uma malha polar?!?
Partilhe esta curiosidade com aqueles que ainda não Reciclam!

Consigo a Reduzir e a Separar, e connosco a Reciclar o Ambiente fica a ganhar!

NOTA AMBIENTAL


