
O dia 22 de abril acolhe a comemoração do Dia Mundial da Terra, criada, então em 1970, para alertar para os 
níveis de poluição e levando à criação da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA). A partir de 1990, 
o dia 22 de abril foi adotado mundialmente como o Dia Mundial da Terra, dando um grande impulso aos esforços de 
reciclagem a nível mundial e ajudando a preparar o caminho para a Cimeira do Rio (1992).

Hoje, o Dia da Terra assume o firme propósito de despertar em todos o compromisso de preservação do ambiente 
e da sustentabilidade da Terra: dentro de casa; no beco ou travessa; na Cidade; na Freguesia; no Município; no País 
e no Planeta.

Dá-se nota pública de alguns desses bons compromissos de sustentabilidade. 

Dia da Terra
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SABIA QUE...
A Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, 510 milhões de 
km2 de área total e que 97% da superfície da Terra é composta por 
água?!?
Que se estima que mais de 7 bilhões seja a população humana atual 
da Terra?!?
E que o seu ponto mais alto é o Everest no Nepal – China, com 
aproximadamente 8.800 metros?!?

Agora faça também a sua parte: cuide do Planeta, afinal esta é a nossa 
casa!

A campanha municipal «Um Aluno, Um Ecoponto» tem como objetivo dotar 
todos os alunos que frequentam os Estabelecimentos de Ensino de Ílhavo, bem 
como os respetivos Docentes e Pessoal Auxiliar, com um ecobag – ecoponto 
do tipo doméstico, dando assim sequência ao forte investimento municipal na 
Política dos 5 R’s como prioridade para a gestão dos Resíduos Sólidos Urba-
nos.

No Dia da Terra a execução material desta campanha merecerá mais um 
momento de destaque especial com a atribuição de 80 ecopontos do tipo do-
méstico às Crianças que frequentam as nossas Eco-IPSS: CASCI e Centro Pa-
roquial de Ílhavo.

Campanha “Um Aluno, Um Ecoponto”

O Centro Escolar da Sra. do Pranto comemora o Dia da Terra dando a co-
nhecer à sua Comunidade Escolar as principais mais valias ambientais decor-
rentes da mudança então operada da antiga Escola para o novo Centro Escolar, 
adotando assim a velha máxima «ninguém pode proteger aquilo que desconhe-
ce».

Aquela “viagem guiada” procurará dar a conhecer os aspetos mais inovado-
res nas diferentes áreas da Sustentabilidade – resíduos, água e energia – mais 
valias importantes para a diminuição da pegada ecológica do Espaço Escolar 
e como base à adoção de comportamentos ambientalmente mais equilibrados 
quando em contexto familiar.

“Meninos: mudámos a Escola”


