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Campanha “Eco-Rabisca II”

O Município de Ílhavo, em parceria com a SUMA, inicia hoje a campanha “Eco-Rabisca II”, no âmbito do trabalho
que tem vindo a ser desenvolvido no Município, em matéria de Educação e Sensibilização Ambiental.
Transmitir regras ambientais de sustentabilidade e Cidadania, no que aos resíduos diz respeito, de forma a estimular a introdução da mudança nas rotinas familiares diárias é o principal objetivo desta campanha, com recurso à
exploração de um caderno de ﬁchas de atividades lúdico-pedagógicas, “Eco-Rabisca II”, que aborda várias temáticas
relacionadas com a gestão doméstica dos resíduos, como a deposição de pequenos lixos, o acondicionamento e
deposição de resíduos indiferenciados, a reciclagem e a reutilização.
A campanha decorrerá, através de contacto pró-ativo, durante 7 dias e abrangerá os Estabelecimentos de Educação Pré-escolar e Instituições de Solidariedade Social que se encontram a dinamizar o projeto Eco-Escolas no
presente ano letivo.

Elevada Qualidade nas Eco-Escolas
Ílhavo, um dos Municípios Nacionais de referência no projeto Eco-Escolas®,
inscreveu 4 Estabelecimentos de Ensino – o Centro Escolar da Coutada; o Jardim de Infância de Referência para a Educação Bilingue de Alunos Surdos, Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Gafanha da Encarnação e o Centro Escolar da
Sr.ª do Pranto – como Eco-Escolas® de ELEVADA QUALIDADE, obtendo uma
pontuação acima dos 80% na auditoria externa que para o efeito receberam!
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!

NOTA AMBIENTAL...
Muitos pais portugueses já ensinaram os seus ﬁlhos a separar os
resíduos.
Noutros casos, foram os pequenotes a instruir os papás na arte da
reciclagem.
Uma coisa é certa: em casa, no ecoponto ou no Ecocentro, o importante
mesmo é separar para reciclar os resíduos!
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