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Olimpíadas Ibero-Americanas de Biologia 2013
Após ter obtido o 4.º lugar nas Olimpíadas Nacionais de Biologia – que lhe valeu o passaporte para a participação
na Argentina – o nosso Alexandre Castro, aluno exemplar da nossa Eco-Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino
Gomes de Ílhavo, obteve a Medalha de Prata nas Olimpíadas Ibero-Americanas de Biologia, realizadas entre 1 e 8 de
setembro naquele país sul-americano.
A promoção do estudo das Ciências Biológicas, o estímulo pelo desenvolvimento educacional de jovens talentos
na área e o fortalecimento dos laços de amizade e de cooperação entre os países participantes são os principais
objetivos deste evento mundial.
A participação em 2013 foi, segundo a Ordem dos Biólogos, “a melhor representação de sempre” do nosso País
e para a qual foi determinante a brilhante prestação deste nosso Eco-Mosqueteiro.
Aqui damos nota pública do orgulho pelos excelentes resultados obtidos!

Novo Ano Letivo
Bons gestos de Cidadania e de Cooperação no arranque do ano letivo
2013/2014 passam também pela real possibilidade de Reutilização dos Livros
Escolares.
Nesta sequência, os cidadãos em geral, alunos em particular, são convidados a ceder gratuitamente os livros escolares que já não lhes sejam úteis, bem
como, em alguns casos, de assim poderem usufruir do “banco de livros”, a que
tais gestos conduzem, levando gratuitamente qualquer outro livro que lhe possa
vir a interessar.
A nossa Eco-Escola Secundária da Gafanha da Nazaré é um excelente
exemplo na promoção destas boas e saudáveis práticas de Cidadania no Município de Ílhavo.
A Câmara Municipal de Ílhavo deseja um bom ano letivo a toda a sua Comunidade Escolar.

DICA AMBIENTAL
Ao mesmo tempo que promove a Reutilização dos Livros Escolares,
aproveite o início do ano letivo para promover as boas práticas de
reciclagem das folhas, dos cadernos e dos dossiers usados que lá em
casa já não necessários.
Onde? No Ecoponto azul, claro!
Bom ano letivo!
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