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1. Dia da Terra 
  

A 22 de abril comemora-se o Dia da Terra, ou oficialmente Dia Internacional da Mãe Terra, data 
criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2009, para marcar a responsabilidade coletiva 
de promoção de uma maior harmonia com a nossa Casa Coletiva - a Terra - e assim contribuir para um 
maior equilíbrio entre os seus 3 mais importantes vetores: a economia, a sociedade e o ambiente. 

A Comemoração do Dia da Terra, ao qual nos associamos desde já, tem este ano um desafio muito 
claro: Conhecer para Amar, até porque só se pode proteger aquilo que verdadeiramente se conhece. 
Assim, hoje serão oferecidos a todas as Eco-Escolas do Município dois exemplares do livro «O Planeta 
Limpo do Filipe Pinto» para exploração em Comunidade Escolar, pretendendo-se que funcione como 
uma ferramenta pedagógica e divertida na promoção da educação ambiental junto das Crianças e 
Jovens, e simultaneamente possa ser um importante impulso para que os Educadores e Professores 
possam fomentar a tal consciência Ambiental em toda a nossa mais nova ou jovem Comunidade! 
Os livros passarão depois a integrar as respetivas Bibliotecas Escolares. 
 
 

2. Rota das Eco-Escolas 
 

Terá igualmente inicio neste dia 22 de abril a iniciativa “Rota das Eco-Escolas”, promovida a nível 
nacional pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e à qual a Câmara Municipal de Ílhavo desde 
logo se associou. 

O objetivo é que se dinamize uma rota entre as Eco-Escolas do Município, da mais distante para a 
mais próxima da Câmara Municipal, assumindo que esta seja promovida recorrendo aos diversos tipos 
de Mobilidade Sustentável (tema do ano daquele projeto nacional de educação ambiental). 
Naquela rota circulará – de Eco-Escola para Eco-Escola – uma bandeira verde e um pergaminho para 
registo das sugestões e compromissos da Comunidade Escolar no âmbito da Mobilidade Sustentável, 
assumindo a Câmara Municipal o compromisso de concretizar pela menos uma das sugestões ali 
veiculadas. 

  
Eco-Escolas Participantes: 
 
Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo/Resposta Social da Gafanha da Nazaré 
Obra da Providência 
EB 2,3 da Gafanha da Nazaré 
Escola Secundária da Gafanha da Nazaré 
Escola 2,3 da Gafanha da Encarnação 
JI da Gafanha de Aquém 
JI e EB1 da Chousa Velha 
Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo/Resposta Social da Lagoa 
EB1 de Ílhavo 
Centro Paroquial de Ílhavo 



Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo/Resposta Social da Malhada 
Centro Escolar da Coutada 
Centro Escolar Sra do Pranto 
Escola Secundária João Carlos Celestino Gomes 
EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto (Ílhavo) 
  


