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ECO-CÓDIGO 2015/2016
No Conselho Eco-Escola foram escolhidas as 12 frases
que integram o ECO-CÓDIGO 2015-2016, que se
encontram publicadas no FB Eco-Terruginha.

Este trabalho resultou do empenho e participação dos
alunos no concurso lançado no início de Janeiro, no
qual se pretendia elaborar frases que expressassem
uma ação concreta sobre um tema do Programa EcoEscolas: energia, resíduos, água, agricultura biológica,
biodiversidade, mobilidade sustentável, floresta, mar,
alterações climáticas, ruído…. Com estas frases
procura-se incrementar na comunidade escolar uma
cidadania ambiental.
Os alunos vencedores do concurso Eco-Código foram:
-6ºC: Rita Araújo, Mariana Alegre e Duarte Santos
-5ºE: Madalena Costa

Mariana Alegre:
-Para um bom futuro colher, frutas e legumes deves
comer.
-Para horta adubar o composto devemos usar.
-Energia deves poupar para o ambiente ajudar
-Vamos todos poupar energia para o mundo encher
de alegria.
-Para o mundo não poluir menos luz vais consumir.
-Da chuva água vais aproveitar para da torneira não
gastar.
Duarte Santos:
-A água é um bem essencial para a vida e, por isso,
tem de ser protegida.
5ºE- Madalena Costa:
-Se vejo papéis no chão dirijo-me ao papelão!
Passatempo CARRO DE SONHO
Duas alunas do 6ºA obtiveram os
1º e 2º lugares no Passatempo da TOYOTA
CARRO DE SONHO. Parabéns!

1ºLugar
PASSATEMPO CARRO DE SONHO DA TOYOTA

As frases dos alunos vencedores:
Rita Araújo:
-Reutilizar, reciclar, reduzir é uma forma muito boa
para um futuro melhor existir.
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2ºLugar
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NÃO SOU O ÚNICO …HÁ 20 ANOS
Também os Eco-Terruginhas quiseram participar na
comemoração dos 20 anos do Programa Eco-Escolas em
Portugal (1996-2016). O desafio lançado consistia na
criação de um vídeo por cada escola aderente,
homenageando simultaneamente uma banda portuguesa
conhecida e admirada pelas várias gerações, que há 20
anos concretizam no terreno o Eco-Escolas.
A coreografia foi gravada no Moinho de São João das
Lampas, local emblemático da nossa freguesia e
representativo do nome da nossa Escola.
Ao longo do 2º período realizaram-se os ensaios com a
participação e empenho dos alunos Brigadas Verdes.
Esta iniciativa pretendeu:
- promover atividades que inspirem modos de vida mais
sustentáveis, através da prática da dança e exercício físico;
- dinamizar e consolidar a rede Eco-Escolas através da
participação num projeto coletivo;
- dar a conhecer diversos concelhos de Portugal onde
existem Eco-Escolas;
- divulgar as escolas e a música portuguesa na rede
internacional Eco-Schools.
O vídeo pode ser visto em:
https://youtu.be/jTzybvmqvzE
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