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Acompanhados pelas professoras Conceição Marques, 

Ana Mantero e Helena Silva, dez dos nossos Eco-

terruginhas viajaram até Aveiro para participarem na 

festa das Bandeiras 

Verdes. 

Durante a manhã, 

enquanto o Pedro 

Silva, o Bruno Luz, a 

Bruna Correia, a Inês 

Altavilla, o Vasco 

Jesus, a Mariana e o 

Rodrigo Alegre, o 

Tiago Caetano e o 

Manuel Lorena tiveram a oportunidade de observar uma 

mostra de várias atividades relacionadas com a ética 

ambiental (jogos didáticos, trabalhos manuais, carrinhos 

de pedais, bicicletas, fotografia, quintas biológicas, 

projetos ambientais), o Tomás Martins e a coordenadora 

participaram na conferência de imprensa, com todas as 

outras escolas premiadas nas várias 

atividades/concursos realizados ao longo do ano.  

A nossa escola foi 

premiada no 

concurso das Hortas 

Bio e no desafio 

“UHU 2016 | Photo 

Wall.” 

 

Cerca de 5.000 alunos de todo o país, desde o pré-

escolar ao ensino superior, reuniram-se em torno 

de um ideal comum – a defesa da Natureza e de um 

estilo de vida humana sustentável – para festejar os 

20 anos de existência do Programa Eco-Escolas. 

Da parte da tarde foi o culminar deste festejo 

ecológico com o concerto da famosa banda Xutos e 

Pontapés. Todos dançaram e cantaram ao som de 

músicas como “O Homem do Leme” ou “Eu não sou 

o Único”. 

  

 

 

 

 

 

No final da festa foi entregue o galardão Eco-

Escolas, que premeia um ano de trabalho em prol 

do bom ambiente e de uma escola mais 

sustentável.   

Regressámos orgulhosamente à Terrugem com a 

nossa Bandeira Verde 2016 que vai servir de 

inspiração para continuar o nosso Eco-trabalho na 

escola.  
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TESTEMUNHOS  ECO-ESCOLAS | 20 ANOS 

A Associação Bandeira Azul da Europa celebra os 20 

anos de implementação do Programa em Portugal. 

 

Conceição Marques 
Professora EB Alto dos Moinhos 
 
Há seis anos que coordeno a equipa 
que dinamiza o programa Eco-
Escolas na Escola Básica do Alto dos 
Moinhos, situada na Terrugem, em 

Sintra. Desde 2010 que o caminho percorrido tem 
sido muito enriquecedor para todos nós, pois 
reconhecemos cada vez mais a importância de 
cuidar e de amar a Natureza, de proteger e de 
respeitar a nossa única morada enquanto humanos: 
a Terra.  
Se consideramos que a defesa do ambiente se 
revela uma das grandes prioridades do século XXI, 
se temos contribuído decisivamente para 
desenvolver a literacia ecológica da comunidade 
educativa, motivando-a a intervir e a viver num 
mundo sustentável, se os nossos alunos – os “Eco-
Terruginhas” – e os seus familiares já não 
consideram o lixo, um lixo, mas sim um recurso, 
então, podemos testemunhar que já foram dados 
alguns passos essenciais em direção a uma 
verdadeira cidadania planetária.  
Viva o programa Eco-Escolas! 
 

 

Mariana Alegre 
Aluna EB do Alto dos Moinhos 
 
A minha experiência no Eco-Escolas 
foi incrível! Ajudou-me a ligar mais 
com a minha escola. Aprendi muito e 

informei quem não sabia. Adorei as VE. Conheci 
pessoas novas e aprendi mais sobre a reciclagem. 
Acho que é uma atividade muito importante para 
todos nós. 

 

 

 

 

 

 

Vasco Jesus 
Aluno EB do Alto dos Moinhos 
 
O que gostei mais foi do convívio nos 
dias do Eco-Escolas e de aprender 
mais sobre o ambiente. 

 
 
Inês Altavilla 
Aluna EB do Alto dos Moinhos 

 

O Eco-Escolas para mim é aprender 
a ajudar o ambiente. O que gostei 

mais no Eco-Escolas foi cuidar da horta e fazer 
um passeio com todos os alunos do Eco-Escolas. 
 

Catarina Pardal 
Encarregada de Educação  
 
Quando a minha filha chegou a 
casa motivada e empenhada no 
programa Eco-Escolas, fiquei 
agradavelmente surpreendida. 
Desafiou a família a tomar 

consciência da importância do ambiente não só 
na escola, mas também na nossa vida pessoal, 
familiar e comunitária. 
A experiência está a ser fantástica! Alterámos 
hábitos de consumo e de reciclagem. Temos 
agora mais consciência dos nossos atos e somos 
uma família que quer preservar o ambiente. 
A nossa família agradece ao programa Eco-
Escolas. 
 

Outros testemunhos aqui: 

http://ecoescolas.abae.pt/testemunhos20anos

ecoescolas/  
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