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Segue-nos no FB:  Eco-Terruginha 

O lema para o ano 2016-2017 é: 
 “Vamos investigar… é preciso 
atuar” 
 
Iniciou-se o ano letivo com  a 

receção aos novos alunos  do 5º 

ano, lançando-lhes o desafio de 

se tornarem “detetives do 

ambiente”. 

Em outubro realizou-se a reunião dos delegados  

ambientais (DA) do 2º e 3º ciclos. 

 

 

 

 

 

Cada DA recebeu vários 

documentos relativos à sua 

função e propostas de 

atividades a realizar.  

A diretora fez a abertura 

da reunião agradecendo a 

disponibilidade de cada um para 

exercer este cargo e realçou a importância do mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A coordenadora apresentou, de forma sucinta,  o 

programa Eco-Escolas, esclarecendo os presentes para 

a importância de uma boa qualidade ambiental na 

Escola. Os DA visualizaram, ainda, um PowerPoint com 

as “Funções do Delegado Ambiental” e o seu papel 

fundamental junto dos seus pares. Foram alertados 

para a importância da mudança de 

comportamentos/atitudes em relação a todo o espaço 

escolar, não só no que se refere à separação dos 

resíduos, à poupança de água e luz, bem como à 

manutenção de todo o espaço escolar para uma 

melhoria ambiental.   

 

 

 

 

 

 

 

Alguns DA revelaram, de imediato, entusiasmo  e desejo 

de envolver os colegas da turma na participação das 

atividades/concursos, dinamizadas pelo programa Eco-

Escolas. Entretanto já chegaram ideias/sugestões  e 

propostas de atividades por parte de alguns DA. 
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O Eco-Escolas decorre às 4ªf (manhã 3º ciclo e tarde 2º 

ciclo) e 5ªf (tarde 2º ciclo) sendo coordenado por 

professores/encarregados educação. As atividades 

englobam: trabalhos na horta, alimentação saudável, 

mobilidade sustentável, monitorização de resíduos, água e 

energia, entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano os alunos podem, também, participar nos 

diferentes concursos: carros de sonho, chef fish, 

ecoescovinha, eco-código, eco-repórter do ambiente e 

outros que poderão surgir e serão atempadamente 

publicados. 

Horta/Composto 

Já se iniciaram os trabalhos na horta: limpeza do terreno, 

arrumação das ferramentas, a preparação do solo para a 

sementeira dos primeiros produtos: alfaces, coentros, couves…. 

Para além destas tarefas os alunos também são 

responsáveis pela recolha: dos restos de comida da 

cantina e as borras de café do bar dos professores 

que são utilizados na compostagem. O composto 

resultante será posteriormente utilizado como 

fertilizante. 

 

 

 

 

 

 

Global Action Days (GAD)  

 Dia Internacional Eco-Escolas 

 

Este ano o GAD vai decorrer nas semanas de 7 a 11 

de novembro e 24 a 28 de abril. Com este desafio 

pretende-se pôr em prática ações, em prol do 

Ambiente, que tornem o dia-a-dia mais sustentável.  

Sê criativo! Planeia a tua ação! 

Todas as atividades são importantes: seja tratar da 

horta, vir para a escola de bicicleta, cuidar da nossa 

alimentação/vender produtos biológicos, separar 

resíduos, etc. 

Junta-te a nós no dia 9 de novembro e vem com uma 

peça de vestuário cor VERDE! 

 

 

 

 

 


