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GLOBAL ACTION DAY
DIA INTERNACIONAL ECO-ESCOLAS
O Global Action Day (GAD) foi celebrado nos dias 9, 10 e
11 de novembro. O Dia Internacional Eco-Escolas
pretendeu alertar a comunidade escolar para a
importância de uma mobilidade sustentável e uma
alimentação saudável e sustentável – tema do ano –
através da realização de várias atividades.

Na escola, decorreu o "Mercadinho deFevereiro/Março
produtos 2016
biológicos", através do qual toda a comunidade teve a
oportunidade de descobrir o que o universo do
biológico nos pode oferecer. Entre muitos outros
produtos, pudemos encontrar frutas, legumes,
hortaliças e leguminosas cultivados por meio de
processos livres de químicos.

Iniciou-se o dia, de forma simbólica, com a deslocação
de bicicleta, por parte de dois professores, que fizeram o
percurso para a escola, desde Chilreira (localidade perto
da Escola).
Em simultâneo, foram confeccionadas outras
"especialidades", a saber: crepes recheados com
compota biológica, espetadas de fruta, bolos caseiros,
sumos naturais,
chás quentinhos e
saborosos, tendo
sido
muito
apreciados
por
todos aqueles que
os saborearam.
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No Âmbito da disciplina de Educação Fevereiro/Março
Física a
2016
professora Mª João Corte Real, elaborou um
inquérito sobre hábitos de vida/alimentação saudável
que foi preenchido pelos seus alunos do 8ºano, por
forma a sensibilizá-los para esta temática. No final da
aula de educação física numa turma do 7º ano, a
professora ofereceu uma maçã aos alunos, como
forma de incentivo para a prática de consumo de
fruta e de uma alimentação saudável a par com a
prática de atividade física.

No exterior, vários alunos Eco-Escolas continuaram,
como habitualmente, os trabalhos na horta,
acompanhados pela professora Rosa Gomes e Catarina
Pardal, Encarregada de Educação.

“Consumer Talk - Sabes o que estás a comer?”
Dia 11 de novembro a DECOJovem realizou várias sessões
com alunos do 5º, 6º, 7º e 9º anos e a alunos de um CEF. A
DECOJovem informou os jovens consumidores para a
melhor e correta interpretação dos rótulos, dos produtos
alimentares, principalmente para os ingredientes que
estes contêm.

Foi lançado o concurso da recolha de escovas de
dentes usadas. Com os Eco-Terruginhas fez-se a
inauguração do Eco-Ponto: o EcoEscovinha.

Segue-nos no FB: Eco-Terruginha

