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Fevereiro/Março 2016

Conselho Eco-Escolas
No dia 14 de março realizou-se a 2ª reunião do
Conselho Eco-Escola. Depois de apresentar os seus
colaboradores, a coordenadora do projeto, Conceição
Marques, agradeceu a presença da representante da
Junta de Freguesia de São João das Lampas e Terrugem,
Dina Serra, da representante da Câmara Municipal de
Sintra, Ângela Almeida e de todos os alunos que
participam no Eco-Escolas juntamente com os
delegados ambientais de cada turma. Relembrou o lema do presente ano
letivo: “O tempo está a passar...é preciso atuar!”

Foram apresentadas, em PowerPoint, algumas das atividades realizadas
pelos alunos Eco-Escolas, das quais se destacaram: o clube dos “Ecocriativos”, onde se criam produtos com materiais reutilizáveis, com a
professora Rosa Gomes e a Brigada da Horta, com a colaboração da
encarregada de educação, Sónia Azevedo e da agricultora Rosa Gairifo.

Green Chef
A Cátia Zagalo, a Filipa Domingos e a Ana
Margarida Silva participaram no
Concurso Green Chef, da DECOJovem,
tendo sido premiadas pelo empenho na
realização do vídeo.

JRA
Os alunos JRA apresentaram as
reportagens que realizaram durante o
2º período, em particular a reportagem
da Mariana Alegre sobre a Mobilidade
Sustentável
intitulada:
“VEÍCULOS
ELÉTRICOS: UMA APOSTA PARA O
FUTURO”.
Esta reportagem foi vencedora, a nível
nacional, como a melhor reportagem do
mês de fevereiro.

Segue-nos no FB: Eco-Terruginha
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PowerUp - uma aula energética
No âmbito do projeto PowerUp, quatro alunos do 8º ano (Mariana
Alegre, João Lobo, Vasco Jesus e Tomás Martins) deram uma aula sobre a
energia a alguns alunos do 5ºC, tendo destacado a importância da
poupança da mesma e referindo algumas das consequências da utilização
das energias renováveis e não renováveis.

Os alunos utilizaram a aplicação PictureThis para identificar as
árvores e registar as suas características, com Fevereiro/Março
a ajuda dos 2016
professores Rita Roda, Cristina Raposo e Joaquim Charrua.

Animais em vias de extinção
Os alunos Eco-Escolas, do 2º ciclo, que trabalham à 5ª feira com a
professora Eugénia, fizeram uma pesquisa sobre os animais em vias de
extinção. A exposição dos trabalhos decorreu durante a Semana da
Primavera.

As Árvores da Minha Escola
Os alunos Eco-Escolas juntamente com alguns do 8º
ano, no âmbito da disciplina de Ciências Naturais,
participaram no concurso “As árvores da minha escola”
que teve como objetivo a identificação das árvores e
das plantas em geral existentes na escola. Para além
disso, pretendeu estimular a realização de atividades ao ar livre, no
recinto escolar, tendo como inspiração a floresta, de modo a
reconhecerem as plantas autóctones existentes na escola.

Os alunos apadrinharam as árvores da escola e cada ecoestudante procurará ter um cuidado particular pela sua
árvore/arbusto.
Mariana Alegre e Conceição Marques
Segue-nos no FB: Eco-Terruginha

