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Clube do Ambiente
Um espaço para pensar e agir!
Queres fazer mais pelo ambiente?
Então junta-te a nós!

Ano letivo 2015/16
Precisamos aprender a cuidar de nós mesmos, do outro e do Ambiente em que vivemos.
Maria Alice Setúbal

Clube do Ambiente no Facebook
O Clube do Ambiente é um clube de utilidade escolar,
com o objetivo de promover o desenvolvimento e bem-estar
em termos ambientais da comunidade escolar. Está em
funcionamento no ano letivo 2015/2016, desde a primeira
semana de outubro, uma vez por semana, à terça-feira entre
as 16h10 e as 17h45, durante 90 minutos, na sala 1.5,
estando inscritos até ao momento 23 alunos do 3.º ciclo e
Secundário. …Ver mais

Geração Depositrão 8

2.ª Recolha – de 4 a 22 de abril
De Geração para Gerações
O Clube do Ambiente da nossa escola através do
Programa Eco-Escolas associou-se ao projeto Geração
Depositrão. Fruto de uma parceria entre a ERP Portugal e o
Programa Eco-Escolas (ABAE), o projeto Geração Depositrão
visa (in)formar as crianças e jovens e através deles a
população em geral, acerca da importância do adequado
encaminhamento dos Resíduos de Equipamentos Elétricos e
Eletrónicos (REEE), pilhas e acumuladores. …Ler mais

Rota dos 20 das Eco-Escolas
Por uma mobilidade sustentável
As Eco-Escolas celebram 20 anos em Portugal em 2015/16. A Rota dos 20 é a
atividade que marcará o 20.º ano das Eco-Escolas em Portugal. Esta iniciativa destinase às escolas e é realizada em estreita colaboração com o município. Tendo-se
iniciado simbolicamente a 22 de abril de 2015 – Earth Day | World Day of Action EcoSchools, encontra-se a decorrer simultaneamente em 20 regiões. Os testemunhos
onde serão registadas as opiniões e sugestões, percorrerão as escolas e municípios, e
serão passados da forma mais sustentável que conseguirem, ao próximo município.
Este projeto está na lista de finalistas da 8ª edição dos Green Project Awards Portugal,
categoria Iniciativa de Mobilização. …Ler mais

EPTL 2016
É Preciso Ter Lata! Canstruction® Portugal 2016
UMA CAUSA ÍMPAR CONTRA A FOME
O evento Canstruction® Portugal 2016 tem a designação de
“É Preciso Ter Lata!” e é organizado pela Associação É Preciso
Ter Lata! Canstruction Portugal, em parceria com a Câmara
Municipal de Gondomar. Trata-se de uma causa contra a fome e,
ao mesmo tempo, de um concurso, que dá origem a uma
exposição. É, assim, um desafio à criatividade e à capacidade de
mobilização das comunidades educativas. …Ler mais

Hora do Planeta 2016
19 de Março de 2016 - 20:30 - 21:30 - hora local.
APAGA AS LUZES. PARTICIPA NO MOVIMENTO CONTRA AS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS.
A Escola Cardeal Costa Nunes tem vindo a associar-se à Hora do
Planeta, desligando as luzes.
A Hora do Planeta, iniciativa promovida pela WWF, é a maior iniciativa
de luta mundial contra as alterações climáticas, que pretende envolver
Cidadãos Comuns, Governos, Organizações e Empresas numa ação
conjunta para sensibilizar os menos atentos para os efeitos do aquecimento
global.
A Hora do Planeta 2016, o momento em que as luzes se apagarão
durante 60 minutos num ato simbólico de preocupação ambiental,
começando na Austrália e percorrendo todo o globo terrestre, acontecerá no
dia 19 de março, entre as 20h30m e as 21h30m, e como tem vindo a ser
hábito, a ECCN não irá ficar indiferente. Podemos contar contigo? DESLIGA-TE!
…Ler mais

A água é a bebida a escolher por excelência! Essa é a razão pela qual ocupa o centro
da Roda dos Alimentos.

Sacos de Plástico
“Não meta os Açores num saco”
A partir de um de abril, os sacos de plástico vão
custar quatro cêntimos nas grandes superfícies
comerciais.
A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e
Resíduos dos Açores anunciou o lançamento de uma
campanha de sensibilização contra a utilização de
sacos de plástico denominada “Não meta os Açores
num saco”, que irá decorrer com recurso a diversas
plataformas como televisão, rádios e jornais.
A iniciativa surge na sequência de um diploma
aprovado em 2015 no parlamento açoriano, que
determina a cobrança de 4 cêntimos por cada saco de
plástico a partir de abril deste ano (nas grandes
superfícies comerciais) e a partir de abril de 2017 (no
caso do comércio tradicional). …Ler mais

Brigada Verde
Monitorização
A participação na recolha e análise de dados de consumo que permitam
analisar o impacto das ações do Eco-Escolas na escola é uma tarefa de grande
importância para a validação interna e externa da eficácia do Programa.
Propõe-se por isso, a criação em cada Eco-Escola desta “Brigada da
Monitorização” (que integra conceito “Brigada Verde” – mais abrangente), a
qual deverá ser composta pelos elementos que o Conselho Eco-Escolas
entender (preferencialmente alunos). …Ler Mais

Não sou o único
A iniciativa/ desafio “Não sou o único …há 20 anos” integra-se na
comemoração dos 20 anos do Programa Eco Escolas em Portugal (1996-2016)
pretendendo desta forma divulgar o trabalho das mais de 1400 Eco-Escolas em
cerca de 230 concelhos do continente e ilhas. Através desta atividade agregadora
pretende-se entre outros objetivos a criação de um vídeo participado por diversas
escolas, homenageando simultaneamente uma banda portuguesa conhecida e
admirada pelas várias gerações que há 20 anos concretizam no terreno o EcoEscolas. …Ler Mais

Hortas Bio
A AGROBIO – Associação Portuguesa de Agricultura Biológica e a
ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa, convidam as Escolas da
Rede Eco-Escolas, de qualquer grau de ensino, a participar num
concurso de Hortas Escolares.
Este projeto tem como objetivo envolver os alunos, professores,
funcionários e pais na implementação e manutenção de hortas em
espaços escolares segundo os princípios da Agricultura Biológica.
…Ler Mais

Roupas Usadas
Fruto de uma parceria entre a H. SARAH – Trading, Lda. e o Programa EcoEscolas, o projeto “Roupas usadas não estão acabadas” visa (in)formar as crianças
e jovens e, através deles, a população em geral acerca da importância do adequado
encaminhamento de roupa e ainda, calçado, brinquedos e material escolar para
reutilização e reciclagem. …Ler Mais

Cria uma fruta, Colhe os
Prémios
O passatempo “CRIA UMA FRUTA, COLHE OS PRÉMIOS”, é uma ação
promovida pela Compal, pela TETRA PAK em parceria com o Programa EcoEscolas da Associação Bandeira Azul da Europa que visa os seguintes objetivos:
Chamar a atenção da comunidade escolar para a adoção de hábitos e estilos de
vida saudáveis em especial, para a importância de uma alimentação equilibrada,
onde as frutas e legumes devem ter uma presença diária; …Ler Mais

Poster Eco-Código
O Concurso Nacional Eco-Código pretende estimular a participação e a
criatividade dos jovens envolvidos no Programa Eco-Escolas através da
produção de um trabalho de comunicação: o poster.
O Eco-Código corresponde a um dos elementos do programa: o 7.º
passo da metodologia proposta. O Eco-Estudante deverá conseguir
identificar um conjunto de atitudes e comportamentos conducentes à
melhoria do ambiente na escola, em casa e na sua região. …Ler Mais

A ecologia deve estar inscrita no ADN de tudo o que fazemos
diariamente e ainda não entrou nos costumes.
Yann Arthus Bertrand

DIA Mundial da Floresta ou da Árvore - 21 de março
DIA Mundial da Água – 22 de março
2016 – Ano Internacional das Leguminosas;
Ano Nacional do Combate ao Desperdício Alimentar.

Clube do Ambiente
Reduza, Reutilize e Recicle,
porque é preciso fazer melhor todos os dias!

