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

Ano letivo 2015/16
"No futuro, os nossos jovens irão viver com o impacte ambiental das nossas decisões. Eco -Escolas é
um ótimo caminho para tornar o comprometimento dos alunos e de toda a comunidade em
ações práticas." − Mr. Nicol Stephen, Ministro Escocês para Educação e Jovens

Bandeira Verde Eco-Escolas 2015
Temos o prazer de anunciar que, na sequência do trabalho desenvolvido e da apresentação da
candidatura, a nossa escola vai ser galardoada com a Bandeira Verde Eco-Escolas 2015. A todos os
envolvidos e participantes no Programa que contribuíram para o sucesso do Eco -Escolas na nossa
escola, os nossos PARABÉNS! Note-se que o hastear da bandeira verde significa simultaneamente um
prémio/reconhecimento e uma responsabilidade por zelar pela continuidade deste galardão. …Ler mais

Escola EBI/S Cardeal Costa Nunes
2º lugar
Entre as 31 Eco-Escolas dos Açores que participaram
na iniciativa de sensibilização ambiental Geração
Depositrão da ERP Portugal foram recolhidos 16 700
quilos de Resíduos de Equipamentos Elétricos e
Eletrónicos e Resíduos de Pilhas e Acumuladores
devidamente encaminhados para reciclagem.
A Escola EBI/S Cardeal Costa Nunes entrou para o
ranking em 2º lugar, com mais 1700 quilos e de seguida
em 3º lugar a Escola Básica e Secundária das Lajes do
Pico que conseguiu recolher mais 1300 quilos neste
desafio. …Ler mais

Campanha SOS Cagarro
Desde 1995, o Governo Regional dos Açores desenvolve
anualmente a Campanha S.O.S. Cagarro que tem como principal
objetivo alertar a população açoriana para a necessidade de
preservação desta espécie protegida que nidifica nos Açores.
A Campanha S.O.S. Cagarro decorre entre 15 de outubro e
15 de novembro, período que coincide com a saída dos cagarros
juvenis dos ninhos para o primeiro voo transoceânico, e está
organizada em 2 vertentes: a de Educação Ambiental e a de Conservação da Natureza. …Ler mais

Heróis da Fruta – 5.º Edição
Inscrições Abertas: 2015-2016
A APCOI – Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil quer
estender já neste ano letivo 2015-2016, a adesão de todas as escolas de
1.º ciclo e jardins de infância do país, ao projeto “Heróis da Fruta – Lanche
Escolar Saudável”. As inscrições para a 5.ª edição desta que é já considerada a maior iniciativa
gratuita de educação para a saúde em Portugal abriram esta semana e prolongam -se até 9 de
outubro de 2015. Podem inscrever-se os estabelecimentos de ensino, públicos e privados, de
todos os distritos e também das regiões autónomas a Madeira e dos Açores através do endereço
www.heroisdafruta.com ou do telefone 210961868. …Ler mais

Desafio “Planeta Energia”

Se és amigo do ambiente, tens um espírito aventureiro e gostas de
fotografia então este desafio é para ti!
A eletricidade que chega às nossas casas também pode ser
produzida através de fontes de energia renováveis. A energia solar, energia eólica e energia hídrica vão
colocar à prova a tua energia criativa!.
O desafio consiste em tirar uma fotografia original de uma paisagem com o elemento da natureza que
está na origem destas fontes de energia renováveis. Podem concorrer até 2 de dezembro! …Ler mais

Pilhão Vai à Escola – 5.ª Edição
A Escola aderiu ao projeto "O Pilhão vai à Escola"!
A Campanha "Pilhão vai à Escola" é um desafio lançado
pela Ecopilhas, com o objetivo de sensibilizar a comunidade escolar para a
necessidade de recolher seletivamente pilhas e baterias usadas, incentivando
as Escolas a adotar as melhores práticas ambientais.
Desafiamos todos a trazerem as pilhas e baterias usadas e a colocá-las
nos Pilhões da nossa Escola e juntos estaremos a proteger o ambiente!
Contamos com a participação de todos!

"Terra, o nosso lar, está viva com uma comunidade de vida única. O bem estar dos
povos e da biosfera depende da preservação do ar limpo, das águas puras, dos solos
férteis, da variedade de plantas, animais e ecossistemas" − Carta da Terra

Reciclagem: Já conhece os novos
Ecopontos?
As designações das embalagens e as regras para a
separação dos diversos resíduos de embalagem vão passar a
ser iguais em todo o País. A harmonização da sinalética dos
ecopontos para os 308 municípios portugueses é uma
iniciativa única que tem como objetivo a melhoria e o aumento
dos valores dos materiais recicláveis. …Ler mais

Programa Parque Escola 2015/16
O Programa Parque Escola 2015/16, é uma iniciativa
do Governo dos Açores, que prevê para este ano letivo a
realização de 200 ações direntes por todas as ilhas da
Região. O Diretor Regional do Ambiente, Hernâni Jorge,
destacou a existência de um elevado número de parcerias
que têm contribuído para o sucesso do Parque Escola que
é operacionalizado pela Direção Regional do Ambiente
através da Azorina e dos nove Parques Naturais de Ilha,
nomeadamente com organizações não-governamentais e
as escolas dos Açores. Nesse sentido, vai ser
disponibilizado o cartão “Professor Amigo do Parque”, no mesmo espírito e enquanto sub-programa do
já existente “Amigos do Parque” mas com ofertas focadas na comunidade
educativa. …Ler mais

Eco-Código 2015
O nosso compromisso com o ambiente!
Este é o resultado de um conjunto de ações que pretendemos se verifiquem
na nossa escola por todos aqueles que a frequentam e também por toda a
comunidade local. …Ler mais

Simulador de Stand-By

Quanto consomem os equipamentos?
Sem darmos conta, são vários os equipamentos das nossas
casas que, mesmo desligados no botão, podem estar a consumir
energia. A Energia Fantasma está escondida em vários equipamentos
e é um dos principais desperdícios de energia do setor residencial.
O simulador ajuda a calcular o consumo stand-by de vários
equipamentos. Basta assinalar os equipamentos que possuímos e a
quantidade e, se soubermos, as horas diárias de funcionamento. Ao
clicar em “calcular” obtemos o desperdício diário e anual no modo de
espera (stand-by), em euros, dos equipamentos indicados. …Calcular

Jovens Repórteres para o
Ambiente 2015/16
Estão abertas as inscrições!
Os Jovens Repórteres para o Ambiente são um Programa
internacional (em algumas escolas complementar das Eco-Escolas) onde o conceito é incentivar nos
jovens entre os 13 e os 21 anos, o gosto pelo trabalho de investigação jornalística de carater ambiente,
trabalho de campo e produção de reportagens.
Um jovem repórter observa e "conta histórias" sob a forma de artigos/reportagens, fotorreportagens
ou videorreportagens visando desta forma a comunicação que se deverá realizar a nível local (jornal da
escola, do município e meios de comunicação regionais) e global (através da internet publicando não só
em plataformas e redes sociais, mas também nos media digitais).
Para participar nos Jovens Repórteres basta ter o gosto pelo ambiente e comunicação e "contar as
histórias" (de boas ou más práticas) sobre questões de sustentabilidade que encontram à sua volta.
…Ler mais

Alimentação Saudável e Sustentável
Novo tema do ano Eco-Escolas
Apesar de já ser trabalhado por muitas escolas e de fazer parte do guia
de auditoria ambiental desde 2013 o tema Alimentação saudável e sustentável
é uma das opções Tema do Ano em 2015/16 apresentando-se também como
mais uma das iniciativas que assinalam os 20 anos das Eco-Escolas em
Portugal. …Ler mais

Programa Eco-Escolas
O Programa Eco-Escolas é vocacionado para a educação ambiental,
para a sustentabilidade e para a cidadania, que a Fundação para a Educação
Ambiental (FEE), implementa em vários países desde meados dos anos 90.
Destina-se fundamentalmente às escolas do ensino básico podendo no
entanto ser adaptado e implementado noutros graus de ensino. Visa
encorajar ações e reconhecer o trabalho desenvolvido pela Escola em
benefício do ambiente. …Ver vídeo

"Ninguém cometeu maior erro do que aquele que não fez nada só
porque podia fazer pouco" − Edmund Burke

DIA NACIONAL DA ÁGUA - 1 de outubro

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

