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Dia  da Floresta Autóctone 

Cerimónia do içar da Bandeira do 
Eco-Escolas 

 

Colaborar com a Quercus e participar 
no Green Cork  é simples. É só guardar 
as rolhas de cortiça e entregá-las num 
dos pontos de entrega do projeto 
(Pátio dos Amendoins, bar dos alunos e 
sala dos professores). 
VÁ LÁ, TOCA A AJUDAR PARA RECICLAR 
– 9ºC 

 
No mesmo dia,  uma  “Árvore dos Desejos” começou a ser preenchida pelas folhas 
trazidas pelos alunos do 9º ano, contendo frases alusivas à conservação do Ambiente. 
 

 

Nesta Exposição realizada no dia 22 de 
novembro, foram expostos alguns 
exemplares de Árvores Autóctones com 
a respectiva ficha técnica tais como: 
algumas espécies de carvalhos, loureiros 
e sobreiros. Estas árvores não foram 
plantadas na nossa Escola (por falta de 
espaço no exterior) mas  foram  cedidas  
à Escola 2,3 D. Fernando II, onde foram 
plantadas . 
 

 



Cerimónia do içar da 
Bandeira do Eco-Escolas 

 

Foi também neste dia que 
foi hasteada pelo nosso 
Director a Bandeira  do 
Eco-Escolas, que a nossa 
Escola recebeu pelo 
trabalho desenvolvido no 
ano letivo 2012/2013. 
Toda a comunidade 
escolar foi convidada a 
assistir a esta Cerimónia 
que contou com a 
presença de várias 
entidades entre elas, o 
Presidente da Junta de 
Freguesia de Agualva-
Mira Sintra, e a Vogal da 
Educação, Dr.ª Helena 
Cardoso, a Presidente do 
Conselho de Escolas, o 
Comandante da PSP  e o 
Presidente da Associação 
de Pais. 

 



Dia do Eco-escolas 
Dia Mundial da Floresta 

No dia 21 de 
março, os 
alunos do 9ºG 
e do 9ºH 
apresentaram 
a comunidade 
escolar uma 
amostra  de 
hortas verticais 
e  de plantas 
aromáticas  no 
âmbito das 
disciplinas de 
Geografia, 
Ciências 
Naturais e do 
Programa 
Eco-Escolas. 

Hortas verticais com morangueiros 
 

O lema para este Dia foi: 
“Se não podes plantar uma árvore, cria em tua casa o teu “Cantinho das Ervas 
Aromáticas”. 
E porque não uma horta vertical? 



Dia do Eco-escolas 
Dia Mundial da Floresta 

Neste âmbito, os alunos foram 
incentivados a apresentarem 
vasos reciclados e  a criarem os 
“Cantinhos das Ervas Aromáticas 
e Hortas Verticais”. Esta 
exposição interativa, tinha como 
objectivo estimular a comunidade 
escolar a utilizar as ervas 
aromáticas na alimentação 
quotidiana. 
 



Dia Internacional Eco-Escolas 
Dia Mundial da Terra 

Nessa semana, incentivámos 
os alunos a  afixar no “Muro 
das Ações” do nosso painel, 
um compromisso com o 
Ambiente.  



Celebrações do  
Dia Mundial da Terra  

  
 

No âmbito das celebrações do Dia 
Mundial da Terra, no dia 22 de abril, 
o Projeto Eco-Escolas em parceria 
com o Departamento de Geociências 
da Universidade de Aveiro, promoveu 
uma palestra no âmbito da Geologia, 
subordinada ao tema “Geoturismo e 
Desenvolvimento Local“. 

O Geoturismo representa um 
instrumento fundamental para 
fomentar o desenvolvimento 
económico e a sustentação 
sociocultural da Comunidade Local. 

 

 

 
Palestrante: . Professor Doutor 
Fernando Tavares Rocha 

 

Eu sou o Ferreirinha 
Participa  com os 
teus colegas nesta 

Palestra. 



    Semana da Poupança da  Água  

No   dia 22 de março  comemorámos o  Dia Mundial da 
Água. 

O Programa Eco-Escolas realizou mais uma vez uma 
CAMPANHA DE  SENSIBILIZAÇÃO  para a necessidade de 
poupar água.  

A comunidade escolar visitou de dia 9 a 16 de maio, a 
nossa Exposição Itinerante “Água para Todos”. 

Entidade interveniente -  Serviço Pedagógico 
das  Águas Livres (Museu da Água). 


