
 Retrospectiva das actividades realizadas 

pelo programa Eco-Escolas no 1ºPeríodo 

 

Os alunos do 9ºC aderiram ao Projeto Green CorK.  

 Construção dos Rolhinhas e exposição dos mesmos no dia 22 de Novembro (Dia 

Nacional da Floresta Autóctone) 

Ao longo deste ano lectivo estes alunos têm como  objectivo recolher rolhas de 

cortiça e financiar a plantação de árvores realizada pela QUERCUS , o que vem da 

natureza volta à natureza. As rolhas de cortiça recicladas nunca são 

utilizadas para produzir novas rolhas, mas têm muitas outras 

aplicações, que vão desde a indústria automóvel, à construção civil ou 

aeroespacial.  

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 

 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 brevemente serão plantadas no nosso 

Concelho de Sintra. 

 

      No mesmo dia (22  

de Novembro)  A Árvore dos Desejos começou a ser preenchida pelas folhas 

trazidas pelos alunos do 9º ano contendo frases alusivas à conservação do 

Ambiente. 

 

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 lectivo 

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 Drª Helena Cardoso , a 

presidente do Conselho de Escolas, o Comandante da PSP  e o Presidente da 

Associação de Pais. 

 



No mês de Dezembro os Alunos do 9ºE construíram nas suas aulas os Papelões 

que vão ser colocados nos mesmos locais dos Rolhinhas. 

O grande objectivo é incentivar toda a comunidade Escolar a trazer de casa 

restos de jornais, revistas panfletos publicitários e coloca-los nos 

nossos pontos de recolha. Este papel vai ser vendido para que a escola possa 

aplicar esta receita numa vertente solidária. 
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