CANDIDATURA AO
GALARDÃO
Ano Letivo 2019-2020

E.B. 2,3 Cego do Maio

Póvoa de Varzim
Natália Correia e Inês Caseira

ATIVIDADES REALIZADAS
ATÉ AO FINAL DO
2º PERÍODO
(antes da interrupção das aulas presenciais)

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

De forma a divulgar as atividades e sensibilizar a
Comunidade Educativa, foram utilizados vários meios de
sensibilização e comunicação, a saber: a transmissão de
informação através do Coordenador dos Diretores de Turma, o
Placard Eco-Notícias, as vitrinas da Escola, a Página da Escola e
o Facebook dos Professores Eco-Escolas - Coordenadores.
Meios de sensibilização e comunicação
E.B. 2,3 Cego do Maio / Ao longo do ano

Fotografia

Fotografia

O inquérito aos alunos foi encaminhado para todos os
Diretores de Turma, para que fosse preenchido por 2 alunos de
cada turma, escolhidos aleatoriamente.
Fotografia
Auditoria Ambiental
E.B. 2,3 Cego do Maio / 1º período

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Fotografia

Na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, os resíduos
orgânicos verdes e castanhos produzidos na cantina da Escola
foram recolhidos diariamente e encaminhados para o nosso
compostor, de forma a obter composto como fertilizante.
Fotografia
Semana Europeia da Prevenção de Resíduos
"Vamos mudar a forma como agimos!"
E.B. 2,3 Cego do Maio / 1º Período

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Fotografia

Para comemorar o Dia do Halloween, atividade dinamizada
pelas professoras do grupo disciplinar de Inglês, os alunos
decoraram a sua sala de convívio, biblioteca e outros espaços
com trabalhos alusivos à comemoração, utilizando para o efeito
materiais reutilizáveis.
Fotografia
Halloween na Escola
http://www.cegodomaio.org/?s=halloween
E.B. 2,3 Cego do Maio / 1º Período

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Fotografia

Para comemorar a época natalícia, atividade dinamizada
pelas professoras do grupo disciplinar de Educação Visual, os
alunos decoraram a sua sala de convívio, biblioteca e outros
espaços com trabalhos alusivos à comemoração, utilizando para
o efeito materiais reutilizáveis.
Fotografia
Decorações de Natal
E.B. 2,3 Cego do Maio / 1º Período

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Fotografia

Para celebrar a época natalícia, e pensando sempre na
preservação do meio ambiente, os alunos do Eco-Clube
construíram Porta-Chaves com materiais reutilizáveis e que
foram postos à venda na Sala dos Professores.
Fotografia
Construção de Porta-Chaves - prenda de Natal
E.B. 2,3 Cego do Maio / 1º Período

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Foram criados, a partir de caixotes usados, papelões. A
decoração das caixas foi feita com tinta azul, para ser imediata
a associação à cor habitual dos papelões. Os mesmos
substituíram alguns papelões do ano passado em estado
degradado e os restantes foram colocados nas salas de aula em
falta.
Criação de pontos de separação de resíduos - papelões
E.B. 2,3 Cego do Maio / 1º Período

Fotografia

Fotografia

Fotografia

A Dra. Joana Oliveira, da Unidade de Educação e Formação
Ambiental da Lipor, visitou todas as turmas de 5º ano com o
objetivo de contribuir para o desenvolvimento de uma
consciência mais ecológica dos Alunos, explicando-lhes a
importância da valorização dos resíduos, bem como quais as
regras do encaminhamento dos resíduos para a reciclagem.
Sessões Flash - conceitos básicos da separação de resíduos
Projeto Lipor Geração +
E.B. 2,3 Cego do Maio / 1º Período

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Fotografia

Colocação de sinaléticas em todos os pontos de recolha da
Escola, de forma a facilitar a separação dos resíduos e vigilância
ao longo do ano.
Fotografia
Reorganização de contentores no espaço escolar / Vigilância
E.B. 2,3 Cego do Maio / 1º Período

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Esta atividade teve como principal objetivo desenvolver a
criatividade e o sentido de orientação dos nossos alunos do 7.º
ano de escolaridade que reutilizaram materiais diversos e
deram “vida” a todas as Rosas dos Ventos com imaginação e
originalidade, oferecendo-nos um sortimento de instrumentos
de orientação elaborados no âmbito da disciplina de Geografia.

Exposição / Concurso de Rosas de Ventos
http://www.cegodomaio.org/?s=Exposi%C3%A7%C3%A3o+%2F
+Concurso+rosas+dos+ventos
E.B. 2,3 Cego do Maio / 2º Período

Fotografia

Fotografia

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

A Comunidade Escolar propôs-se a ajudar a Associação de
Solidariedade Social “A Beneficente”, da Póvoa de Varzim, no
apoio aos mais carenciados. Colaboraram entregando roupas,
calçado e brinquedos que possuíam em excesso, depositando-os
nos respetivos caixotes que se encontravam no átrio da Escola.
Da recolha seletiva de têxteis, resultaram 255 KG.
Campanha solidária "Roupas Usadas Não Estão Acabadas"
E.B. 2,3 Cego do Maio / Ao longo do ano

Fotografia

Fotografia

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Tendo em consideração o número de alunos a necessitarem
de cuidados de mobilidade acrescidos, pedimos a colaboração
da Lipor para nos ajudar na aquisição de um triciclo motorizado.
O Eco-Clube juntamente com os alunos da Escola propuseramse a recolher tampas, educar para o Saber Ser e o Saber Estar e
a cuidar do meio ambiente e do outro.
"Operação Tampinhas" - Lipor
E.B. 2,3 Cego do Maio / Ao longo do ano

Fotografia

Fotografia

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Ao incentivar-se a recolha seletiva estamos a diminuir
significativamente o risco de deposição descontrolada das
pilhas e acumuladores usados, e a prevenir a possível
poluição que daí pode advir. Além do mais, os materiais voltam
a ser usados em processos produtivos, sem que seja necessário
retirá-los da Natureza.
Recolha de pilhas usadas
E.B. 2,3 Cego do Maio / Ao longo do ano

Fotografia

Fotografia

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Fotografia

Bidões colocados junto à horta biológica e ao ginásio
visando o aproveitamento de água da chuva, para posterior
utilização na estufa e no compostor.
Fotografia
Aproveitamento da água da chuva
E.B. 2,3 Cego do Maio / Ao longo do ano

Registo iniciado no ano 2017-2018 e efetuado mensalmente
com base nas faturas. Os alunos também estiveram atentos às
torneiras. Verificaram que debitam uma quantidade adequada
de água e efetuaram uma verificação quinzenal do seu
funcionamento (pingas, avarias…).
Criação de uma Brigada de Monitorização "Brigada Verde“
Monitorização periódica dos consumos da água
E.B. 2,3 Cego do Maio / Ao longo do ano
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Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Os professores de Ciências Naturais utilizaram a respetiva
ferramenta nas suas aulas, com o objetivo de desenvolver o
pensamento crítico na procura de soluções para os problemas
que ameaçam o Planeta Azul, bem como apoiar práticas
pedagógicas participativas que promovam o valor da água no
contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Jogo de Tabuleiro do Aquaquiz (competição nacional)
E.B. 2,3 Cego do Maio / 2º Período

Fotografia

Fotografia

Fotografia

A data foi assinalada com a elaboração de dois painéis por
parte dos alunos do Eco-Clube - Ciclo da Água e Medidas de
Poupança da Água, e respetiva exposição dos mesmos para
alertar a Comunidade Escolar de que a água, apesar de ser um
recurso renovável, pode vir a ser considerada um recurso
limitado.
Comemoração do Dia Mundial da Água - exposição
E.B. 2,3 Cego do Maio / 2º Período

Fotografia

Consumo mensal de
eletricidade (kW)
2019-2020

Registo iniciado no ano 2017-2018 e efetuado mensalmente
com base nas faturas. Para poupar no consumo de eletricidade,
as salas e os computadores apresentam sinaléticas de
poupança de energia e há a substituição progressiva das
lâmpadas estragadas por outras mais eficientes.
Criação de uma Brigada de Monitorização "Brigada Verde“
Monitorização periódica dos consumos da eletricidade
E.B. 2,3 Cego do Maio / Ao longo do ano
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Fotografia

No ano letivo transato, os alunos criaram e colocaram em
todas as salas de aula e espaços comuns sinaléticas para a
poupança de eletricidade. Este ano, foi tarefa verificar se as
sinaléticas continuavam no local ou se havia necessidade de
substituição.
Fotografia
Vigilância/redução da iluminação artificial/consumo de
energia (salas de aula/espaços comuns)
E.B. 2,3 Cego do Maio / Ao longo do ano

Fotografia d

Além de terem um consumo mais baixo, as lâmpadas
LED têm também uma maior durabilidade. Estima-se que estas
lâmpadas durem entre 15 a 25 anos, o que o fará poupar,
também, a longo prazo, na compra de novo material de
iluminação.
Substituição progressiva das lâmpadas estragadas por outras
mais eficientes
E.B. 2,3 Cego do Maio / Ao longo do ano

Fotografia

Fotografia

No dia 20 de setembro realizou-se na sala de convívio do
aluno um Workshop sobre Mobilidade Sustentável. Foram
colocados em evidência a caminhada e o ciclismo seguros e os
benefícios que podem ter para a nossa saúde e o nosso meio
ambiente.
Fotografia

Semana da Mobilidade - Seminário sobre Ciclovias
http://www.cegodomaio.org/?s=semana+europeia+da+mobilid
ade
E.B. 2,3 Cego do Maio / 1º Período

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

A Brigada Verde é uma equipa de alunos que promoveu a
sensibilização e a limpeza dos espaços exteriores da Escola. No
âmbito desta iniciativa foram criados comedouros Tetra Pack
para aves, os quais eram limpos semanalmente. Foi uma
iniciativa que procurou desenvolver o gosto pela preservação da
Natureza e a consciência ecológica.
Criação de uma Brigada de Monitorização "Brigada Verde"
Limpeza dos espaços exteriores
E.B. 2,3 Cego do Maio / Ao longo do ano

Fotografia

Fotografia

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Realizou-se, com os alunos do 8º ano, a plantação de
espécies da floresta autóctone portuguesa, em diversos locais
do jardim da Escola Sede, sensibilizando os participantes para a
sua importância. Os alunos monitorizaram, mensalmente, as
árvores plantadas de forma a informar, até maio, o FAPAS do
sucesso da plantação, preenchendo a Ficha de Monitorização.

Comemoração do Dia da Floresta Autóctone
http://www.cegodomaio.org/?s=Dia+da+floresta+aut%C3%B3ct
one
E.B. 2,3 Cego do Maio / 1º Período

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Ao longo do mês de janeiro, todas as turmas de 8º ano
elaboraram um cartaz cada uma e alusivo à atividade para
exposição no FAPAS.

Comemoração do Dia da Floresta Autóctone
Exposição de cartazes no FAPAS
E.B. 2,3 Cego do Maio / 2º Período

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Os alunos exploraram as relações de cooperação que se
criam entre seres de espécies diferentes, tais como as relações
de simbiose e mutualismo. Inspirando-nos nestas relações de
troca e partilha, os discentes cooperaram na construção de uma
instalação coletiva para testar as suas próprias relações de
amizade e colaboração e descobrir se juntos são mais fortes!

Oficina “Juntos somos mais fortes”
Projeto Con(s)CienciArte da Fundação de Serralves
http://www.cegodomaio.org/?s=Projeto+Con%28s%29CienciaArte

E.B. 2,3 Cego do Maio / 2º Período

Fotografia

Fotografia

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Fotografia

Os alunos recolheram seres vivos de vários habitats do
Parque e tentaram organizá-los em cadeias, teias e pirâmides
ecológicas como verdadeiros ecólogos.
Fotografia

Oficina “Biodiversidade urbana: construir teias ecológicas”
Projeto Con(s)CienciArte da Fundação de Serralves
http://www.cegodomaio.org/?s=Projeto+Con%28s%29CienciaArte

E.B. 2,3 Cego do Maio / 2º Período

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Uma vez que alguns alunos ainda não estão suficientemente
sensibilizados para a necessidade da colaboração na manutenção
dos espaços comuns da Escola, porque não uma visita ao Parque
da Fundação de Serralves? Os discentes do 8º ano puderam
constatar a beleza do jardim e ter a noção dos cuidados
necessários de forma a manter aquele espaço esmerado.

Visita ao Parque de Serralves
E.B. 2,3 Cego do Maio / 2º Período

Fotografia

Fotografia

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Projeto que visa contribuir para aumentar o contacto dos jovens
com a Natureza existente na Escola ou área circundante. Com base
no Guião Orientador, os alunos desenvolveram atividades fora da
sala de aula e procederam ao registo dos resultados destas
atividades que, posteriormente, foram partilhados na plataforma do
projeto, à medida que se realizavam.

Projeto "A Natureza é a melhor sala de aula“ – CRE.Porto
https://www.facebook.com/cre.porto/
E.B. 2,3 Cego do Maio / 2º Período

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Os alunos da nossa Escola construíram comedouros Tetra
Pack para aves. Os mesmos foram colocados em árvores do
recinto escolar. Para que as aves se habituassem a utilizar o
comedouro, era feita uma manutenção semanal do mesmo,
limpando-o e renovando os alimentos que estavam no interior.
Fotografia
Comedouros para aves: construção e manutenção
E.B. 2,3 Cego do Maio / 2º Período

Fotografia

Os alunos do 5º ano de escolaridade foram desafiados a
escrever frases e/ou rimas relacionadas com este dia, contando
com o apoio dos professores de Ciências Naturais. As mesmas
foram transcritas num papel em formato de “folha” para
montar a “Árvore da Vida”.
Fotografia
Comemoração do Dia Mundial da Árvore
E.B. 2,3 Cego do Maio / 2º Período

Fotografia

Os alunos do Clube-Clube escolheram 4 fotografias de
espécies nativas da nossa Escola. Cada grupo de +- 4 alunos
ficou com a responsabilidade de efetuar a montagem, com
ajuda dos seus conhecimentos em TIC, de duas fotografias:
imagem do tronco com copa e imagem de um pormenor da
mesma (flor). O trabalho foi carregado na plataforma da ABAE.
Brigada da Floresta
(Modalidade B - Ilustração de 4 espécies)
E.B. 2,3 Cego do Maio / 2º Período

Fotografia

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Individualmente, cada aluno preencheu em documento
próprio a sua teia alimentar, no qual já estava desenhado o
recomendado pela roda para aquele grupo de adolescentes. Em
grupo, identificaram os erros mais frequentes e possibilidades
mais comuns de os corrigir. Debateram as consequências desses
erros, com partilha posterior em grande grupo.
Comemoração do Dia Mundial da Alimentação
Aplicação do jogo "A minha teia“ aos alunos do 3º Ciclo
E.B. 2,3 Cego do Maio / 1º Período

Fotografia

Fotografia

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Em Ciências Naturais, os alunos foram informados e
alertados para o impacto das opções relativas à alimentação,
na saúde e no ambiente. Ficaram a conhecer melhor como deve
ser uma dieta saudável e equilibrada para a sua faixa etária.
Ainda foram desafiados a construir uma Pirâmide Alimentar
com materiais reutilizáveis.
Comemoração do Dia Mundial da Alimentação
Construção de Pirâmides Alimentares (alunos do 2º Ciclo)
E.B. 2,3 Cego do Maio / 1º Período

Fotografia

Fotografia

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

O espaço funciona como local de descoberta e ponto de
partida para a educação alimentar, a conservação da Natureza,
o ensino de técnicas de jardinagem e o estudo do solo e das
plantas. Toda a produção é feita sem recurso a produtos
químicos. Os produtos são depois utilizados na confeção das
refeições servidas no refeitório.
Hortas Bio nas Eco-Escolas
"A nossa Horta Bio"
E.B. 2,3 Cego do Maio / Ao longo do ano

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Os resíduos orgânicos verdes e castanhos produzidos na
cantina da nossa Escola eram recolhidos pelos alunos do EcoClube e encaminhados para o nosso compostor, de forma a
obter composto como fertilizante. Os resíduos provenientes da
horta também eram lá colocados.
Fotografia
Implementação da compostagem na Escola
E.B. 2,3 Cego do Maio / Ao longo do ano

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Fotografia

Os alunos realizaram um percurso pelos pontos de água
superficial e subterrânea do Parque de Serralves e
inventariaram a biodiversidade que lá habita, de forma a
conhecer a qualidade biológica dos lagos do Parque através do
estudo da sua comunidade biótica.
Fotografia

Oficina “Biodiversidade dos cursos de água doce”
Projeto Con(s)CienciArte da Fundação de Serralves
http://www.cegodomaio.org/?s=Projeto+Con%28s%29CienciaArte

E.B. 2,3 Cego do maio / 2º Período

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

A Dra. Joana Oliveira (Lipor) fez uma breve abordagem sobre
o cenário trágico do plástico que invade os oceanos. Os alunos
ainda participaram em atividades com o intuito de os
sensibilizar sobre a problemática do plástico nos oceanos e
fornecer-lhes ferramentas para conseguirem minimizar o seu
impacto a este nível, através da alteração de comportamentos.
Sessão de sensibilização "Plasticologia - Plástico vs Oceano“
http://www.cegodomaio.org/?s=Plasticologia
E.B. 2,3 Cego do Maio / 1º Período

Fotografia

Fotografia

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Os alunos do Eco-Clube realizaram um questionário aos
alunos de 9º ano sobre quais os alimentos que os jovens mais
consomem, dentro e fora da Escola. Dos alimentos mais
frequentes, foi selecionado um conjunto de seis, para a
elaboração do painel: leite, queijo, puré de batata, fiambre,
batata frita, pizza e sal de mesa.
Painel dos Alimentos: Sal
E.B. 2,3 Cego do Maio / 2º Período

Fotografia

Fotografia

Fotografia da atividade/ da folha de registo/ do
trabalho realizado/ entre outros

Todas as turmas da escola E.B. 2,3 Cego do Maio foram
desafiadas a participar no Concurso Eco-Código. As turmas
elaboraram duas frases para cada tema - água, resíduos,
energia, mar, espaços exteriores e comunidades sustentáveis tendo sido selecionadas as 12 melhores para integrar o Poster
Eco-Código 2020.
Concurso Eco-Código
http://www.cegodomaio.org/?s=Concurso+eco-c%C3%B3digo
E.B. 2,3 Cego do Maio / 2º Período

Fotografia

Fotografia

Fotografia

A Escola Amiga da Criança não é um quadro de honra das
escolas. É uma prova de vida! Uma forma das escolas dizerem:
“Eu existo! Eu aprendo! E quero ser melhor, todos os dias.”
Assim, este ano, e no âmbito do Eco-Clube, estão a concurso 10
projetos.
Fotografia
3ª Edição "Escola Amiga da Criança"
E.B. 2,3 Cego do Maio / 2º e 3 º Períodos

Fotografia

Ao longo do ano letivo, foram divulgadas diversas atividades
e ações em prol do ambiente na página Global Action Days.
Fotografia

Global Action Days
http://www.cegodomaio.org/?s=Concurso+eco-c%C3%B3digo
https://globalactiondays.abae.pt/
E.B. 2,3 Cego do Maio / Ao longo do ano

ATIVIDADES REALIZADAS
DURANTE O 3º PERÍODO

Fotografia

Utilizando materiais reutilizáveis, os alunos do Eco-Clube
construíram a letra R em tamanho A3. A decoração ficou ao
gosto de cada um.

Comemoração do Dia Mundial da Reciclagem
https://www.facebook.com/groups/profsecoescolas/
E.B. 2,3 Cego do Maio / 3º Período

Os alunos do Eco-Clube, Erasmus+ e eTwinning foram
desfiados a partilharem as suas ações a favor da Biodiversidade
no seu jardim, em casa ou no apartamento, durante este
período de afastamento escolar... Os trabalhos encontram-se
publicados no Twinspace e na página oficial do Projeto.

Projeto internacional “Trees for Europe 2020”
https://www.tree-europe.org/4eme-action-tree-foreurope/actions-%C3%A9coles-1-%C3%A0-10-1/
E.B. 2,3 Cego do Maio / 3º Período

Fotografia

Neste desafio propôs-se aos alunos do Eco-Clube que
semeassem e acompanhassem o crescimento de um hortícola a
partir de casa. O registo fotográfico foi semanal e enviado à
Coordenadora, acompanhado da Ficha de Registo. Um dos
trabalhos foi lançado na plataforma do Eco-Escolas ABAE.
Fotografia
Horta Bio… em Casa #EcoEscolasFicaEmCasa
https://www.facebook.com/groups/profsecoescolas/
E.B. 2,3 Cego do Maio / 3º Período

Na nossa opinião não fazia sentido se o trabalho
não envolvesse todos aqueles que de forma mais direta
e efetiva promovem e defendem os valores subjacentes
à temática do trabalho, os alunos do Eco-Clube da
escola, orientados por mim, Coordenadora e
professora de Ciências Naturais. O poster resultou de
um trabalho de equipa contando com a colaboração
para a sua execução da professora de Educação Visual
Ana Bompastor.

Concurso de Poster - Poster Eco-Código
E.B. 2,3 Cego do Maio / 3º Período

Fotografia

Fotografia

O desafio pretendeu trazer um pouco da primavera para
dentro de casa. Os alunos construíram vários pássaros e
decoraram uma das suas janelas com asas de cor e esperança.
Para se inspirarem, visualizaram um pequeno vídeo
exemplificativo de um pássaro em origami.
Fotografia
Dá asas à Primavera #EcoEscolasFicaEmCasa
https://www.facebook.com/groups/profsecoescolas/
E.B. 2,3 Cego do Maio / 3º Período

Fotografia

Vários alunos do Eco-Clube responderam a este desafio!
Uma forma divertida de pôr em “prática” os seus
conhecimentos. Como Coordenadora, participei juntamente
com a milha filha, em todos os Quiz Kahoot, tendo obtido o 1º
lugar no jogo realizado a 2 de maio.
Fotografia
Quiz ABAE 30 anos #EcoEscolasFicaEmCasa
E.B. 2,3 Cego do Maio / 3º Período

Fotografia

Neste desafio, os alunos assinalaram as suas boas práticas
durante a quarentena, fazendo o registo fotográfico e
partilhando as suas fotografias no Classroom.
Fotografia
Eco-Bingo ABAE #EcoEscolasFicaEmCasa
https://www.facebook.com/groups/profsecoescolas/
E.B. 2,3 Cego do Maio / 3º Período

Fotografia

Devido ao encerramento dos estabelecimentos escolares, foi
solicitado às famílias uma reflexão sobre as questões de
sustentabilidade fazendo chegar os “Compromissos da Família
de Ação pelo Clima” através do preenchimento de um
formulário para o efeito e acompanhado de um desenho.
Fotografia

Dia da Terra #EcoEscolasFicaEmCasa
https://www.facebook.com/groups/profsecoescolas/
https://globalactiondays.abae.pt/
E.B. 2,3 Cego do Maio / 3º Período

Fotografia

Os alunos envolvidos identificaram, através de fotografia,
resíduos que não devem ser colocados “no cano” ou na sarjeta e
qual o seu correto encaminhamento.
Fotografia
O Mar Começa Em Ti #EcoEscolasFicaEmCasa
https://www.facebook.com/groups/profsecoescolas/
E.B. 2,3 Cego do Maio / 3º Período

