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Feira da fruta, legumes e cereais 



1-	Concentração	dos	alunos	no	polivalente	da	escola	

2-	Discurso	do	Dr.	Pedro	Cardoso	(Vereador	da	Cultura)	

3-Hastear	da	bandeira	

	

Comemoração do Dia ECO-
ESCOLAS 
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Comemoração do Dia ECO-
ESCOLAS 

Exposição de Eco-Códigos 





 

Jardim Zoológico de 
Lisboa 

Visita de estudo 







Horta  
 

Para uma horta começar 

Há muito que aprender 

Terra, água e sol 

E as sementes conhecer! 



Horta – sementeira/plantação 



“Horta no muro” 
(reciclagem de garrafões) 



Horta 
 Este é o resultado final 

Que bom ver plantas crescer 
Preparar, semear e regar 
Chegou a hora de colher! 



• TOK’  ANDAR (caminhada) 
 
• TOK’ A CONHECER (plantas autóctones /invasoras) 
 
• TOK’ A PROTEGER “Vamos Proteger a Nossa Casa” 
 
 
 

Semana da Terra 



 
Semana da Terra 
TOK’  ANDAR (caminhada no Parque Verde) 
  
 TOK’ A CONHECER (plantas autóctones /invasoras) 
 



Semana da Terra - TOK’ A PROTEGER   
 

“Vamos Proteger a Nossa Casa” 

Foi o desafio lançado 

Puseram mãos à obra 

Sucesso alcançado!!!!! 



Semana da Terra - TOK’ A PROTEGER   

“Vamos Proteger a Nossa Casa” 





Semana da Terra 
(Cartazes plantas autóctones/invasoras) 







Dia da criança-	ateliês de reciclagem 





• TOK’  ANDAR (caminhada) 
 
• TOK’ A CONHECER (catalogação de espécies 
autóctones) 
 
 
 
 
 

Semana do Ambiente 



Semana da Terra- palestra  3R 

Cartaz da atual 
campanha da INOVA e 
sobre a qual incidiu a 
palestra. 

	



Semana do Ambiente - TOK’ A 
CONHECER 

 



 
 
 
 
 
 
A 3 de junho de 2017 realizámos 
o nosso Eco-Desfile pelo oitavo 
ano consecutivo, 
Este ano, por proposta/convite do 
Município esta atividade foi 
inserida nas comemorações do 
Dia da Criança. Assim uma 
comunidade mais alargada pôde 
deliciar-se com os “modelos de 
alta costura”. 
 
Um agradecimento muito 
especial a todos os 
participantes, alunos e respetivos 
encarregados de educação! 
 
 
 
 
 
 
 

Eco-Desfile 

			











Eco-Código 2016-2017 
Se o planeta queres proteger 
Reduzir, reutilizar e reciclar 
Esta ordem não podes esquecer! 
  
Todo o papel 
Dos dois lados usado 
No papelão deve ser colocado! 
  
“Vidro velho, vira novo” 
É tua a decisão, 
Se o colocares no vidrão! 
  
O óleo alimentar usado 
merece a nossa atenção 
Coloca-o sempre no oleão! 
  
Embalagens que não podes reutilizar 
No embalão deves colocar! 
  
	

Plantas invasoras, não! 
Protege as plantas da tua região! 
  
Se os dentes vais escovar 
Água no copo deves colocar! 
  
Para o ambiente proteger 
Põe os pés a mexer! 
  
Pilhas no chão 
Fazem muito mal 
No pilhão é o sítio ideal! 
  
Se plantas vais cultivar 
Faz “composto” para usar! 
	



 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
						
       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      O	Eco-Código	 foi	 elaborado	 tendo	 como	base	 a	 necessidade	 de	 todos	 contribuirmos	 para	 a	
proteção	do	nosso	Planeta.	Alertar	desde	 cedo	para	esta	necessidade	é	o	 caminho	mais	 certo	para	
obter	resultados	no	futuro.	
							O	Eco-Código	deste	ano	leHvo	centrou-se	em	temas	e	premissas	que	possam	ser	postas	em	práHca	
pelos	 alunos	 no	 seu	 dia	 a	 dia,	 não	 descurando	 outras	 ações.	 Foi	 feita	 uma	 listagem	 das	 que	
eventualmente	poderão	ser	postas	em	práHca	na	escola,	com	a	ajuda	dos	professores	e	auxiliares,	e	
em	casa,	com	a	ajuda	da	família.	Depois	de	analisadas	as	diferentes	frases,	foram	selecionadas	as	que	
constam	 do	 Eco-Código	 da	 Escola	 e	 que	 terão	 como	 objeHvo	 principal	 contribuir	 para	 melhorar	 a	
qualidade	do	nosso	ambiente.	
							O	projeto	do	poster	teve	por	base	uma	aHvidade	realizada	em	abril,	aquando	da	comemoração	da	
Semana	da	Terra.	Esta	aHvidade	designada	“Vamos	Proteger	a	Nossa	Casa”	consisHa	na	reuHlização	e	
decoração	 de	 um	guarda-chuva	 abordando	 a	 proteção	 do	 planeta.	 Chegaram	à	 escola	mais	 de	 100	
trabalhos	 que	 foram	 expostos	 pela	 escola	 e	 mais	 tarde	 no	 Parque	 da	 Cidade,	 aquando	 da	
comemoração	do	“Dia	da	Criança”.	
	 	 	 	 	 	 	O	guarda-chuva	simboliza	a	“proteção”	que	todos	têm	obrigação	de	pôr	em	práHca	se	queremos	
salvar	o	nosso	planeta.	Ao	centro,	o	guarda-chuva	maior,	contém	a	frase	cujo	tema,	a	políHca	dos	3R,	
mereceu	destaque	ao	longo	do	ano,	dado	que	se	verificou	um	desconhecimento	acentuado	aquando	
da	realização	da	Auditoria	Ambiental	(Se	o	planeta	queres	proteger;	Reduzir,	reu5lizar	e	reciclar.	Esta	
ordem	não	podes	esquecer!).	Procurou-se	decorar	cada	guarda-chuva,	presente	no	poster,	de	acordo	
com	a	respeHva	premissa.	
	 	 	 	 	 	 	Alunos	e	encarregados	de	educação	empenharam-se	na	discussão/debate	dos	temas	abordados	
neste	Programa	e	colaboraram	na	concreHzação	deste	poster	Eco-Código.	

Eco-Código – memória descritiva 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Campanha solidária… 
 

Ao longo do 
ano 

recolhemos 
tampinhas que  

entregámos 
em vários 
locais que 
promovem 
campanhas 
solidárias!! 



 

EB  Cantanhede Sul 
Este Power Point foi um dos trabalhos realizados no processo 

de candidatura ao Galardão (Bandeira Verde) enviado à 
ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa) no âmbito do 

Programa Eco-Escolas. 
 
 
 as coordenadoras do Programa: 

Profª Manuela Ramos 

Profª Carla Marques 

                                                                                                              junho 2017 


