
EB Cantanhede Sul�
�

ano letivo 2017/2018�





Feira da fruta, legumes e cereais�



 alimentação “reciclada”…�



1-	Concentração	dos	alunos	no	recreio	da	escola	

2-	Discursos	dos	convidados:	Vereador	da	Cultura,	Diretora	

do	Agrupamento	e	Presidente	da	Junta	de	Freguesia	

3-Hastear	da	bandeira	

	

Comemoração do Dia ECO-ESCOLAS�
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3	
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Comemoração do Dia ECO-ESCOLAS�
-entoação do hino Eco-Escolas-�

	

VAMOS PRESERVAR A NATUREZA 
 
Todos temos a missão 
De acabar com a poluição 
P’ra podermos viver com mais saúde 
 
Se o mundo assim continuar 
Vais ter um preço a pagar 
Vamos tomar outra atitude 
 
Com tantos fumos e gases 
A poluir o ambiente 
Podemos ter no futuro 
Um planeta doente 
Isto vai ter de mudar 
Vamos lá a começar 
 
P’ra preservar a natureza 
E manter a sua beleza 
Vamos ter que separar os lixos 
 
Põe o vidro no vidrão 
E as pilhas no pilhão 
Fazer reciclagem é preciso 
 

E cuidado com a floresta, 
Proibido incendiar 
Ela é a fonte de oxigénio 
P’ra podermos respirar 
E eu quero acreditar 
Que a conseguimos salvar 
Eu quero acreditar 
Que conseguimos ganhar 
 

(instrumental) 
 

Energias alternativas 
Vão ser essenciais 
Vamos lá a poupar a água 
E outros recursos naturais 
 

Isto vai ter de mudar 
Para o planeta salvar 
Eu quero acreditar 
Que conseguimos ganhar 
 

Eu quero acreditar 
Que conseguimos ganhar 
Eu quero acreditar 
Que o nosso som vai pegar... BIS 



Comemoração do Dia ECO-ESCOLAS�
-sementeira-�



meses depois da sementeira…�



VENDA DA AMIZADE�
�

A Venda da Amizade foi um 
projeto implementado pelo 
nosso Agrupamento com o 
intuito de angariar fundos 
monetários para ajudar as 

vítimas dos incêndios de 15 
de outubro que afetaram os 
concelhos de Cantanhede e 

Mira. �
Nas escolas foi feita recolha 
de diversos produtos que os 

pais enviaram e que 
posteriormente foram 

vendidos na feira quinzenal 
desta cidade.�



Durante o mês de outubro decorreu, na 
Biblioteca Municipal de Cantanhede, um 
espaço de troca de livros. A iniciativa, 
intitulada “Livro por Livro [espaço de troca de 
livros]”, destinava-se a todas as pessoas que 
gostam e queiram trocar livros. 
Na semana de 25 a 29 de setembro os 
interessados entregaram nos serviços da 
Biblioteca Municipal os livros que tinham para 
trocar e receberam um vale indicativo de 
quantos livros iriam receber. 
A partir do dia 2 de outubro, os participantes 
puderam trocar as suas senhas pelos livros. 
Esta iniciativa decorreu durante todo o mês. 
No início do mês de novembro, os livros 
remanescentes foram oferecidos à futura 
biblioteca dos Bombeiros Voluntários de 
Cantanhede. 
A nossa escola divulgou junto da comunidade 
educativa este projeto e participou ativamente! 

Livro por livro…�
-campanha de troca de livros-�



Comemoração do Dia ECO-ESCOLAS�
-apresentação do projeto-�







�
Natal verde!�

- presentes do Pai Natal-�
�



�
Carnaval�

-papagaios coloridos-�
�



�
Visita de estudo�

Museu da Marinha- Lisboa�
�



Mochilas Solidárias 
 

Abraçámos este projeto que chegou 
através de uma antiga aluna desta 
escola. Os alunos reuniram as suas 
mochilas usadas e completaram-nas 

com material escolar… 



 
 
 
 
 

�
Semana da Terra �

TOK’  ANDAR (caminhada)�

�

Realizámos uma caminhada 
de aproximadente 5km 
quase na totalidade por 

zonas florestais. Pelo 
caminho os alunos 

realizaram um peddypaper 
com  indicações do 

percurso e com questões 
relacionadas com a 

Natureza. �



 
Semana da Terra�

  
 TOK’ A CONHECER (peddypaper)�

�
 

No parque fez-se uma pausa para 
lanchar,  respondeu-se a algumas 

questões, brincou-se… e iniciou-se o 
caminho de regresso à escola! 

�



 
 
 
 
 

Semana do Ambiente�
Eco-Desfile�

 
A 8 de junho de 2018 realizámos o nosso 
Eco-Desfile pelo nono ano consecutivo, 
Inicialmente a realização do desfile 
estava prevista no parque da cidade, no 
entanto, devido à chuva  para ser Um 
agradecimento muito especial a todos os 
participantes, alunos e respetivos 
encarregados de educação! 







 
 
 
 
 
 
Um agradecimento muito 
especial a todos os 
participantes, alunos e 
respetivos encarregados de 
educação! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Um agradecimento 
muito especial a todos 

os participantes, 
alunos e respetivos 
encarregados de 

educação! 

 
 
 
 
 
 
 



Eco-Código 2017-2018�

●  Menos	árvores	será	preciso	cortar,		

se	o	papel		dos	dois	lados	usar!		

	
●  Para	o	mundo	con9nuar,	

todas	as	espécies	temos	de	salvar!	

	
●  Se	das	luzes	não	estou	a	precisar,	

o	melhor	é	o	interruptor	desligar!	

	
●  Os	3R	são	como	a	matemá9ca,	

põe	em	prá9ca!	

	

●  Para	a	floresta	salvar,	

lixo	no	chão	não	deves	deixar!	

	
●  Salvar	árvores	é	preciso,	

usa	o	papel	com	juízo!	

		
●  Poupar	água	é	essencial,	

ela	é	um	bem	vital!	

		
●  As	plantas	autóctones	deves	cuidar,		

para	a	floresta	salvar.	

	

	
	



 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
						
       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eco-Código – memória descritiva�
O	Eco-Código	foi	elaborado	tendo	como	base	a	necessidade	de	todos	contribuirmos	para	
a	proteção	do	Planeta	Terra.	
Este	ano,	e	uma	vez	que	o	país	no	geral	e	o	nosso	concelho	em	parMcular,	foram	
devastados	pelos	incêndios,	realizámos	várias	aMvidades	direcionadas	para	a	floresta.	No	
Eco-Código	foi	também	dado	parMcular	destaque	à	floresta	e	à	necessidade	de	a	
preservar.	
O	poster	Eco-Código	deste	ano	leMvo	representa	a	grande	preocupação	com	a	
preservação	da	floresta,	atendendo	a	que	esta	consMtui	o	habitat	da	maior	parte	das	
espécies	de	animais	e	plantas	e	é	fonte	de	oxigénio	e	renovação	do	ar.		
Em	sala	de	aula	foi	feita	uma	listagem	das	ações	que	poderão	ser	postas	em	práMca	na	
escola,	com	a	ajuda	dos	professores	e	auxiliares	e	em	casa,	com	a	ajuda	da	família.	As	
ações	terão	como	objeMvo	principal	contribuir	para	ajudar	a	melhorar	o	ambiente	no	
nosso	Planeta.		
Depois	de	analisadas	as	diferentes	frases,	foram	selecionadas	as	que	constam	do	Eco-
Código	da	Escola	e	que	serão	o	ponto	de	parMda	para	o	trabalho	a	desenvolver,	no	
próximo	ano	leMvo,	por	toda	a	comunidade	educaMva.	
Optou-se	por	usar	imagens	da	floresta	para	o	fundo	do	poster.	Os	alunos	decidiram	usar	
uma	imagem	maior	de	uma	floresta	“viva”,	verdejante	e	uma	imagem	menor	de	uma	
floresta	ardida.	Com	o	contraste	espera-se	uma	maior	sensibilização	para	a	necessidade	
de	adotarmos	medidas	de	preservação	do	ambiente.		
O	trabalho	final	foi	bem	acolhido	pela	comunidade	educaMva	e	este	será	alvo	de	
divulgação	por	todos.	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Campanha solidária…�
�

Ao longo do 
ano recolhemos 
tampinhas que 
entregámos em 

vários locais 
que promovem 

campanhas 
solidárias!! 



Com imaginação…�
�


