PROJETO ECO-ESCOLA

Dando continuidade ao Plano de Ação do Projeto Eco-Escola, durante o 3.º Período,
diversas atividades foram desenvolvidas, sendo de destacar a
participação no passatempo “Cria uma Fruta, Colhe os Prémios”,
desenvolvido pelos alunos do Clube de Ciências, assim como no
projeto “Roupas Usadas não Estão Acabadas – Criar com Estilo um
Saco para Compras”. Em relação a este
último projeto, a escola participará em
dois escalões diferentes: no 1.º Escalão
com um saco confecionado pelos alunos
do 1.º Ciclo enquanto que no 2.º
Escalão participará com outro saco,
desta vez elaborado por um grupo de alunas da turma do sétimo A, a saber: Célia Coelho,
Filipa Carvalho e Joana Charrua.
No que se refere à horta biológica, continuou a ser
trabalhada por um grupo de alunos/professores sendo de
destacar, até à data, o cultivo de: salsa, coentros, favas,
ervilhas, chuchus, cebola, alho francês, cenouras, espinafres,
nabos, poejos, orégãos, morangueiros e feijão. Todos estes
produtos encontram-se devidamente protegidos pelo olhar do
espantalho “Sebastião”. De referir
que, a pouco e pouco, se foi
procedendo à venda dos produtos cultivados junto da comunidade
educativa. De realçar, ainda, o facto da Câmara Municipal de Alvito
nos ter disponibilizado um compostor, o qual já está a ser
devidamente utilizado com a colaboração de desperdícios
alimentares provenientes da cozinha e do bar da escola, tais como:
cascas de batatas e cenouras, restos de alface, borras de café,
saquetas de chá, entre outros.
Relativamente ao concurso inter-turmas no que se refere
à recolha de tampinhas, temos a informar que a turma
vencedora foi a do 3.º Ano, a qual consegui angariar 51
garrafões.
Tendo em conta o trabalho desenvolvido, ao longo do
ano, até ao final do mês de junho, a escola irá submeter a sua candidatura ao Galardão EcoEscolas Bandeira Verde 2016! Será que já podemos começar a fazer as malas para a
deslocação a Aveiro, no dia 30 de setembro, com o objetivo de levantar a bandeira?!

Os Coordenadores do Projeto Eco-Escola
David Abreu e Elsa Cabo

