O Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira aderiu ao
projeto "Eco-Escolas", a iniciar no ano letivo 2018/2019.
Este projeto pode ser adotado por qualquer escola, desde que se
inscreva e siga a sua metodologia, sendo os seus objetivos melhorar o
desempenho ambiental e fazer a gestão do espaço escolar, para além de
querer sensibilizar a comunidade.
Para a implementação do referido projeto, procedeu-se à
constituição de um "Conselho Eco-Escolas", formado por alunos,
pessoal docente e não docente do Agrupamento de Escolas de
Moimenta da Beira e representantes da Autarquia; à realização de uma
"Auditoria Ambiental" e a elaboração de um Plano de Ação. Os alunos do
8º ano deram início aos trabalhos com a divulgação da atividade "Global
Action Days" (todas as turmas do 8º ano), da construção de um
depositrão (8ºF), da elaboração de painéis para divulgar o projeto "EcoEscolas" (8ºA, D e E), da redação de uma notícia, para ser publicada no
jornal da escola (8ºB) e da elaboração de pequenos cartazes a apelar à
participação nos diferentes trabalhos (8ºC). Por fim, realizaram uma
sessão fotográfica de grupo no campo de futebol, formando o logótipo
do Eco-Escolas.
Texto: Alunos do 8ºB

Tomar consciência – AGIR É URGENTE!
Ainda que não possamos mudar o Mundo, todos os nossos pequenos gestos somados podem, certamente,
causar impacto. Esse são os nossos poderes: o poder de decidir, o poder de nos unirmos e o poder de agir!
Foi com este espírito de união e mobilização que os alunos das turmas dos oitavos anos promoveram, no
início do terceiro período, uma campanha de sensibilização para a necessidade de agir face a questões
ambientais, nas diferentes áreas (água, energia, biodiversidade, resíduos…) em que é imperativo atuar com
urgência. A iniciativa foi promovida como Global Action Days, integrados no Projeto Eco-Escolas, que são
excelentes oportunidades para mostrar à comunidade escolar as ações que diariamente podemos
realizamos em prol do ambiente (consultar em https://globalactiondays.abae.pt/project/tomar-conscienciaagir-e-urgente/). Aqui ficam alguns exemplos dos cartazes que foram feitos, não só pelos alunos do 8º ano,
mas também pelos do CEF e do curso TEAC18.

O
vídeo
do
trabalho
realizado
pode
ser
visto
em:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=poY9PclM9mM
A
participação
do
Agrupamento
no
Projeto
Eco-Escolas
está
registada
em
https://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=schoolpage&id=4555.
Fica ainda o convite para a participação no nosso Eco-Café, no próximo dia 12, 4ª feira, pelas 19h. Participa!

