
 

Eco-Escola ESSPS - 3.º Período 

                          

O Clube Eco-Escola…  

 Teve um papel ativo, na 
comunidade escolar e local, ao 
dinamizar atividades em prol do 
ambiente e da sustentabilidade. 
Preocupou-se em cumprir o 
Plano de Ação e em realizar as 
auditorias ambientais. O tempo 
foi sempre pouco para tanto que 
havia a fazer. Todas as semanas, 
professores, funcionários e 
alunos fantásticos dedicaram-se 
empenhadamente a essa missão. 

No final, a recompensa: as auditorias revelaram melhorias em quase todos os parâmetros. 

 

 

 

 

Algumas atividades mereceram a nossa especial atenção, desde a última edição deste jornal: 

DIA MUNDIAL DA FLORESTA: 21 de 
março. Plantação de árvores nos 
espaços verdes da Escola.  

 

 

 

 



PROJETO RIOS: Os alunos do Clube Eco-Escola (turma D do 8º ano), professores e duas 
engenheiras do pelouro do ambiente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul encontraram-se 
no Rio Sul, para procederem à 2ª monitorização ambiental do troço adotado, no dia 2 de maio. 

Dia da Mãe: Para comemorar este dia, os alunos dos Clubes Ciência Viva e Eco-Escolas preparam 
um pequeno presente para oferecerem às mães. Após a seleção das plantas, estas foram 
cuidadosamente transferidas para os vasos ou boiões de vidro, que foram posteriormente 
decorados com pedrinhas, ráfia e um cartão alusivo ao dia. Em cada cartão podiam ler-se os 
seguintes versos: 

A prenda que te ofereço 

É tão simples e singela 

Como este cartão, 

Mas nela te endereço 

O que por ti sente o meu coração 

 

 

Técnicas de Enxertia: 

No dia 29 de maio, realizou-se na Escola Secundária, uma formação sobre técnicas de enxertia, 
destinada a professores e alunos dos Clubes Ciência Viva e Eco-Escolas. 

 

Depois de uma breve introdução sobre os utensílios a utilizar, como selecionar as plantas do 
enxerto e indicar qual é a melhor época para a sua realização, o professor Albino Gonçalves 
ensinou-nos a fazer enxertias de fenda ou garfo, de encosto ou de bolha/em T. 

Obrigado Professor Albino 



 

 

DIA MUNDIAL DA ENERGIA: 29 de maio – exposição dos 
resultados da monitorização do consumo de eletricidade, 
água e gás. Apesar do consumo de eletricidade e do gás 
ter aumentado, 0,2% e 2,7%, face ao ano letivo anterior, o 
nosso consumo de água, diminuiu 9,2%, face ao ano letivo 
anterior. Este facto serve de alerta para a importância de 
continuar a adoção de hábitos de poupança, 
nomeadamente de água: “nada é de graça”. Se estivermos 
à espera da escassez para tomarmos medidas, o custo 
destas será exorbitante. 

   

 

 

 



CONSELHO ECO-ESCOLA: Os Eco-Conselheiros reunirão pela última vez, neste ano letivo, em data 
a definir. Representantes dos alunos, dos professores, dos funcionários, dos Encarregados de 
Educação e da Câmara Municipal irão efetuar o balanço das atividades realizadas ao longo deste 
ano letivo e olhar para o futuro, decidindo o rumo que a escola deverá seguir em termos 
ambientais. Aprovarão a candidatura à conquista de mais uma Bandeira Verde, reconhecendo o 
empenho da escola na promoção de boas práticas ambientais. 

DIA MUNDIAL DO AMBIENTE: 5 
de junho – Exposição “Geografia 
– Portugal e o Mundo”, onde, a 
partir de trabalhos realizados por 
alunos ao longo do ano letivo, 
foram destacados aspetos 
naturais e humanos do país e do 
mundo. As maravilhas do Planeta 
foram expressas através das 
temáticas (paisagens rurais e 
urbanas, relevo, clima, 
contrastes de desenvolvimento, 
turismo, transportes…) que a 
Geografia traz diariamente para 
as salas de aula. 

DIA ECO-ESCOLA - dia 14 de junho. No âmbito da área Cidadania e Desenvolvimento (10º ano) e 
em parceria com o Clube Eco-Escolas, irá ser realizada uma caminhada para observação e registo 
da biodiversidade, até ao monte da Nossa Senhora da Guia. Durante o percurso haverá animação 
musical e momentos de leitura partilhada e no final do mesmo será efetuado um pic-nic. Se, 
eventualmente, as condições climatéricas não forem favoráveis, o percurso alternativo será até ao 
Lenteiro do Rio. 

 

VAMOS LIMPAR A ESCOLA: Os alunos dos 
8º anos, nas aulas de Educação Moral e 
Religiosa Católica realizaram uma vez mais 
a atividade “Vamos limpar a Escola”, 
tendo recolhido o “lixo” existente no 
interior do recinto escolar. 

 

 

 



 

ECO-CÓDIGO ESSPS 2019: Os alunos 
do Clube Eco-Escola criaram o Eco-
Código da ESSPS, que será exposto 
em diversos locais da escola. Este 
Eco-Código revela-nos um conjunto 
de ações que os alunos da escola 
deverão ter em particular atenção. 

Tantas outras datas e muitas outras 
ações, realizadas por toda a 
comunidade escolar, foram 
importantes para tornar a ESSPS 
uma Eco-Escola digna desse 
galardão: visitas de estudo, onde as 
temáticas ambientais estiveram 
presentes; ações de formação 
realizadas por diversas entidades, 
que, direta ou indiretamente, 
transmitiram competências de cariz 
ambiental; manutenção da estufa da 
escola; atividades experimentais 
realizadas em sala de aula; e, 
sobretudo, pequenos gestos que 
toda a comunidade educativa adota 
e coloca em prática nas suas rotinas 
diárias. 

 

O Mundo está perante um enorme desafio de mudança, de hábitos de produção e de consumo, do 
uso eficiente de recursos e de redução do desperdício. Com as condições meteorológicas 
adversas, que são cada vez mais frequentes, em todo o Mundo, é necessário agirmos. Cabe-nos a 
nós, sociedade, sensibilizar e dinamizar os povos para que haja uma utilização mais eficiente dos 
instrumentos e recursos existentes no Nosso Planeta para transformar o futuro.   

As Coordenadoras do Clube Eco-Escolas, 

Adelina Monteiro e Glória Mendes 

 


