Dia Eco-Escolas
Realizaram-se, no dia 8 de março, as atividades de comemoração do Dia EcoEscolas na Escola Secundária. No intervalo das 10h00, os alunos concentraram-se
no polivalente. Assinalando este dia especial, o Diretor recebeu-os com palavras de
incentivo ao programa Eco-Escolas, tão importante na educação para os valores do
ambiente. Referiu os 7 passos metodológicos que têm lugar e concretização ao
longo do ano: Formalização de um Conselho Eco-Escolas; Realização de uma
Auditoria Ambiental; Construção de um Plano de Ação; Monitorização e Avaliação;
Trabalho Curricular; Informação e envolvimento da escola e da comunidade local na
realização do Dia Eco-Escolas; Eco-Código.
De seguida, reconhecendo os trabalhos realizados, intervieram as professoras
Fátima Seabra e Eugénia Neves para lembrar os trajetos educativos realizados no
ano anterior e no presente ano letivo. O Presidente da Junta de freguesia, Eng.º
João Campolargo, saudou igualmente os presentes e salientou algumas atividades
de colaboração com a Escola Secundária levadas a efeito. Salientou a ajuda na
horta biológica e a participação de alunos na identificação de locais do território com
depósitos ilegais de resíduos. O Eng.º Marcos Ré, vice-presidente da CMI, na sua
intervenção, explicou a importância de um concelho 100% Eco-Escolas, isto é, em
que todas as escolas se envolvem neste programa educativo. A autarquia apoia e
intervém na educação para a sustentabilidade e na sensibilização para a adoção de
atitudes mais amigas do ambiente, combate ao desperdício e valorização dos
resíduos. Alguns alunos participaram com a apresentação de uma canção que
adaptaram de uma canção conhecida dos Xutos & Pontapés, com letra alusiva ao
tema da floresta. Também se leram alguns compromissos ambientais colocados na
“Árvore dos compromissos”.
Após este momento, todos se deslocaram para o jardim da escola onde se
realizaram duas ações de forte simbolismo: a plantação de uma árvore e o hastear
da Bandeira Verde.
Foi, sem dúvida, um dia especial vivido na escola, que terminou com a conferência
sobre “Sustentabilidade e Reciclagem”, proferida pelo Professor Doutor João
Labrincha, da Universidade de Aveiro. Ao salientar que a sustentabilidade envolve
critérios ecológicos, económicos e sociais, o professor João Labrincha fez-nos
pensar em dinâmicas da vida atual que não estão alinhadas com os objetivos do
desenvolvimento sustentável e combate à pobreza, que são objetivos mundiais das
Nações Unidas para 2030 (agenda 2030).
Este foi um dia em que todos participaram, fazendo da festa do Eco-Escolas na
Escola Secundária uma atividade bem positiva.

