


Sementeira de Bolotas

No 1º período foi efetuada uma recolha de bolotas (dos carvalhos da escola) e semeamos algumas. Outras serviram 

para germinar (em garrafas de água usadas) e também as distribuímos à comunidade escolar, num saquinho com as 

respetivas instruções!



Rota dos 20

Integrada nas comemorações do programa Eco-Escolas dinamizou-se por todo o país a chamada Rota dos 20. Este

projeto visa alertar a comunidade escolar para a importância de uma mobilidade mais segura, eficiente e inclusiva,

através do envolvimento das crianças e jovens, professores, assistentes e auxiliares, encarregados de educação e

município. Um dos objetivos era realizar uma caminhada na qual os alunos detetassem pontos “negros” na mobilidade

pedonal.

A caminhada efetuou-se num trajeto em redor da nossa escola passando pelo centro de Santa Cruz da Trapa – o

Calvário. Um dos pontos negros mais evidentes é junto à nossa escola, pois não existem passeios para os peões

circularem em segurança e além desta situação a existência de autênticas crateras para o escoamento de águas não é

a melhor solução.

Os professores Ana Cabral (Vice-Diretora do Agrupamento) e Rúben Figueiredo (responsável pelo Clube do Ambiente)

entregaram na Câmara Municipal a Bandeira e a Documentação desta atividade com as nossas sugestões.



Natal Reciclado

Sendo o Natal uma época em que o consumo de produtos atinge um expoente máximo o desafio foi lançado à Escola!  As 

docentes de Educação Visual e de Educação Tecnológica, Fernanda Pinto e Lurdes Cosme, utilizaram rolhas de cortiça (que 

tinham sido recolhidas na escola) e trabalhando com os alunos realizaram autênticas obras de arte respeitando não só o espiríto

natalício como também os princípios ambientais!



Geração Depositrão

Nada melhor do que começar o Ano a contribuir para a melhoria do Ambiente!

Já temos disponível na nossa escola sede um ponto de recolha de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos

(REEE).

Agora é só Reciclar!



No dia 11 de março o Eco-Escolas/Clube do Ambiente dinamizou uma Feira de Plantas

Aromáticas e Medicinais, tendo registado uma grande adesão por parte da comunidade

escolar.

Feira de Plantas Aromáticas e Medicinais



Horta Bio

Ao longo destas semanas (principalmente quando o estado de tempo permite) foi sendo preparado o canteiro para

receber a Horta Bio.

Desde a instalação da vedação (obra da autoria e mestria do sr. António e do sr. Dionísio), à não menos árdua tarefa

de preparar o solo (obra das valentes e corajosas d. Alice, d. Dalila, d. Maria, d. Teresa e alguns alunos) à

plantação/sementeira das nossas aromáticas, de alguns vegetais e de uma macieira!

Temos assim, um canteiro com milho e feijão. Outro com salsa; alface; bróculos e couve flor. Há ainda um outro

canteiro com sementes de abóbora.

Além disto temos plantado cebolinho, tomilho, hortelã e cidreira.





Missão PowerUp

O Clube do Ambiente está a participar no projeto Missão PowerUp, cujo objetivo principal é melhorar a eficiência

energética no nosso espaço escolar.

Assim, os alunos realizaram auditorias ambientais e no dia 11 de março recebemos a visita de um técnico da Missão

PowerUp que veio dialogar com os alunos de forma a perceber como estavam a decorrer os trabalhos e sugerir novas

formas de intervenção.



Caminhada Passadiços do Paiva

No dia 18 de março, para terminar em beleza o 2º período efetuámos a caminhada aos Passadiços do Paiva, no

concelho vizinho de Arouca. Sem dúvida é um espaço único que mostra que no nosso país ainda há espaços com

características paisagísticas únicas. A professora Fernanda Gonçalves acompanhou-nos nesta atividade!


