Desafios EPAFBL:
Um Saco por Aluno
“O Nosso Ecoponto”
“O Nosso Eco-Código”
A EPAFBL participa no Concurso
“Separar e Compostar para Ganhar”,
organizado pelo Centro de Educação
Ambiental
de
Torres
Vedras
e
VALORSUL.
Neste sentido, desafiamos todas as
turmas a participar de uma forma ativa
nesta atividade.
São assim lançados dois concursos:
“O Nosso Ecoponto” – em que cada
turma deve elaborar um Ecoponto de
sala de aula para embalagens e papel;
“O Nosso Eco-Código” – em que cada
turma deve elaborar um Poster com o
Eco-Código presente no regulamento
interno da escola.
O regulamento destes concursos
encontra-se no verso.
Para além destes concursos a turma
que separar mais sacos de embalagens
(ecoponto amarelo) também sairá
vencedora! Temos como objetivo
chegar a um saco por cada aluno!!!
Ajuda-nos a atingir este objetivo!
Pede ajuda aos teus professores e…
BOM TRABALHO!
Organização:
OA1, OA2 e Clube de Ambiente

Regulamentos

“O Nosso Ecoponto”
Na elaboração do Ecoponto devem ter em conta os seguintes aspetos:
-

devem ter dimensão adequada para a aplicação de sacos de plástico (como mostra a 1ª
imagem; não ultrapassar 1 m de altura);

-

a reutilização de materiais vai ser valorizada, bem como a durabilidade e possibilidade de
limpeza dos materiais em questão;

-

podem associar o Ecoponto ao vosso curso ou a algo que gostem, por exemplo;

-

os Ecopontos a concurso devem deixar-se na sala de aula até ao dia 13 de fevereiro;

-

podem começar desde já a recolher embalagens para o concurso da separação (sacos
distribuídos com nome das turmas; embalagens têm de ser espalmadas; deixar estar na
sala até ficar cheio)

“O Nosso Eco-Código”
O programa Eco-Escolas, pretende sensibilizar e melhorar comportamentos da comunidade
escolar ao nível ambiental. Nesse sentido foi elaborado um “Eco-Código” (constante no
regulamento interno):


Utilizar os recursos naturais de forma racional;



Fomentar a reciclagem dos resíduos, utilizando corretamente os ecopontos;



Preferir lâmpadas economizadoras e eletrodomésticos mais eficientes;



Não exceder as doses recomendadas de produtos químicos na agricultura;



Tirar partido das energias renováveis;



Gastar o mínimo de água possível nas lavagens e autoclismos;



Vigiar fugas de torneiras, autoclismos e tubagens;



Para pequenos percursos optar pela bicicleta ou andar a pé;



Aproveitar os resíduos da limpeza do jardim, praticando compostagem;



Conhecer e valorizar a biodiversidade.

O poster “Eco-Código”

deve basear-se nestes princípios, no entanto, podem adaptar a

linguagem ou sugerir novos aspetos importantes. Tem de obedecer aos seguintes requisitos:
oTamanho

65X50cm ou A2, com orientação na vertical; Identificação da turma no verso;

oDevem

ser bidimensionais (o poster pode ser colocado numa moldura);

oConter

10 a 12 frases que respeitem o Eco-Código da escola (apresentado em cima);

oO

poster deve ser entregue na D. Mafalda até dia 13 fevereiro;

Para terem algumas ideias podem consultar os posters vencedores a nível nacional em
http://ecocodigo.abae.pt/index.php?p=trabalhos

