Dia Mundial do Ambiente 2021
Mural Digital “Pensar no futuro é agir no presente”
Um planeta sustentável implica cidadãos responsáveis.
Pequenas mudanças individuais poderão ter um impacto
significativo, e sobretudo contagiante! Partilha as tuas atitudes
sustentáveis, o que já fazes na tua casa e com a tua família, ou
recomendações de ações com um impacto positivo na
diminuição da nossa pegada ecológica. E que todos os dias
sejam DIAS DO AMBIENTE!!

Energias Renováveis
Mural digital com fotografias originais sobre fontes de
energia renováveis/ sustentáveis ou os objetos que as
utilizam.

Exposição Espécies Protegidas
A atual taxa de extinção das espécies, associada à destruição de
habitats, está a originar um declínio acentuado na biodiversidade
de inúmeros ecossistemas.
Os alunos das turmas 8.ºA e 8.ºB efetuaram uma compilação
gráfica de várias espécies protegidas e em perigo de extinção, na Madeira, em
Portugal e no Mundo (votação online para o melhor trabalho no mural digital).

“A geologia mora onde eu moro”
Mural digital com Fotografias recolhidas nas turmas 7.º17.ºD-7.ºE-7.ºF, sobre a temática da Geodiversidade, que
constituí um património ambiental a preservar (votação
online para o melhor trabalho).

Dia Mundial do Ambiente 2021
Gea Terra-mãe
Mural com vídeos efetuados pelos alunos das turmas 5ºA e 5ºB
sobre sustentabilidade ambiental, que concorreram a um
concurso EcoEscolas “Territórios UNESCO e as alterações
climática: Desafios e Soluções”.

Pegada Ecológica
A Pegada Ecológica é uma medida da área de terra (em
hectares) biologicamente produtiva e de água que a
população necessita para satisfazer o consumo, num dado
momento, tendo em conta todos os recursos materiais e
energéticos. Queres saber a tua pegada ecológica e no final
ter algumas sugestões de práticas sustentáveis?

Vídeos de Sensibilização Ambiental
Os alunos das turmas 8.ºC e 8.ºD produziram vários clips de
sensibilização ambiental sobre a Proteção de Habitats, o
Controlo da Poluição, a Gestão Sustentável das Florestas, a
Pesca Sustentável e a Preservação dos Solos.
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
O nosso planeta enfrenta enormes desafios económicos,
sociais e ambientais. Os ODS sucedem aos Objetivos do
Milénio (ODM), alargando os desafios que devem ser
abordados para erradicar a pobreza e abarcar um vasto
leque de tópicos interrelacionados, nas dimensões
económica, social e ambiental do desenvolvimento
sustentável. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização
das Nações Unidas é constituída por 17 ODS e foi aprovada em setembro de 2015
por 193 membros, resultando do trabalho conjunto de governos e cidadãos de
todo o mundo para criar um novo modelo global para acabar com a pobreza,
promover a prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o ambiente e
combater as alterações climáticas. Na nossa Escola escolhemos divulgar os ODS
6-7-11-12-13-14 e 15.

