Somos uma Eco-Escola

ECO-ESCOLAS

O Centro Social Paroquial de São João das Lampas é uma Eco -Escola desde 2011, e até ao
presente ano têm mantido o seu estatuto de Eco-Escolas , com o apoio e colaboração de todos
os seus alunos, utentes e colaboradores.

Desde o ano da nossa candidatura ao programa (2011) até 2016 temos sido premiados com a
Bandeira da Eco-Escolas, facto que comprova que temos cumprido todas as metas que nos
propusemos alcançar no que diz respeito ao programa exigido pela Eco-Escolas.

O que é a Eco-Escolas?

É um programa internacional da “Foundation for Environmental Education” desenvolvido em
Portugal desde 1996 pela ABAE.

Este programa visa levar a acções e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pelas
escolas que se propõem participar no mesmo, no âmbito da educação Ambiental para a
Sustentabilidade.

O programa é coordenado a nível Internacional, Nacional, Regional e de escola. Esta
coordenação multinível permite a confluência para objectivo de metodologias e critérios
comuns que respeitam a especificidade de cada escola relativamente aos seus alunos e
características do meio envolvente.

Depois de inscritas as escolas da rede recebem um conjunto de informações e orientações
facilitadoras da implementação do programa.

Porque somos uma Eco-Escola?
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Porque nos preocupamos com o futuro do nosso planeta e porque queremos viver de modo
respeitável com toda a natureza que nos rodeia, elaborando e desenvolvendo a cada ano
lectivo um plano de acção Ambiental e Sustentável que visa áreas como:

- Resíduos

- Água

- Agricultura

- Floresta

- Mar

- Biodiversidade

- Espaço Exterior

- Consumo

- Alimentação

Ao longo do ano vamos desenvolvendo acções relativas ao temas que nos propomos alcançar,
e com elas vamos tentando ensinar aos nossos alunos o que é ser uma Eco-escola, e viver de
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modo sustentável com o planeta em que vivemos.

Destas acções temos retirado vários ensinamentos sendo que o último foi a criação de um
Eco-Código, desenvolvido pelos alunos, através do qual identificamos um conjunto de atitudes
e comportamentos que levaram à melhoria do ambiente na escola.

De todas as frases que fazem parte do nosso Eco-código a que mais votos reuniu foi :

“Para o Mundo melhorar, há sempre algo a acrescentar: poupar água e reciclar. E para o
Mundo não acabar , o Eco-escolas deve continuar. “
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