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ECO-ESCOLAS  

 
No âmbito do Plano anual de atividades da Eco-Escolas do agrupamento de escolas de 

Vouzela, o Conselho da Eco Escolas/Eco Conselho em boa hora decidiu promover o I 

Concurso "Eco-esculturas", aberto a todas as turmas, na qual estiveram presentes 12 

trabalhos, elaborados por alunos, docente e não docentes, encarregados de educação, com 

material reutilizável e de acordo com o tema proposto - "Património Natural do Concelho". Na semana da Feira 

do Livro, e na seguinte, o jardim da alameda D. Duarte de Almeida presenteou os visitantes com bonitas, 

representativas e criativas esculturas que, por certo, apelaram no sentido da necessidade da preservação 

ambiental! 

Para que este e outros Projetos se concretizem, não podemos deixar de registar, e enaltecer, a ação das 

Parcerias estabelecidas, que aqui desempenham um papel de grande relevância e de pólo dinamizador, 

contribuindo para o desenvolvimento profícuo e alargado das atividades previstas no respetivo Plano. Além dos 

docentes responsáveis pelo mesmo, e seus pares, alunos, claro, podemos contar com a dedicação sábia e atenta 

da Coordenadora dos Assistente Operacionais, Dª Margarida Carvalho, do conhecimento científico e ação  

sensibilizadora da Técnica Superior Municipal do Ambiente, Engª Raquel Dias e, por parte dos Encarregados de 

Educação, Eng.ª Alexandra Caetano, a qual tem emprestado um inexcedível apoio e acompanhamento, 

nomeadamente a nível técnico, de recursos materiais e inovadoras propostas.  

E, é assim, que se tem conseguido colocar a Eco -Escola como um Programa motor de desenvolvimento da 

Cidadania e da Educação Ambiental, transversal a todas as áreas curriculares e não curriculares: 

Exposições; Visitas às Eólicas, à ETAR, Reservas e 

Parques; Projeto "Rios"; Participação em diferentes 

Concursos alusivos à temática; Reflorestação, 

ajardinamentos, com o apoio de inúmeros 

ingredientes por parte dos diferentes intervenientes - 

terra , húmus, sementes, classificação das árvores 

circundantes ao espaço da Escola sede e respetivas 

placas identificativas, prémios para  escultura 

selecionada( um por ciclo), caixa de lápis de cor para 

cada aluno do AEV (oferta da empresa Castanea 

Sativa, a quem endereçamos o nosso agradecimento 

especial),e outros. A esta Empresa, também amiga do 

Ambiente, ao Município de Vouzela, e seus Técnicos, 

aos elementos da Comunidade escolar e restantes colaboradores o nosso grande agradecimento, em nome, 

sobretudo, da população mais jovem. 

  
A Diretora do Agrupamento, Raquel Ferreira  

A Coordenadora da Eco Escolas, Paula Manuela                                        


