Reunião do 3.º Conselho Eco-Escolas
Na quarta-feira dia 6 de junho realizou-se o conselho Eco-Escolas da Escola
Secundária de forma muito especial. A tarde começou pelas 14:30 com a viagem de
autocarro (cedido pela Câmara Municipal) em direção ao Pinhal da Murteira, onde nos
aguardava um responsável do Gabinete Técnico Florestal para dar indicações a um
grupo de dez alunos e oito professores: como proceder para a eliminação da espécie
exótica e infestante do eucaliptal Acácia-Mimosa (acacia podalyriifolia).
Depois de informados acerca desta árvore ornamental australiana, cujo fruto em forma
de vagem se forma entre os meses de setembro e outubro, e do tipo de trabalho a realizar,
todos os participantes puseram mãos à obra para arrancar as pequenas plantas de Acácia,
sem confundir com outras plantas de interesse, como, por exemplo, pinheiros e sobreiros.
Depois dos trabalhos de limpeza do terreno das Acácias partilhamos um lanche sem
plásticos descartáveis e, num bom convívio, de Eco-Conselheiros, professores e
alunos comemoraram um ano de trabalhos no projeto Eco-Escolas.
Posteriormente, já com a presença de um representante da Direção do Agrupamento e
do Eng.º Luís Rabaça, da Câmara Municipal, uma das professoras da coordenação do
projeto Eco-Escolas fez um balanço das atividades desenvolvidas durante o ano letivo.
Chamou a atenção para o inquérito ambiental e para as campanhas de recolha
seletiva de resíduos, ambas a decorrer, nomeadamente a de eletrodomésticos,
escovas de dentes usadas, papel, pilhas, etc. Relembrou ainda algumas atividades
realizadas, como a comemoração do Dia da Alimentação, do Dia da Energia, do Dia
do Ambiente e do Dia Eco-Escolas, que este ano foi particularmente participado.
Referiu várias palestras que decorreram como parte destas comemorações, como a
palestra sobre Sustentabilidade, a palestra sobre Economia Circular no âmbito do
projeto Engine 4 Future e a palestra sobre a Floresta. Outras concretizações do
projeto Eco-Escolas foram evocadas, como a visita à ETAR de Ílhavo e o concurso
Jovens Repórteres do Ambiente, com duas fotorreportagens e uma vídeo-reportagem.
As professoras coordenadoras agradeceram de modo particular aos alunos de
Educação Especial presentes e aos seus professores o grande empenho e cuidado na
manutenção da Horta Biológica ao longo deste ano, onde foi possível obter produtos
para vender, tendo contribuído com algum valor para o projeto. Uma menção também
para os trabalhos ligados ao Oceano e ao Mar, em especial os vídeos realizados sobre
a nossa praia, as exposições e a comemoração do Dia do Mar. Salientaram-se as
atividades realizadas no âmbito da erosão costeira e poluição do mar e a gravação de
duas músicas em LGP sobre o mar.
Por fim, o Eng.º Luís Rabaça agradeceu o trabalho de todos no projeto Eco-Escolas,
reafirmou o empenho da autarquia em apoiar integralmente as escolas do concelho
neste domínio e vincou que este trabalho em prol do ambiente nunca está acabado,
pois é um trabalho sem fim. Apelou para a participação no Seminário do Coastwatch a
decorrer no dia 14 de junho, onde alunos e ex-alunos do Agrupamento irão intervir.
Regressámos à escola com a satisfação de um dia diferente.

