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Pelo terceiro ano consecutivo realizou-se 
a cerimónia do hastear da “Bandeira 
Verde 2009-2010”, com a presença  do 
diretor do Agrupamento. 
Este galardão simboliza o reconhecimento 
do empenho da Comunidade Educativa 
em prol duma melhor e mais ampla 
educação para o ambiente e para a 
sustentabilidade. 



Seminário JRA, Sertã 2010 
Professores e alunos tiveram a oportunidade de treinar a 
metodologia inerente ao projecto, com o apoio de jornalistas, 
técnicos, monitores JRA e ABAE; Os produtos do Seminário foram 
divulgados no final e publicados na Internet na página JRA e página 
da ABAE: www.abae.pt 



Source: avesdeportugal.info 

Source: ISA/DEF e AFN 

The Man destroys… Will forest resist?  
Escola Secundária Artur Gonçalves, Torres Novas 

 

Summary 

 
 During last years, the human being’s influence on the forest and 

on the species diversity has been increasing a lot. So, the Parque Natural 

da Serra D`Aire e Candeeiros (PNSAC) is no exception and the same 

phenomenon has been happening there as well. Although there is a 

reasonable biological diversity in this protected area, due to some human 

impacts, mainly the conflagrations and the mining, this zone has been being very affected. 

 

Article 

 PNSAC is located in the west center of Portugal and its area is nearly 38 thousand hectares. The 

climate in this region is mild as the Mediterranean and Atlantic conditions are present during all the year. 

Moreover, 2/3 of the Maciço Calcário Estremenho, one of the most important limestones formations of 

the Iberian Peninsula, is located in this region. 

 Furthermore, one of the most amazing things in this park is its plant 

diversity…we can find there some species ok oaks, holmoaks, chestnuts, corks 

and elms. As we said in the beginning of the article, the human being has 

influenced this zone a lot, and one of those influences is well represented in the 

introduction of some species of other zones of the earth, such as the pine and the 

eucalyptus. Apart from all the plant species we referred, this park has also a big animal species diversity: 

136 birds species, 38 mammals species, 17 reptiles species and 13 amphibians species. Among all these 

species, there especially three which are very important in the national context – the eagle owl, the bat 

and the red-billed chough. 

The human population who lives in PNSAC is formed by little groups who dedicate her live to 

the agriculture, to the animal husbandry and to the mining. Despite of all the benefits that PNSAC offers 

to our population, sometimes the answer is not the most correct one. Conflagrations, deforestation, 

mining without any environmental preoccupation are just some of the impacts who have been attacking 

this region. In the last 30 years, the number of conflagrations has increased, as well as your dimension. 

The most problematic years relatively to this issue were 1991, 2003 and 2005. Evolution of the burned 

area due to conflagrations, along the last decades:  

 

Anos 80 Anos 90 2000-2007 

Concurso JRA, 2º lugar na categoria “Trabalhos em Inglês”  



Auditoria ambiental 

A Auditoria Ambiental teve como objectivo diagnosticar e 
avaliar os impactos ambientais decorrentes das práticas 
quotidianas na Escola pela população escolar, servindo de 
base à elaboração de um plano de melhorias dessas 
mesmas práticas, ou seja o Plano de Acção. 

Na Auditoria realizada encontram-se questões de 
observação/investigação e outras de inquérito/sondagem 
cujos resultados foram conseguidos através da aplicação 
do inquérito do programa aos alunos. O respectivo 
inquérito foi distribuído por 255 alunos. Estes alunos 
integravam as turmas 5º A, 5ºC, 6ºD, 6ºE,7ºB, 8ºC, 8ºE, 
9ºD, 10ºB, 11ºB, e 12ºA. 











Os cartazes resultaram de 
trabalho prático realizado 
pelos alunos em Estudo 
Acompanhado. 

Cartazes elaborados pelas 
turmas 5º A e 5º C 
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Desafio : Sim, este ano o Natal é amarelo 

Foi construída uma árvore de Natal utilizando como material principal 
as embalagens “Tetra Pak”. A árvore era predominantemente amarela, 
no sentido de veicular a mensagem de que aqueles resíduos devem ser 
depositados no embalão (contentor amarelo). 
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Dia da Árvore 

No dia 21 de março foram desenvolvidas 
atividades  para os alunos/crianças do 

Agrupamento. 

Projetou-se uma apresentação , 
recolheram-se embalagens “Tetra Pak”,… 
para assinalar o dia 23 de novembro 

Dia da Floresta Autóctone 







O Dia da Floresta 

 

 

ECO-ESCOLA ARTUR GONÇALVES 
 

 

No Jardim de Infância de 
Santa Maria procedeu-se à 
plantação de uma 
laranjeira e as crianças 
foram sensibilizadas para 
esta temática. 
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Para os alunos do ensino 
secundário, foi realizada 
uma palestra, seguida de 
debate subordinada à 
temática da proteção da 
floresta, dinamizada pelo 
segundo comandante da 
protecção civil do distrito 
de Santarém, Eng. Rui 
Natário.   
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Dia da Água 

Foram dinamizadas diversas 
atividades  para o 2º e 3º ciclos, bem 
como de uma palestra sensibilizando 
para a preservação da água, durante   
o dia 22 de março. Foram divulgadas 
no jornal “O Almonda”. 
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24 DE MAIO 
Participa nas actividades

10 horas: 
Apresentação da peça de teatro “As  plantas - Qual a parte 
mais importante?” no Átrio em frente ao Pav. Administrativo

10.20 – 16.15 horas: 
 Cantinho das ervas aromáticas e chás

Exposição “Floresta não é só paisagem”
• Projecção do filme “Floresta não é só paisagem”

•Actividades sobre exposição

•Oferta de cartão Yorn

 Exposição de trabalhos de alunos sobre:
• Cartazes sobre Biodiversidade e sobre Fauna e Flora do PNSAC (de 5º ano )

• Apresentações em formato PowerPoint sobre (alunos de 5º)

• Apresentações em formato PowerPoint sobre Espécies em Vias de Extinção 
(alunos de 8º ano)

Projecção de pequenos documentários  sobre:
•Preservação da Floresta

•Poupança no consumo de água

•Poluição dos recursos hídricos

Distribuição de panfletos e marcadores de livro com frases que 
sensibilizam para a importância de um comportamento 
sustentável

Jogos didácticos sobre a floresta

 

Agrupamento de Escolas 
AR T U R  G O N Ç AL V E S  

Recolha de eletrodomésticos 



Cantinho das ervas aromáticas 

Neste dia, e em jeito de balanço, foi mostrado à 
comunidade todo o trabalho desenvolvido ao 
longo do ano. Foram dinamizadas diversas 
atividades que se discriminam no cartaz anterior.  

Foram colocados, à venda, 
pequenos sacos com 
alfazema, alecrim, hortelã-
pimenta, cidreira, lúcia-lima e 
sementes de coentros. O 
valor apurado será aplicado 
na aquisição de materiais 
para o projecto.  
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 “ As plantas- qual a parte mais importante ?” 

A dramatização foi representada por alunos do 5º ano e 
abordava a constituição e função de cada estrutura da planta. 
Foi construída e ensaiada nas aulas de Estudo Acompanhado. 



Poluição nos solos 

Trabalho realizado 
por: 
 Carlos Gonçalves 
 Diogo Dinis 
 Diogo Gonçalves 



Contaminação 
dos solos  

Perda das 
funções do solo 

 introdução de 
poluentes 

movimento 
ascendente dos 

lixiviados  

infertilização 
do solo  

migração de 
gás nos aterros 

aumento de 
temperatura 

dos solos 

origina: 
origina: origina: 

Efluente líquido que percola através da massa de RSU confinada em 
aterro e que é resultante da água contida nos resíduos. 

Lixiviados -   

Falta de 
alimento 

origina: 

Agravamento 
da saúde dos 

humanos 

origina: 

Desequilíbrio 
nos 

ecossistemas 

origina: 
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A partir da resposta ao desafio 
“Ser Eco é…” foram elaboradas 
diversas frases pela turma C do 5º 
ano, em Formação Cívica. 

Seguidamente em E.V.T., e tendo 
por base as frases construídas e 
também algumas sugeridas no 
desafio, os alunos procederam à 
ilustração das mesmas. 

Este código de conduta pretende 
traduzir acções concretas que 
todos os elementos da 
comunidade escolar devem 
seguir. 

A impressão do Eco-Código ficou 
a cargo do Departamento da 
Educação da Câmara Municipal de 
Torres Novas. 
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Continua no presente ano letivo… 

Uma aventura digital em Torres Novas.wmv

