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Em destaque

No dia 20 de maio “O Mar Começa em Ti”!
No dia 20 de maio, Dia Europeu do Mar, iniciou-se a votação dos desenhos / maquetes criadas
por crianças e jovens das Eco-Escolas,  com a mensagem “O MAR COMEÇA AQUI“, alertando
para o facto de que o que fica no chão, vai, mais tarde ou mais cedo, parar ao mar! Vote nos

melhores desenhos até 30 de maio no facebook das Eco-Escolas!
 

Concurso Nacional
Poster Eco-Código

O Poster Eco-Código comunica os compromissos
da escola sobre sustentabilidade. Participa até 19

de junho!

Mais informações

Concurso Nacional
Melhores Reportagens 2020

O prazo para submeter as reportagens para o
Concurso Nacional termina já no próximo dia 30

de maio! 

Mais informações

Projetos Eco-Escolas 
Mais de 25 projetos disponíveis para as

escolas com adaptações para a sua
realização em casa, com o apoio de toda a

família.

Saber mais!

Podcasts em destaque como
Reportagem do Mês

Foram destacados, pela primeira vez, dois
trabalhos na Modalidade de Podcast como

reportagem do mês de abril.

Saber mais!

Internacional Hand Print
A comunidade de Professores Eco-Escolas é

novamente desafiada a desenvolver planos de
aula para ações positiva sobre os ODS.

Saber mais!

Destacadas Reportagens
dedicadas à Pandemia

Foram distinguidos internacionalmente trabalhos
Portugueses na categoria Covid-19.

Saber mais!

Quiz "ABAE 30 Anos"  
 
Em maio, aos sábados pelas 17 horas aproveite o fim de
semana em casa com o quiz online ABAE. Participação
mediante preenchimento de formulário de inscrição.
 

Resultados Geração Depositrão | 1ª fase
Já são conhecidos os resultados da 1ª fase de recolha de
REEE (Resíduos Eletricos e Eletrónicos), incluindo lâmpadas
e pilhas.

Candidatura ao Galardão Eco-Escolas 2020 
 
As candidaturas ao Galardão Eco-Escolas 2020 encontram-se
a decorrer até ao dia 30 de junho!

Eco-Trilhos
Assista a esta formação online
sobre criação de trilhos
utilizando apps online que
decorreu no dia 28 de abril!

Cozinhar em Família
Assista com a sua família a esta
formação online acerca de
nutrição e sustentabilidade que
decorreu no dia 8 de maio!

Alerta ao Sal!
Assista a esta formação online
sobre o consumo de sal e as
alternativas ao mesmo que
decorreu no dia 15 de maio!
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