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Eco-Escolas e Jovens Repórteres para o Ambiente
Em Destaque

Candidatura à Bandeira
Verde Eco-Escolas até 30
de junho

8 Reportagens JRA
em Destaque no Mês de
Maio

A candidatura à Bandeira Eco-Esolas é
da responsabilidade do(s)
professor(es) coordenador(es) e da
Direção da Escola. O questionário
está disponível na plataforma EcoEscolas até 30 de junho.

No mês de maio os Jovens Repórteres
estiveram muito ativos pelo que
destacamos 8 reportagens "JRA
do mês", incluindo um Podcast onde
se fala de morcegos e COVID-19..
Mais aqui

Plataforma

Atividades Continuam em Junho
Os desafios lançados às Eco-Escolas na Semana
do Ambiente ainda não terminaram. Podem
continuar a participar nestes quatro
desafios até 19 de junho!
Faz, partilha nas redes sociais (usa os hashtags )
e envia-nos o link para ecoescolas@abae.pt
Mais aqui

Vencedores Quiz ABAE 30 anos
Durante a Semana do Ambiente decorreu um Quiz
em formato Challenge . Participaram 1.319
jogadores e os vencedores são de Ourém, Oeiras
e S.Mª da Feira.
Mais aqui

O Mar começa
aqui

A minha família
compromete-se

JRA portuguesa
em destaque

Decorreu de 20 a 30 de
maio a votação nas

Durate a Semana do
Ambiente 2020 foram

Joana Pedro, de Sintra,
Jovem Repórter para o

maquetes elaboradas
pelas Eco-Escolas, no

divulgados os cerca de
6500 Compromissos

Ambiente desde 2011,
destacada pela FEE -

âmbito deste projeto,
que visa a pintura de

pelo Clima, das famílias
das crianças e jovens

sarjetas com a

das Eco-Escolas.

mensagem "O Mar
Começa Aqui".

[vídeo]

YRE, pela sua excelente
e contínua participação,
ao longo de quase 10
anos.

Mais aqui

Mais aqui

Premiados
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