NOTÍCIAS ABAE - ESCOLAS | setembro 2020

Eco-Escolas e Jovens Repórteres para o Ambiente
Em Destaque

Inscrições Eco-Escolas e JRA
2020/21 abrem a 7 de setembro
Abrem a 7 de setembro as inscrições para o
ano letivo 2020/21, nos Programas Eco-Escolas
e Jovens Repórteres para o Ambiente.

Já sabe se a sua escola vai
receber a Bandeira Verde EcoEscolas 2020?
Já são conhecidos os resultados das candidaturas
ao galardão Eco-Escolas 2020.
Consulte aqui as galardoadas 2020

Ar ou Espaços Exteriores:
Temas do Ano Eco-Escolas
2020/21
No ano letivo de 2020-21, cada escola deve no
seu plano de ação abordar os temas base EcoEscolas (Resíduos, Água e Energia) e pelo menos
um dos temas do ano: ar ou espaços exteriores.

Mais aqui

Galardão Eco-Escolas
2020
A entrega do galardão Eco-Escolas
2020 vai decorrer a 30 de outubro,
em Lisboa.
Devido à situação de pandemia terá
este ano um formato adaptado aos
novos tempos e será integralmente
transmitido online.
Saiba mais aqui

1ª Missão JRA já em
setembro
No dia 21 de setembro decorrerá a
iniciativa “Jovens Repórteres para
o Ambiente – Missão Emissões
Zero, Mobilidade para Todos”
promovida pela CM da Amadora e a
EcoMood Portugal.
Saiba mais aqui

Planos de aula: EcoEscola portuguesa no
TOP5

Partilhe Ações Positivas
até 30 de setembro 2020

A Eco-Escola portuguesa distinguida

FEE Eco-Schools, convida todos os
professores de Eco-Escolas a

foi a Escola EB 2,3 do Carregado
com ‘That’s impossible! Just turn on
the tap, right?’ SDGs 3, 4 and 6 da

desenvolver planos de aula sobre
ações positivas para a concretização
das metas dos ODS. Envie o seu até

responsabilidade da professora
Sandrina Silva Martins.

30 de setembro!
Saiba mais aqui

Saiba mais aqui

11 reportagens de Jovens
Repórteres Portugueses
em Concurso
Internacional

Fotorreportagem em
Destaque:

A YRE International Competition 2020

A fotorreportagem do JRA freelancer

recebeu um total de 182 trabalhos de
31 países de todo o mundo. Portugal

Eduardo Veiga foca-se em Marília, que
vemos na imagem, que

tem neste momento 11 trabalhos

afirma: «Cultivar uma horta é um

selecionados. Precisamos da tua
ajuda. Vota clicando em “Enjoy”!

exercício de confiança. Estamos
sempre dependentes de situações

Pandemia não trava os
pequenos agricultores

que não controlamos».
Saiba mais aqui
Veja a fotorreportagem aqui

Sessões Betweien | Tema: água.
Inscrições abertas
A Betweien Lda. parceira da ABAE, tem agendadas
2 sessões gratuitas online. A primeira sessão é
sobre a temática água e decorre já de 26 de
setembro a 1 de outubro. A segunda é sobre
Alimentação Saudável e Sustentável.
Mais sobre a Sessão da Semana da Água
aqui

Recolha de Pilhas e
Eletrodomésticos nas escolas |
Geração Depositrão
Todas as pilhas recolhidas podem ser entregues à
ERP Portugal que tem a responsabilidade de as
encaminhar para reciclagem.
No âmbito da Geração Depositrão as escolas
podem pedir recolhas de pilhas ou REEE até 30
de setembro.

Mais aqui

O Mar Começa Aqui,
já está nas ruas de
Mafra

Roupas usadas não
estão acabadasrecolha

Todas as Eco-Escolas

Nesta edição,

2020/2021 estão

participaram 63 escolas

convidadas a participar
neste projeto, que

que recolheram um total
de 38.175 Kg entre

alerta que “Tudo o que

agosto de 2019 e 31 de

cai no chão, vai parar ao
mar”.

julho de 2020.

JRA portuguesa em
Missão Internacional
Quatro Jovens
Repórteres para o
Ambiente, incluindo uma
portuguesa participarão
e relatarão o evento.
Saiba mais aqui

Saiba mais aqui

Saiba mais aqui
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