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Eco-Escolas e Jovens Repórteres para o Ambiente
Em Destaque

60 Eco-Agrupamentos 2020
Os Eco-Agrupamentos (que possuem todas as suas escolas Galardoadas
como Eco-Escolas), têm vindo a aumentar todos os anos. Em 2020 contamos
com 13 novos Eco-Agrupamentos, num total de 60.
Conheça aqui os Eco-Agrupamentos 2020

Galardão Eco-Escolas em
Lisboa | 30 de outubro
A Cerimónia Galardão Eco-Escolas
2020 vai decorrer em Lisboa no dia 30
deste mês e poderá ser seguido em
direto por todo o país.
Saiba mais aqui

Maratona Internacional
de Fotografia - Desafio 24
Horas
Maratona Internacional de Fotografia a
decorrer entre 10 e 11 de outubro,
destinada a todos os jovens até aos
27 anos de idade.
Saiba mais aqui

Semana Invasoras:
participe!

Desafio Eco-Escolas e JRA:
#AlertaInvasoras

A equipa Invasoras.pt dinamiza de 10
a 18 de outubro de 2020 a

Contribua para a identificação e
mapeamento de espécies invasoras

Semana Nacional sobre Espécies

participando neste desafio digital, que

Invasoras.
Adira a este movimento participando
nas atividades sugeridas, que visam

irá decorrer no Instagram e Facebook
e ganhe prémios.

alertar para as invasões biológicas.

Saiba mais aqui

Conheça as atividades

Desafio Internacional EcoEscolas | Água,
Saneamento e Higiene

Desafio Internacional JRA
| Água, Saneamento e
Higiene

Desafios desenhados para

Desafios desenhados para Jovens

professores e alunos que enfrentam

Repórteres para o Ambiente que

os desafios da Covid-19 em ambiente
escolar.

enfrentam os desafios da Covid-19
em ambiente escolar.

Saiba mais aqui

Saiba mais aqui

Escolas do
Turismo de
Portugal 100%
Eco-Escolas

Missão JRA
"Emissões Zero,
Mobilidade para
Todos"

Este ano a rede de

Reveja a conversa cujo

escolas de Hotelaria e

tema de fundo foi a
Mobilidade Sustentável,

Turismo (rede Turismo
de Portugal) conseguiu
pela primeira vez o
pleno: todas as escolas
da Rede são agora Eco-

com destaque para a
partilha de veículos
enquanto solução no

Fórum EcoEscolas online
Retomamos o Fórum
Eco-Escolas, destinado
aos professores
coordenadores, com o
objetivo de informar e
esclarecer dúvidas
sobre a metodologia do

município da Amadora.

Programa. Participação
mediante inscrição.

Saiba mais aqui

Saiba mais aqui

Escolas!
Saiba mais aqui

Quiz Eco-Escolas | Greenfest
premiados
Durante o Greenfest Braga 2020 a ABAE
dinamizou 4 jogos online sobre diversas temáticas
relacionadas com a sustentabilidade.
Veja os resultados aqui

Na Semana da Alimentação Saudável, Sessão "Rita e a Floresta dos
Legumes"
A Betweien, Lda. convida as Eco-Escolas a assistir à apresentação do projeto
pedagógico “Rita e a Floresta dos Legumes”, com a artista Rita Redshoes.

Saiba mais aqui

Festival de Observação de Aves &
Atividades de Natureza - Participe
online
De 2 a 5 de outubro participe no Festival Online
que irá decorrer paralelamente ao programa local.
Mais informações. Programa e Inscrições aqui.

Inscrições Eco-Escolas e JRA
2020/21 até 30 de outubro
Estão abertas até 30 de outubro as
inscrições para o ano letivo 2020/21, nos
Programas Eco-Escolas e Jovens Repórteres
para o Ambiente.
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