PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 2013/2014
O Programa de Educação para a Sustentabilidade
Sustentabilidade para o ano letivo 2013/2014 integra um
conjunto de propostas diversificadas, dirigidas à comunidade educativa concelhia e
comunidade em geral,, cujo âmbito de atuação pretende constituir-se
constituir se como complemento ao
trabalho desenvolvido pelo Centro de Educação Ambiental, situado nas Marinhas.
Marinhas
Neste documento são apresentadas algumas das iniciativas que se pretende promover ao longo
do próximo ano. A informação mais detalhada e todos os aspetos relevantes relacionados com
o desenvolvimento das acções serão atempadamente enviados aos estabelecimentos de
educação e ensino, bem como IPSS’s e associações concelhias
Importa salientar que para
ara o desenvolvimento das iniciativas delineadas neste documento será
vital o apoio e colaboração de várias entidades que, através da partilha de recursos e saberes,
contribuem efetivamente para a concretização
concretização das atividades e a prossecução de resultados
mais conducentes com os objetivos traçados.
Em www.esposendeambiente.pt podem encontrar informação sobre as atividades em curso.

Programa Eco-Escolas
Escolas
Este programa de educação ambiental é promovido pela secção portuguesa da Fundação para a
Educação Ambiental e direcionado para as escolas. As autarquias desempenham o papel de
parceiras e colaboradoras no desenvolvimento das atividades. Uma escola que pretenda ser
reconhecida com a Bandeira Verde deverá seguir a metodologia proposta e realizar atividades
no âmbito dos temas-base
base e tema do ano.
As inscrições deverão ser realizadas até 31 de outubro na plataforma Eco-Escolas
Eco
em
www.abae.pt/EcoEscolas.
Destinatários: Alunos do 1º , 2º e 3º ciclos do ensino básico.
Calendarização:: Durante o ano letivo (consultar site da ABAE).

Programa Mais Escola, Mais Planeta
Os estabelecimentos de educação e ensino concelhios que se encontram sob a gestão do
Município de Esposende serão desafiados a reduzirem os consumos de energia e de água, bem
como a gerir de uma forma sustentável os seus recursos.
As normas de participação serão brevemente apresentadas aos estabelecimentos de educação
e ensino concelhios.
Destinatários: Jardins de infância e escolas do 1º ciclo.
Calendarização: Durante o ano letivo.

Programa “Educação para a Segurança”: Vidas Seguras
Este programa, desenvolvido pela Esposende Ambiente, é parte integrante do Projeto Crescer
Saudável, um projeto multidisciplinar dirigido à comunidade educativa e assegurado por
diversos parceiros, que tem como pressuposto a criação de respostas integradas no âmbito da
promoção da saúde em meio escolar.
O projeto Vidas Seguras tem como objetivo geral a promoção para a segurança infantil e
segurança no trabalho, sendo que o mesmo se desdobra em duas vertentes distintas: “Crescer
“Cres
em Segurança” e “Trabalho Seguro, Melhor Futuro”. Toda a informação relativa aos mesmos
encontra-se
se descrita no programa remetido pela Câmara Municipal de Esposende.
Destinatários: Alunos do 4º ano do 1º ciclo.
Calendarização: Durante o ano letivo.

Dia a dia, pense verde todo o ano
Com esta iniciativa pretende-se
se o desenvolvimento de atividades que contribuam para que,
simbolicamente, se possam assinalar alguns dos dias do calendário dedicados a temáticas
ambientais. Estas ações
es serão direcionadas para a comunidade educativa e para a população
em geral.
Toda a informação sobre as atividades que serão realizadas no âmbito de cada dia será
disponibilizada com antecedência no site da EAMB.
Destinatários: População em geral.
Calendarização: Durante o ano letivo.

Apoio técnico aos projetos educativos
Sempre que solicitado pelos estabelecimentos de educação e ensino concelhios e IPSS’s, e
dentro da disponibilidade da Esposende Ambiente, será dado o apoio técnico possível ao
desenvolvimento dos projetos educativos das escolas e instituições na área do ambiente.
Para o efeito deverão fazer chegar por mail as necessidades, para que as mesmas possam ser
avaliadas internamente .
Destinatários: População em geral.
Calendarização: Durante o ano letivo.

Desfile de Carnaval “Fantasia Ambiente”
À semelhança de anos anteriores, o Município de Esposende irá promover a realização de um
desfile de carnaval ecológico.
O tema do desfile deste ano e os principais requisitos para a participação no mesmo serão
divulgados junto dos potenciais participantes até final do mês de outubro.
Destinatários: Estabelecimentos de educação e ensino, IPSS’s e Associações.
Calendarização: 28 de fevereiro de 2014.
2014

Iniciativas Oceânicas
Anualmente em Março a Surfrider Foundation Europe leva a cabo as Iniciativas Oceânicas, um
evento internacional que tem como principal objetivo alertar a população sobre os resíduos
presentes nas praias e oceanos, procurando assim entre outras coisas reduzir o impacto de
plásticos descartáveis no ambiente
ambiente marinho. A Esposende Ambiente irá assim desafiar os
estabelecimentos de educação e ensino, IPSS’s e associações a participarem numa ação
conjunta de limpeza de praias e pinhais, e a associarem-se
associarem se a este projeto de voluntariado
ambiental.
Toda a informação
o será enviada atempadamente para os interessados e disponibilizada com
antecedência no site da EAMB.
Destinatários: População em geral.
Calendarização: Final de março
arço.

Semana Europeia da Energia
A Esposende Ambiente irá uma vez associar-se
associar se às comemorações da Semana Europeia da
Energia, que tem como grandes objetivos a promoção da utilização das energias renováveis e a
eficiência energética, e irá desafiar os estabelecimentos de educação e ensino, IPSS’s e
associações a associarem-se
se a este evento.
Toda a informação sobre as atividades que serão realizadas neste âmbito será enviada
atempadamente para os interessados e disponibilizada com antecedência no site da EAMB.
Destinatários: População em geral.
g
Calendarização: Maio ou junho
unho

