
Clube do Ambiente

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO AMBIENTE – 5 DE JUNHO

Solicito a todos os docentes a leitura deste texto e se necessário a explicação do

mesmo aos alunos da turma. O dia Mundial do Ambiente é de todos e para todos.

O Dia Mundial do Ambiente é um evento anual realizado para dar atenção à

necessidade de ações positivas para o ambiente. O evento é realizado pelo Programa

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

Hoje é um dia de reflexão.

TENS CUMPRIDO OS TEUS COMPROMISSOS COM A TERRA/PÁTRIA?

Se sim, estás no bom caminho. Se não, reflete, pois ainda vais a tempo de mudar a tua

conduta no mundo.

Com pequenas ações podes mudar o mundo:

 Enquanto escovas os dentes, desliga a água – poupas milhares de litros de água

ao longo da tua vida;

 Opta pelo duche e desliga a torneira enquanto te ensaboas;

 Não deites os cotonetes pela sanita abaixo - todos eles vão parar ao mar onde

são um potencial alimento/chamariz para as aves, que morrem com tanto plástico

ingerido;

 Desliga as luzes - ao sair do teu quarto, sala ou cozinha;



 Desliga os aparelhos eletrónicos - não deixes a televisão, a rádio ou o

computador ligados caso não estejam a ser utilizados;

 Utiliza o ar condicionado com moderação;

 Utiliza a máquina de lavar roupa na sua capacidade máxima – economizas

energia, água e dinheiro;

 Passa o máximo de roupa que puderes de uma só vez – poupas energia e dinheiro,

pois evitas o liga/desliga;

 Reutiliza o papel – poupas milhares de árvores ao abate;

 Separa o lixo. Na Escola tens ecopontos nas salas e no recinto exterior; incentiva

a tua família a separar em casa – a reciclagem de material diminuiu a recolha de

matérias-primas na Natureza;

 Diminuiu a emissão de gases no Ambiente utilizando meios de transporte

coletivos, partilhando boleias com amigos ou deslocando-te a pé;

 Opta pelos produtos de origem local, nacional e sustentáveis - contribuis para o

desenvolvimento da tua região, país e tornas-te um Grande Amigo do teu

Planeta;

 Empresta, compartilha, doa, reusa, passa o tempo de forma sustentável, em vez

de comprar coisas novas, aumentares o consumismo e o desperdício de recursos

do planeta Terra.

Fazes parte da Terra, não és dono da Terra. Ajuda-te. Feliz dia do Ambiente.

A Coordenadora da Eco-Escola, O Diretor,

Lúcia Faria                                                 António Carvalho de Sousa


