Memória descritiva
Póster Eco-código 2020/2021

Identificação:
Nome do Agrupamento: Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa.
Nome da Escola: Escola Básica 2/ 3 D. Manuel de Faria e Sousa.
Professor(a) Responsável: Leonor Monteiro.
Professor(a) Coordenador(a): Anabela Gonçalves
Alunos: Turma 6º G.

Descrição:

No âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e estando no E@D, foi proposto a
realização deste trabalho em articulação com o Programa Eco-Escolas do nosso Agrupamento,
as disciplinas de Ciências Naturais, Educação Visual e TIC. Inserido num dos temas trabalhados
na disciplina de Cidadania – Educação Ambiental, este trabalho consistiu em fazer um póster
com os princípios de conduta ambiental do nosso Agrupamento.

Inicialmente, a turma foi dividida em grupos e após a apresentação e explicação da atividade, os
grupos foram colocados em salas simultâneas, na aplicação TEAMS. A elaboração de frases
levou-nos a pôr em prática a divisão de tarefas, decidindo os temas que cada um dos grupos iria
trabalhar.
Seguidamente, o nosso trabalho formou-se a partir de pesquisas iniciais. Foram pesquisados
trabalhos de anos anteriores, foi feito um levantamento das necessidades mais emergentes na
nossa Escola, no que diz respeito a problemas ambientais e foi solicitada a ajuda da professora
de Ciências Naturais, relativamente à abordagem ambiental. Esta pesquisa ajudou-nos na
elaboração das frases, pois foram pensadas como sendo ações para resolver os problemas
identificados, desenvolvendo o respeito pela Natureza e a preocupação ecológica.
De regresso ao ensino presencial, nas aulas de Cidadania, foram apresentadas as frases e
procedeu-se à seleção daquelas que seriam os princípios de conduta ambiental elencadas no
póster Eco-código. A saber:
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ÁGUA

Tema

Frases escolhidas nas aulas de Cidadania
A água é um bem precioso para a nossa comunidade, conservá-la é importante
para toda a humanidade.

AR

Recicla a tua mente e preserva o ambiente.

ENERGIA

ESPAÇOS
EXTERIORES

As árvores não deves cortar para o oxigénio não acabar.

RESÍDUOS

Torneira a pingar, água a desperdiçar.

O recreio não deves sujar, porque é lá que vamos brincar.

Desliga os aparelhos depois de os usar, para a energia poupar.

BIODIVERSIDADE

Preservar o meio ambiente é preservar a vida.

Dizemos meio ambiente, porque já destruímos metade?

Se o verde queres ver, o Planeta não pode sofrer.

COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

Se os animais queres ajudar tens de os respeitar.

Os incêndios vamos evitar para a Floresta preservar.

Cumprida a primeira fase, o foco da nossa atenção passou a ser a criação do póster. A turma foi
unânime quando surgiu a ideia de utilizarmos como base criativa o brasão da nossa cidade,
Felgueiras, pois o estudo heráldico do mesmo permitiu-nos descobrir que, este é rico em
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elementos naturais nomeadamente, o rio (simboliza que o município é fertilizado pelo rio Sousa
e, parcialmente, pelo rio Vizela), os dois cachos de uvas (representam a sua principal riqueza
tradicional que, sempre foi o vinho verde) e as doze abelhas (simbolizam que, do trabalho
coletivo e persistente do seu povo tem resultado uma forte implementação industrial, maior
poder económico e melhor nível de vida). Entretanto, as duas crianças simbolizam a igualdade
de género e a interculturalidade. O baloiço representa a sustentabilidade e a cadela o bem-estar
animal.
De seguida, nas aulas de Educação Visual, foi colocar as “mãos à obra” e o resultado foi o
esperado, mas a nossa satisfação visual ainda não estava completa.
Assim, solicitamos o apoio da disciplina de TIC. Aqui o nosso trabalho foi reproduzido em
desenho vetorial.
A solução final pensamos que ficou bastante apelativa.

Felgueiras, 01 de junho de 2021
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