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A nossa escola foi premiada na Categoria A e agraciada com uma menção honrosa na Categoria B do
Concurso Alterações Climáticas  projeto Clima@Edumedia.
Como tem vindo a ser divulgado, a nossa escola integrou, desde o ano letivo passado, o projeto Clima@Edumedia, dinamizado
pela Universidade do Porto e financiado pelo Programa AdaPT.
A segunda fase do projeto teve lugar no primeiro trimestre deste ano letivo e consistiu na criação e apresentação a concurso de
projetos de intervenção no espaço escolar, que visassem a adaptação (cat.A), a mitigação (cat. B) ou a adaptação e a mitigação
(cat.C) das alterações climáticas.
A nossa escola concorreu com três propostas, uma para cada categoria, tendo ganho com o projeto “A água – um recurso
renovável na Escola” (ver apresentação do projeto) e sido premiada com uma menção honrosa para o projeto “Produção de
energia fotovoltaica e Eficiência energética na Escola” (ver apresentação do projeto).
O projeto vencedor consiste muito resumidamente em: reabilitar o poço da escola para aproveitamento da água freática e recolher
a água da chuva a partir dos telhados; instalar cisternas para armazenamento de águas provenientes do telhado, em alternativa
ao armazenamento no poço; canalizar as águas recolhidas para o abastecimento sanitário (autoclismos); manter os níveis
elevados de água no poço, de forma a apoiar a reposição dos lençóis freáticos circundantes.

GIAE ONLINE

Estes projetos foram acompanhados de peças mediáticas de várias tipologias (documentário, reportagem, entrevista, notícia),
completamente elaboradas pelos alunos, desde a conceção, à pesquisa da informação, à recolha de imagens, redação de textos,
entrevistas a convidados, gravações e construção dos documentos finais. Contribuíram para a concretização adequada desta
atividade a formação que receberam da Universidade do Porto no ano transato, o espírito de equipa que caracterizou todo o
processo e o apoio com que sempre puderam contar dos professores envolvidos.
O prémio ganho  30 000 €  destinase à implementação do projeto, que será acompanhada pela equipa da Universidade do
Porto.

ÚLTIMO OLHAR(ES)

Todos os alunos e docentes que integraram este projeto, assim como a escola que beneficia de um investimento tão relevante a
vários níveis, estão de parabéns.
Um agradecimento a todas as instituições que prestaram o apoio solicitado para elaboração dos projetos, sem o qual não teria
sido possível cumprir os requisitos concursais.

BANCO MANUAIS

ESCOLARES

PROJETO MAIS SUCESSO
ESCOLAR

mapa do site

contactos

© junho de 2015, Agrupamento de Escolas da Lourinhã

