
Dia Internacional da Terra: "Em prol de um mundo mais saudável e 
sustentável". 

Exposição:  “O Lixo não é Lixo, é Arte”

“A importância da biodiversidade da Ria Formosa na mitigação das 
alterações climáticas”  

10º1 e 11º1 e resultou de um traba
com uma partilha, via zoom, interturmas, de um vídeo realizado pelos alunos do 11º10.

O seu objetivo é conhecer para valorizar e promover a preservação do meio ambiente, tendo em 
vista um equilíbrio justo entre as necessidades econ
presentes e futuras. Por outro lado, pretende
para a concretização de medidas que protejam o nosso planeta.

O planeta está à beira de um colapso se não agirmo
tem um papel determinante a desempenhar no combate à destruição ambiental.

A luta contra as alterações climáticas deve passar inevitavelmente pela escola e pela voz dos alunos 
e professores em todo o mundo. 

Docentes responsáveis: Anália Colaço e Olga Lima.
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     No âmbito do Dia Internacional da Terra, que se celebrou no 
passado dia 22 de abril, informa-se que está patente no átrio da 
Escola Secundária Tomás Cabreira, a exposição: “O Lixo não é Lixo, é 
Arte”, em articulação com as disciplinas de Biologia e Geologia
Geografia A. 

A realização criativa dos trabalhos foi feita pelos alunos das turmas 
10º1 e 11º1 e resultou de um trabalho de pesquisa e classificação. Assinalou

zoom, interturmas, de um vídeo realizado pelos alunos do 11º10.

O seu objetivo é conhecer para valorizar e promover a preservação do meio ambiente, tendo em 
vista um equilíbrio justo entre as necessidades económicas, sociais e ambientais das gerações 
presentes e futuras. Por outro lado, pretende-se mobilizar os decisores políticos e a sociedade civil 
para a concretização de medidas que protejam o nosso planeta. 

O planeta está à beira de um colapso se não agirmos coletivamente e acreditamos que a escola  
tem um papel determinante a desempenhar no combate à destruição ambiental.

A luta contra as alterações climáticas deve passar inevitavelmente pela escola e pela voz dos alunos 
e professores em todo o mundo.  

ntes responsáveis: Anália Colaço e Olga Lima.  
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