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I – GALARDÃO ECO

Hoje, dia 6 de dezembro, pelas 18h30, n

a cerimónia de entrega do Galardão Eco

A cerimónia que terá 

educadores e encarregados de educação, 

Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, e do Vereador do Ambiente, João Machado.

A sessão deste ano reserva

Percussion”, num projeto em que participaram

as “Bandeiras Verdes” e os prémios dos desafios 2017/18. 

O Galardão Eco-Escolas 2018 faz o

contribuíram para tornar mais sustentável o dia

insere.  

A Câmara Municipal de Aveiro

implementação do Programa Eco

neste ano letivo de 2018/2019

escolas, ações na área temática do ambiente, da cidadania, entre outras, que constam do 

Programa de Ação Educativa do Município de Aveiro

 

Escolas participantes no Galardão Eco

• Centro de Infância Arte e Qualidade; 

• Centro Educativo da Presa; 

• Centro Educativo de São Bernardo; 
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GALARDÃO ECO-ESCOLAS AVEIRO 2018

, dia 6 de dezembro, pelas 18h30, no Centro de Congressos de Aveiro, vai ter lugar 

a cerimónia de entrega do Galardão Eco-Escolas 2018. 

A cerimónia que terá a presença de cerca de 300 pessoas, entre alunos, professores, 

de educação, contará também com a presença do

Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, e do Vereador do Ambiente, João Machado.

A sessão deste ano reserva-nos um momento especial, com o concerto dos “Eco 

Percussion”, num projeto em que participaram 29 escolas, e que são agora con

prémios dos desafios 2017/18.  

Escolas 2018 faz o reconhecimento do trabalho de todos os que 

contribuíram para tornar mais sustentável o dia-a-dia da escola e da comunidade onde esta se 

Câmara Municipal de Aveiro, na sequência da sua política de ambiente, apoia a 

implementação do Programa Eco-Escolas em todos os estabelecimentos escolares também 

neste ano letivo de 2018/2019. Pretendemos continuar promover, em cooperação com

ações na área temática do ambiente, da cidadania, entre outras, que constam do 

Programa de Ação Educativa do Município de Aveiro (PAEMA). 

Escolas participantes no Galardão Eco-Escolas: 

Centro de Infância Arte e Qualidade;  

Centro Educativo da Presa;  

ro Educativo de São Bernardo;  
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ESCOLAS AVEIRO 2018 

o Centro de Congressos de Aveiro, vai ter lugar 

alunos, professores, 

com a presença do Presidente da 

Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, e do Vereador do Ambiente, João Machado. 

um momento especial, com o concerto dos “Eco 

e que são agora convidadas a receber 

reconhecimento do trabalho de todos os que 

dia da escola e da comunidade onde esta se 

, na sequência da sua política de ambiente, apoia a 

Escolas em todos os estabelecimentos escolares também 

. Pretendemos continuar promover, em cooperação com as 

ações na área temática do ambiente, da cidadania, entre outras, que constam do 



• Centro Educativo do Solposto;  

• Centro Educativo dos Areais;  

• Centro Escolar das Barrocas;  

• Centro Escolar de Santiago;  

• Centro Escolar de São Jacinto;  

• Centro Escolar de Verdemilho;  

• Centro Social e Paroquial da Vera Cruz;  

• Centro Social Santa Joana Princesa;  

• Colégio D. José I; 

• Escola Básica Areias de Vilar;  

• Escola Básica da Glória; Escola Básica da Póvoa do Paço;  

• Escola Básica da Quintã de Loureiro;  

• Escola Básica de Azurva;  

• Escola Básica de Cacia;  

• Escola Básica de Sarrazola;  

• Escola Básica de Taboeira;  

• Escola EB Rio Novo do Príncipe;  

• Escola EB 2/3 João Afonso de Aveiro;  

• Escola EB 2/3 São Bernardo;  

• Escola Profissional de Aveiro;  

• Escola Secundária e 3º Ciclo Dr. Mário Sacramento;  

• Escola Secundária e 3º Ciclo José Estêvão; 

• Escola Secundária e 3º Ciclo, Dr. Jaime Magalhães Lima; 

• Estabelecimento de Ensino de Santa Joana; 

• Florinhas do Vouga. 

 

II – CASA MUNICIPAL DA CIDADANIA COM ATIVIDADES DE NATAL 

A Casa Municipal da Cidadania tem abertas as inscrições para as oficinas de Natal, que 

acontecem nos dias 14 e 15 de dezembro, sexta-feira e sábado, respetivamente. 

Este atelier dará a oportunidade aos seus participantes de criarem novos objetos de 

decoração de Natal, tendo por base a utilização de materiais recicláveis e provenientes da 

natureza.  



Na sexta-feira, das 14h30 às 17h30, a ação destina-se a pessoas com mais de 50 anos. 

No sábado, a oficina dirige-se ao público em geral e vai desenvolver-se das 10h30 às 13h00. 

As inscrições são gratuitas, mas limitadas a 15 participantes, podem ser efetuadas até 

dia 11 para a sessão de 14 de dezembro e até dia 12 para a sessão de 15 de dezembro, sempre 

na Casa Municipal da Cidadania, de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 19h00 e ao sábado 

das 10h00 às 13h00, ou através de email para: cidadania@cm-aveiro.pt . 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


