
E.B. 2,3 de Moncarapacho 

Projecto de Recomendação 

Somos jovens estudantes, na Escola E.B. 2,3 de Moncarapacho, e ao 

participarmos neste projecto pretendemos dar o nosso contributo, na reflexão e futura 

adopção de medidas, que visem proteger o meio ambiente. 

A nossa pequena, Vila de Moncarapacho, proporcionou-nos um exemplo real, de 

como é possível começar a adoptar uma nova atitude perante o Planeta Terra. Nestes 

últimos anos, foi crescente a vinda de famílias de origem alemã e inglesa, para esta 

pequena vila. Amantes da natureza, desde logo se preocuparam em adquirir pequenas 

ruínas e casas em zonas rurais, nas quais instalaram todo o tipo de sistemas e 

tecnologias de captação e aproveitamento das energias renováveis. A atitude destes 

novos residentes, serve-nos de modelo e  um exemplo a seguir. 

 Na disciplina de Ciências, Biologia, e Formação Cívica , partilhando ideias e 

opiniões relativamente ao tema em discussão, Energias Alternativas e a Preservação 

do Meio Ambiente, sentimos que apesar das noticias diárias, sobre as ameaças ao 

planeta, pouco tem sido feito para alterar a situação. A crescente discussão do tema, em 

pequenos debates nas diferentes turmas, tiveram  um impacto positivo nas atitudes de 

muitos alunos. De um momento para o outro, na escola só se falava em reciclagem, 

painéis solares, e aqueles alunos mais dotados para as artes visuais, até criaram 

desenhos de novos veículos e sistemas  para transformação de energia. 

 O facto de estarmos a trabalhar o tema “O Planeta Terra”, para o nosso desfile 

anual, de Carnaval, também reforçou este sentimento generalizado, de querer ser 

“verde”. Houve campanhas,  recolha e separação de materiais reciclados, e maior 

procura de revistas, artigos e sites sobre o tema, na nossa biblioteca escolar. 

Preocupados com o rumo desastroso que o nosso Planeta está a tomar, sentimo-nos 

responsáveis pelo assumir de uma atitude que contrarie esta tendência destrutiva. 

 

 

 

 



A nossa escola ganhou  a bandeira Eco Escolas, pelo que sentimos uma 

necessidade acrescida de proteger e preservar o meio ambiente, queremos cooperar,  

debatendo e propondo algumas medidas no sentido de prevenir e até controlar este 

consumo desenfreado do ser humano, relativamente a todos os recursos, que a natureza 

pôs ao nosso dispor. 

Há que assumir um compromisso político de viragem. Todas as nossas propostas 

foram debatidas  e considerámos importante: 

1ª Medida –  Comparticipação em 50% do custo total da instalação e manutenção de 

equipamentos de aproveitamento das energias renováveis nas instalações de uso 

doméstico  

2ª Medida – A obrigatoriedade na instalação de filtros em chaminés  e aplicação de 

multas pesadas para o incumprimento da mesma. 

3ª Medida – O Estado deveria incentivar as pessoas a utilizar energias alternativas nos 

transportes colectivos, reduzindo o custo dos passes e bilhetes. 
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