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Dia Mundial do Ambiente

A biblioteca escolar em colaboração com as professoras de Ciências Naturais e o professor
de Geografia deseja associar-se à comemoração do dia 5 de junho - Dia Mundial do Ambiente partilhando com a comunidade educativa um conjunto de informações, reflexões, recursos e
atividades dos nossos alunos.
A primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente realizou-se em 1972, em
Estocolmo, na Suécia. Este evento representou um marco e sua Declaração Final contém um
conjunto de princípios que assentam na necessidade de “inspirar e guiar os povos do mundo
para a preservação e a melhoria do ambiente humano”.
http://apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo.pdf

Todos os anos desde 1974, no dia 5 de Junho cerca de 150 países celebram o Dia Mundial do
Ambiente para promover a consciência e a ação ambiental a nível mundial.
Em 2020, o Dia Mundial do Ambiente vai focar-se no papel primordial da biodiversidade,
sendo a Colômbia o país que albergará as celebrações mundiais, por ser um dos países com
maior biodiversidade do mundo, albergando cerca de 10% da biodiversidade do planeta.
Havendo atualmente um milhão de espécies de plantas e de animais em perigo de
extinção em todo o mundo, este é um momento importante para refletirmos nesta questão
crucial para a existência de todos. Mais do que importante é urgente fazermos essa reflexão e
passarmos à ação.
O 1º passo poderá começar por trazer à celebração este dia. E, a partir dessa celebração,
consciencializar todos e, sobretudo, as crianças e jovens para o respeito e a preservação do
meio ambiente, através de conversas e atividades que as informem e despertem para esta
causa. A visita, mesmo que virtual (por enquanto) a reservas, parques naturais e jardins
zoológicos também contribui para aumentar de uma forma muito afetiva a consciência para a
necessidade de conservar animais e lugares. E, por que não juntar-se a uma associação que
promova o ambiente ?

Agência Portuguesa do Ambiente https://apambiente.pt/
Quercus https://www.quercus.pt/
Aspea https://aspea.org/index.php/pt/noticias

“ Nesta grande cadeia de causas e efeitos, nenhum facto singular pode ser
considerado isoladamente.”
Alexander Von Humbolt

“Quando a Natureza é entendida como uma rede, a sua vulnerabilidade torna-se
também óbvia. Tudo existe em conjunto. Se for puxada uma ponta, toda a tapeçaria se
pode desfazer. “
“Humbolt tornou-se o primeiro cientista a falar da negativa mudança climática
humanamente induzida. Avisou que os seres humanos estavam a interferir no clima e
que isso poderia ter um impacte imprevisível nas “futuras gerações”.”
in “A INVENÇÃO da NATUREZA – As aventuras de ALEXANDER VON HUMBOLT, o herói esquecido
da ciência”, de Andrea Wulf.

“Dentro da nossa casa temos acesso a um mundo infinito de informação que nos chega
pelos ecrãs de visualização, livros, revistas, etc.... Mas lá fora, mesmo que não tenhamos jardim
e vivamos numa grande cidade como Lisboa, há sempre Natureza verdadeira para descobrirmos.
A realidade pode ser bem mais estimulante se, nos passeios que fazemos, olharmos com
“olhos de ver”, com uma atenção diferente, com uma curiosidade sobre as pequenas coisas que
a Natureza nos apresenta e sobre as quais podemos colocar um universo de questões! É toda
uma aventura repleta de novidades e curiosidades que nos fazem amar e respeitar, cada vez
mais, o Planeta em que vivemos e que é o único que temos!
O Dia Mundial do Meio Ambiente serve, também, para nos fazer lembrar da importância
desse respeito por esta Natureza que muitas vezes mal conhecemos. É a nossa casa, o nosso
suporte, a nossa fonte de recursos (o ar que respiramos, os alimentos que ingerimos, a água que
bebemos, os materiais das casas em que vivemos). Na busca incessante desses mesmos
recursos, a ação antrópica parece esquecer-se da importância de “dar tempo à Natureza” para
repor o que lhe é retirado, com vista à sustentabilidade.
Com este pano de fundo, e ao estudarem os “Impactos da ação Humana nos Processos
Geológicos” na disciplina de Ciências Naturais e “As formas de relevo” na disciplina de
Geografia, os alunos de 7º ano foram desafiados a elaborar uma maqueta 3D, representando,

no interior de uma caixa de sapatos, uma forma de poluição, ou outra ação antrópica, causadora
de desequilíbrios ambientais, assinalando as suas causas e as suas consequências”.
Professores Alexandra Gonçalves e Daniel Dias
Hoje, 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, mais um dia importantíssimo se assinala…
para não nos esquecermos do quão vital é a “Mãe/Pai” NATUREZA!
Às vezes esquecemo-nos… no entanto, até todas as peças desta máquina, computador, que
me permite registar estas palavras, provêm dos recursos deste nosso belo planeta, por isso, não
convém esquecer que protegê-lo e conservá-lo é cada vez mais premente, verdade?!...
Por isso todos os dias são importantes para cuidarmos do Ambiente e foi neste sentido
que alguns alunos do 8.º ano, das turmas A e B, juntaram-se à iniciativa do Tomás Ferreira,
41/12, aluno do 12.º ano, de plantar uma nogueira no “Jardim dos simples” do nosso Instituto, a
24 de janeiro deste ano, último dia do 1.º semestre! Esta ideia do Tomás, não é recente, pois já
a 11 de dezembro de 2015, a concretizou, todavia, a nogueira plantada nessa altura não vingou,
coisas da vida… mas estamos certos de que esta vingará, torcemos por isso!
Trata-se de uma nogueira-comum, Juglans regia, planta que pertence à biodiversidade
da região onde nos encontramos, Sul da Europa, podendo ainda encontrar-se no Oeste da Ásia,
sendo esta a sua distribuição geográfica. Quando crescer será uma árvore de copa ampla, muito
ramificada e de densa folhagem caduca.
Assim com este nosso pequeno grande gesto, proporcionado pelo Tomás e pela sua
Família, a quem estamos gratos. Esperámos ter contribuído para assinalar este dia e subscrever
o que diz o filósofo e ecologista português, Júlio Roberto: “Só é verdadeiro cidadão do mundo, o
Homem que conhece o meio em que vive, o ama e respeita, que o utiliza com inteligência e
delicadeza.”
O AMBIENTE agradece,
a todos Vós que participastes e a Tod@s que cuidais,
porque “Querer é Poder”!

Professora Maria de Jesus Pereira

Eco Poema
Para o ambiente proteger
Regras temos de ter

Podemos começar
Em o lixo separar
No azul fica o cartão
O vidro no vidrão
E o plástico no amarelo
As pilhas é no pilhão

A água eu vou poupar
E em casa vamos começar
Quando os dentes lavar
A água vou fechar
Banhos divertidos vou dispensar
E um banho rápido vou tomar

Para os animais viverem
O plástico tem de acabar
Substitutos temos de arranjar

A vida dos animais e da natureza depende de todos nós
Todos juntos vamos trabalhar
Para o ambiente preservar!
Victória Araújo – Aluna n.º 103/19
5.ºA Ciências Naturais
Professora Marília Andrez

COMO PROTEGER O AMBIENTE
1
Sempre que saímos de uma divisão da casa devemos desligar a luz,
Assim o consumo reduz
2
Para poupar água devemos fechar a torneira
Assim não fazemos asneira
3
Não devemos usar uma palhinha para beber sumo
Assim protegemos o mar e portamo-nos com aprumo
4
Não podemos parar
De proteger o ar
5
Um carro elétrico protege o ambiente
Isso é urgente
6
O ambiente é fundamental para os seres vivos
Para protege-lo temos de ser ativos

Miguel Paiva – Aluno n.º 58/19
5º B/ Ciências Naturais
Professora Marília Andrez

Salvemos a Terra em conjunto!

A água não pode ser desperdiçada!
É uma fonte mineral
Por todos apreciada!

Podemos aproveitar a energia
É tão fácil como desligar as luzes
É só clicar no botão
Até parece magia!!

Vamos todos reciclar
Porque é importante poupar
Porque senão, os recursos naturais vão acabar!

Gonçalo Silva – Aluno nº 59/19
5.ºB/ Ciências Naturais
Professora Marília Andrez

SALVEMOS A TERRA EM CONJUNTO
O Ambiente não deve ser poluído
Devemos Reduzir, Reutilizar e Reciclar
Para o Mundo não acabar.
Quando lavamos os nossos dentinhos
A torneira temos que fechar
Para o Mundo continuar e a água não acabar.
Ao passear pelas Ruas
A bicicleta devemos usar
Nas estradas carros elétricos utilizar
Para o Ar renovar.
É nosso dever ajudar
Proteger as florestas e replantar
Os incêndios combater
Para as árvores aumentar.
Vasco Silva - Aluno n.º 145/19
5º B/ Ciências Naturais
Professora Marília Andrez
Tarefa Eco
Vamos poupar água e energia
Consertar o vazamento da pia
E apagar as luzes como se fosse sempre de dia.
Vamos evitar a poluição
Nunca jogues o lixo no chão
E não deixes o fogo à toa no fogão.
Vamo-nos esforçar
O carro vamos deixar
E a bicicleta passar a usar.
Jorge Navalho - Aluno n.º 228/19
5.ºB/ Ciências Naturais
Professora Maríla Andrez

SALVEMOS A TERRA EM CONJUNTO

Para o meio ambiente salvar, a água vais ter de poupar!
No meio aquático existem espécies para preservar
O lixo na água não vais depositar!
As árvores são um ser para cuidar, não as vamos cortar!
Precisamos do ar para respirar, não vamos desflorestar!
Energia terás de poupar se não o mundo irá acabar!

André Arvelos - Aluno n.º 62/19
5.º A/Ciências Naturais
Professora Marília Andrez
Terminamos partilhando excertos de poemas que celebram intensamente a Natureza .
Velhas Árvores
“Olha estas velhas árvores, mais belas
Do que as árvores novas, mais amigas:
Tanto mais belas quanto mais antigas,
Vencedoras da idade e das procelas...

O homem, a fera, e o inseto, à sombra delas
Vivem, livres de fomes e fadigas;
E em seus galhos abrigam-se as cantigas
E os amores das aves tagarelas.”
Olavo Bilac, in "Poesias"

Querem uma Luz Melhor que a do Sol!
“AH! QUEREM uma luz melhor que
a do Sol!
Querem prados mais verdes do que estes!
Querem flores mais belas do que estas
que vejo!
A mim este Sol, estes prados, estas flores contentam-me.”
Alberto Caeiro, in "Poemas Inconjuntos"
Árvores do Alentejo
“ (...) Árvores! Corações, almas que choram,
Almas iguais à minha, almas que imploram
Em vão remédio para tanta mágoa!
Árvores! Não choreis! Olhai e vede:
- Também ando a gritar, morta de sede,
Pedindo a Deus a minha gota de água!”
Florbela Espanca, in "Charneca em Flor"
Cidade
“ Cidade, rumor e vaivém sem paz das ruas,
Ó vida suja, hostil, inutilmente gasta,
(...)
Saber que tomas em ti a minha via
E que arrastas pela sombra das paredes
A minha alma que fora prometida
Às ondas brancas e às florestas verdes.”
Sophia de Mello Breyner Andresen, in “Antologia”
Acessível também em: https://www.youtube.com/watch?v=2TZBRPxtQCI

Feliz dia Mundial do Ambiente com boas leituras e audições para todas/os.
Armanda Dias (profª bibliotecária)
Alexandra Gonçalves, Maria de Jesus Pereira, Marília Andrez (professoras de Ciências Naturais ),
Daniel Dias (professor de Geografia) .

