
JORNAL VERDE 

O que podem encontrar  nesta edição? 
 

Atividades: 
 

  

- Brigadas Verdes 

     . Consumos de água e eletricidade; 
    . Sensibilização para o consumo de água; 
    . Momentos Eco-ponto e Reciclagem 
 
 
   - Um minuto de silêncio pelo planeta 

 

 

   - Dia de “aulas” ao ar livre 

     . Aulas de inglês 
     . Quinta da Alagoa 
 
 
   - horta 

        . Manutenção da horta 
        . Participação das avós na horta biológica da escola 
 

   - festa da primavera  

         . Visita jogo com mensagem ecológica 

 Edição I - junho 2019 



O que é o 
Jornal Verde? 

---- 
É um jornal semestral do 
Traquinauta que vos traz 
notícias verdinhas, por 
vezes com terra, com 

muita sensibilização para 
uma vida mais saudável 
e um Planeta mais feliz.  



BRIGADAS  

VERDES 

Consumos de 
Água e 

eletricidade 
 

VERIFICAÇÃO E REGISTO 

DOS CONSUMOS E 

SensibilizaÇÃO para a 

necessidade de uma 

gestão racional dos 

recursos energéticos e 

preservação dos 

recursos hídricos. 

 

REFLEXÃO SOBRE A 

IMPORTÂNIA DE  

Modificar 

URGENTEMENTE os 

hábitos individuais E 

coletivos 



RECICLAGEM E 

MOMENTOS  

ECO-PONTO 
 
 

Recolha de tampas plásticas e 

escovas de dentes para 

reciclagem 



Sensibilizámos 

para O consumo 

excessivo de 

água 

 
 

 
Pára, reflete e 

age 



Um minuto de silêncio pelo nosso Planeta 
 

Celebrámos o dia 

Internacional da 

Biodiversidade e 

fizemos um minuto 

de silêncio …  

 

parar, pensar e 

agradecer ao nosso 

Planeta tudo o que 

ele nos dá. 

I 



MANUTENÇÃO DA HORTA 
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Tivemos a 
ajuda das 

avós na 

nossa 
horta 

biológica 



Dia de 
“aulas” 
ao ar 
livre 

T 
Os 
exploradores 
foram em missão 

para a 
natureza. e 
foram 
verdadeiros 
exploradores, 
geógrafos de 

guerrilha e 
aventureiros 
criativos. 



tivemos várias missões: 
 

Ouvir 
Sentar-se de forma sossegada com as costas 
viradas para outro colega. Chiu... é 
necessário muita atenção. Ouvir tudo o que se 
conseguir durante três minutos. Será 
que ouviram os dois as mesmas coisas? 

 

Seguir um Inseto e registar o que 
estaria a pensar 
Pássaros Observadores 
Ir do ponto A até ao ponto B sem ser 
visto por nenhum pássaro. 

 

Construir um Mini-Memorial 
… de pequeninas pedrinhas. “Quão alto 
achas que consegues fazer o teu?” 

 
Fazer um Bigode … de ramos, ervas ou outras 
coisas que consigamos encontrar por aí. 
Com o bigode pronto e no sítio certo, falamos de 
alguma coisa sem importância durante um minuto sem 
dizer as seguintes palavras: 
 O quê        Quando             Onde 
 Porquê       Quem Foi 
 

Fazer um Buraco do Tamanho 
de um Dedo 
Fazer um diagrama do que encontrámos no 
espaço escavado. 
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festa da primavera – Visita jogo com mensagem 

ecológica 

d 
Construção de 

ninhos QUE 
SERÃO PINTADOS 

PELAS 
CRIANÇAS E 

COLOCADOS nAS 
NOSSAS 

ÁRVORES 

 
 



FIM 

Voltamos em 
dezembro com 
MAIS notícias 
verdinhas 

t 


