
À comunidade de Guimarães
EcoVivo

•Este Ecoclube nasceu em Setembro de 2008

•Todas as 4.ªs feiras de cada mês, o Ecoclube dirige-se a uma
EB1 da Comissão Social Inter-freguesias de Castreja e Sudoeste
de Montanha da Penha

•Constituído por 6 elementos

Acções feitas (Ab il M i J h ’09)Acções feitas (Abril-Maio-Junho’09)

• Sessões sobre PREVENÇÃO RODOVIÁRIA, para alunos do 1º
ciclo.

•Sessões sobre PREVENÇÃO NO VERÃO, para alunos do 1º
ciclo.

Parceiros locaisParceiros locais
•Associação Sol do Ave

• AMAVE

Blog: http://ecoclubevivo.wordpress.com/
E-mail: eco.vivo@gmail.com 
Facilitador: Joaquim Novo |jjnovo@sapo.pt
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Jovens a agir noutros locais

Ecoclubinos – V.N.Gaia
Acções feitas (Abril Maio Junho’09):

Ecoclube Verde Minho - Fafe
Acções feitas (Abril-Maio-Junho’09): Acções feitas (Abril-Maio-Junho 09):Acções feitas (Abril Maio Junho 09):

Comemoração do Dia da Terra com palestra e exposição sobre
resíduos domésticos e sua valorização através da compostagem

6 campanhas porta a porta nas salas de aula, para 150 alunos do
2º i l d t t “A i h Li ”

Campanhas Porta a porta – visita a 27 casas da comunidade

Sensibilização no restaurante “O Tita”. A peça de teatro “A
minhoca Lia”, visitou os clientes à hora de almoço e falou da

2º ciclo, com a peça de teatro “A minhoca Lia”.

Festa do Sol, dia Nacional da Energia, com lanche solar e
exibição de tecnologias renováveis: central fotovoltaica e painel
de aquecimento de água com garrafas PET

, ç
compostagem a 36 pessoas.

Cerca de 100 alunos construíram compostores de laboratório
na EB 2,3 Avintes, com a ajuda dos Ecoclubinos.

Sessão de sensibilização sobre em Vila D’Este, em
Visita a Lixoteca.

Aniversário do Ecoclube com 6 bolos de laranja cozinhados
pelo sol.

Festa da Família | A minhoca Lia foi apresentada a uma plateia

Sessão de sensibilização sobre em Vila D Este, em
colaboração com a Gaia Social.

2º Aniversário Ecoclubinos

Celebração do dia do Ambiente na Quinta de Stº Inácio, em
colaboração com a Antiga Casa Pompeu

com mais de 500 pessoas. Distribuição de 300 panfletos sobre o
tema.
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s Blog: http://ecoclube.verde.minho.googlepages.com/

E-mail: ecoclube.verde.minho@gmail.com
Presidente: Rute Silva | rutesilva98@hotmail.com
F ili d A ó i R | i @h il

colaboração com a Antiga Casa Pompeu
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Blog: http://ecoclubinos.blogspot.com
E-mail: ecoclubinos@gmail.com 
Presidente: Nuno Silva | mm_ram_slip@hotmail.com
Facilitadora: Ana Lopes | analops@gmail com

C
on Facilitador: António Rosa | antoniorosa@hotmail.com

C
o Facilitadora: Ana Lopes | analops@gmail.com


