Diploma de Qualidade Eco-Escolas
No âmbito do Programa Eco-Escolas, a Escola EB2,3 Abade Correia da Serra foi distinguida
com o “Diploma de Elevada Qualidade” da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).
A atribuição deste diploma reconhece o excelente trabalho desenvolvido nesta escola e a
elevada dedicação de todos os que têm vindo a colaborar no Eco-Escolas.
A avaliação do trabalho desenvolvido no âmbito do Eco-Escolas contempla a realização de
visitas periódicas in loco para confirmar e reconhecer a qualidade de implementação do
Programa.
Às escolas visitadas é atribuída uma pontuação com base nas evidências sobre a forma como
é desenvolvido todo o trabalho, sendo atribuída uma distinção de qualidade às escolas e
respetivo coordenador(a) que obtenham pontuação igual ou superior a 80%.
Neste contexto, a Escola EB2,3 Abade Correia da Serra foi visitada no dia 21 de novembro
de 2014 e após avaliação da forma como a escola desenvolve e implementa o Programa, foi
com muito agrado que recebemos a confirmação de que nos foi atribuída uma pontuação final
que se situa entre os 80 e os 90% e o respetivo “Diploma de Elevada Qualidade”, bem como,
e já pelo terceiro ano consecutivo, a Bandeira Verde e o título de Eco-Escola e ainda um
painel de quatro azulejos com a data da primeira inscrição neste projeto.
De facto, a preocupação com o meio ambiente está presente em todas as escolas deste
Agrupamento, sendo transversal a todas elas a adoção e o desenvolvimento de medidas e
ações que visam promover a educação ambiental e apoiar estilos de vida ambientalmente
sustentáveis, uma vez que se considera que as crianças e jovens são veículos de transmissão,
por excelência, de comportamentos em defesa do Ambiente junto da sua comunidade.
Deste modo, o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no ano letivo 2013/2014 em
benefício do ambiente e da sustentabilidade estendeu-se igualmente à Escola Básica de
Pias, que recebeu também, a Bandeira Verde e o título de Eco-Escola.

A Direção do Agrupamento agradece e felicita todos os parceiros e colaboradores pela forma
empenhada com que se dedicaram ao projeto e pelo sucesso alcançado.

