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Bandeira
Verde hasteada pela 4.ª vez consecutiva na EB1 de
Arganil
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de Infância e a Escola Básica n.º 1 do Agrupamento de Escolas de Arganil receberam pelo
quarto ano consecutivo a Bandeira Verde do projecto Eco-Escolas. A cerimónia do hastear da Bandeira
decorreu na EB1 de Arganil e contou com um vasto programa que começou com a leitura de um poema
sobre a árvore por um grupo de alunos daquele estabelecimento de ensino e de um texto sobre a água,
deixando ainda algumas mensagens sobre os cuidados a ter, quer com a água, quer com a floresta. O
evento, que contou com a presença para além de alunos e encarregados de educação, com a directora
do Agrupamento, Anabela Soares e com o vereador da autarquia Arganilense, Luís Almeida, prosseguiu
com o hastear da bandeira, tendo culminado com o Hino Eco-Escolas cantado por todas as crianças
presentes. Coube ao coordenador da EB 1 de Arganil, Jorge Silva, explicar em que consiste esta
iniciativa, começando por dizer que “vamos hastear uma nova Bandeira Verde este ano, o que significa
que trabalharam muito bem no Eco Escolas” e que, sublinhou, “somos amigos do ambiente”.
Regozijando-se com as mensagens deixadas pelos alunos, o também coordenador do programa Eco
Escolas, recordou que “muitas localidades querem água e não têm”, pelo que, exortou, “temos de ter
cuidado com a água”. Fazendo votos para que “no próximo ano, tenhamos uma nova bandeira”, o
professor declarou que “fazemos parte do Eco Escolas e temos de ter uma grande responsabilidade
ambiental para defender o nosso planeta”.
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