
Vamos ajudar a AMI!
Novo ano escolar, novos projetos… Este ano decidimos “dar uma ajuda à AMI”, 

participando na recolha de radiografias a ser entregue na Campanha de Reciclagem de 
Radiografias que a Assistência Médica Internacional (AMI) realiza anualmente, desde 1996.

Para conseguirmos cumprir o nosso objetivo precisamos que a comunidade escolar se 
envolva e contribua entregando as suas radiografias com mais de 5 anos ou aquelas que já 
não têm valor de diagnóstico, nos sacos disponíveis na escola disponibilizados pela AMI, sem 
relatórios, envelopes ou folhas de papel.

“Cada tonelada de radiografias dá origem a cerca de 10Kg de prata. A venda da prata 
ajuda a AMI a partir para aqueles pontos do mundo em que aconteçam catástrofes naturais ou 
onde a ajuda humanitária seja premente, e a melhorar ainda mais a assistência que prestamos 
aos mais desfavorecidos em Portugal.” 

(http://www.ami.org.pt/default.asp?id=p1p490p174&l=1, consultado a 13 de janeiro, 2013)

Os panfletos da AMI relativamente à campanha do ano anterior, que nos foram facultados 
pela organização, e cartazes de sensibilização serão afixados na escola, para informar a 
comunidade escolar deste novo projeto.

 
Podemos auxiliar esta Organização Não Governamental (ONG) numa dupla boa ação: 

ajudar quem precisa com o dinheiro obtido com a prata recolhida das radiografias e reciclar 
um material que, se atirado para o lixo, pode ser poluente. Contamos com todos vós nesta 
Missão, ajudar não custa!

EXPERIMENTA 

RECICLANDO

COMEDOURO DE AVES

O que é preciso?
1 garrafa de plástico;
1 rolha;
1 prego;
várias sementes (ex: milho, girassol);
60 cm;
1 régua;
1 faca.

Como fazer?
1. Fazer uma abertura na metade inferior da 

garrafa com a faca, deixando uma margem 
inferior de 3 cm;

2. Furar a rolha com o prego;
3. Enroscar o fio na cabeça do prego e dar um 

nó;
4. Colocar sementes dentro da garrafa até 

atingirem a abertura;
5. Pendurar a garrafa num ramo de uma árvore.

O que acontece?
Ao reutilizar uma embalagem estamos a 
contribuir para a diminuição da poluição. As aves 
no inverno tem mais dificuldade em encontrar 

comida. A construção de um 
comedouro permite-
nos observar melhor 

compor tamentos, 
modos de vida e 

como contribuir para 
a p r o t e ç ã o d a 

avifauna.
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Hastear da Bandeira Verde 2012/2013
Mais uma meta alcançada…

No passado dia 19 de novembro 
realizou-se a cerimónia do hastear da 
Bandeira Verde, galardão atribuído pela ABAE- 
Associação Bandeira Azul  da Europa,  
reconhecendo o esforço, a dedicação, o 
trabalho dos Eco-estudantes, Eco-professores 
e toda a escola na melhoria da qualidade 
ambiental. 

Pelas 10 horas iniciou-se a sessão de 
abertura que contou com a presença da 
Comissão Administrativa Provisória da Escola, 
do representante da Câmara Municipal de 
Sintra (Divisão de Ambiente e Política de 
Resíduos Sólidos), Dr. Rui Pinheiro, do 
representante da Divisão de Educação, Dr. 
Frederico Eça e do Presidente da Junta de 
Freguesia de Massamá, Dr. José Pedro Matias. 

Neste evento os eco-estudantes foram 
presenteados com camisolas Eco-Stuart, as 
quais foram patrocinadas pela Junta de 
Freguesia de Massamá. A professora Lurdes 
Silva realizou um pequeno balanço das 
atividades desenvolvidas no ano letivo 
2011/2012 apresentando um “PowerPoint” 
ilustrativo, destacando a importância do 
programa para a plena formação dos alunos e 
o seu contributo para uma escola e sociedade 
ambientalmente mais saudável.
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Freixo - Uma Espécie Autóctone 
da Nossa Escola

A nossa esco la possu i espéc ies 
autóctones, que significa que a espécie é nativa 
ou indígena do território que habita. São 
espécies que estão bem adaptadas às 
condições edafo-climáticas do território e 
conseguem resistir mais facilmente a pragas, 
longos períodos de seca ou chuvas intensas 
quando se compara com outras espécies, sejam 
exóticas ou invasoras.

O freixo é uma árvore de silhueta irregular 
com poucas ramificações secundárias, que pode 
atingir os 25 metros de altura e viver cerca de 
200 anos. Com origem na europa do sul, o 
freixo é uma planta autóctone, angiospérmica e 
dicotiledónea, que pertence à família Oleaceae.

Fig. 1 – Freixo-comum

Nome vulgar - Freixo-comum
Nome científico – Fraxinus angustifolia Vahl
Botânico que lhe deu o nome – Martin Vahl 
(1749-1804) (botânico norueguês)
Habitat e distribuição – De ocorrência 
espontânea ou cultivada, o freixo aparece numa 
grande parte da Europa, nomeadamente a Sul e 
Leste, mas é raro nas zonas quentes do Sul. 
Tem clara preferência por solos frescos, 
húmidos e profundos, clima sem excesso de 
calor nem secura. Habita em bosques 
caducifólios, margens de cursos de água ou 
planícies aluviais e é resistente à poluição 
urbana. Em Portugal, existe praticamente em 
todo o país, excepto no Noroeste.
Características da folha - As folhas são verdes 
escuras, compostas de 5 a 13 folíolos, 
lanceolados (em forma de lança) e dentados 
(na margem) com cerca de 3 a 9 cm de 
comprimento e 1,5 a 3 cm de largura. O freixo é 
uma árvore caducifólia.

Fig. 2 – Pormenor das folhas do freixo-comum

Características do caule - O tronco é espesso, 
duro, castanho-escuro acinzentado e apresenta 
sulcos profundos. Escurece ao envelhecer.
Características da flor - As flores são nuas (não 
têm cálice nem corola) e hermafroditas ou 
unissexuadas. Apresentam-se em cachos 
pendentes que surgem antes das folhas. 
Florescem em Maio.
Características da raiz – A raiz é aprumada ou 
axial e apresenta ramificações extensas.
Características do fruto - Sâmaras em pequenos 
grupos. As sâmaras são pequenas sementes 
envolvidas por uma pele castanha, glabra e em 
forma de asa com 5 cm para favorecer o 
arrastamento pelo vento.

Fig. 3 – Pormenor dos frutos (sâmaras) do 
freixo-comum

Curiosidades / Aplicações – A madeira do freixo 
é usada em instrumentos musicais e no 
revestimento de móveis, lanças e armas. As 
folhas de freixo são utilizadas para combater o 
reumatismo, a gota e outras doenças 
degenerativas das articulações. 

Bruno Sampaio, nº. 6, 11º D
Fotos:  Bruno Sampaio
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BIODIVERSIDADE 
DENTRO E FORA DA ESCOLA

Vamos Poupar Água 
e Luz!

No in íc io do Ano Let ivo 
2012/2013 as salas de aula e 
as casas de banho dos 
pavilhões da nossa escola foram 
“presenteadas” com pequenos 
car tazes que pr e tendem 
sensibilizar a população escolar 
para a poupança do consumo 
d e l u z e d e á g u a , 
respetivamente.

Os nossos eco-estudantes 
deixaram claro que as pequenas 
atitudes podem ter efeitos na 
“carteira” e no ambiente. Mas, 
relembramos que só é possível 
alcançar as metas com a 
contribuição de todos!

Horta Biológica Já 
Arrancou!

Pelo segundo ano consecutivo a 
nossa escola dinamiza o projeto da Horta 
Biológica. Apesar das condições climatéricas 
terem criado algumas dif iculdades na 
preparação do terreno para a prática agrícola, 
não faltou o empenho de Eco-estudantes, dos 
Eco-professores e do Sr. Maximiano. 

Durante o mês de novembro, os alunos do 
8ºH apetrechados com botas, enxadas e 
ancinhos foram capazes de iniciar um ano de 
semente i r as, p lantações e co lhe i tas.  
Começaram por arranjar a terra para a 
plantação de couve-galega, delimitando o 
espaço que irá dar origem às plantações de 
diferentes espécies, das turmas A, C, D, F, I e J, 
do oitavo ano.

É com grande expectativa que os Eco-
Estudantes iniciaram a sua prática agrícola, 
pretendendo, no final do ano letivo, realizar uma 
feira de produtos biológicos e dar a conhecer 
os produtos resultantes da sua produção 
agrícola. 

Vamos apoiar e participar na Horta 
Biológica! 

Alunos do 8ºH e 
Prof. Clarisse Ferreira

Água Eletricidade
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