Exposição: «A Terra»
A presente exposição «A Terra» vem da sequência de um conjunto de recursos pedagógicos realizados pela estratégica de âmbito Municipal no contorno da Educação Ambiental, é o resultado do
percurso realizado pela temática «A Terra», protagonizado por diversos atores locais (Escolas/IPSS´s) que, em conjunto, aceitaram os desafios propostos no Plano de Atividades de Educação Ambiental
para o ano letivo 2018/19, onde tiveram a oportunidade de realizaram experiências de aprendizagens, imaginaram alternativas e construíram ações e projetos de mudança.
Esta exposição tem como objetivo integrar os valores inerentes ao Desenvolvimento Sustentável nas diferentes formas de aprendizagem com vista a fomentar as transformações necessárias para
atingir uma sociedade mais sustentável e justa para todos.
A presente exposição visa promover o exercício de boas práticas ambientais da comunidade escolar do concelho de Lagoa, através do planeamento estratégico para o desenvolvimento sustentável do
concelho de acordo com a articulação e promoção de atividades educativas ambientais que incluam componentes culturais e artísticas, de forma a reforçar a consciência para a importância de uma
cidadania mais ativa e responsável sobre as questões ambientais.

Os trabalhos expostos são das turmas do 4º Ano do 1º Ciclo (EB1 Lagoa, Carvoeiro, Porches e Nobel Internacional School) que participaram no Projeto Municipal «Semana Verde´19», cuja a sua
participação tinha como desafio na utilização das campânulas de iluminação da via pública de Lagoa a elaboração de um Planeta Amigo do Ambiente em materiais reciclados. e através dos objetivos
estratégicos da Economia Circular,
A iluminação pública não é cara mas a eletricidade que consome tem um custo muito maior comparativamente ao custo dos equipamentos (postes e luminária).
A saber ainda que, os candeeiros públicos modernos com LED são caros, mas consomem muito menos eletricidade pelo que a sua substituição das antigas pelas modernas é uma boa prática
ambiental.
Por fim a referir que a Economia Circular é um conceito estratégico que assenta na redução, reutilização recuperação e reciclagem de materiais e energia substituindo o conceito de fim-de-vida da

economia circular linear, por novos fluxos circulares de reutilização.
Esta exposição tem como objetivo alertar a população para as necessidades de preservar o meio ambiente e salvar o Planeta Terra.
A Exposição foi inaugurada no dia em que é celebrado «O DIA MUNDIAL DO AMBIENTE» a 5 de junho de 2019, no Auditório Municipal Carlos do Carmo de Lagoa.

