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Ao longo deste mês, enquanto enfrentamos a ameaça do Covid-19, foi preciso
reorganizar o nosso trabalho e repensar formas para apoiar todos aqueles que fazem
parte das nossas redes. 

Assim, este mês, a nossa newsletter dedica-se a apresentar as iniciativas que temos
vindo a desenvolver a pensar em cada indivíduo, nas famílias, nos nossos parceiros, na
comunidade em geral e no futuro incerto que se aproxima.  

Por outro lado, procuramos encorajar a partilha de boas práticas e iniciativas que visam
apoiar a comunidade neste novo contexto. Desta forma, pretendemos destacar e
valorizar tudo aquilo que está a ser feito e, sempre que possível, inspirar outros a adoptar
medidas que ajudem quem está mais próximo.  

Assim, pedimos que, quando possível, partilhem iniciativas com um impacto positivo
através do #ABAEficaemcasa e que estejam atentos ao nosso Facebook e Instagram. 
 
Fiquem seguros. Fiquem em casa. Fiquem bem.  

Destaques em Abril

Dá Asas à Primavera

Enquanto testamos a nossa resiliência dia
após dia, lá fora, a Primavera dá sinais de
vida. Por essa razão o desafio da semana,
“Asas da Primavera”, tem como objetivo
trazer, simbolicamente, a esperança para
dentro de casa. 

A tarefa é simples: basta uma folha de papel e
um pouco de imaginação para criares o teu
pássaro e decorares uma das tuas janelas
com asas coloridas. 

#EcoEscolasFicaEmCasa

A iniciativa #EcoEscolasFicaEmCasa foi
lançada face ao contexto de estado de

emergência devido ao Covid-19. 
Pretende-se  através das escolas divulgar
 alguns desafios em linha com a ideia de

Eco-Escolas virtual, promovendo
aprendizagem em familia.

 

Conheça os diferente desafios

#JRAficaemcasa

Este desafio consiste em fazer uso das
competências de cada Jovem Repórter para

o Ambiente para explorar, pesquisar,
reportar, mesmo estando em casa, de forma
a poderem elaborar trabalhos que reflitam
sobre os tempos que decorrem e sobre um

futuro incerto.
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Boas Práticas das Autarquias

A ABAE, no âmbito dos programas ECOXXI
e Eco-Freguesias, tem vindo a acompanhar

a atenção, esforço e dedicação das
autarquias em satisfazer as necessidade

imediatas das suas populações (incluindo no
domínio da proteção civil).

 

Conheça aqui algumas iniciativas

Quiz ABAE 30 Anos | 30 Perguntas

Em abril, às sextas feiras pelas 17 horas,
acaba a tua semana de uma forma divertida

com o quiz online Kahoot.
A participação neste desafio está aberta a

todos os interessados, mas requer inscrição
prévia de cada jogador aqui
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Green Key Challenge
Todas as Quintas às 15h, no facebook do Green Key será
transmitido, em direto, uma experiência de partilha entre
dois empreendimentos Green Key.  

Sessões Online Eco-Freguesias XXI
Em Abril, todas as quartas-feiras  às 17h estão
agendadas sessões de esclarecimentos online sobre o
programa Eco-Freguesias XXI. Caso pretenda participar
solicite-nos o link para ecofreguesias21@abae.pt

Doe 0,5% do seu IRS à ABAE
Quando fizer a consignação do IRS apoie os projetos de
educação para o desenvolvimento sustentável da ABAE.
Ajude-nos a continuar a trabalhar em prol da Educação
Ambiental!

 
Agenda ABAE: 

Próximos Eventos 
 

(Online)
 

 
#ABAEficaemcasa

Mensagens das nossas
crianças enquanto
ficamos em casa

 

 
Parceiro em Destaque:
Novo Verde Alerta para

novas regras para
separação de residuos
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