
       

ECO-CÓDIGO  

O Eco-Código constitui o código de conduta ambiental da escola, e expressa uma 

declaração de objetivos, traduzidos por ações concretas, que todos os membros da 

comunidade deverão seguir. Estes objetivos, atitudes ou princípios propostos pela 

comunidade da Escola da APEL para os vários temas trabalhados neste ano letivo 2020-

2021 estão abaixo indicados em português e em inglês. O Eco-Código em formato de 

póster pretende facilitar a divulgação dos objetivos.  

 

 

Preservar a energia é sustentável, e um passo correto e amável. 

Saving energy is sustainable and a step that is right and kind. 

 

Ajude a Terra e economize energia, não deixe as luzes acesas toda a noite ou dia. 

Help Earth by saving energy, do not leave the lights on all day or evening. 

 

Economize água sempre que puder, é uma lição que deve aprender. 

Saving water always when you can, is a lesson that you should learn. 

 

Fecha a torneira, para preservar a água da ribeira. 

Close the tap, to save the river´s water. 

Reciclar os resíduos deveria de ser a meta de todos os indivíduos. 

Recycling waste should be the aim of all citizens.  

É importante os resíduos separar, para o futuro da Terra melhorar. 

Separating your waste, can help improve the future on Earth. 

 

Este espaço devemos preservar; temos de cuidar deste belo lugar.  

The outdoor spaces we need to preserve, so let us take care of this place on Earth.  

 

Não deitar lixo ao chão deveria ser a nossa missão.  

Our mission should include not throwing litter to the floor.  

Cuidar da nossa biodiversidade, é um ato de pura responsabilidade. 

Taking care of Earth´s biodiversity is an act of pure responsibility. 

Quanto mais diversidade há na natureza, mais alegria e saúde haverá no planeta. 

The planet will be happier and healthier with more diversity in nature.   

 

 

Contamos com a ajuda de todos no cumprimento do Eco-Código da Escola!  


