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| MANIFESTO |
Além dos bens materiais para que possamos viver bem, existem outros bens mais significativos: estar com a
família, conviver com os amigos, os colegas de trabalho, andar de bicicleta nos momentos de lazer, ler, brincar,
cantar, dançar, ouvir música e tantass outras atividades que esperam por nós.
Viver bem é estar de bem conn
connosco e com a vida, com as emoções, com a profissão de que gostamos,
próximo das pessoas que amamos, ter paz de espírito, aproveitar momento presente, acreditar na vida, perceb
perceber a
magia da sua existência. Tudo é possível desde que tenhamos boas intenções e vontade.
Infelizmente, constantemente o nosso planeta tem sido alvo das mais diversas poluições como: a poluição
do ar, da água
ua e do solo, a extinção de espécies como por exe
exemplo, o lince-ibérico
ibérico em que há pouco tempo não
existia nenhum indivíduo desta espécie em Portugal
Portugal, a degredação e a superpopulação.
Para combater estes problemas, aass medidas são: não deitar lixo para o chão, não comprar animais ilegais,
evitar a poluição das fábricas, preservar as árvores
árvores, entre outras. Isto tudo são medidas para evitar que os recursos
naturais se esgotem, pois sem eles, não é possível a existência de vida no planeta Terra.
Várias empresas e partidos não se importam com este
estess problemas e continuam a fazer as suas vidas como se
nada acontecesse, mesmo sabendo que não há planeta b. Por isso, o futuro está nas nossas mãos, em nós, a nova
geração.
Algumas ambientalistas, como a Greta Thumberg, (estivemos a fazer-lhe
lhe um cartaz
car
durante o projeto)
pressionam os partidos políticos para ajudar na crise ambiental que estamos a viver
viver.. Alguns pedidos são: temos de
acabar com a poluição, ajudar as espécies que estão em extinção, para pararem com o fum
fumo das fábricas. Mas,
muitos não ouvem. Parece que não sabem que temos de preservar o mundo para gerações futuras.
Na atividade anterior do Conectando Mundos, ou seja, na FFase 3, estivemos a trabalhar nos seguintes temas:
economia circular, 3 Rs e comércio justo.
Fizemos também um inquérito ““A nossa escola é ecológica.” Para o nosso desânimo, chegamos à conclusão
que a nossa escola é pouco ecológica.
O nome da nossa equipa/turma
/turma no projeto é: “Os ambientalistas”. O nosso logotipo é o planeta Terra,
metade “saudável” e a outra metade “doente
doente” e o nosso lema é o seguinte: se o mundo queremos melhorar, todos
temos de ajudar! Nós também queríamos
amos deixar um apelo a todas as pessoas do mundo que é o seguinte: todos
por um mundo melhor! Pois see nós salvarmos o plan
planeta, toda a população aproveitará as suas regalias.

Os Ambientalistas
(Turma 6º1)

