
Caro Professor,

Participe com os seus alunos e ganhe fantásticos prémios! 
Leve os seus alunos a assumir compromissos que conduzam 
a uma mudança crescente de comportamentos a fim de travar 
uma das maiores ameaças à extraordinária vida animal e dos 
seus ecossistemas: as alterações climáticas!
Nunca pensou que desligar a ficha fosse tão importante… 
Desligue connosco e ligue-se à Natureza!
Saiba mais em www.concursodesligaaficha.com.

Se não consegue visualizar corretamente esta newsletter, por favor, clique aqui.
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Na sequência do novo relatório das Nações Unidas 
sobre alterações climáticas, a EAZA (Associação 
Europeia de Zoos e Aquários) e a AZA (Associação 
Americana de Zoos e Aquários) uniram-se para 
lançar uma campanha que pretende influenciar o 
comportamento dos seus visitantes, sobretudo no 
consumo de energia.

A campanha “Pole to Pole” destaca a eficácia da 
acção colectiva na redução do consumo de energia e 
protecção da biodiversidade para a realização de acções 
que podem ajudar a salvar as espécies.
À semelhança do que tem sido feito desde que estas 
campanhas tiveram início, o Jardim Zoológico 
associou-se a mais esta campanha da EAZA e em 
conjunto com a ABAE, através do programa Eco 
Escolas e a Microsoft Educação convida todos os 
professores a participarem no novo Concurso Nacional 
Escolas “Desliga a ficha!”.

Alunos e Professores, ao participarem no Concurso 
Nacional Escolas “Desliga a ficha!”, terão a oportunidade 
única de agir e influenciar uma mudança de 
comportamentos em prol da conservação das espécies 
e dos seus habitats!

Agradecemos a
divulgação junto
dos professores

O QUE O RODEIA NÃO É ETERNO, PRESERVE-O!
Regamos as sementes do futuro, com as escolhas de hoje.  

Junte-se a nós! Juntos somos mais fortes! 
Este momento na história da conservação do nosso planeta é único.  

Não perca a oportunidade. As nossas escolhas de hoje vão 
determinar que espécies de animais e plantas vão sobreviver.  

Se tivesse o poder de mudar o mundo, não o usava?

 

 

 

 

DESLIGA A FICHA!
Concurso Nacional Escolas 

JARDIM ZOOLÓGICO / ABAE - ECO ESCOLAS / MICROSOFT EDUCAÇÃO

http://www.zoo.pt
www.concursodesligaaficha.com
http://www.zoo.pt/programas_sabados_selvagens.aspx
http://www.zoo.pt/Centro_pedagogico.aspx
http://www.zoo.pt/programas_tempos_livres.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia.aspx
http://www.faber-castell.com/
www.bes.pt
http://www.abae.pt/programa/EE/inicio.php
http://www.abae.pt/home/inicio.php
http://www.microsoft.com/pt-pt/default.aspx
http://www.eaza.net/Pages/European%20Association%20of%20Zoos%20and%20Aquaria.aspx
http://www.eaza.net/Pages/European%20Association%20of%20Zoos%20and%20Aquaria.aspx
http://www.aza.org/
http://www.aza.org/
http://www.poletopolecampaign.org/
http://www.eaza.net/Pages/European%20Association%20of%20Zoos%20and%20Aquaria.aspx
http://www.abae.pt/home/inicio.php
http://www.microsoft.com/Portugal/educacao/home.aspx
www.concursodesligaaficha.com
www.concursodesligaaficha.com
www.concursodesligaaficha.com
www.concursodesligaaficha.com
www.concursodesligaaficha.com
http://www.poletopolecampaign.org/
www.concursodesligaaficha.com

