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PARABÉNS a todos os alunos que participaram nesta iniciativa!

 

MASCOTE ECO-TOUTOSA 

Há 10 anos que a Escola Básica de Toutosa é uma Eco-Escola! 

Há 10 anos que a Escola Básica de Toutosa assume o compromisso de zelar pel

do nosso planeta e contribuir para o desenvolvimento sustentável. 

Já é tempo de termos um símbolo que identifique a nossa escola e o trabalho que a sua 

comunidade educativa desenvolve em prol do ambiente. Já é tempo de termos uma 

Assim, no decurso do 2.º período, os alunos foram convidados a participar no 

 Alguns aceitaram o desafio e, contando com o apoio dos 

Visual, imaginaram e desenharam a sua proposta. 

trabalhos são da autoria dos alunos Manuela Coelho (8.ºD), Juliana Cerqueira 

.ºD). 

enorme satisfação que vos apresentamos a Super Terra, a Mascote Eco

da autoria da aluna Manuela Coelho. 

a todos os alunos que participaram nesta iniciativa! 

Equipa Eco

Há 10 anos que a Escola Básica de Toutosa assume o compromisso de zelar pela saúde 

e o trabalho que a sua 
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os alunos foram convidados a participar no concurso 

aceitaram o desafio e, contando com o apoio dos 
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