
Happy Sprout  

 

A diversidade dos ecossistemas do nosso planeta está ameaçada. A riqueza dos 

seus recursos naturais, no mar, nos rios e em terra, e a pureza do ar, partilhada pelo 

homem e restantes seres vivos, estão fragilizadas e revelam indícios de perigosa 

contaminação em muitas zonas do mundo. Os objetivos de redução nas emissões 

de gases com efeito de estufa não têm vindo a ser cumpridos, o que tem implicado 

uma deterioração da qualidade do ar nos grandes centros urbanos. 

Os fenómenos climatéricos extremos começam a tornar-se muito frequentes e são 

causados pelas alterações climáticas. Em algumas regiões do mundo a pluviosidade 

é excessiva e convive com épocas prolongadas de seca noutros pontos do globo 

terrestre. 

As várias cimeiras do clima, os fóruns internacionais, o empenho e o envolvimento 

de alguns líderes e políticos mundiais nas metas que se traçam em cada encontro 

não estão, definitivamente, a produzir resultados. 

As limitações ao uso do plástico, que a União Europeia já impõe, não têm 

conseguido conter a ameaça de contaminação dos oceanos por microplásticos e 

plásticos. Calcula-se que mais de metade do lixo marinho seja de matéria plástica, 

sendo o seu ritmo de decomposição muito lento, o qual se prolonga por gerações.   

Mesmo que as recentes exigências climáticas e sanitárias tenham imposto alguma 

disciplina capaz de controlar os piores indicadores, o risco mantém-se e teima em 

causar sérios danos e prejuízos a médio e curto prazo. 

Hoje, o tempo é, pois, de constante mudança e de necessidade urgente de alteração 

de comportamentos e atitudes que, obrigatoriamente, começam com cada um de 

nós, na nossa casa, escola e cidade. 

Assim, no âmbito do tema O mundo à nossa volta - Ameaças ao ambiente da 

disciplina de Inglês, desenvolvemos o concurso Happy Sprout, cujo objetivo é 

recolher ideias criativas, junto dos alunos das turmas do 11.º e 12.º ano, para tornar 

a escola mais amiga do ambiente e verdadeiramente sustentável.  

Portanto, convidamos-vos a participar no Happy Sprout, sendo que as três 

melhores ideias selecionadas serão premiadas com uma experiência inesquecível 

no Game Over Escape Room Lisboa. 

Quem estiver interessado em participar, numa folha A4, apresenta e desenvolve 

uma ideia que possa contribuir para mitigar as ameaças que enfrentamos; identifica 

a folha com o nome, turma e data e depois entrega no Pbx até 8 de dezembro de 

2021.   

Os resultados serão posteriormente divulgados no site da escola. 

Esperamos pelas vossas ideias inovadoras e sustentáveis! 

Submetam já as vossas ideias! 

Os alunos do 11.ºA1 - Alice, Inês, Gonçalo e Beatriz Marques 


