Sessão de sensibilização
Centro de Interpretação de Monsanto
5 de julho de 2019

No dia 5 de julho a equipa do ECH2O-ÁGUA deslocou-se ao
Centro de Interpretação do Monsanto para a sessão de
informação e sensibilização do Projeto.
Estiveram presentes 36 alunos do Centro Comunitário de S.
Pedro, da Cáritas Diocesana de Setúbal, que realiza no mês de
Julho a sua Colónia de Férias, destinada a crianças e jovens das
zonas rurais de Cajados e Lagameças, no Concelho de Palmela.
Estiveram também presentes duas representantes da Junta de
Freguesia do Parque das Nações.
A sessão incidiriu sobretudo numa explicação simpres sobre a água no planeta, Ciclo Hidrológico, Ciclo
Urbano da Água, a utilização da água no dia a dia e as formas de a poupar.

Os alunos interessados sobre o tema, colocaram várias questões pertinentes e até sugeriram algumas
sugestões de poupança de água.

Seguiu-se a distribuição dos kits (sacola, cantil e folheto).
No âmbito da atividade do dia, organizada pelo Centro, os alunos que assistiram à sessão foram conduzidos
para um atelier de pintura cujo tema foi a Água e a Floresta.
Os alunos desenharam 4 panéis que irão ficar expostos na sala dos ateliers.
No início do mês de setembro a equipa irá deslocar-se novamente à escola equipa irá deslocar-se à escola
para fazer o ponto de situação, quer das medições quer do impacto que o projeto está a ter.
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A responsável pela atividade no Centro I. Monsanto, Sandra Dias, transmitiu que no próximo mês de
setembro iriam iniciar as reuniões com as Juntas de Freguesia que mostraram interesse em ver o Projeto
implementado nas suas escolas.
Os diapositivos já haviam sido instalados no centro no passado dia 18 de junho. Foi-nos transmitido que os
colaboradores do centro já estão a ter uma atitude diferente em relação ao n.º de descargas que fazem nos
autoclismos e também ao tempo que usam para lavar as mãos.

