Email de sensibilização

Caros membros da comunidade escolar da Escola Clara de Resende,

Somos alunos do 12.º ano e, no âmbito da disciplina de Química, e com
o apoio do CEiiA, estamos a trabalhar no projeto Pegada de Formiga –
Missão Zero, que tem como objetivo lançar um movimento que
contribua para a neutralidade carbónica da escola e da área
circundante, através da promoção da mudança de comportamentos e
do recurso a soluções baseadas na natureza para sequestrar carbono
e remover poluentes atmosféricos.
Para tal, precisamos de conhecer o impacto da comunidade escolar no ambiente. Assim,
pedimos que todos respondam a este formulário: https://forms.gle/bBPqpbzPCJKU5xLYA, no
qual encontram dois links:
o primeiro permite calcular a pegada carbónica e o segundo a pegada hídrica.
Pretendemos ter um registo dos valores obtidos pela comunidade nos dois questionários.
Tanto o formulário como os questionários são anónimos, pelo que apelamos a todo(a)s que
respondam às perguntas com a maior honestidade possível, até para ficarem com uma noção
real da vossa pegada no ambiente.
Atendendo a que o questionário para o cálculo da pegada carbónica se encontra em inglês,
pedimos a colaboração dos professores de inglês para que os alunos preencham este formulário
nas suas aulas, de maneira a apoiar aqueles que possam apresentar dificuldades no idioma.
Com os resultados obtidos, pretendemos lançar recomendações à comunidade escolar: algumas
serão boas práticas para adotarmos um estilo de vida mais sustentável e outras relacionadas
com o recurso à Natureza (por exemplo, promovendo a introdução, nos nossos jardins, de
espécies com maior capacidade de sequestro de carbono e outros poluentes).
A resposta a este formulário é crucial para avaliarmos o impacto da escola no ambiente, bem
como recomendar o que temos de fazer diferente para contribuir para a neutralidade carbónica.
Para que possamos cumprir com o calendário do projeto, agradecemos que preencham o
formulário até sexta-feira, dia 18 de março.
Contamos com a vossa colaboração nesta importante missão!
Francisco Rodrigues
Rodrigo de Sousa
12.º C

