
Certificado de Participação 

O Centro Internacional de Eco-hidrologia Costeira (ICCE) da UNESCO vêm por este meio certificar que : 
O aluno 

 
Participou com honra no projeto de Educação Ambiental intitulado “Interpretação Ambiental da Zona 
Ribeirinha de Faro”, que decorreu na Escola Joaquim Magalhães durante o ano letivo de 2009/2010 e  no 
âmbito do qual decorreram várias atividades, entre as quais: identificação de temas de estudo, pesquisa 
bibliográfica, oficinas de expressão plástica, visitas de estudo, criação de música e letra para uma canção 
ambiental e produção de um DVD sobre o projeto. Percebeu as principais preocupações ambientais 
associadas a este passeio ribeirinho, e com uma boa consciência ambiental apontou formas de aproximar 
a população da ria. Assim sendo, o Departamento Educacional do Centro têm o prazer de o nomear de: 
 
                                                                   Verdadeiro Amigo do Ambiente 
  

 
 
 

17 de Junho de 2010 

 



Certificado de Participação 

O Centro Internacional de Eco-hidrologia Costeira (ICCE) da UNESCO vêm por este meio certificar que : 
O professor 

 
Participou com honra no projeto de Educação Ambiental intitulado “Interpretação Ambiental da Zona 
Ribeirinha de Faro”, que decorreu na Escola Joaquim Magalhães durante o ano letivo de 2009/2010 e  no 
âmbito do qual decorreram várias atividades, entre as quais: identificação de temas de estudo, pesquisa 
bibliográfica, oficinas de expressão plástica, visitas de estudo, criação de música e letra para uma canção 
ambiental e produção de um DVD sobre o projeto. Apoiou e motivou a turma durante as várias fases do 
projeto, e permitiu pela constante dedicação que os principais objetivos do projeto fossem largamente 
superados.  Assim sendo, o Departamento Educacional do Centro têm o prazer de o nomear de: 
 
                                                                   Verdadeiro Amigo do Ambiente 
  

 
 
 

17 de Junho de 2010 

 



Certificado de Participação 

O Centro Internacional de Eco-hidrologia Costeira (ICCE) da UNESCO vêm por este meio certificar que : 
 

Escola E.B. 2, 3 Joaquim Magalhães 
 
Participou com honra no projeto de Educação Ambiental intitulado “Interpretação Ambiental da Zona 
Ribeirinha de Faro”, que decorreu na Escola Joaquim Magalhães durante o ano letivo de 2009/2010 e  no 
âmbito do qual decorreram várias atividades, entre as quais: identificação de temas de estudo, pesquisa 
bibliográfica, oficinas de expressão plástica, visitas de estudo, criação de música e letra para uma canção 
ambiental e produção de um DVD sobre o projeto. Apoiou os professores e a turma durante as várias 
fases do projeto, permitindo assim que os principais objetivos do projeto fossem alcançados.  Assim 
sendo, o Departamento Educacional do Centro têm o prazer de a nomear de: 
 
                                                                   Escola Amiga do Ambiente 
  

 
 
 

17 de Junho de 2010 

 


