
Escola Básica de Toutosa obtém o selo Escola Amiga da Criança na categoria Alimentação, Higiene e Ambiente 

 

“Escola Amiga da Criança”, assim foi reconhecida (distinguida), com o respectivo selo, a Escola Básica de Toutosa, pela 

CONFAP e Leya Educação, com o alto patrocínio de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República.  

A cerimónia de parabenização decorreu no dia 11 de janeiro, pelas 16h, e contou com a presença de membros da Direção 

do Agrupamento e da Coordenação da Escola, membros da Autarquia, representantes da CONFAP e elementos da 

comunidade educativa. 

O projeto de cariz ambiental de vermicompostagem premiado, “O Hotel das Minhocas”, foi desenvolvido no âmbito do 

projeto “Eco-Escolas” e contou com a colaboração da mentora do projeto, professora Clara Nadais, da 

escritora/professora Anabela Borges e do caricaturista internacionalmente conhecido e professor António Santos 

(Santiagus). 

O projeto foi reconhecido e abraçado pela Sra. Presidente da Câmara Municipal, Dra. Cristina Vieira, que, durante o 

evento, comunicou a promoção do conto em livro. 

Como já é tradição, a escola continuará a promover projetos com ideias inovadoras que contribuam para o 

desenvolvimento/acolhimento integral e feliz dos alunos em contexto escolar, como testemunham as palavras da 

assistente operacional Augusta Cardoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Escola de Toutosa 

Trabalha com ardor e esperança 

Merece ser aplaudida 

Como “A amiga da Criança” 

 

Esforça- se para que os alunos 

Tenham boa formação 

Acolhe e dá-lhes carinho 

Não faz qualquer distinção 

 

Os alunos que por aqui passam 

Gostam desta Escola amiga 

E na hora da partida 

Dizem jamais ser esquecida 

 

Sentem-se bem neste canteiro 

E cada um é uma “flor” 

São tratados com carinho 

E preparados com “amor”! 

E cada ser é preparado 

Para enfrentar a vida 

A escola de Toutosa 

É e será sempre “A Amiga” 

 

E cada ano que passa 

Renovamos a esperança 

Para que Toutosa seja 

Sempre a “Amiga da Criança” 

 

Cada dia é uma luta 

É um avançar mais além 

A escola de Toutosa 

É uma segunda mãe 


