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A literatura para infância de mãos dadas com a
sensibilização ambiental

Este Natal, os enfeites estiveram 
por nossa conta

Texto e Imagem
Patrícia Almeida

Durante o mês anterior, dezenas de alunos 
e respetivas famílias de diferentes escolas e 
agrupamentos do nosso concelho participaram 
com as suas criações artísticas no passatempo 
“Este Natal, os enfeites estão por tua conta”, 
promovido pela Compal e pela TetraPak, no 
âmbito do Programa Eco-escolas 2020/2021. 
Os vários trabalhos realizados, tal como se pode 
consultar nas diferentes memórias descritivas 
apresentadas a concurso, demonstraram 
a capacidade criativa das crianças e dos 
elementos dos seus agregados familiares. 
Todos foram surpreendidos pela positiva, 
tanto pelo envolvimento como pela qualidade 
de alguns trabalhos, desde professores e 
outros agentes da comunidade escolar. As 
árvores de Natal (virtuais ou físicas) ficaram 
diferentes, com muita originalidade e com 
imaginação: “Os trabalhos realizados em casa, 
foram sendo enviados via digital e também 
foram dependurados de acordo com as regras 
sanitárias em vigor, nas árvores comunitárias”. 
Neste ano atípico, apesar da pandemia, o espírito 
natalício manteve-se, o desígnio principal do 
desafio estimulou-nos, assim como abriu portas 
para que todos possam ajudar a compreender 
o esforço que algumas das nossas empresas 
têm feito para um mundo melhor, com menos 
resíduos ou com resíduos recicláveis: “No que 
respeita às embalagens usadas, verificámos 
o uso de resíduos de diferentes sistemas 
da Tetra Pack, com diferentes volumes da 
variedade da gama Compal, resultando enfeites 
bidimensionais, mas também tridimensionais e 
com dimensões interessantes. Apercebemo-
nos que foram realçadas algumas das melhores 
características dessas embalagens ECAL 
(embalagens de cartão para alimentos líquidos), 
explorando as qualidades desse tipo de papel-
cartão totalmente reciclável, assim como a 
parte interior de alumínio e até as tampas feitas 
de cana-de-açúcar. Ao fazerem a manipulação 
desses produtos cartonados, puderam testar 
a sua resistência e versatilidade, assim como 
apreciar o seu acabamento com uma impressão 
especializada, com um ADN já reconhecido por 
todos que transmite a identidade da Compal”. 
“A reciclagem de uma tonelada de ECAL evita o 
abate de cerca de 15 árvores adultas e a emissão 
de cerca de 900 kg de gases com efeito de 
estufa, poupando dois a três metros cúbicos de 
espaço no Aterro Sanitário”.

A literatura para a infância desempenha um papel importante na criação de pessoas 
mais autónomas e que estimulam o gosto pela leitura e pela escrita. 
A literatura é um fator maior na engrenagem do desenvolvimento da criança a nível 
social, cultural, afetivo e linguístico, promovendo valores, atitudes, percepções e 
comportamentos transculturais positivos que contribuem para a formação cívica dos 
futuros cidadãos de uma sociedade que se quer mais justa e tolerante.
Nesse sentido, a sensibilização ambiental, através da literatura, pode ser um motor 
impulsionador para a formação das crianças, com uma visão do mundo mais 
abrangente e que lhes permite conhecer, questionar e compreender a sua diversidade.
Uma das obras que pode ser utilizada na sensibilização ambiental é “A maior Flor do 
mundo” do Vencedor do Prémio Nobel da Literatura e português, José Saramago. Na 
verdade, este é o único livro editado por este escritor dirigido às crianças, mas que 
também se adequará aos adultos.
O livro descreve a relação entre uma criança e uma flor, que ao passear pelo campo 
próximo de sua casa, encontra uma flor murcha no meio de tantas outras bonitas. 
Sensibilizado, o menino passou a cuidar dela, regando-a com a água que guardava na 
sua mão, para a tornar a mais bela.
Além disso a criança ofereceu àquela flor todo o seu amor, até que um dia essa mesma 
brotou e tornou-se na maior do mundo, acabando por ser admirada por todos.
A moral desta história demonstra que a simplicidade e a força de vontade deste 
menino é suficiente para se conseguir combater as dificuldades da vida, que na 
história é representada pela flor.
O menino representa a importância de cuidar da natureza, que através desta flor, 
trouxe novamente a vida e a esperança de um mundo melhor. Texto e Imagem

Sandra Pimenta
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Siga-nos:

Melhorar as opções alimentares e
consequentemente a pegada ecológica
Com o constante aumento da população a grande pressão no Planeta prende-se 
com a alimentação. Como alimentar tanta gente causando o mínimo impacto para o 
Planeta? 
A solução está em cada um, com as escolhas que faz permanentemente na hora de 
consumir determinado produto, e é nesse mesmo consumo que está o nosso principal 
contributo. Saber comprar, onde comprar, a quem comprar, saber escolher, saber 
minimizar e otimizar o consumo, saber gerir os desperdícios e os resíduos resultantes 
do nosso consumo, optando por soluções de encaminhamento adequado para 
reciclar os materiais, às sobras alimentares reinventar com elas e ainda aos resíduos 
verdes resultantes da preparação dos frescos e das frutas, mantê-los na natureza 
com soluções equivalentes à compostagem. Dessa forma teremos um ponto de 
partida para que os nutrientes essenciais não se percam na natureza e façam parte 
dos aterros de resíduos, e ao mesmo tempo, o cultivo de novos produtos caseiros não 
necessitem de adição de quantidades incalculáveis de nutrientes na agricultura na 
forma de adubos processados quimicamente. 

Texto e Imagem
Cristiana Leal

Sempre que possível compre produtos locais;

Prefira alimentos frescos, locais e da época;

Tenha uma alimentação mediterrânica;

Repense, reduza, reutilize e recicle;

Ajude a promover a alimentação saudável – envolva-se.

Cada vez que cultivamos os nossos próprios alimentos, ou optamos por produtos locais 
de pequenos produtores, ou ainda cada vez que optamos por produtos biológicos, por 
produtos frescos e da época, estamos a contribuir para causar uma menor pegada 
ecológica no planeta, minimizando os problemas ambientais relacionados com a sua 
produção, tratamento, embalamento e transporte.
A Associação Portuguesa de Nutrição apresentou um programa onde propõe cinco 
medidas de alimentação mais saudável e sustentável adaptados à cultura nacional:

Biodiversidade em Paredes

Osga-comum

Espécie frequente na nossa biodiversidade, 
mas raramente é avistada nos meios mais 
citadinos, danda a preferência aos ambientes 
rurais e de abundante esconderijo e 
alimentação. 
A osga-comum (Tarentola mauritanica) 
é um réptil da família Gekkonidae (répteis 
escamados), que pode atingir 8,5 cm de 
comprimento, tem uma cabeça grande e bem 
destacada do restante corpo, já a cauda atinge 
o mesmo tamanho do conjunto cabeça mais 
corpo. 
Neste momento o seu estatuto de 
conservação faz parte do Anexo III da 
Convenção de Berna e em Portugal o seu 
estatuto é de não ameaçada. Os principais 
fatores de ameaça estão ligados à intervenção 
humana na destruição dos seus habitats e 
refúgios, já que têm como preferência muros 
e casas construídas em xisto e habitats 
rochosos. 
Em Paredes avistamos esta espécie na 
Zona Sul do concelho, onde existe ainda um 
grande número de muros em xisto e casas 
que preservam essa construção, bem como 
ambientes rochosos bastante diversificados 
e com humidades ideais para a sua atividade. 
A imagem retrata um dos avistamentos em 
Casconha na freguesia da Sobreira, onde é 
possível assistir ao processo de camuflagem 
tentando confundir-se com o meio em que 
se encontra. Este processo é utilizado para 
não serem avistados pelos predadores e 
pelas presas, ajudando por um lado na fuga 
aos predadores e por outro na obtenção de 
alimento. 
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