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Texto
Dinis Alves - 6 anos

Era uma vez uma floresta muito bonita, onde existem
muitos pássaros, mas os mais bonitos são os melros. 

A floresta era cheia de flores…

Olha um guarda-rios e muitas pombas,

Olha um rosmaninho,

Olha um sargaço e um narciso martelinho, 

Olha que carvalho bonito!

Semana Nacional e Ibérica sobre espécies Invasoras 

Um Ecossistema de Sonho
visto por uma Criança

Realiza-se de 29 de maio a 6 de junho a semana nacional e ibérica sobre 
espécies invasoras, à qual Paredes se associou em grande expressividade com 
mais de uma dezena de atividades em parceria com as escolas, associações 
(Aprisof e Parjovem), e agrupamento de escuteiros. Uma semana dedicada ao 
mapeamento e contenção de determinadas espécies invasoras, bem como a 
sua divulgação, sensibilização e aprendizagem dos procedimentos a utilizar em 
cada caso. Para conseguir abranger o maior número possível de espécies, de 
uma forma inovadora, desafiamos o trabalho de cada espécie em dias diferentes 
da semana, no dia 31 a Faloppia japónica, dia 1 a Solanum Mauritianium, dia 2 a 
Phytolacca Americana, dia 3 a Hakea Sericea, dia 4 a Cortaderia Selloana, dia 5 
a Acacia melanoxylon e dia 6 a Tradescantia fluminensis. 
Com esta dinâmica adotamos um papel fundamental na proteção da nossa 
biodiversidade e na preservação da nossa floresta autóctone. 

Imagem
Margarida Rodrigues

Turma do 1º ano da EB de Recarei

Uau, que bonito este rio.

Olha esta biodiversidade, está cheia de flores, olha um esquilo
e um coelho.

Olha o ribeiro no Parque das Serras do Porto. 

Esta floresta é a mais bonita de todas. Vamos sempre
cuidar dela e vamos ser os heróis do Planeta Terra. 
Nós somos os investigadores da floresta e nunca vou
esquecer de ajudar a natureza. 

Encontros com o Parque 
Realizam-se de 2 a 5 de junho os “Encontros com o Parque” nesta que é já a 
sua 4ª edição, promovidos pela Associação de Municípios Parque das Serras do 
Porto. Os temas escolhidos para cada dia são: Partilhar, Capacitar, Despertar e 
Envolver, contando com diversas e variadas atividades em cada um dos dias. 
Atendendo às circunstâncias houve a necessidade de ajustar o programa, mas 
sem nunca deixar de promover a partilha, a aprendizagem e o envolvimento 
cívico, em prol da conservação desta nossa paisagem protegida regional. Para 
melhor controlar o número de presenças em cada atividade, atendendo às 
limitações, é necessária inscrição prévia nas atividades.
O programa completo está disponível em www.serrasdoporto.pt



os parques urbanos em laboratórios vivos de trabalho de 
educação e sensibilização ambiental, contando com o contributo 
das escolas e das associações locais para a dinamização de 
atividades de promoção e valorização ambiental dos espaços, 
bem como a identificação de espécies de fauna e flora locais. A 
estas atividades somam-se outras dezenas de atividades que 
foram sendo realizadas em diversas turmas de várias escolas 
e que nos foram chegando os relatos dos momentos passados 
com as crianças e jovens e torno dos temas lançados na semana 
do ambiente e nos dias comemorativos que decorreram ao longo 
da semana. 
Com estas ações foi-nos possível solidificar cada vez mais 
a aposta no ambiente em Paredes contando com todos os 
parceiros e com o excelente empenho das nossas escolas e 
toda a comunidade educativa que têm sido incansáveis na 
preservação e sensibilização ambiental. 

A 3ª edição da semana do ambiente em Paredes contou com 
cerca de 30 atividades de educação, sensibilização, preservação 
e valorização ambiental. Foco nos recursos naturais, na edução 
das crianças e jovens, na biodiversidade local, na contenção de 
espécies invasoras, nas exposições presenciais e online, aulas 
na natureza e lançamento de projetos promissores na área do 
ambiente foram as grandes apostas desta semana. 
A semana contou com uma ação de sensibilização ambiental 
sobre as regras da reciclagem e outra sobre a compostagem 
doméstica ambas com o contributo da Ambisousa, que via 
online conseguimos ter mais de 50 turmas ligadas a participar 
nesta ação, que foi enriquecida com um vídeo elaborado pelo 
Conservatório de Dança do Vale do Sousa com uma coreografia 
e encenação que remetia para a problemática dos resíduos.  Duas 
apresentações em escolas do projeto “As aventuras da Cuscas” 
e a gravação no JI de Gondalães do vídeo promocional do livro 
“Cuscas Olá” do escritor paredense Paulo Santos. Limpezas 
nas linhas de água, principalmente na Ribeira de Sentiais, 
numa ação conjunta com a Aprisof e com o JI da Estrebuela e 
outra que envolveu o Agrupamento de Escuteiros de Paredes. 
Plantação de hortícolas na EB de Sobrosa. Comemoração 
do Dia Eco-Escolas Municipal com um webinar com as eco-
escolas do município. Exposição presencial “Sustentabilidade 
e Biodiversidade em Paredes” presente na Loja do Turismo 
de Paredes, com trabalhos realizados no âmbito do projeto 
eco-escolas. Registos de biodiversidade um pouco por todo 
o concelho, referenciando o projeto “Embaixadores da Vaca-
Loura” e do Biodiversity4all. Realização de um teatro sobre as 
abelhas na EB de Recarei em comemoração do dia das abelhas. 
Execução do projeto “O Mar Começa Aqui”, com a pintura das 
sarjetas nas escolas EB nº1 da Sobreira, EB/S de Lordelo, EB de 
Vilela, EB nº1 de Rebordosa, JI de Gondalães e JI da Estrebuela. 
Realização de aulas na natureza com a EB de Recarei integrando 
a iniciativa do dia de aulas ao ar livre, e do projeto apoiado pelo 
CRE Porto “A Natureza é a melhor Sala de Aula” foi desafiado 
também o Colégio Casa Mãe para a realização de atividades. 
Atividade no JI de São Marcos em Rebordosa da construção 
de comedouros para aves. Exposição online “À Descoberta 
das Nativas: uma Pequena Viagem Sensitiva” elaborada 
pelo “Futuro” – Projeto das 100.000 árvores. Contenção e 
mapeamento de espécies invasoras, dando seguimento ao 
projeto “Invasoras.pt” e do projeto “Life STOP Cortaderia” 
do qual somos município aderente. Exposição online do 
paredense José Fajardo, professor e fotografo da natureza, 
intitulada como “Insetos Polinizadores de Paredes”. Realização 
do jogo “À Descoberta do Parque das Serras do Porto”, nas 3 
turmas de 4º ano da EB de Duas Igrejas e nas 3 turmas de 4º 
ano da EB de Sobrosa, onde contamos com a presença da 
equipa do Parque das Serras do Porto. Lançamento do projeto 
“Eco-caminhadas nos Parques” que pretende transformar 
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