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Bosque sem fim

No Centro Escolar de Bitarães, do Agrupamento de Escolas de
Paredes existe uma sala intitulada “Bosque-Sem-Fim” e/ou
sala dos “Sarilhos”, com uma decoração alusiva à natureza. O
Bosque-Sem-Fim foi montado para a realização de sessões de
treino e controlo de estratégias de autorregulação, com base no
programa “Sarilhos do Amarelo”, de Pedro Sales Luís Rosário,
José Carlos Núñez e Júlio González-Pienda (2007). Este
programa foi desenvolvido ao longo de todo o ano letivo, desde
outubro de 2020 até junho de 2021, com sessões semanais
com todos a(o)s aluna(o)s do Centro Escolar de Bitarães (EPE
e 1.º ciclo).
“Sarilhos do Amarelo” é um texto que descreve um conjunto
de aventuras vividas pelas cores do arco-íris em busca do seu
amigo Amarelo perdido no bosque, surgindo assim, a ideia da
construção da sala “Bosque-Sem-Fim”, que é uma simulação
de um bosque, aproximando assim o contacto das crianças com
natureza e a sensibilização para importância de respeitarmos,
cuidarmos e preservarmos a mesma. Um espaço acolhedor,
confortável, tranquilo e harmonioso, onde os cheiros e os sons
da natureza predominam. Tornou-se num local especial para
toda a comunidade escolar, onde o entusiamo e interesse
fizeram-se sentir, tal como se entende a partir das opiniões de
alguns dos alunos: “Deixa-me mais animado, com mais alegria,
mais felicidade e também deixa-me imaginar nas coisas…”; “Eu
gosto muito da sala dos sarilhos do amarelo porque trouxe-

nos muitas emoções: a felicidade, a imaginação, a alegria, a
criatividade…”; “Eu gostei dos Sarilhos do Amarelo porque
aventurou-nos e inspirou-nos a fazer novas aventuras”; “Os
Sarilhos do amarelo é uma atividade muito divertida e diferente
na nossa escola, que nos ensina muitas coisas…”.
A sala dos “Sarilhos” foi o cenário de muitas conversas,
debates e principalmente de muitas aprendizagens e emoções.
O mencionado programa, medida de estímulo à inteligência
socioemocional e desenvolvimento pessoal, no âmbito do
Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário
(PDPSC), permitiu promover a melhoria da qualidade das
aprendizagens, criar um ambiente favorável ao sucesso
escolar e educativo e ao desenvolvimento de competências
cívicas e cidadania e dotar os alunos de competências que
lhes permitirão assumir-se como construtores ativos da sua
aprendizagem, promovendo processos de autorregulação das
aprendizagens.

TEXTO

Luciana Ribeiro
Educadora Social, a desenvolver funções no âmbito do Plano de
Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário (PDPSC), no
Agrupamento de Escolas de Paredes.

Agrupamento de Escolas de Vilela conquista prémios em concursos nacionais da
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e no Desafio UHU
A SPEA, no âmbito do projeto LIFE “Nature Guardians”,
organizou o concurso “Sou um guardião da natureza”,
promovendo a sensibilização de muitos alunos face à temática
do crime ambiental e à importância de agir.
No concurso participaram escolas de Norte a Sul do país, num
total de 129 trabalhos (e um total de 353 alunos envolvidos).
Foi com entusiasmo que o AEV (Agrupamento de Escolas de
Vilela), recebeu a notícia dos vencedores nacionais:

1º LUGAR (CATEGORIA CARTAZES)
“Sente a Diferença? O Tráfico de Espécies
é Crime”
SARA SILVA 9ºRD - ECO-ESCOLAS - EB/S DE
REBORDOSA

A esta representação das escolas de Paredes nos premiados,
juntou-se o prémio também obtido no Desafio UHU, com
a atividade “Collage de um ODS” – ODS (Objetivo do
Desenvolvimento Sustentável).
Neste desafio foi obtido o 2º lugar no 2º escalão (2º e 3º ciclos
do ensino básico, secundário e ensino superior), para os alunos
do 9º RC, da EB/S de Rebordosa que escolheram o objetivo 16 –
Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

3º LUGAR (CATEGORIA CARTAZES)
“Despejos Ilegais de Resíduos”

TOMÁS DE OLIVEIRA 9ºRB - ECO-ESCOLAS - EB/S
DE REBORDOSA

Os alunos, os professores dinamizadores, a escola básica e
secundária de Rebordosa e o Agrupamento de Escolas de Vilela
representaram Paredes da melhor forma nestes dois concursos
com os prestigiados lugares alcançados.
TEXTO

Agrupamento de Escolas de Vilela

Exposição “Fotografia & Natureza”
Em virtude da celebração do Dia Mundial da Fotografia, 19 de agosto, e
pretendendo assinalar essa data com trabalhos realizados por alguns
fotógrafos da região, decorre de 9 de agosto a 4 de setembro na Loja
Interativa de Turismo de Paredes a exposição “Fotografia & Natureza”.
Nesse belíssimo espaço poder-se-ão observar presencialmente
fotografias de Paulo Ferreira (Gondomar) obtidas nas margens do rio
Sousa, assim como é possível apreciar em suporte digital, as fotografias
de António Bernardino Coelho (Recarei), Renato Lainho (Porto), José
Fajardo (Paredes), Ricardo Silva (Lordelo) e Eugénio Leal (Lordelo).
Todos estes trabalhos, reunidos pela APRISOF (Associação de Proteção
dos Rios Sousa e Ferreira) incidem sobre diversos pormenores da Mãe
Natureza, com ênfase para os insetos, cogumelos, aves, Rio Ferreira e Rio
Sousa, entre outros elementos naturais.
A inauguração da exposição realizou-se dia 19 de agosto, com a presença
de vários fotógrafos e outras personalidades da Cultura e Ambiente.
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