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TEXTO E IMAGEM
ECO-ESCOLAS PAREDES

Semana do Ambiente

O Município de Paredes, em colaboração com as Eco-Escolas, 
Eco-Freguesias e diversos parceiros, promoveu um conjunto 
de mais de 170 atividades na 4ª edição da Semana do Ambiente, 
entre os dias 16 e 22 de maio. A iniciativa visa alertar a comunidade 
escolar e a população em geral para questões ambientais, 
sustentabilidade e para as alterações climáticas.
Focadas na educação ambiental para a sustentabilidade, as 
diversas ações vão abordar temas como a energia, os resíduos, 
as plantas, os projetos Eco-Escolas e Eco-Freguesias, água 
e polinizadores, cultura ambiental e biodiversidade. Foram os 
temas escolhidos para serem abordados durante toda a semana 
nas diversas atividades. Destacam-se pela importância que 

conseguiram atingir, de modo a sensibilizar toda a comunidade 
educativa, pais e famílias e toda a comunidade em geral, de tal era 
a dimensão das atividades realizadas pelas eco-escolas e eco-
freguesias. 
Cada vez mais se destaca o apoio dos parceiros na realização da 
semana do ambiente, pois contribuem com atividades, recursos, 
experiências e conhecimento, todas elas fundamentais para que 
todos os envolvidos se sintam interligados na mesma causa 
ambiental. 



1as Jornadas do Ambiente de Paredes

O Município de Paredes, em parceria com a Junta de Freguesia de Sobreira 
e o Agrupamento de Escolas de Sobreira, vai promover as I Jornadas do Am-
biente Paredes 2022, com o tema “Uma Só Terra”, entre 3 e 4 de junho.

O programa foi apresentado publicamente no dia 25 de maio, na Escola Bási-
ca e Secundária de Sobreira, freguesia onde será realizada a iniciativa. O pro-
grama foca-se em diversos temas globais: floresta, rios, educação ambiental, 
biodiversidade e espécies invasoras. A programação contará com a presença 
de especialistas nas várias áreas ambientais e com ações como workshops 
noturnos, palestras, workshops durante a tarde e visitas ao património cul-
tural e ambiental.
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Duas das escolas de Paredes, EBS da Sobreira e EBS de 
Vilela, participaram no projeto “Nós Propomos” promovido 
pela Universidade de Lisboa. A escola EBS de Vilela obteve o 
primeiro lugar a nível nacional com o projeto onde propuseram 
a colocação de ecopontos na escola em localização estratégica, 
fizeram campanhas de sensibilização para que toda a escola 
adotasse estes hábitos fundamentais da separação de resíduos, 
e concluíram o projeto com um Simulacro Ambiental, chamando 
todos os alunos da escola ao “Ponto de Encontro” que neste 
caso foi o campo de jogos que estava devidamente decorado 
de forma a poder despertar toda a comunidade escolar. A 
decoração consistia em ter espalhado pelo recinto vários tipos 
de resíduos e um cartaz gigante onde dizia “É Hora de Agir”. 
A escola EBS da Sobreira, embora não premiada, teve a ousadia 
de propor uma intervenção de limpeza no Rio Sousa e a realização 
de uma manhã dedicada à reciclagem e à compostagem que 
decorreu na biblioteca da escola no dia da Terra. Sensibilizar para 
a correta separação dos resíduos não os deixando ao abandono 
para poderem chegar às linhas de água, e demonstrar que a 
prática da compostagem doméstica evitaria a colocação de 
fertilizantes químicos nos terrenos e desse modo fazer com que 
cheguem aos aquíferos e às linhas de água, foram os principais 
objetivos desta ação. A limpeza que propuseram foi muito bem 
acolhida pela Junta de Freguesia da Sobreira e decorreu toda a 
semana de 23 a 28 de maio. 
Dois projetos de elevado valor ambiental que demonstram 
a preocupação que os jovens têm com o ambiente e com a 
sustentabilidade do planeta.

Nós Propomos 
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