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Paredes presente no Seminário Eco-Escolas em Soure 

Realizado no município de Soure, o Seminário Nacional Eco-
Escolas juntou centenas de professores e técnicos de todo o país, 
responsáveis pelo projeto nos Municípios Parceiros e que vêm 
trabalhando na educação para a sustentabilidade. O município de 
Paredes esteve mais uma vez representado e viu duas das suas 
Eco-Escolas serem reconhecidas, uma com reconhecimento de 
“Escola Excelência Eco-Escolas” (EB de Recarei) e outra “Escola 
de Qualidade Eco-Escolas” (EB1 da Sobreira). Representam uma 
mostra do que é trabalhado pelas Eco-Escolas de Paredes em prol 
do ambiente e da sustentabilidade, adotando comportamentos 
e ações capazes de merecer distinção a nível nacional. Todas 
elas têm realizado um trabalho de muita qualidade e excelência, 
transmitindo para as crianças e adolescentes o início de um ciclo 
sustentável capaz de envolver toda a comunidade escolar e as 
suas famílias, chegando a toda a comunidade.  

No âmbito da categoria “Montra de projetos convidados”, 
Paredes contou também com uma palestra sobre a 
sensibilização ambiental que realiza com recurso à literatura 
infantil, mostrando essa boa prática para todos os presentes, e 
projetando mais uma vez o nome de Paredes para todo o país. 
É desafi ante para  município ver que o trabalho que tem sido 
realizado em Paredes está a ser alvo de reconhecimento pela 
ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa), Organização 
não Governamental de Ambiente (ONGA), sem fi ns lucrativos, 
dedicada à Educação para o Desenvolvimento Sustentável e 
à gestão e reconhecimento de boas práticas ambientais, que 
abarca entre outros, o projeto Eco-Escolas e Eco-Freguesias 
XXI que estamos inteiramente envolvidos. 



Dois Palmos de Ciência nas Eco-Escolas 

Um projeto recente onde já marca a sua posição no programa 
de a� vidades das Eco-Escolas de Paredes. No mês de janeiro 
começa com 4 ações desde o pré escolar no Jardim de Infância 
da Lage em Parada de Todeia, pré escolar e primeiro ciclo na 
EB1 da Sobreira e termina na EBS de Cristelo com temas muito 
diversos dentro da ciência. 

As a� vidades que irão decorrer este mês no âmbito do projeto 
são as seguintes:

Dia 24 – EB1 Sobreira – “Engenharia Biomédica, o que é?” com 
Francisca Seabra 

Dia 25 – JI da Lage (Parada de Todeia) - “Club ciência Viva, Daniel 
Faria” - Ciências em Movimento-Microscopia com Carlos Nunes e 
Orlanda Lourenço

Dia 26 – EB1 Sobreira – “Energia” com Francisca Seabra 

Dia 27 – EBS Cristelo – “As drogas e o cérebro - Põe-te a milhas 
das pas� lhas!” com Teresa Summavielle

Esta dinâmica con� nuará presente nos planos de a� vidades 
das Eco-Escolas, e con� nuarão a trazer a ciência até elas, 
enriquecendo os seus alunos de competências e experiências 
prá� cas, capazes de despertar mo� vação dos alunos por essas 
áreas. 
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Dentro do tema deste ano: “Têxteis Circulares & Sustentáveis” 
tivemos no Vale do Sousa um leque bastante alargado de ações, 
as quais passaram, por exemplo, pela criação de uma “Manta de 
Retalhos”; realização de “Atelier de Costura”; “Angariação de 
Roupas Usadas para doar a famílias carenciadas”; “Criação de 
Roupas para a Casinha das Bonecas”, entre outras.
Fora do tema deste ano, mas sempre enquadrada na ótica 
da prevenção, tivemos também ações como “O Cantinho 
da Reciclagem”; “Ações de Limpeza na Escola”; “Palestras 
de Compostagem” ou “Arte Criativa Reutilizando diferentes 
materiais”.
Todas as ações foram realizadas de forma a sensibilizar o maior 
número de pessoas para adquirirem novos e melhores hábitos 
para o Planeta. 
Consulte todos os locais onde decorreram as ações registadas 
no Vale do Sousa em:
https://ewwr.eu/actions-db/?fi lter_country_and_
regions=portugal-regiao-do-vale-do-sousa
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Semana Europeia para a redução de
Resíduos: 91 ações registadas!
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