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Floresta com “Bom Ambiente” – O Testemunho de um Jovem Voluntário
Desde jovem, sempre tive uma grande convivência e paixão 
pela natureza. Devido a esse aspeto hoje em dia sou estudante 
de biologia marinha e dirigente de uma divisão num grupo 
escotista. Como tal, uma das minhas funções é o dever de 
educar e sensibilizar os jovens e os adultos para a importância 
da conservação da natureza.
Decidi inscrever-me nesta atividade do voluntariado jovem da 
natureza e florestas, porque um dos meus objetivos pessoais 
é ter um papel ainda mais ativo na minha comunidade local em 
ações de auxílio, vigilância e proteção da natureza.
Fico bastante satisfeito por saber que o concelho de Paredes foi 
selecionado como uma entidade exemplar, reconhecido a nível 
nacional, no que diz respeito ao voluntariado jovem. Na minha 
opinião, acho natural porque o projeto “Florestas com bom 
ambiente” superou de longe todas as minhas expectativas.
Penso que um dos aspetos que veio valorizar e enaltecer esta 
atividade foi a diversidade de ações que o programa abrangia. 
Quer sejam as ações de vigilância para prevenir os incêndios 
florestais, as recolhas de lixo para sensibilizar a população local, 
ou ainda a identificação de plantas invasoras através de uma 
“app” (invasoras.pt) e a sua correta remoção.
Além da componente de voluntariado, este projeto teve 
uma componente pedagógica que se destacou. A meu ver, 
esta é importante para que os jovens possam adquirir as 
competências necessárias para dar continuidade à transmissão 
de conhecimentos e sentirem que são importantes ao terem 
um papel ativo no melhoramento do seu próprio concelho e 
respetiva freguesia.
Foram estas tarefas e outros elementos que formaram o 
ambiente perfeito para a criação de novos laços de amizade e 
de um grande espírito de equipa entre os jovens.

Paredes participa ativamente na 1ª Semana Nacional sobre
Espécies Invasoras 2

Ao longo do desenrolar deste projeto, os jovens apercebem-se 
que devem ter um papel positivo e benéfico na sociedade para 
que sejam capazes de deixar o mundo um pouco melhor do que 
estava.
Somos nós, os adultos de amanhã, que temos de liderar 
e impulsionar esta mudança de hábitos ambientais e a 
participação neste tipo de projetos pode ser um dos primeiros 
passos para tal.
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Decorreu entre os dias 10 a 18 de outubro de 2020 a Semana Nacional sobre Espécies 
Invasoras (SNEI), coordenada pela equipa INVASORAS.PT., em que o objetivo consistia 
em aumentar a sensibilização sobre as invasões biológicas a nível nacional. As escolas de 
Paredes disseram “SIM” a este importante desafio e saíram à rua para fazer a identificação 
e controlo de espécies invasoras, ou então abordaram o tema junto dos seus alunos 
para os despertar para esta problemática que põe em causa as espécies autóctones que 
compõem a nossa biodiversidade nativa.
Exemplos como a Escola Básica de Cristelo, Jardim de Infância de Gondalães e Escola 
Básica de Recarei, foram destacados pela organização desta iniciativa, no Webinar “O 
papel dos cidadãos no problema das espécies invasoras” e foi reforçado que “Paredes 
declarou guerra às plantas invasoras”.
Mais uma vez vemos Paredes ser considerado um bom exemplo no âmbito nacional sobre 
a proteção do ecossistema e pela sua participação ativa na tentativa de colaboração nas 
temáticas de promoção e proteção do meio ambiente.
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Siga-nos:

Ilustração da Biodiversidade – A Arte de
Fazer Ciência

Vamos Ensinar e Aprender na Natureza?

A ilustração científica consiste na produção de imagens para a 
comunicação e divulgação em Ciência sendo uma ferramenta 
metódica, útil, rigorosa, objetiva e utilizando enorme variedade 
de técnicas indo desde o desenho mais simples feito a lápis até 
modelos animados da computação gráfica.
Ao longo dos anos, foi aperfeiçoada por meio de novas técnicas 
e ferramentas sendo um trabalho demorado requerendo 
investigação de muitas horas.
Habitualmente um ilustrador científico é um artista, mas que 
necessita de conhecimento em ciência para desenvolver a 
comunicação visual.
Em Portugal é uma área ainda pouco reconhecida, mas conta e 
contou com alguns ilustradores conceituados dos quais posso 
destacar Pedro Salgado, Fernando Correia e ainda o que é 
considerado o pioneiro da ilustração científica no nosso país, 
Alfredo Conceição.
Considerando-me uma leiga nesta arte, tenho curiosidade pela 
ilustração e, muitas vezes, dou por mim a tentar rabiscar algo 
que não é ilustração científica, mas algo que me leva a refletir 
sobre as espécies, o que fazem, como são…a querer saber 
mais. Nas ilustrações que faço dominam os pássaros. São 
mesmo as espécies que mais me fascinam e as quais gostaria 
de conhecer mais pormenorizadamente.
Não tenho a pretensão de dizer que sou ilustradora, não! 
Desenho como passatempo e enquanto desenho sou 
transportada para o mundo natural que me tranquiliza e me 
renova as energias.
Enquanto professora, tento passar este gosto para os alunos 
para que aprendam a ver a natureza numa perspetiva mais real 
e, ao mesmo tempo, criar-lhes o gosto pela ilustração, fazendo 
pequenas ilustrações com base na realidade ou fotografia. 
Podemos a partir da silhueta do pássaro e da utilização do 
lápis, “criar” e com estes primeiros passos motivar o aluno pela 
expressão artística e até, mais especificamente, pela ilustração.
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O Município de Paredes prepara-se para dar continuidade à 
terceira edição (2020/2021), do projeto educativo “A Natureza 
é a melhor Sala de Aula”, coordenado pelo Centro Regional de 
Excelência em Educação para o Desenvolvimento Sustentável 
da Área Metropolitana do Porto (CRE.Porto). Este projeto visa 
desafiar os educadores e professores da Área Metropolitana 
do Porto, a utilizar a Natureza como contexto privilegiado 
de ensino-aprendizagem, sensibilizando em simultâneo a 
comunidade para as necessidades inerentes à sustentabilidade 
ambiental. Ensinar e aprender na Natureza permite potenciar 
nas nossas crianças e jovens a aquisição e a integração de 
conhecimentos e de competências transversais, essenciais 
para que consigam lidar e melhor gerir com os desafios do dia-
a-dia.
Promovido pelo Município de Paredes, o projeto “A Natureza é 
a melhor Sala de Aula” está a ser implementado em escolas do 
concelho e tem como principal objetivo fomentar o contacto das 
crianças e dos jovens com a Natureza, através da dinamização 
de aulas ao ar livre. Aprender em contacto direto com a Natureza 
potencia a aquisição das Aprendizagens Essenciais, bem como 
o desenvolvimento de competências transversais, previstas no 
Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Assim, no decorrer deste ano letivo, os professores participantes 
irão dinamizar seis aulas ao ar livre, planeadas e previamente 
partilhadas através de Guiões Orientadores disponibilizadas 
pelo CRE.Porto e que servirão de base para a implementação 
flexível e diferenciadora das diferentes atividades.
Transpor as salas de aula para a Natureza não só viabiliza 
a flexibilidade curricular para as aprendizagens essenciais, 
como também potencia o desenvolvimento de competências 
socioemocionais, comportamentais e pró-ambientais 
fundamentais na promoção do envolvimento e da motivação 
escolares, como também do bem-estar físico e psicológico das 
crianças e dos jovens.

O CRE.Porto é uma rede de educação-ação para a 
sustentabilidade liderada pela Universidade Católica Portuguesa 
– Porto e pela Área Metropolitana do Porto.
Para mais informação: http://www.100milarvores.pt/
participar/a-natureza-e-a-melhor-sala-de-aula-2020-2021 
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