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HORTA ESCOLAR - UM PROJETO PARA A VIDA!
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Uma turma da Escola Básica e Secundária de Paredes está 
envolvida, desde 2018/19, num Projeto internacional Erasmus+: 
School Gardens For Future Citizens (eSGarden) - Hortas 
Escolares para Cidadãos do Futuro. 
Neste projeto, que conta com a participação de cinco países, 
pretende-se melhorar as competências dos alunos, através da 
implementação de hortas ecológicas na escola, convergindo para 
muitas metas do Desenvolvimento Sustentável (ODS), como 
garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todas 
as idades; garantir a educação inclusiva, equitativa e de qualidade; 
a igualdade de género ou o consumo produção responsáveis.
Partindo da articulação entre todos os professores/disciplinas 
da turma, potencia-se a transferência para a sala de aula de 
atividades da horta, permitindo estabelecer uma conexão entre 
o mundo físico e o teórico, vinculando atividades não formais, 
fora da sala de aula, com o conteúdo dos programas de ensino e 

tornando a aprendizagem mais significativa.
Em interligação com este, a turma está envolvida no projeto 
eTwinning (intercâmbio com a Grécia), intitulado: “3199 - An 
Odissey into the Garden Legacy” (3199 - Uma odisseia pelo 
legado das hortas) e no Concurso Rato de Biblioteca, promovido 
pela Fundação Vox Populi, com o tema: “Missão Possível - 
Alimentação Saudável!”
A ideia é educar as crianças em igualdade e respeito pelo meio 
ambiente, enquanto se proporcionam atividades divertidas, 
lúdicas e com valor ético e social, desenvolvendo competências 
pessoais e académicas, incentivando o intercâmbio cultural, 
os valores de sustentabilidade, a integração social e o uso 
responsável numa Europa globalizada.

Declara-te ao Planeta
“Declara-te ao Planeta” foi o desafio lançado pelo 
Eco-Escolas no âmbito do dia dos namorados, ao 
qual a escola EB/S de Rebordosa respondeu com 
a sua participação, sendo um dos 6 premiados dos 
mais de 1200 trabalhos enviados a concurso. A 
aluna Mónica do 8º Ano escreveu ao planeta:

“Querido Planeta, 
Quero te ajudar 
Salvar-te e preservar-te
Podes deixar este trabalho 
Na minha mão
Pois esta será sempre a
Minha missão…
Salva o Planeta!”

Alunos de Paredes envolvidos em projeto Europeu e Nacional

Teremos a certeza que tanto a Mónica como todos 
os que participaram neste desafio deixarão a 
sua marca positiva no Planeta e estarão sempre 
prontos a criar um mundo melhor.



Semana do Ambiente em Paredes 2021

Decorrerá de 17 a 24 de maio a 3ª Edição da semana do Ambiente em 
Paredes que contará com dezenas de atividades onde o foco será sempre a 
salvaguarda dos recursos naturais, a sua preservação e a sensibilização dos 
alunos das nossas escolas e todas as suas famílias. 
O programa é bastante extenso e conta com exposições físicas e online, 
atividades de sensibilização presenciais e online, lançamento de projetos, 
registos da fauna e flora de Paredes, ação de limpeza de linhas de água e ação 

O projeto vacaloura.pt já chegou a Paredes. No concelho, para 
além de alguns avistamentos feitos ao longo dos últimos 
tempos, também já existem embaixadores do projeto. Estes 
voluntários já tiveram breve formação nessa área e fazem 
parte de uma rede nacional de entusiastas destes animais e 
outras espécies similares. Deste grande grupo resulta uma 
colaboração quase diária de partilha de informações sobre a 
nossa região, pretendendo-se que cada vez mais a população 
seja desafiada a partilhar as suas observações, motivando-se 
assim as pessoas para fazerem fotografias e posterior edição 
desses registos na plataforma biodiversity4all, para ajudarem a 
mapear (não só lucanídeos) toda a biodiversidade existente no 
concelho e não só.
Dia 28 de maio (6ª-feira), logo ao anoitecer, decorrerá uma 
ação no terreno, no Campo de Golfe do Aqueduto (Vila Cova de 
Carros). Já no dia 29 (sábado), a saída será na Quinta de Cete, 
nessa mesma freguesia. Nestes dois momentos, abertos à 
população, procurar-se-á observar e registar diferentes tipos 
de animais. Apareçam. Até já!

de contenção de plantas invasoras, atividades de partilha de recursos entre 
as eco-escolas do município, entre outras que farão parte desta semana do 
ambiente de 2021. 
A interação e partilha dos nossos parceiros enriquecerá esta semana e torná-
la-á ainda mais especial, contamos com a Ambisousa, Cre Porto, Futuro, 
Parque das Serras do Porto, Aprisof, Vacaloura.pt, Eco-Escolas, Abae, STOP 
Cortaderia, Cuscas, e outros de forma particular. 

3º Fim de Semana da Vaca-Loura 28 a 30 de maio
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