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2022 um desafio ambiental 

2022 será um ano em que se assinalam os 50 anos das comemorações 
do Dia Mundial do Ambiente, sob o tema “Uma só Terra “. A mensagem 
lançada com o tema do ano traduz um desafio para todos “Há 
#UmaSóTerra juntos podemos protegê-la”.
Por outro lado, a ONU decidiu dedicar o Ano Internacional ao Vidro 
(https://www.iyog2022.org/) destacando a sua importância no mundo 
atual: “Dois séculos depois, o vidro ainda é o melhor material para 
inúmeros processos, uma vez que as suas caraterísticas, combinadas 
com o engenho humano e a criatividade, pode ser aplicado em campos 
tão diversos como a arte e a arquitetura, a engenharia, a segurança e o 
comércio”.
Já o Parlamento Europeu escolheu o Ano Europeu das Cidades mais 
Verdes e a União Europeia determinou para 2022 o Ano Europeu da TEXTO E IMAGEM ECO-ESCOLAS PAREDES

Paredes arrancou com a presente época de plantação do projeto 
FUTURO no Parque das Serras do Porto, com duas ações em 
novembro e dezembro, juntando em Sobreira dezenas de 
voluntários e instalando 506 árvores e arbustos nativos. 
Este empenho na expansão da floresta nativa continua, com 
a dinamização de mais ações de plantação distribuídas pela 
paisagem protegida, em território dos três municípios que 
constituem o Parque - Gondomar, Paredes e Valongo. A meta 
para estas novas parcelas florestais, que totalizam mais de 8,5 
hectares, ronda as 6700 árvores e arbustos autóctones.
As plantas foram cedidas pelos Viveiros Florestais do ICNF de 
Amarante e da Malcata, no âmbito do projeto Floresta Comum, 
e pelo Viveiro de Árvores e Arbustos Autóctones do FUTURO, 

Continuar a Reflorestar o Parque das Serras do Porto

TEXTO E IMAGEM
PARQUE DAS SERRAS DO PORTO 

Juventude, juventude essa que tem um papel fundamental na proteção 
do meio ambiente e na busca de meios alternativos de menor impacto 
ambiental nas necessidades dos cidadãos. 
Por outro lado, desde 2021 até 2030, celebrar-se-á a Década do 
Restauro dos Ecossistemas, um grande desafio! Nesse sentido existem 
preparadas ações contínuas e já em fevereiro, no dia 2, assinalar-se-á o 
Dia Mundial das Zonas Húmidas, com diversas iniciativas em diferentes 
escolas do nosso concelho: apadrinhamento de charco, identificação de 
espécies, saídas de campo, construção de charco escolar, entre outras. 
2022 será um grande desafio. 

da responsabilidade do CRE.Porto, nosso parceiro local na 
expansão da floresta nativa.
A primeira plantação de 2022 do projeto FUTURO decorreu este 
mês e várias se seguirão até inícios de março. Estão planeadas 
ações com escolas, escuteiros, associações e muitos outros 
voluntários, aos quais todos nos podemos juntar estando 
atentos às inscrições e mostrando interesse em participar, pois 
as inscrições rapidamente excedem as vagas disponíveis. Mais 
informações sobre a abertura de inscrições para as diferentes 
ações que vão decorrer em www.100milarvores.pt.



TEXTO E IMAGEM
ECO-ESCOLAS AGRUPAMENTO DE CRISTELO

A aproximação à Natureza através dos projetos Clube de Ciência Viva 
na Escola, Eco-Escolas e A Natureza é a melhor Sala de Aula

O mês de novembro e dezembro foram considerados de 
extrema importância pelo Agrupamento de Escolas de Cristelo 
no que toca ao aproximar as crianças e jovens à Natureza. O 
Agrupamento decidiu dinamizar um conjunto de atividades de 
exploração do espaço exterior em contexto de aprendizagem. 
Tais iniciativas devem-se ao facto de considerarmos que os 
espaços exteriores envolventes às escolas do agrupamento 
são um dos melhores para fazer observação, experimentação 
e aprendizagens, que trarão impactos positivos na capacidade 
de aprendizagem, atenção e concentração dos nossos alunos. 
Os projetos que nos ligam à Natureza são vários, o que requer 
deste agrupamento uma responsabilidade ambiental muito 
cuidada e presente em todos os alunos. Das várias atividades 
desenvolvidas trazemos a este espaço alguns exemplos que 
abrangem diferentes ciclos de estudos:
- No 1º ciclo (Cientistas de Palmo e Meio), os alunos foram 
convidados a explorar a natureza e a fazer observações e 
experimentações diversas (as formas, os cheiros, as texturas, 
os sons, entre outros); 
- Os discentes do 5º ano, em parceria com a CIIMAR e sua 
campanha: “Charcos Com Vida”, foram chamados a participaram 
na recuperação do charco da escola e numa palestra sobre a 
importância destas massas de água. Durante a realização da 
atividade de recuperação, os mesmos tiveram oportunidade de 
aprender como fazer a manutenção de forma a que cada aluno/
turma se tornem os guardiões desse mesmo charco. Os charcos 
são por si só um recurso multidisciplinar insubstituível, com uma 
componente de desenvolvimento cívico marcante e ao mesmo 
tempo promotor do conhecimento científico desde tenra idade, 
tornando-se um pequeno paraíso para uma miríade de animais 
e plantas, um microcosmo do mundo natural, com predadores e 
decompositores, herbívoros, algas e variedades botânicas. 
- Os alunos de 6º ano construíram e colocaram na ecovia 
da escola um Hotel para Insetos, junto à horta pedagógica, 

de forma a atrair insetos polinizadores e insetos auxiliares, 
que serão benéficos para hortas e jardins. Esta estrutura 
atuará no controlo biológico de pragas prejudiciais às plantas, 
oferecendo abrigo, local para hibernação ou reprodução de 
diferentes espécies como joaninhas, besouros, borboletas entre 
outros. Além disso, o hotel para insetos permitirá observar e 
acompanhar de perto o ciclo de vida desse animais de forma a 
promover conscientização sobre a importância dos insetos e de 
manter o equilíbrio de relações entre espécies. 
- Os 7º anos em articulação com a Ambisousa, colocaram um 
compostor junto à ecovia/horta e tiveram uma sessão de 
esclarecimento e exploração da importância da compostagem 
por este ser um processo biológico através do qual os 
microrganismos transformam a matéria orgânica produzidas 
na escola nomeadamente na cantina (folhas, papel, restos de 
fruta e hortaliças) numa substância semelhante ao solo, à qual 
chamamos de composto. Este composto, rico em nutrientes, 
será usado para a nossa horta e jardim de forma a melhora o 
crescimento das plantas.
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