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TEXTO E IMAGEM
APRISOF

Juntos deveremos investir no nosso Planeta

A exposição “Juntos deveremos investir no nosso planeta”, 
promovida pelo Agrupamento de Escolas de Paredes, através 
do projeto Eco-Escolas, pela Junta de Freguesia de Paredes e 
pela Aprisof, com o apoio do Município, estará patente na Loja 
Interativa de Turismo de Paredes até dia 29 de abril. 
Assente em pilares de uma educação na natureza de qualidade, 
aliado à dedicação das eco-escolas e eco-freguesias é possível 
nesta exposição vivenciar alguns dos projetos ambientais 
realizados ao longo do ano em Paredes. Projetos esses que 
estão traduzidos numa mostra que reúne elementos e registos 
fotográficos de atividades. 
É feita também uma viagem ao futuro numa ótica de 
compromisso de monitorização e salvaguarda dos recursos 
ambientais, encontram-se expostos recursos sobre o Parque das 
Serras do Porto, kits do Projeto Rios e do projeto “Amar o Mar”, 
pinças para recolha de resíduos em atividades, entre outros que 

conferem responsabilidade, compromisso e alerta contínuo, 
dando destaque já para o próximo dia 22 de abril - Dia da Terra.
Nesta exposição é possível ter presente 4 dos objetivos do 
desenvolvimento sustentável: 

4 – Educação de Qualidade 

13 – Ação Climática

14 – Proteger a Vida Marinha 

15 – Proteger a Vida Terrestre 



Eco-Escolas - Arte e Cidadania

O mar, os rios, ribeiros, riachos, estão invadidos de plásti-
co (garrafas PET, cotonetes, tampas, …). Se assim continuar, 
dentro de 40 anos não vamos poder tomar banho nas praias. 
Para salvar o planeta restam-nos 12 anos! Sim, 12 anos! A 
não ser que mudemos as nossas atitudes/comportamentos. 
São pequenos gestos que irão fazer a diferença e mudar o 
mundo! Por exemplo usar garrafas térmicas, em vez de gar-
rafas PET; copos de vidro, em vez de plástico; não deitar as 
beatas de cigarro no areal (o mar não é um cinzeiro!), deixar 
de comprar e deitar fora. Reduza, reuse, recicle, recrie e in-
vente!

No Eco-Agrupamento de escolas de Vilela, o Programa Eco-
-Escolas, articula com todas as disciplinas para criar hábitos 
de recolha e separação de resíduos. Assim todos os traba-
lhos efetuados devem ser realizados com materiais reciclá-
veis e têm surgido verdadeiras obras de arte. Para além de 
se dar vida ao “lixo”, retiramos muitos resíduos que iriam 
poluir o ambiente! TEXTO E IMAGEM ECO AGRUPAMENTO DE VILELA

A nossa escola festejou no dia 21 de março, o DIA da ÁRVORE e 
da POESIA!
Todas as turmas da EB de Recarei estiveram com diversas 
atividades nesse âmbito. Desde os mais pequeninos aos mais 
graúdos o empenho foi enorme!
Fizeram-se plantações de árvores autóctones nos espaços 
ajardinados da escola, fizeram-se plantações de aromáticas 
na horta, fizeram-se canteiros de morangueiros, entre outras 
em que os alunos vivenciaram as tarefas com empenho e 
motivação.
Escavaram...mexeram na terra, remexeram, usaram ferramentas 
e até as próprias mãos...colocaram estacas e depois regaram as 
suas plantinhas esperando que elas cresçam e fiquei fortes!
Foram muitas as espécies autóctones que plantamos: carvalhos, 
sobreiros, loureiros, castanheiros, pereiras, faia, folhado-
comum, entre outras...
Apreciaram o ar puro e respiraram os aromas envolventes da 
floresta do Parque das Serras do Porto numa cumplicidade que 
fez brilhar o dia e os sorrisos nos seus rostos.
Felizes estiveram estes meninos!
E a envolvência de toda a escola num projeto comum foi uma 
realidade que mostra o quanto somos UMA ESCOLA!
Nas salas de aula as atividades continuaram entre cartazes, 
poemas, escrita criativa, leituras alusivas e experiências que 
ampliam o conhecimento de todos sobre a natureza, sobre as 
árvores e todos os seres vivos...

Dia da árvore e da poesia : Testemunho da Eco-Escola EB de Recarei
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