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Conversas com cientistas
No dia 21 de março realizou-se mais uma “Conversa com 
cientistas” integrado no programa do projeto “Dois Palmos 
de Ciência” à qual a escola tem aderido com diferentes 
temáticas. Desta vez contamos com objetivo a transferência 
de conhecimentos sobre a importância da água para os alunos 
(Ciência Cidadã), para que possam identifi car onde existe poluição 
da água na sua rotina diária e hábitos de consumo, tornando-se 
não só conscientes deste tema, mas logo podendo identifi car e 
discutir problemas ambientais específi cos da sua comunidade. 
Foram realizadas também atividades experimentais onde os 
alunos participaram de forma ativa.

Qual o pH das Substâncias Caseiras?
Reconhecer o pH das substâncias de uso caseiro utilizando o 
sumo de repolho roxo como bioindicador. Refl etir e dialogar 
sobre a poluição das águas e como as substâncias químicas 
descartadas de forma inadequa podem comprometer a 
qualidade pela alteração o pH.

Cianobactérias
Observar diferentes estirpes de cianobactérias, isoladas 
de vários locais e com características diferentes que se 
traduzem na produção de metabolitos para diversas aplicações. 
Reconhecer o seu valor como produtoras de oxigénio. Mostrar a 
estirpe Microcystis - responsável pelos booms e associadas a 
eutrofi zação.
Como tratar um efl uente contaminado?
A indústria têxtil produz efl uentes corados que necessitam de 
um tratamento adequado antes de serem descarregados nos 
rios. O Jar test permite otimizar os parâmetros do processo 
de coagulação/fl oculação utilizado para a remoção da cor 
destes efl uentes. Nesta atividade os alunos podem realizar o 
tratamento e observar a remoção da cor no fi nal do processo. 
Objetivo: Mostrar que os investigadores que trabalham na área 
do tratamento de água, são capazes de identifi car o tipo de 
contaminação e selecionar qual tratamento mais adequado a 
aplicar.

À descoberta das bactérias!
Todos os compartimentos ambientais do nosso planeta são 
colonizados por diferentes tipos de microrganismos. Um dos 
compartimentos ambientais mais importantes relativamente à 
qualidade microbiológica é a água, que sendo considerada uma 
das principais fontes de transmissão de bactérias patogénicas, 
está geralmente na origem de vários problemas de saúde 
pública. Nesta atividade os alunos podem avaliar a qualidade de 
3 tipos de água através do uso de indicadores de contaminação 
fecal. Objetivo: Dar a conhecer um dos métodos utilizados pelos 
investigadores para avaliar a qualidade da água.



YMCA (Youth Makers Climate plan Ambassadors)
(Jovens Embaixadores do Pacto Climático)

O projeto Eco-Escolas da Escola Básica e Secundária de Paredes 
foi convidado pela Embaixada da Juventude (Paredes) a integrar 
a equipa YMCA, que envolve parcerias com Porto, Sevilha 
(Espanha), Amesterdão (Países Baixos) e Leuven (Bélgica) - 
Mission Ci� es 2030.

No início do mês de março, juntamente com duas representantes 
da YCL (Youth Climate Leaders) cá de Portugal, es� vemos nos 
trabalhos e visitas a Eco-Escolas em Sevilha, à faculdade de 
Arquitetura e à ins� tuição “Acción en Red”, onde debatemos e 
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A iniciativa de criar uma zona de interface fl orestal para 
proteção contra incêndios, como a que aconteceu no passado 
dia 25 de março de 2023, e que o agrupamento de escuteiros 
519 de Paredes teve oportunidade de participar na plantação 
de árvores autóctones tem uma importância e um valor 
acrescentado à formação das nossas crianças e jovens. Terem 
oportunidade de contribuírem e aprenderem a importância 
deste tipo de iniciativa ambiental/fl orestal é essencial para 
a sua formação social e ambiental, como também para a 
consciencialização da problemática dos incêndios e os métodos 
para a prevenção destes, tendo em conta o impacte ambiental 
que os mesmos causam à nossa sociedade. Estes tiveram ainda 
a oportunidade de “apadrinhar” as suas árvores plantadas, 
tendo esta ação como principal objetivo fi carem de algum modo 
ligados à plantação que fi zeram. 
Foi sem dúvida uma manhã inesquecível para todos os 
elementos que constituem o agrupamento, e pelo qual esperam 
poder repetir o mais brevemente possível.
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analisámos as medidas dos diferentes parceiros para mi� gação 
e adaptação às alterações climá� cas, com enfoque nas energias 
renováveis, na mobilidade sustentável e no seu impacto nas 
questões sociais, de género e não só. 

Tivemos ainda oportunidade de visitar o Parque Nacional de 
Donana e a aldeia � pica El Rocio, verifi cando os problemas atuais 
e estratégias inovadoras, na maior zona húmida da Europa. 
Par� cipámos ainda na marcha do Dia da Mulher (8M), ao lado do 
movimento “Friday for future” e mais umas 10.000 pessoas.

Plantar uma área de proteção
para a população 
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