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ENQUADRAMENTO

“A  base  de  toda  a  sustentabilidade  é  o  desenvolvimento

humano que deve contemplar  um melhor relacionamento do

homem com os semelhantes e a Natureza”.   Nagib Neto

O  Projeto  Escola  +  Verde  é  uma  iniciativa  do  Município  de  Vila  Verde,

implementado em todos os estabelecimentos do 1º ciclo e do pré-escolar do concelho,

que tem como principal objetivo promover uma cidadania ativa e participativa valorizando

ações de sustentabilidade desenvolvidas por cada escola, sendo já considerado, parte

integrante das suas rotinas diárias.  A sua implementação é fundamental atendendo ao

cariz ambiental  e ao envolvimento que tem conseguido junto da população escolar.  O

assegurar da sustentabilidade a longo prazo tem sido um dos objetivos deste projeto, que

exige o envolvimento e a adoção de comportamentos responsáveis  e uma intervenção

mais ativa de todos os envolvidos. Pretende-se fomentar uma nova consciência que sirva

de base para um concelho cada vez mais comprometido com as questões ambientais,

contribuindo para uma melhor preservação e gestão dos recursos naturais existentes e

promovendo a adoção de práticas sustentáveis.  De realçar,  que este projeto tem sido

visto como um exemplo e está cada vez mais consolidado nas escolas, com uma enorme

adesão e empenho por parte de todos os envolvidos, contribuindo para que Vila Verde

seja um dos concelhos que mais recicla no país. 

Trazer a Educação Ambiental para a escola é propor uma mudança de atitude, ou

seja construir valores sólidos que promovam o pensamento crítico acerca do ambiente

que nos rodeia.  As crianças devem ter a possibilidade de atuar, propor ideias e sugerir

melhorias para o ambiente onde vivem. A escola, a sua casa, rua ou bairro , poderão ser

alvos de observação e de futuras ações de intervenção, para melhoria da qualidade de

vida da população.  Neste âmbito,  as autarquias locais  têm um papel  fundamental  na

informação/formação ambiental dos seus munícipes. É com base nesta convicção que a

Câmara Municipal de Vila Verde tem vindo, ao longo dos últimos anos, a desenvolver e a

dinamizar  projetos  e  iniciativas  que  procuram  contribuir  para  a  formação  de  uma
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cidadania ambientalmente mais consciente e informada. Sendo  Vila Verde um Município

Educador,  deve garantir  o  desenvolvimento  de  projetos  educativos  que  venham  a

contribuir  para  a  estruturação  de  uma  sociedade  sustentável  nas  suas  vertentes

económica, social, institucional e ambiental, bem como  salvaguardar a biodiversidade e o

equilíbrio dos ciclos naturais, suportados numa responsabilidade ética da sociedade para

com  os  seres  vivos  que  com  ela  partilham  o  planeta.  (Declaração  das  Cidades

Educadoras para o desenvolvimento Sustentável)

Ao  implementar  um  projeto  de  educação  ambiental,  nomeadamente  o  projeto

Escola + Verde, estamos a facilitar aos alunos e à população em geral, uma compreensão

fundamental  dos  problemas  existentes,  da  presença  humana  no  ambiente,  da  sua

responsabilidade e do seu papel  crítico como cidadãos de um país e de um planeta.

Deste modo, serão desenvolvidas competências e valores que conduzirão a um repensar

e  a  uma  avaliação  diferente  das  atitudes  diárias  e  das  suas  repercussões  no  meio

ambiente. Assim, reconhecendo a necessidade de despertar nos alunos uma consciência

ecológica, o município decidiu dar continuidade ao projeto Escola + Verde de reconhecida

e  atual  importância,  pois  considera  pertinente  que  se  continuem  a  trabalhar  estas

temáticas de forma a atenuar algumas lacunas que possam existir. 

O projeto Escola + Verde pretende ser uma mais-valia para a Escola e para a

Comunidade em que a mesma se insere, favorecendo o aparecimento de projetos de

intervenção local que visem a melhoria da qualidade de vida, promovendo os princípios

de responsabilidade social dos alunos e estimulando o interesse e a criatividade na busca

de soluções mais sustentáveis. 

Cabe à escola,  portanto,  garantir  um planeamento pedagógico adequado e um

contexto  favorável  à  aprendizagem  dos  conteúdos  de  Educação  Ambiental,  criando

situações exemplares para os seus alunos e para a comunidade envolvente. É esse um

dos  principais  desafios:  desenvolver  uma  prática  coerente  com  o  que  se  pretende

transmitir aos alunos. Deste modo, a educação ambiental nas escolas deve desenvolver

atitudes e posturas éticas em relação à questão ambiental e refletir sobre as mesmas;

desenvolver capacidades ligadas à participação, à corresponsabilidade, à solidariedade, à

tolerância e à negociação, em busca de um consenso em relação ao uso e à ocupação da

natureza e do meio ambiente, respeitando as diferentes formas de vida das pessoas e

procurando garantir o bem-estar de todos.

Sendo a escola o lugar privilegiado das aprendizagens, onde se devem adquirir
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valores  e  promover  atitudes e  comportamentos  pró-ambientais,  torna-se  urgente  uma

intervenção eficaz, ao nível da educação, que inverta a tendência atual. Além disso, a

metodologia utilizada é flexível, ou seja, permite adaptar-se à realidade de cada escola

tendo em conta que todos os elementos da comunidade, podem e devem contribuir  para

o desenvolvimento do projeto, estimulando o carácter interdisciplinar das atividades.

O projeto Escola + Verde é desenvolvido pelo Serviço de Educação em articulação

com o Serviço do Ambiente e com os Agrupamentos de Escolas e pretende consolidar

uma parceria  de  trabalho  conjunto  e  uma dinâmica  de  ação  coletiva.  A colaboração,

compromisso e apoio permanente por parte dos Agrupamentos de Escolas é visível, quer

com a sua inclusão nos seus projetos educativos, quer durante a sua implementação e

avaliação final. 

De realçar que a diversidade e originalidade das atividades, desenvolvidas pelos

diferentes estabelecimentos de ensino no âmbito do projeto Escola+Verde, ao longo dos

últimos anos, constituem o enorme sucesso e demonstram o envolvimento criado em

torno deste projeto. A sua comunicação/partilha interna e externa é realizada através do

blog e da página de Facebook, permitindo a conexão entre professores, escolas, alunos e

restante comunidade e aumentando a possibilidade de troca de experiências.

É importante referir que, para além da fundamental vertente educativa e ambiental

deste projeto, ele alcança, ainda, uma vertente social e solidária, que se traduz na doação

de tampas recolhidas por toda a comunidade educativa. Durante este ano participámos na

campanha de recolha  para  a Carolina  que necessita  de  vários  tratamentos  e  para  o

António que necessita de uma cadeira de rodas.

OBJETIVOS

 Implementar práticas mais sustentáveis nas escolas;

 Desenvolver  atitudes  diárias  de  respeito  pelo  ambiente  e  sustentabilidade,

apoiadas nos conteúdos trabalhados em sala de aula;

 Fomentar  ações  que  contemplem  a  preocupação  ambiental  nos  âmbitos  de

energia, água, resíduos e biodiversidade;

 Despertar a consciência crítica sobre as graves questões ambientais que envolvem
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o lixo produzido na escola e na comunidade;

 Construir uma visão sistémica sobre o problema do lixo desde a sua produção,

passando pela coleta e alcançando seu destino;

 Desenvolver uma visão local dos problemas ambientais relacionados  com a falta

de reciclagem do lixo;

 Sensibilizar e consciencializar os alunos quanto à importância da implementação

dos 4R para a conservação e preservação do meio ambiente;

 Incentivar  e promover o trabalho coletivo e a cooperação entre os alunos e os

professores, entre a escola e a comunidade, para transformação, preservação e

recuperação do ecossistema;

 Produzir produtos hortícolas através da criação de hortas biológicas;

 Encorajar  ações,  reconhecer  e premiar  o  trabalho desenvolvido pela Escola na

melhoria do seu desempenho ambiental, gestão do espaço escolar e sensibilização

da comunidade.

ESCOLAS QUE PARTICIPARAM NO PROJETO

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva

EB da Ribeira do Neiva

EB de Moure e Ribeira do Neiva

EB Parada de Gatim

EB da Lage

EB Freiriz

JI Moure

JI de Parada de Gatim

JI Devesa, Duas Igrejas

JI de Pedregais

JI de Marrancos

JI de Arcozelo

JI Carreiras S. Tiago
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Agrupamento de Escolas de Prado

EB Cabanelas

EB Oleiros

JI Oleiros

Escola Básica nº 1 de Prado

EB Sobral – Cervães

Agrupamento de Escolas de Vila Verde

EB Nº2 de Vila Verde

EB de Sande

JI Atães

EB Atães

EB de Barbudo

EB de Esqueiros

JI de Esqueiros

EB de Gême

JI de Gême

EB de Lanhas

JI de Lanhas

EB de Aboim da Nóbrega

JI Pico de Regalados

JI de Gondiães

EB  Soutelo

JI da Loureira

JI de Sabariz

EB Oriz

EB de Turiz

EB Monsenhor Elísio Araújo  

7



Figura 1 – Distribuição geográfica das escolas no Concelho de Vila Verde

Tal  como já  foi  referido  anteriormente,  no  presente  ano letivo,  o  projeto  teve  a

participação  de  todos  estabelecimentos  de  ensino  do  pré-escolar  e  do  1º  ciclo,

pertencentes à rede pública do concelho, e abarcou cerca de 2 400  alunos.
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MEIOS DE DIVULGAÇÃO E PARTILHA

O  blog  (http://escolamaisverde.blogspot.pt/)  e  a  página  de  facebook

(https://www.facebook.com/escolamaisverde/)  do  projeto  Escola  +  Verde  constituem

ferramentas  privilegiadas  de  divulgação  e  reconhecimento  de  boas  práticas  que

promovam o desenvolvimento  sustentável.  Ao longo do ano letivo,  partilhámos várias

atividades e informações que demonstram o envolvimento e a dinâmica criada em torno

deste projeto.

Figura 2 – Página do blog

Figura 3 -  Página do facebook
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Este projeto tem sido também destacado na imprensa local e regional, aquando da 

realização de várias iniciativas. 

Figura 4 -  Notícia do jornal Diário do Minho

10



Figura 5 -  Notícia do jornal Vilaverdense

1 - SEMANA DA FLORESTA AUTÓCTONE

A semana dedicada à “Floresta Autóctone”, tem como objetivo sensibilizar para a

promoção e conservação das florestas naturais, realçando a sua importância económica e

ambiental,  bem  como  a  necessidade  de  as  proteger.  Para  tal,  foram  realizadas  um

conjunto de iniciativas com o objetivo de incutir nos mais jovens a vontade de preservar a

floresta, dar a conhecer as plantas autóctones mais abundantes do concelho, colocando

as crianças em contacto direto com o património natural de Vila Verde.

Figura 6 – Cartaz da Semana da floresta autóctone
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● "Ciclofloresta" na EB de Gême

Os alunos da Escola Básica e do Jardim de Infância de Gême foram os anfitriões

desta  primeira  atividade  que  marcou  o  arranque  da  semana  dedicada  à  floresta

autóctone.

A peça de teatro  "O Pardalito",  inspirada no livro  "O Girito  e  os  seus amigos"

explicou aos mais pequenos a importância da proteção do meio ambiente e alertou-os

para os perigos das más práticas do Homem em relação ao planeta terra e em como

estas influenciam o futuro das plantas e dos animais. Esta atividade contou ainda com a

presença da mascote do Pardalito.

Figura 7 – Ciclofloresta
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● Exposição de fotografia

Vila Verde para além do Verde caracteriza-se como uma singular exposição de

fotografia que associa biodiversidade e natureza, com conhecimento e tecnologia.

O seu propósito é dar a conhecer o ambiente natural do Município de Vila Verde,

com enfoque na sua fauna e flora, alertar para a importância de práticas de proteção e

conservação da natureza e sensibilizar para o respeito pelo mundo que nos rodeia.

A exposição de fotografia "Vila Verde para além do verde", um projeto da Casa do

Conhecimento e da STOL- Science Trough our lives, viajou até à Biblioteca Comendador

Sousa Lima da Vila de Prado, uma iniciativa inserida na Semana da Floresta Autóctone.

Figura 8 – Exposição

● Do lixo se faz música

           A Escola Básica de Barbudo acolheu a iniciativa "Do lixo se faz música", integrada

no âmbito da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, desenvolvida pela Braval,

Este projeto tem como principal objetivo criar, por toda a Europa, uma série de ações

sobre  a  prevenção  de  resíduos.  “Tempo  de  Desintoxicar”  foi  o  tema  escolhido  para
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encorajar a reflexão sobre a prevenção de resíduos perigosos, assim como promover

ações que estimulem a redução ou reciclagem de  resíduos:  combate  ao  desperdício

alimentar,  redução da utilização de embalagens, promoção da separação de resíduos,

etc.

Durante uma hora e meia os alunos estiveram em êxtase e de olhos postos nos

objetos musicais que, até hoje, consideravam apenas lixo. Reciclar, reutilizar e reduzir o

lixo, fazendo música. Em economia de recursos, o formador e professor de música, usa

plásticos, cartões e muitos outros objetos para criar sons e ritmos amigos do ambiente,

assim os mais novos tomaram consciência de uma outra perspetiva  para a utilização do

lixo.

Figura  9  -  Atividade “Do lixo se faz música”
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Ação de sensibilização "Espécies invasoras: como as reconhecer e combater"

Alunos da Escola Secundária de Vila Verde assistiram à Ação de sensibilização

"Espécies invasoras: como as reconhecer e combater ", que decorreu no Rio da Ponte

Nova, na freguesia da Loureira, no âmbito da Semana da Floresta Autóctone.

A atividade começou com a intervenção da Vereadora da Cultura, Educação e Ação

Social, Drª Júlia Fernandes, que elogiou a forma como se encontram, atualmente, os rios

do concelho de Vila Verde, demonstrando, no entanto, a sua preocupação em relação à

permanência  de  algumas  espécies  invasoras.  São  estas  espécies  que  conservam  a

paisagem  natural  caracterizante  do  nosso  concelho  e  preservam  os  nossos  valores

históricos e culturais, fortalecendo o turismo, daí que seja muito importante proteger e

preservar o património natural do nosso concelho.

Francisco Núñez,  espanhol  e  Professor  da  Universidade de Coimbra,  deu uma

verdadeira aula ao ar livre aos alunos de duas turmas do 11º ano da Escola Secundária

de Vila  Verde,  referindo que as plantas  de espécie  invasora possuem altas taxas de

crescimento, reprodução e dispersão, o que acaba por ser extremamente prejudicial para

o desenvolvimento das plantas de espécie autóctone.

Após uma pesquisa no local, o Professor percebeu que na zona do Rio da Ponte, a

Pinheirinha, no rio, e as Mimosas em terra, são as espécies invasoras que existem em

mais abundância.

Além de ensinar a identificá-las devidamente, Francisco Núñez, demonstrou aos

alunos  o  procedimento  correto  para  as  eliminar,  deixando-os  bastante  atentos  e

interessados.  No caso das Mimosas ou Acácias,  foi  possível  verificar no terreno que,

efetivamente, esta espécie ocupou o lugar dos Castanheiros, não permitindo que eles

vivam ou se desenvolvam.

Os  alunos  puderam,  ainda,  usufruir  de  uma  interessante  aula  prática,  onde  o

professor e a Equipa Municipal de Intervenção Florestal demonstraram como "matar" a

espécie. A título de curiosidade, a forma mais eficaz de o fazer é retirar uma parte da

casca da árvore, até à raiz, para assim travar a distribuição dos nutrientes necessários

para  a  sua  sobrevivência,  mantendo  uma  vigilância  atenta  durante  alguns  meses  às

árvores intervencionadas.
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Figura 10  -  Descasque mimosa

 Alunos da EB de Turiz puseram as "mãos na massa" na demonstração de

meios de prevenção e combate a incêndios florestais

A EB de Turiz acolheu uma Demonstração de meios de prevenção e combate a

incêndios florestais, terceira atividade integrante da programação da Semana da Floresta

Autóctone.

Na data em que se celebra o Dia Nacional do Pijama, a criançada esteve vestida a

rigor e o entusiasmo foi ainda maior do que o esperado.

Para realizar a demonstração uniram-se a esta iniciativa a equipa de Prevenção

Estrutural do ICNF da Região de Braga, Grupo de Intervenção Proteção e Socorro da

GNR, duas equipas de Sapadores Florestais, os Bombeiros de Vila Verde e a Equipa

Municipal de Intervenção Florestal.

Os  responsáveis  das  entidades  ali  presentes  começaram  por  explicar  os
instrumentos  que  costumam  usar  durante  as  suas  intervenções  no  terreno,
demonstrando, na prática, a sua utilidade.

A  verdadeira  euforia  chegou  quando  os  profissionais  ligaram  os  veículos  de
combate e os alunos puderam entrar, apitar e até ligar as mangueiras.
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Foi uma manhã memorável, onde até São Pedro deu tréguas e ajudou no sucesso
da atividade.

Figura  11 -  Demonstração de meios

 Águia de asa redonda libertada na Escola Básica de Freiriz

Os alunos da Escola Básica de Freiriz tiveram a oportunidade de participar na ação

de libertação de uma águia de asa redonda (bútio-comum), animal de espécie autóctone,

com o apoio do Centro de Recuperação de Fauna Selvagem do Parque Nacional  da

Peneda e Gerês (PNPG).

O  Vereador  do  Ambiente  e  o  técnico  do  Centro  de  Recuperação  alertaram  a

comunidade escolar para os procedimentos que deverão adoptar sempre que encontrem

um animal silvestre ferido ou debilitado.

O propósito deste Hospital de Animais Selvagens é recuperar aves e mamíferos

selvagens debilitados e, naturalmente, devolvê-los à natureza. Em casos mais graves, os

animais são transferidos para uma Clínica no Parque Biológico de Gaia.
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As crianças não podiam ter ficado mais entusiasmadas com a iniciativa e foram

tirando as suas dúvidas e curiosidades com o técnico. O que come esta espécie, se é

perigosa e até se cresce mais, foram algumas das perguntas mais populares.

Mas  a  verdadeira  euforia  chegou  no  momento  de  libertar  a  águia.  Os  alunos

reuniram-se  todos  na  traseira  da  escola  e,  em contagem decrescente,  assistiram ao

rápido voo do animal e ao seu regresso à natureza.

Figura 12   -  Águia de asa redonda

Alunos do Centro Escolar de Prado visitaram Mercado Abastecedor de Braga 

e participaram no “Programa 5 Ao Dia”

No âmbito  da  Semana da Floresta  Autóctone,  os  alunos  do 4º  ano  do  Centro

Escolar de Prado participaram no PROGRAMA 5 AO DIA, projeto que soma este ano 9

edições.

Este programa tem o objetivo de (re)lembrar  os mais novos da importância do

consumo de pelo menos 5 porções de fruta e hortícolas por dia.

De forma a que as crianças percebam o conceito da iniciativa e que esta se torne

mais interessante e interativa, o programa contempla quatro atividades que decorrem ao

longo de cada uma das sessões. Os alunos passaram, assim, por quatro importantes e
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divertidas  etapas:  "Sementeira  de  leguminosas",  "Elaboração  de  salada  de  frutas",

Visualização  de  uma história  Nutri  Ventures-  O  Reino  Laranja"  e  "Visita  ao  Mercado

Abastecedor", orientadas por uma psicóloga, uma nutricionista e uma bióloga.

Durante  as  atividades  os  pequenos  participantes  foram  aprendendo  algumas

características  botânicas  e  formas  de  cultivo  de  diversas  plantas  e  sementes,  a

composição nutritiva de hortofrutículas e o benefício do seu consumo diário.

As monitoras explicaram todas as vantagens que os legumes e as frutas trazem

para a saúde, tais como as melhorias na visão, o aumento da memória, a prevenção de

doenças e infeções, entre tantas outras.

Além disso, enquanto punham as mãos à obra, a pequenada aprendeu a introduzir

os  alimentos  saudáveis  nas suas refeições diárias  de uma forma divertida  e  fácil  de

reproduzir em casa.

Importante  referir  que  esta  iniciativa  do  Mercado  Abastecedor  de  Braga  foi

vencedora do 2º prémio da Promoção das Boas Práticas Alimentares.

Recordamos que este programa é da responsabilidade da Associação 5 AO DIA,

sendo coordenado na Região Norte pelo Mercado Abastecedor de Braga e pela Câmara

Municipal de Braga em articulação com a Direção de Serviços da Região do Norte, a

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, a ARSNorte, a Universidade do Minho

e a Escola Superior Agrária de Ponte de Lima.

Figura 13 - Programa 5 ao Dia
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Crianças, Jovens e Seniores Unidos em Ação de Reflorestação no Pico de 

Regalados

Ainda no âmbito da Semana da Floresta Autóctone decorreu no Pico de Regalados,

União  de  Freguesias  do  Pico  de  Regalados,  Gondiães  e  Mós, uma  Ação  de

Reflorestação.

Os alunos da EB 2 e 3 da Escola Monsenhor Elisío Araújo, da EB de Atães e os

seniores da Casa do Povo de Pico de Regalados tiveram a oportunidade de plantar 60

árvores (sobreiros e carvalhos), numa área bastante desflorestada.

A  ação  foi  iniciada  com  uma  breve  palestra  de  contextualização  sobre  a

importância  da  preservação  e  conservação  das  florestas  naturais,  realçando  a  sua

importância económica e ambiental, bem como a necessidade de as proteger.

Esta atividade contou com a preciosa ajuda da Equipa Municipal de Intervenção

Florestal  que  prestou  auxílio  aos  participantes  no  momento  de  plantar  as  árvores,

explicando-lhes os procedimentos a ter em conta na plantação das espécies.

De referir que esta foi a última atividade da Semana da Floresta Autóctone deste

ano, projeto que mostrou, uma vez mais, ser um verdadeiro sucesso e uma excelente

forma  de  sensibilizar  a  comunidade  escolar  e  a  população  para  a  importância  da

preservação de espécies autóctones no nosso concelho.

 

Figura 14  -  Ação de reflorestação
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2 – DIA MUNDIAL DA ÁRVORE E DIA MUNDIAL DA POESIA

No dia  21 de março,  Dia da Árvore e  Dia Mundial da Poesia e o Município de Vila

Verde assinalou a data com um conjunto de iniciativas que envolveram os alunos da EB 2

e 3 de Vila Verde. 

Num solarengo dia que fez juz à chegada da Primavera, as crianças deslocaram-se

até ao Monte de São Miguel o Anjo, na freguesia de Prado S. Miguel, para procederem à

plantação  de  mais  de  cem  árvores  de  espécie  autóctone,  entre  as  quais,  sobreiros,

carvalhos, medronhos e pinheiros, através do auxílio da Equipa Municipal de Intervenção

Florestal do Município de Vila Verde.

De forma a associar esta causa ambiental à importância da poesia e da leitura no

desenvolvimento pessoal e cognitivo, as crianças fizeram, ainda, várias declamações de

poemas relacionados com a natureza e o planeta terra. 

Esta iniciativa contou com a presença da Vereadora da Educação, Drª. Júlia Fernandes,

do Vereador do Ambiente, Dr. Patrício Araújo, e do Diretor do Agrupamento de Escolas de

Vila Verde, Dr. Alberto Rodrigues,que agradeceram aos jovens a adesão à atividade e

lembraram que esta teve por objetivo, para além da promoção da leitura, sensibilizar os

mais novos para a importância da  preservação das zonas verdes e para as  funções

desempenhadas pelas árvores no que concerne ao equilíbrio ambiental e ao bem-estar

das populações.

Além da plantação das árvores e da declamação de poesia, os alunos assistiram a

uma demonstração de meios orientada pela Equipa Municipal de Intervenção Florestal

(EMIF), onde ficaram a perceber o funcionamento de alguns equipamentos utilizados na

prevenção de incêndios. 

Durante a tarde, as turmas do 6º ano da EB 2 e 3 de Vila Verde participaram numa

ação  de  sensibilização  sobre  a  “Defesa  da  Floresta  Contra  Incêndios”  e  assistiram,

também, a uma demonstração de meios promovida, igualmente, pela Equipa Municipal de

Intervenção Municipal.
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Figura 15   -  Plantação de espécies autóctones

Figura 16  -  Declamação de poemas
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OUTRAS ATIVIDADES  

● Peça de teatro “A revolta dos Ecopontos”

           A peça de teatro intitulada "A Revolta dos Ecopontos", apresentada pelo TinBra,

realizou-se nos Centros Escolares de Vila  Verde,  Monsenhor Elísio  de Araújo,  Prado,

Ribeira do Neiva e Moure. Esta ação de sensibilização está inserida na “Campanha de

Sensibilização Intermunicipal para a Recolha Seletiva e Compostagem Doméstica na NUT

III  Cávado”.  Trata-se  de  um  projeto  promovido  pela  Comunidade  Intermunicipal  do

Cávado  e  cofinanciado  pelo  POSEUR  –  Programa  Operacional  Temático  da

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, alinhado com o previsto na Estratégia

Integrada de Desenvolvimento Territorial do Cávado 2014-2020. Este projeto tem como

objetivo sensibilizar a população em geral, e a comunidade escolar da NUT III Cávado em

especial,  para as questões ambientais,  e em particular para a importância da recolha

seletiva dos resíduos e para a valorização dos resíduos biodegradáveis, no sentido da

construção de um sistema ambientalmente sustentável. 

Estas  sessões  enquadram-se  nas  várias  ações  de  campanha  e  centram-se  na

sensibilização da comunidade escolar, para a importância da reciclagem como forma de

valorização de resíduos. Neste ano letivo as sessões foram direcionadas para o 1º ciclo

do ensino básico. É com recurso à encenação  de uma peça de teatro didática e interativa

que se pretende transmitir a mensagem de sensibilização e informação da temática dos

resíduos, da sua valorização e da recolha seletiva.      
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Figura 17 -  Teatro “A revolta dos Eco-Pontos”

● Exposição “Mascotes do leite escolar”

A partir de pacotes de leite escolar reciclados, alunos e professores puseram mãos

à obra e criaram cerca de quarenta mascotes, originais, divertidas e, sobretudo, amigas

do ambiente.  A exposição "Mascotes  do Leite  Escolar",  criadas no âmbito  do  projeto

Escola+Verde,  integrada  na  programação  das  comemorações  do  Dia  Mundial  do

Ambiente, esteve patente ao público, no Município de Vila Verde, durante três semanas.

Esta  exposição  foi  bastante  elogiada  pela  sua  originalidade,  empreendedorismo  e

preocupação ambiental.

Este projeto, que tem na sua base o aproveitamento de materiais recicláveis é uma

excelente forma de sensibilizar a comunidade escolar para os problemas ambientais.

A empresa  Parmatat  associou-se  a  esta  iniciativa,  enviando  um  certificado  e

brindes para todas as escolas envolvidas.
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Figura 18 - Exposição das mascotes

Figura 19 – Certificado atribuído pela Parmalat
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO – RESULTADOS

Depois  de  decorridos  vários  anos  de  implementação  deste  projeto  podemos

concluir que o seu desenvolvimento permitiu estimular a adoção de comportamentos de

cidadania e  sustentabilidade no quotidiano, quer ao nível pessoal, quer ao nível familiar e

comunitário.

A entrega  das  bandeiras  “Escola+Verde”  aos  estabelecimentos  de  ensino  com

pontuações mais elevadas nas diversas categorias, pretende reafirmar o compromisso de

defesa do ambiente, dando continuidade a um trabalho no sentido do desenvolvimento

cada vez mais sustentável. Foram 18 os estabelecimentos de ensino premiados com a

bandeira “Escola+Verde”, pois contribuíram com as suas atitudes e experiências, para a

proteção do meio ambiente.

O projeto “Escola+Verde” assume-se hoje como um projeto de referência no setor

educativo e ambiental.  Trata-se de uma iniciativa que envolve um trabalho rigoroso e

contínuo,  e  cuja  metodologia  de  implementação  tem  obtido,  ao  longo  do  tempo,

resultados muito positivos.  Os critérios de avaliação têm sido adaptados e modificados

tendo em conta a evolução natural  do projeto e as condições de implementação.  No

presente ano letivo foram os seguintes:

- Realização de  atividades  de  sensibilização  e  de  educação  ambiental  no  âmbito  do

projeto;

- Envolvimento no projeto. Envio/partilha de evidências da realização das atividades;

- Auditoria ambiental – Indicador de funcionamento geral “ecológico” do estabelecimento

escolar;

-  Participação na  atividade  proposta  –  Construção  de  Mascote  com  material  de

desperdício;

- Recolha de “Tampinhas”.
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Tabela 1 – Resultados finais

Diplomas atribuídos:

Diploma de Escola com maior Poupança de Água do Concelho

EB/JI Sobral - Cervães– Agrupamento de Prado

Diploma de Escola com maior Poupança Energética
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EB Aboim da Nóbrega - Agrupamento de Vila Verde

Diploma com maior quantidade de Tampinhas recolhidas

JI de Gême – Agrupamento de Vila Verde

Analisados os resultados, consideramos que os ganhos ambientais são evidentes,

nomeadamente no que respeita à reciclagem /reutilização de materiais, prática corrente

na decoração de espaços e realização de atividades; mudanças significativas constatadas

a nível de separação de resíduos, alargamento da recolha de resíduos aos REEE´s e

reciclagem  de  orgânicos,  diminuição  de  resíduos  no  chão  do  espaço  escolar,  maior

preocupação  com a  limpeza  nos  espaços  interiores,  exteriores  e  zonas  envolventes,

melhoramento e valorização do espaço exterior da Escola (jardim) e a reutilização de

materiais. 

É  importante  referir  que  temos  consciência  que,  nalguns  casos,  existem

particularidades que condicionam fortemente o desempenho ambiental da escola, mas

verificámos que existem situações que têm vindo a ser colmatadas com elevado empenho

de toda a comunidade escolar. 

Verifica-se também, uma  poupança ao nível  da energia elétrica e da água, visível

nas  tabelas  e  gráficos  a  seguir  apresentados.  Esta  poupança  foi  mais  notória  nos

primeiros anos de implementação do projeto, verificando-se atualmente uma estabilização

dos consumos.

Relativamente  aos  consumos  de  água  e  energia  elétrica  existem,  por  vezes,

variáveis que têm implicações diretas, nomeadamente existência de refeitórios, Juntas de

Freguesia  ou outros espaços associados aos estabelecimentos de ensino; decurso de

obras de requalificação durante o período de contagem das leituras; fugas de água ou

pequenas avarias.
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Tabela 2 – Leitura da água
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Água

AGRUPAMENTO ESCOLA Nº ALUNOS ÚLTIMA LEITURA OUTUBRO 2018 JANEIRO 2019 MAIO 2019 CONSUMOS
MOURE JI Pedregais 11 1462,6 1534,0 1587,7 1618,8 7,71
MOURE JI Arcozelo 16 3402,3 3442,4 3475,1 3558,8 7,28
VILA VERDE JI Loureira 30 1528,3 1742,5 1798,5 1928,9 6,21
VILA VERDE EB Turiz 75 2536,1 2800,5 3007,4 3228,7 5,71
MOURE JI Parada de Gatim 17 807,4 886,2 945,9 978,7 5,44
VILA VERDE JI Sande 15 2147,8 379,4 408,5 452,6 4,88
VILA VERDE EB Soutelo 100 4356,0 4564,0 4725,0 4987,0 4,23
VILA VERDE EB N.º2 Vila Verde 400 24344,8 25232,4 25897,5 26898,0 4,16
VILA VERDE EB Aboim da Nóbrega 32 994,3 1051,0 1100,1 1183,3 4,13
VILA VERDE JI Pico de Regalados 42 4711,9 4886,3 4950,1 5056,9 4,06
VILA VERDE JI Atães 22 5840,9 5918,0 5957,0 6005,5 3,98
VILA VERDE JI Esqueiros 22 1391,3 1449,4 1480,7 1535,8 3,93
MOURE JI Carreiras S. Tiago 8 1891,3 1903,3 1919,7 1933,1 3,72
VILA VERDE JI Sabariz 4 1304,7 1394,0 1401,0 1408,0 3,50
VILA VERDE JI Gondiães 8 1422,5 1434,0 1446,0 1462,0 3,50
MOURE EB Moure e Ribeira do Neiva 86 2191,1 2551,0 2709,9 2850,9 3,49
PRADO EB Cabanelas 81 9824,9 10001,1 10091,2 10270,1 3,32
MOURE EB Parada de Gatim 17 1479,0 1510,0 1536,0 1566,0 3,29
MOURE JI Marrancos 25 1872,7 1928,8 1960,7 2009,8 3,24
VILA VERDE EB Monsenhor Elísio Araújo 150 9068,8 9385,4 9559,3 9851,4 3,11
PRADO EB Oleiros 30 2413,4 2469,2 2504,4 2552,8 2,79
MOURE EB Freiriz 50 5133,7 5260,4 5323,6 5396,7 2,73
VILA VERDE EB Atães 41 1549,3 1602,6 1651,7 1705,5 2,51
MOURE EB Ribeira do Neiva 119 1222,6 1330,6 1456,6 1617,1 2,41
VILA VERDE EB Esqueiros 34 599,2 689,0 730,7 768,1 2,33
VILA VERDE EB Lanhas 28 1909,6 1950,9 1972,0 2014,1 2,26
MOURE JI Devesa 29 838,9 863,4 891,7 925,4 2,14
VILA VERDE EB Gême 30 819,6 860,3 881,6 921,5 2,04
PRADO EB  Cervães 138 384,0 391,0 497,0 637,4 1,79
PRADO JI Oleiros 32 2942,1 2962,0 2984,7 3018,5 1,77
PRADO EB N.º1 Prado 273 3057,8 3307,6 3492,5 3780,8 1,73
MOURE EB Lage 214 95154,0 95384,3 95497,0 95743,0 1,68
VILA VERDE EB Sande 25 916,4 940,5 950,7 980,4 1,60
VILA VERDE EB/JI Barbudo 66 2404,5 2475,5 2518,6 2574,2 1,50
MOURE JI Moure 45 3645,0 3690,8 3716,0 3758,0 1,49
VILA VERDE JI Gême 15 599,0 613,5 621,6 634,9 1,43
PRADO JI  Cervães 54 2336,3 2320,0 2349,4 2383,5 1,18
VILA VERDE JI Lanhas 7 2973,4 2973,4 2973,4 2973,4 0,00
VILA VERDE EB Oriz S. Miguel 40



Gráfico 1 – Consumo de água
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Verifica-se que a escola com menor consumo de água foi o JI de Sobral - Cervães,

1,18 m3/ por aluno. A escola com maior consumo de água foi o JI de Pedregais, 7,71 m3/

por aluno.

Tabela 3 – Leitura da luz
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LUZ
ESCOLA Nº ALUNOS ÚLTIMA LEITURA OUTUBRO 2018 JANEIRO 2019 MAIO 2019 CONSUMOS
EB Esqueiros 34 39005,0 40008,0 40716,0 41810,0 53,0
JI Cervães 54 14256,0 14942,0 16191,0 17945,0 55,6
JI Esqueiros 22 258426,0 264584,0 267381,0 274477,0 449,7
EB Lage 214 54208,0 63756,6 68603,0 78375,0 68,3
EB Freiriz 50 435874,0 43810,0 439948,0 441946,0 7962,7
EB Atães 41 260123,0 261723,0 269713,0 283144,0 522,5
JI Pico de Regalados 42 48617,0 49972,0 52243,0 56139,0 146,8
EB N.º2 Vila Verde 400 715189,0 2058628,0 2112833,0 2188873,0 325,6
JI Parada de Gatim 17 92972,7 93648,8 94024,1 94638,3 58,2
EB da Ribeira do Neiva 119 0,0
JI Moure 45 57046,0 57984,0 64118,0 69387,0 253,4
EB Parada de Gatim 17 189571,0 190203,0 192497,0 195320,0 301,0
JI Lanhas 7 11366,0 12760,6 13445,0 14929,0 309,8
JI Atães 22 249597,0 250498,0 254548,0 259303,0 400,2
EB Cabanelas 81 285265,0 297184,1 302078,0 317069,0 245,5
EB Barbudo 41 77491,0 78048,1 78347,0 78878,0 20,2
EB Soutelo 100 40952,0 49054,3 54000,0 60278,0 112,2
JI Sande 15 48222,0 49275,0 55606,0 62263,0 865,9
EB Lanhas 1 28 13584,0 439,6 1977,7 4028,5 128,2
EB Oleiros 30 213592,0 215189,0 218841,0 224114,0 297,5
JI Gême 15 87745,0 87829,0 91281,0 95294,0 497,7
EB Turiz 75 156253,0 161598,0 355517,0 389593,0 3039,9
JI Sabariz 4 124354,0 126295,9 127004,0 129662,0 841,5
EB Gême 1 30 80243,1 82673,1 83533,0 86922,3 141,6
EB Oriz S. Miguel 40 68027,0 70150,0 80252,0 17311,0 -1321,0
JI Loureira 30 76409,6 780950,0 81827,2 1643,0 -25976,9
JI Oleiros 32 200667,0 201339,0 205088,0 211512,0 317,9
JI Marrancos 25 91487,0 95481,4 96811,0 102585,0 284,1
JI Gondiães 8 33749,0 34536,0 37831,0 42707,0 1021,4
JI Arcozelo 16 279066,0 286350,9 288592,0 299567,0 826,0
EB Sande 25 133406,0 134525,5 135063,0 136283,0 70,3
JI Carreiras S. Tiago 8 81639,0 81905,0 88444,0 94405,0 1562,5
JI Devesa 1 29 25471,5 23390,5 28327,5 30325,3 239,1
EB Monsenhor Elísio Araújo 150 20885,0 30637,9 36064,0 44895,0 95,0
EB Aboim da Nóbrega 1 32 ? 1114,0 1690,6 2459,4 42,0
EB Aboim da Nóbrega 2 32 399,4 264,5 503,0 821,0 17,4
JI Barbudo 25 149326,0 154295,5 156528,0 162314,0 320,7
JI Devesa 2 29 69815,9 70049,5 72250,2 74718,2 161,0
EB Lanhas 2 28 99701,5 13939,5 15786,0 18248,0 153,9
EB Gême 2 30 88680,7 90900,3 91709,8 94747,5 128,2
JI Pedregais 11 3561,0 4817,4 5537,0 6625,0 164,3
EB de Moure e Ribeira do Neiva 86 0,0
EB N.º1 Prado 273 0,0
EB Cervães 138 26569,0 37059,4 42741,0 52614,0 112,7



Gráfico 2 – Consumo de eletricidade

Pela leitura do gráfico , podemos concluir que o estabelecimento de ensino onde se

verificou maior consumo de eletricidade, por aluno, foi a EB de Turiz e o menor consumo

foi a EB de Aboim da Nóbrega. 
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A leitura dos contadores de água e de luz  em três momentos do ano letivo  –

outubro, janeiro e maio - tem sido de grande importância, não só para a deteção e mesmo

para a prevenção de problemas, como também para a criação de um histórico que nos

tem  permitido  conhecer  melhor  a  realidade  das  escolas  em  termos  de  hábitos  de

consumo, bem como a evolução dos mesmos.

Nas escolas onde decorreram ou decorrem obras (EB Esqueiros), existiram fugas

ou avarias em torneiras e autoclismos, verifica-se um aumento no consumo. De referir

que estas situações são reportadas aos serviços competentes para procederem à sua

reparação.

RECOLHA DE TAMPINHAS

A recolha de tampinhas junto dos alunos das escolas do concelho de Vila Verde é

uma iniciativa,  que já vai  no oitavo ano de implementação e está inserida no projeto

Escola  +  Verde.  Foram distribuídos  em todos  os  estabelecimentos  de  ensino,  sacos

verdes de 150 litros, por forma a uniformizar a pesagem final das tampinhas recolhidas.

Esta recolha pretendeu apoiar o António, com 14 anos, que vive em Vila Verde e sofre de

distrofia muscular progressiva. Algumas escolas continuaram a apoiar a Carolina, com 9

anos e que sofre de uma doença rara. 

O gráfico a seguir apresentado traduz as quantidades recolhidas por aluno e por

escola, sendo que este ano foram recolhidas cerca de 4 toneladas e meia de tampinhas. 
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Gráfico 3 - Tampinhas recolhidas
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INOVAÇÃO E ORIGINALIDADE DO PROJETO

O projeto  Escola  +  Verde  assume-se  como um projeto  de  referência  no  setor

educativo e ambiental.  Trata-se de uma iniciativa que envolve um trabalho rigoroso e

contínuo e cuja metodologia de implementação tem obtido, ao longo do tempo, resultados

muito positivos. Este projeto envolveu os estabelecimentos de ensino do pré-escolar e do

1º ciclo do Concelho. A sua implementação é de extrema importância atendendo ao seu

cariz ambiental  e ao envolvimento que tem conseguido junto da população escolar.  O

assegurar da sustentabilidade a longo prazo tem sido um dos objetivos deste projeto, que

exige  empenhamento  e  implica  a  adoção  de  comportamentos  responsáveis  e  uma

intervenção mais ativa de todos os envolvidos.

A  diversidade  e  originalidade  das  atividades  que  têm  sido  desenvolvidas  e

apresentadas, ao longo dos últimos anos, constituem o grande sucesso do projeto Escola

+  Verde.  Baseando  numa  metodologia  flexível  e  participativa,  este  projeto  tem  uma

identidade própria e já faz parte do quotidiano das escolas. É um projeto central, em torno

do qual o município desenvolveu algumas iniciativas que visaram a proteção do ambiente

e a sustentabilidade, nomeadamente a semana da Floresta Autóctone e o Dia da Árvore

associado  ao  Dia  Mundial  da  Poesia,  ações  de  sensibilização,  workshops,  palestras,

ações de reflorestação, etc.

A  proliferação  de hortas  biológicas  e  a  construção  de  espantalhos,  nos

estabelecimentos  de  ensino,  motivou  a  colaboração  e  criou  oportunidades  para  as

crianças manterem um contacto direto com a terra, observando o crescimento das plantas

e permitindo-lhes consumir os produtos que elas próprias ajudaram a produzir.  Várias

escolas fazem a venda dos produtos cultivados nas hortas, sensibilizando a comunidade

para a importância da agricultura biológica para a saúde e para o ambiente. O recurso à

compostagem como meio de fertilização nas hortas biológicas é um fator empreendedor

no âmbito da rentabilização dos recursos naturais. 

Este projeto pretende alertar para a problemática dos resíduos, sensibilizando para

a  necessidade  de  os  separar  de  modo  a  proteger  o  ambiente  e  demonstrar  que  a

reciclagem  traz  inúmeros  benefícios  para  a  sociedade,  reduzindo  o  volume  de  lixo

enviado para o aterro sanitário e ajudando a manter o nosso concelho mais limpo.
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De realçar, ainda, a existência de um blog  e uma página de facebook do projeto,

que permite a conexão entre professores, escolas e alunos, aumentando a possibilidade

de troca de experiências, transformando-se num contributo para melhorar e inovar este

projeto,  potenciar  mais  o  trabalho  em rede  e  fomentar  uma cultura  em prol  de  uma

educação para a cidadania e para a sustentabilidade.

DOCUMENTOS DE APOIO

As  visitas de  verificação  da  implementação  do  projeto  Escola  +  Verde,  que

decorreram em janeiro,  foram efetuadas pelo  técnico  da  Divisão  do  Ambiente  e  pela

técnica  do  Serviço  de  Educação  do  Município  de  Vila  Verde  responsáveis  pela

implementação do projeto, durante as quais foram distribuídos alguns materiais de apoio

com informações relevantes para o desenrolar do projeto, tais como: panfleto Escola +

Verde, panfleto de sensibilização, sacos para a recolha de tampinhas e cartazes com as

informações sobre as campanhas.  

● Panfleto “Escola+Verde”
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ENTREGA DAS BANDEIRAS ESCOLA+VERDE 

Finalizado mais um ano de implementação do Projeto Escola + Verde, queremos

realçar  e reconhecer  o mérito  de todos os que contribuíram, com as suas atitudes e

experiências,  para  a  proteção  do  ambiente  e  para  o  grande  sucesso  deste  projeto,

promovendo uma cidadania ecológica ativa e participativa.

Depois  de  divulgados  os  resultados  do  projeto  Escola  +  Verde,  que  este  ano

galardoou dezoito escolas do concelho, o Município de Vila Verde procedeu à entrega das

respetivas e merecidas bandeiras verdes, bem como dos certificados de participação.

Todas  as  escolas  galardoadas  receberam a  visita  da  Vereadora  da  Educação,

Cultura e Ação Social,  Drª Júlia Fernandes, que fez questão de sublinhar o magnífico

trabalho  dos  alunos,  professores,  assistentes  operacionais,  técnicos  do  Município  e

também das famílias que contribuíram para o sucesso deste projeto, em prol do futuro do

ambiente e da sustentabilidade ambiental.
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Os/as  Presidentes  de  Junta  de  cada  uma  das  freguesias  também  marcaram

presença nas simbólicas sessões e mostraram-se orgulhosos pela conquista dos alunos.

Este  projeto  tem  sido  visto  como  um  exemplo  e  este  está  cada  vez  mais

consolidado nas escolas, com uma enorme adesão e empenho por parte de todos os

envolvidos! Além disso, tem contribuído para que Vila Verde seja um dos concelhos que

mais recicla no país, tendo-se verificado um enorme aumento nos valores da reciclagem.

18  ESCOLAS  DO  CONCELHO  DE  VILA VERDE  DISTINGUIDAS  COM  BANDEIRA

“ESCOLA + VERDE”

O Município distinguiu como Escola + Verde, 18 estabelecimentos de ensino do

concelho  de  Vila  Verde  que,  durante  o  ano  letivo  2018/2019,  contribuíram  para  a

preservação do meio ambiente e sustentabilidade ambiental.

A  Vereadora  da  Educação  entregou  a  bandeira  verde  em  todas  as  escolas

galardoadas, sublinhando e agradecendo o trabalho de todos/as os/as alunos e alunas,

professores/as, assistentes operacionais e toda a comunidade escolar envolvida. 

Excelente desempenho ambiental 

Escola Básica Freiriz
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Escola Básica Lage

Escola Básica Moure e Ribeira do Neiva
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Escola Básica nº2 Vila Verde

Escola Básica da Ribeira do Neiva
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Escola Básica e Jardim de Infância de Cervães

Escola Básica e Jardim de Infância de Sande
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Jardim de Infância de Carreiras de S. Tiago

Jardim de Infância Devesa- Duas Igrejas
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Jardim de Infância de Gême

Jardim de Infância da Loureira
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Jardim de Infância de Oleiros

Jardim de Infância de Pico de Regalados
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Bom desempenho ambiental:

Escola Básica Oriz S. Miguel

Escola Básica Parada de Gatim
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Escola Básica de Turiz

Escola Básica e Jardim de Infância de Esqueiros
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Jardim de Infância de Atães

Além das escolas galardoadas com Bandeira Verde foram ainda atribuídos os seguintes diplomas:

DIPLOMA DE ESCOLA COM MAIOR POUPANÇA DE ÁGUA DO CONCELHO

EB/JI Sobral - Cervães - Agrupamento de Prado

47



DIPLOMA DE ESCOLA COM MAIOR POUPANÇA ENERGÉTICA

EB Aboim da Nóbrega - Agrupamento de Vila Verde

DIPLOMA COM MAIOR QUANTIDADE DE TAMPINHAS RECOLHIDAS

JI de Gême - Agrupamento de Vila Verde
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A bandeira “Escola + Verde”, hasteada nos respetivos estabelecimentos de ensino

premiados, deve ser encarada simultaneamente como um prémio e um compromisso de

fazer cada vez mais e melhor, com vista a um desenvolvimento sustentável. 

Como  reconhecimento  aos  alunos  que  promoveram  boas  práticas  ambientais

durante o ano letivo, todos os estabelecimentos de ensino receberam  os certificados de

participação.

Figura 20 – Bandeira Escola+Verde
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CONCLUSÕES

 Após vários anos de implementação do projeto Escola + Verde podemos reafirmar

que as suas repercussões têm sido muito positivas e geradoras de comportamentos de

sustentabilidade, assumindo-se como uma  referência no setor educativo e ambiental que

envolve um trabalho rigoroso e contínuo.  O projeto Escola + Verde tem vindo a ganhar

relevância  e  a  merecer  por  parte  dos  intervenientes  no  processo  educativo  maior

investimento.  O  apoio  do  Município  a  iniciativas  direcionadas  para  a  proteção  da

sustentabilidade  ambiental  manifesta-se  na  diversidade  de  iniciativas  promovidas  e

desenvolvidas em parceria com  os  todos os Agrupamentos de Escolas do Concelho.

Durante  as  visitas  de  avaliação  pudemos  constatar  que  se  têm  implementado

práticas mais sustentáveis nas escolas, através do desenvolvimento de atitudes diárias de

respeito  pelo  ambiente  e  sustentabilidade.  Deste  modo,  verifica-se  que  se  têm

intensificando as preocupações inerentes à temática ambiental com a implementação de

atividades e projetos com o intuito de educar as crianças e as comunidades, procurando

sensibilizá-las para as questões ambientais, e mobilizá-las para a modificação de atitudes

nocivas e para a apropriação de posturas benéficas ao equilíbrio ambiental, em prol do

mundo em que vivemos. É notório o trabalho excecional de todos os envolvidos no que

diz  respeito  à  educação  ambiental  dos  mais  novos,  desde  a  comunidade  escolar  à

comunidade educativa mais alargada. De referir, o envolvimento e esforço de algumas

Juntas de Freguesias em apoiarem e participarem nas iniciativas desenvolvidas no âmbito

do  projeto.  A responsabilidade  de  sensibilizar  e  educar  é  de  todos  nós.  Assim,  este

projeto para além da ação conjunta de educar e sensibilizar, procura envolver em boas

práticas  ambientais  não só  a  comunidade educativa,  mas também a comunidade em

geral.

A implementação deste projeto de cariz ambiental, promoveu a adoção de medidas

de promoção da reciclagem.  As intervenções realizadas em contexto  escolar  estão a

modificar os comportamentos das famílias, contribuindo para a diminuição do volume de

lixo, o que resulta  numa redução de custos para o Município.

Um dos grandes desafios do nosso tempo, em matéria de política ambiental, passa

pela  adoção  de  políticas  integradas de  conservação  e  valorização do rico  património
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natural  e  por  uma  aposta  consistente  na  educação  ambiental,  para  que  as  novas

gerações estejam sensibilizadas para o desenvolvimento de comportamentos e de ações

amigas  do  ambiente  natural.  Consideramos  que  a  implementação  do  projeto

Escola+Verde tem contribuído para termos nas nossas escolas crianças mais informadas

e atentas às questões ambientais, uma vez que este projeto acompanha os/as alunos/as

desde o pré-escolar até ao  1º ciclo do ensino básico. 

Preservar a Terra é preservar a Vida. É preservar o futuro, respeitando o que o

nosso planeta tem para nos oferecer,  salvaguardando o uso consciente dos recursos

naturais,  fundamentais  para  garantia  das  gerações  atuais  e  futuras.  Enfrentamos

atualmente grandes desafios que põem à prova a nossa capacidade de intervenção como

comunidade local e  mundial. O tempo de mudar deve começar hoje!

Vila Verde, 9 de dezembro de 2019

Adelino Silva

Fátima Sousa
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