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Intervenientes Professoras:  Teresa Lobo, Elsa David, Cândida Paulos, Adélia Pires. 

Turmas: 6ºA (23 alunos), 6ºC (23 alunos), 8ºA (20 alunos), 8ºB (21 alunos), 

9ºA (17 alunos), 9ºB (20 alunos), 12ºA (11 alunos), Alunos do Núcleo de 

Educação Especial (5ºA – 1 aluno; 11ºA-3 alunos) 

Encarregados de Educação 

Câmara Municipal de Paredes 

Junta de Freguesia de Sobreira 

Cruz Vermelha 

AmbiSousa 

 

Disciplinas: Educação para a Cidadania, Ciências Naturais, Vida na 

Comunidade, Saúde e Segurança, Educação Física, História, Geografia, 

Educação Visual, 

Descrição do 

Projeto 
Fases do Projeto: 

1. Elaboração e aplicação de inquérito sobre a lixo/limpeza dos recursos 

hídricos da zona, nomeadamente o Rio Sousa, à comunidade local; 

2. Análise estatística dos resultados; 

3. Elaboração de projeto de limpeza do Rio Sousa com a participação da 

comunidade local, com o apoio da Câmara Municipal de Paredes e da 

Junta de Freguesia de Sobreira; 

4. Palestra para a comunidade escolar sobre o tema “Despoluir o Rio 

Sousa”, com a participação do Engenheiro João Costa do Pelouro do 

Ambiente, Vereador da Educação da Câmara Municipal de Paredes e 

Técnicos da AmbiSousa. 

5. Parceria solidária com a Cruz Vermelha na recolha de lixo de origem 

plástica, que trocará por fundos monetários para obtenção de materiais 

de apoio de assistência médica; 

6. Construção e divulgação de recipientes de recolha de plástico para 

campanha solidária de recolha de plástico para entrega à Cruz Vermelha,  
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decorados com motivos alusivos ao tema dos Oceanos, com a 

participação dos Encarregados de Educação; 

7. Participação no Projeto “O Mar Começa Aqui!”, em parceria com a 

Câmara Municipal de Paredes, no âmbito do programa Eco-Escolas, 

com pintura de mural na entrada da escola, nas sarjetas. 

 

No âmbito da proteção dos Oceanos, e sendo esta escola localizada numa área 

rural, longínqua do mar, mas com recursos hídricos, como o Rio Sousa, 

inicialmente pretendeu-se diagnosticar a que nível se encontram os 

conhecimentos da população local sobre o trajeto do lixo urbano e rural local. 

Deste diagnóstico, percebeu-se que havia uma acumulação de lixo em lixeiras 

nas margens do Rio Sousa, e que havia o desconhecimento do seu percurso até 

aos Oceanos. Assim, construiu-se um Projeto com várias atividades. 

Na 1ª fase foi elaborado um questionário sobre o lixo na área local, inclusive no 

Rio Sousa, que foi preenchido pela comunidade escolar (alunos, docentes, não 

docente e encarregados de educação). Após a aplicação do questionário, os 

alunos do 12º ano, sob a orientação da professora Cândida Paulos, elaboraram 

uma proposta à Câmara Municipal de Paredes, Junta de Freguesia de Sobreira e 

à Comunidade local. 

Assim, os alunos do 12º ano, dinamizaram o Projeto “Despoluir o Rio Sousa”, 

com parceria da Junta de Freguesia de Sobreira e da Câmara Municipal de 

Paredes, que levou à limpeza das margens do Rio Sousa nos dias 28 e 29 de 

maio. Ainda decorrente deste projeto, os alunos organizaram uma Palestra com 

o tema “Despoluir o Rio Sousa”, com a participação da Câmara Municipal de 

Paredes, Junta de Freguesia de Sobreira e Técnicos da AmbiSousa (entidade de 

tratamento de resíduos da área local). 

Numa 2ª fase, sob a orientação da Professora Teresa Lobo, vários grupos de 

alunos do 6º, 8º, 9º e 11º anos, procederam à recolha de lixo de origem plástica, 

como a participação, também dos Encarregados de Educação, para entrega à 

Cruz Vermelha. No âmbito de procurar soluções para minorar a acumulação de 

lixo na comunidade local, procedeu-se a uma parceria com a Cruz Vermelha, 

que terá continuidade nos anos seguintes. 

Esta parceria consiste na entrega de lixo plástico à Cruz Vermelha, que numa 

parceria com a AmbiSousa, obtêm fundos sobre as toneladas de lixo entregues 

para obtenção de material de apoio de assistência médica para as ambulâncias. 

Ainda no âmbito da recolha de lixo, um grupo de alunos dos 8º e 9º anos e 

respetivos Encarregados de Educação, com a Professora Elsa David, 

procederam á construção dos recipientes de recolha de lixo (plástico), decorados 

com motivos alusivos ao tema dos Oceanos, cuja intenção seria a transmissão 

da ideia que o mar pode começar em qualquer lugar onde se deita o lixo, pois se 

este não for devidamente recolhido e tratado, acaba no mar. 

Aproveitando o facto desta escola ser uma Eco-Escola e se encontrar a participar 

em várias atividades do Programa Eco-Escolas, a Professora Adélia Pires 

procedeu à elaboração do Concurso de desenho com o tema “O Mar Começa 

Aqui!, em que o desenho premiado, numa parceria com a  Câmara Municipal de 

Paredes, que forneceu as tintas, será elaborado em junho, na entrada da escola, 

em cima das sarjetas, de forma a alertar para a importância do lixo no chão e a 

sua influência nos oceanos. 



Neste projeto a concurso do Prémio Gandhi, articulamos com atividades que 

decorrem na escola no âmbito de outros projetos, mas cujo objetivo é comum, 

nomeadamente alertar para a importância dos oceanos e como o lixo que 

fazemos, independente do local onde estamos, vai parar aos oceanos, quando 

não recolhido e tratado de forma eficiente. 

Um dos objetivos deste projeto, foi o esclarecimento de dúvidas, promovendo o 

cumprimento da legislação, por vezes desconhecida, a nível dos resíduos, assim 

como a recolha seletiva dos mesmos, para encaminhamento adequado. Neste 

enquadramento, foi solicitada a ajuda da AmbiSousa, para a participação na 

palestra referente ao tema. 

Com estas atividades, pretende-se alertar, informar e elucidar a comunidade 

local para a importância das suas ações a nível dos resíduos urbanos e rurais, e 

a forma como estes fluem para os oceanos, contaminando todo um ecossistema 

e recurso natural de utilização e importância mundial. Pretende-se que criem 

consciência que do campo aos oceanos, existem cursos de água que transportam 

resíduos que foram indevidamente despejados, e que estes contaminam os 

cursos de água mais próximos, muitas vezes fonte de água potável local, mas 

também contaminam um ecossistema que fornece alimento diário e que também 

é consumido na zona rural. 

Tentamos mostrar que existem ações diárias simples, como a colocação dos 

resíduos nos devidos contentores, assim, como informar que o lixo pode ser 

transformado em algo útil e por vezes até solidário, envolvendo parcerias com 

empresas locais, que criam benefícios para todos. Que cada um é responsável 

pelas suas ações e estas são necessárias para um bem comum e preservação de 

um dos maiores recursos naturais do planeta. 

Na elaboração do vídeo participaram alguns alunos representantes das turmas 

envolvidas, e este é um resumo simples do projeto ainda a ser desenvolvido e 

aplicado. 

Com este projeto, esperemos estar a contribuir para uma mudança de atitudes e 

práticas face à produção de resíduos, recolha seletiva e encaminhamento 

adequado dos mesmos. 

Impacto na 

Comunidade 

Educativa 

Todos os alunos, professores e encarregados de educação envolvidos 

participaram com entusiasmo, tentando promover e divulgar informação sobre 

as atividades desenvolvidas, participando de forma ativa nas mesmas. 

Estando a escola localizada numa área rural, o conceito de reciclagem ainda se 

reveste numa vertente de que “o solo recicla”, onde existe pouco hábito de fazer 

uma seleção de lixo. 

Este projeto permitiu à AmbiSousa detetar fragilidades e melhorar localização 

de contentores e aumentar o número de contentores de recolha seletiva. 

O projeto tentou mostrar ainda uma vertente solidária, em que existe um 

objetivo comum da comunidade local de melhorar os materiais da Cruz 

vermelha, que é uma das entidades locais que assiste a população nas 

emergências, permitindo uma recolha de lixo com utilidade final. 

Na elaboração do vídeo participaram alguns dos alunos envolvidos, não 

podendo ser todos, por questões de logística, e este é um resumo simples do 

projeto ainda a ter continuidade na sua aplicação. 

Na aplicação do inquérito, verificou-se uma lacuna de conhecimento relativo à 



legislação atual sobre o despejo de resíduos urbanos e rurais, importância da 

prática da recolha seletiva de lixo, tendo sido um dos objetivos deste projeto, o 

esclarecimento de dúvidas, promovendo o cumprimento da legislação e 

melhorar a prática de cidadania no tratamento de resíduos. 

Neste enquadramento, foi solicitada a ajuda da AmbiSousa e da Câmara 

Municipal de Paredes, para melhorar os meios de recolha de resíduos da 

comunidade local. 

Promoveu-se a despoluição das margens do Rio Sousa, onde toda a comunidade 

local foi envolvida, com o apoio da Câmara Municipal de Paredes e a Junta de 

Freguesia de Sobreira. 

Finalmente, a criação de uma parceria com continuidade futura, entre a escola e 

a Cruz Vermelha, onde se transforma o “lixo” em fundos para apoio à entidade, 

e em simultâneo, se evita mais acumulação de lixo no rio e se promove o 

tratamento eficiente do mesmo. 

Com este projeto, esperemos estar a contribuir para uma mudança de atitudes e 

práticas face à produção, recolha e tratamento de resíduos, impedindo que estes 

contaminem recursos hídricos que fluem para os Oceanos, acabando por 

contaminar todo um ecossistema marinho, e esperamos ter promovido uma 

maior sensibilização e atenção para esta problemática. 

 


