
 

 

Escola Secundária de São Pedro da Cova, Gondomar, 
uma Escola de “Coração Verde” 

 

"Os jovens têm que perceber que o seu futuro está em perigo e que 

precisam de fazer alguma coisa: ficar com raiva e transformar essa 

raiva em ação." 

Greta Thunberg, à chegada a Davos, 23 de janeiro de 2019, após 32 

horas de comboio para poupar na pegada ecológica. 

No ano letivo de 2014/15, a Escola Secundária de São Pedro da Cova criou 

o Projeto “Sustentabilidade do Planeta” com a missão inicial de 

consciencializar a comunidade educativa para a importância premente da 

preservação do planeta. Ao longo dos últimos anos, a implementação de 

pequenas ações com impacto ambiental positivo significou uma mudança 

tão significativa de comportamentos no seu dia-a-dia, que se sentiu 

confortável para se aliar a um projeto mais consistente de interação com o 

meio. Surgiu assim a adesão ao Projeto Geração + da Lipor e a associação a 

esta entidade como parceira para a concretização de um Programa 

sustentado de Educação e Intervenção Ambiental. Periodicamente, 

realizaram-se reuniões com a Lipor para apoiar e monitorizar a escola 

relativamente à poupança de recursos, à separação de resíduos e 

compostagem e, tendo-se submetido a uma auditoria ambiental, os 

resultados foram, expectavelmente, satisfatórios. A Escola foi galardoada 

com um "Coração Verde", classificada como uma Escola Sustentável. A 

cerimónia decorreu no dia 26 de outubro de 2018 e, desde então, a ESSPC 

aderiu em pleno ao Programa Eco-Escolas, multiplicando no seu Plano 

Anual de Atividades, nos seus projetos de Articulação e Flexibilização 

Curricular, e de Cidadania e Desenvolvimento, as ações no âmbito da 

Educação e Intervenção Ambiental. 
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Ao longo do ano letivo, foram várias as ações decorrentes da sua adesão ao 

programa Eco-Escolas e da sua parceria com a Lipor e outras entidades: 

- 20 a 23 de novembro, no âmbito da Semana da Prevenção dos Resíduos 

Tóxicos, projeção de filmes com vista à consciencialização para esta 

realidade destrutiva da vida na terra; 

- 24 e 25 de janeiro de 2019, dinamização, pela Lipor, de palestras de 

sensibilização sobre o perigo dos plásticos; e elaboração de instalação 

artística alusiva ao tema-problema; 

- 30 de janeiro, concretização de um workshop sobre desperdício 

alimentar / sobras, orientado por uma técnica da Lipor e destinada ao 

pessoal docente e não docente, com o objetivo de sensibilizar os 

participantes para a importância de poupar recursos e reduzir o 

desperdício alimentar; 

- 15 de março, realização de palestra sobre a importância da gestão 

sustentável de recursos, por técnicos especializados da BCSD: PROJETO 

LIFE VOLUNTEER ESCAPES; 

- 26 de março, plantação de 6 carvalhos na escola, com o apoio da União 

de Juntas de Freguesia de Fânzeres e S. Pedro da Cova (UJFFSPC), 

atividade que pretendeu sensibilizar a comunidade educativa para a 

importância da preservação da floresta autóctone como forma de 

prevenção e combate aos incêndios; 

- 4 de maio e 1 de junho, ação de limpeza da Ribeira de Parada, em S. 

Pedro da Cova, em parceria com a UJFFSPC, com vista à sensibilização 

para a importância da manutenção do planeta como um local aprazível e 

saudável, e desenvolvimento de competências de cidadania; 

- 31 de maio, realização de workshop sobre plantas aromáticas, orientado 

por uma técnica da Lipor, destinada ao pessoal docente e não docente, 

tendo como objetivo sensibilizar os participantes para o conhecimento da 

diversidade de plantas aromáticas e sua utilização na saúde, 

particularmente na alimentação;  
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- 14 de junho, projeção / debate do filme “(A) Social - 10 dias sem 

telemóvel”, uma forma de sensibilização dos alunos para o uso exagerado 

do telemóvel e perigos associados a essa prática, quer ao nível da saúde 

pessoal e social, quer da sustentabilidade ambiental. Esta ação foi 

também dinamizada por técnicas da Lipor. 

Para além do projeto Geração+ da Lipor, a escola continua empenhada em 

participar nos projetos Eco-pilhas, Eletrão e Green Cork Escolas. Assim, 

dos pontos acumulados com a entrega de pilhões cheios, recebeu um 

prémio de 24 dúzias de lápis de cor. No que concerne ao Projeto Green 

Cork Escolas, tem, neste momento, 14 caixas cheias de rolhas de cortiça, 

que serão entregues à cadeia de hipermercados Continente até ao dia 15 

de julho. Este é um projeto muito acarinhado pela ESSPC e com grande 

impacto para a sustentabilidade ambiental, já que as rolhas de cortiça, 

para além de recicladas, irão contribuir para a plantação de plantas 

autóctones como os carvalhos, através do financiamento de iniciativas 

apoiadas pelo projeto Floresta Comum. As lâmpadas que se vão juntando 

no eletrão serão entregues logo que esteja repleto.  

A escola faz também recolha de tampinhas para oferecer a instituições de 

solidariedade, que as utilizarão para a obtenção de cadeiras de rodas para 

famílias carenciadas e com elementos com mobilidade reduzida. Continua 

investida na poupança de água e de energia elétrica, bem como na 

separação dos resíduos. Todas as salas estão apetrechadas com ecobags e 

sinalética nos interruptores, monitores e torneiras de água. A separação de 

resíduos encaminhados para o Eco-Shop, projeto da Câmara Municipal de 

Gondomar, tem aumentado significativamente. 

No âmbito da Cidadania e Desenvolvimento, foram promovidas atividades 

de reutilização de peças de roupa usada, através da produção de sacos 

para compras e aventais, de confeção de alimentos saudáveis e de limpeza 

dos espaços exteriores da escola. 

No seu plano de ação estão incluídas as atividades do Projeto 

"Sustentabilidade do Planeta" , Projeto Serras do Porto,  Projeto Educar 

para a Saúde e implementação de DAC's que visam sensibilizar todo e 
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qualquer cidadão para as boas práticas ambientais e que promovem a 

literacia ambiental, no sentido mais lato.  

O seu caminho tem sido reconhecido pelos seus parceiros e a Escola 

Secundária de São Pedro da Cova está empenhada em continuar. A 

semente germinou, só é preciso deixar a árvore crescer e colher os frutos, 

que se esperam de boa qualidade! 

A Escola Secundária de São Pedro da Cova, Gondomar, agradece a 

colaboração de toda a comunidade educativa e de todos os parceiros que 

tornaram possível a sua missão! 

 

 
Ana Santos, Coordenadora do Programa Eco-Escolas 

 


