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Bem-vindos maltinha! 
Parece que está à porta mais um ano 
letivo. Estou ansioso por começar 
e conhecer a minha nova escola, os 
meus novos amigos e professores. 
Estou com um pressentimento que 
será um ano fantástico. Também 
sentes isso?

Mas enquanto o dia do regresso às 
aulas não chega, que tal fazeres-me 
mais uma vez companhia? Esta revista 
está cheia de atividades e desafios 
divertidos, além de algumas dicas para 
um regresso às aulas mais amigo do 
ambiente. 

Vamos descobrir juntos?
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Mesmo durante as férias, o Laboratório da Paisagem não parou e 
foram muitas as atividades que realizamos para animar as férias de 
verão.

Dinamizamos inúmeras atividades divertidas e amigas do ambiente 
com vários grupos de miúdos e graúdos. Juntos exploramos a 
biodiversidade da montanha da Penha, construímos herbários de 
plantas aromáticas, produzimos coloridas tintas ecológicas, que 
deram origem a bonitas pinturas, fizemos impressão botânica em 
tecidos e ainda recebemos vários grupos de jovens que visitaram 
o Laboratório da Paisagem para conhecerem os nossos projetos e 
verem o que acontece nos nossos Laboratórios.
Foi um verão cheio de animação, sempre em contacto com a 
natureza!

O QUE TEM FEITO O 

LABORATÓRIO DA PAISAGEM?
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Os técnicos de educação ambiental e investigadores do Laboratório da Paisagem fizeram malas e viajaram até Idanha-a-Nova, 
para participar no ACANAC 2022 – 24.º Acampamento Nacional do Corpo Nacional de Escutas. Este encontro que acontece a 
cada quatro anos reúne milhares de escuteiros de todas as regiões de Portugal e de vários países para, durante uma semana, 
partilharem experiências, aprendizagens e atividades. Foram muitos os participantes que escolheram participar nas nossas 
atividades, ficando assim a conhecer melhor várias das boas práticas ambientais que o Laboratório da Paisagem tem vindo a 
promover. 

Mas há mais…

Estivemos na XXVI edição da Feira da Terra, em São Torcato. Entre muitas e divertidas atividades, quem nos visitou teve a 
oportunidade de participar num jogo de tapete gigante sobre os polinizadores, observar a nossa coleção de insetos e de ver bem 
de perto, à lupa binocular, alguns exemplares de insetos, desde abelhas às bonitas borboletas. Uma boa maneira de aprender! 
Para além de todas estas brincadeiras, para os mais interessados, ainda houve tempo para descobrir outras iniciativas que o 
Laboratório da Paisagem dinamiza, como por exemplo, a compostagem, ação que procura valorizar os resíduos orgânicos, isto é, 
os teus restos de comida, legumes e fruta imprópria para consumo e transformá-los num ótimo fertilizante para a horta e vasos 
lá de casa. 

E ainda

Setembro é o mês do regresso às aulas, e podes contar 
com muitas novidades para este novo ano letivo. A 
equipa de educação ambiental do Laboratório da 
Paisagem preparou novas atividades que irão fazer parte 
da oferta educativa do PEGADAS – Programa Ecológico 
de Guimarães para Aprendizagem do Desenvolvimento 
Ambiental Sustentável.
No arranque do ano letivo terás mais novidades sobre 
estas atividades ecológicas, inclusivas e amigas do 
ambiente!

Novidades para 
setembro…

A festa que promove as boas práticas ambientais e celebra o 
ambiente está de volta à Alameda de São Dâmaso, em pleno centro 
de Guimarães. Entre muitas atividades, será lançada uma nova 
publicação do Laboratório da Paisagem. Trata-se do Guia dos Insetos 
de Guimarães, uma obra que dará a conhecer melhor muitos destes 
pequenos seres vivos importantíssimos para o ambiente. 
A Green Week 2022 acontece nos dias 16, 17 e 18 de setembro. Marca 
já na tua agenda! 
Poderás conhecer todo o programa deste evento gratuito e aberto a 
todos nas redes sociais do Laboratório da Paisagem.

Green Week
Guimarães
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O REGRESSO ÀS AULAS
DO ECOLINO
As férias de verão tinham chegado ao fim e Ecolino começaria 
as aulas no espaço de uma semana. Como era já habitual, 
combinou com a mãe e o seu melhor amigo, Guilherme, para 
irem às compras do material escolar, nessa tarde. Este era 
sempre um momento de grande entusiasmo.  
Enquanto caminhavam juntos até à livraria, o Ecolino explicava 
à mãe como desejava o material escolar para o novo ano letivo.   
- Mãe, este ano eu não quero que o meu material da escola seja 
de plástico, prefiro que seja de cartão, tecido ou cortiça. Quero 
ser mais sustentável. – afirmou o Ecolino
- Mais sustentável!? – disse a mãe surpreendida com a 
palavra usada pelo filho. Tens aprendido umas palavras bem 
importantes, muito bem! – felicitou a mãe. 
- Eu também tenho que comprar o meu material todo. O ano 
passado dei uso a tudo e está tudo velho. Este ano vou comprar 
tudo novo. – afirmou o Guilherme satisfeito.  
Surpreendido o Ecolino perguntou ao amigo:
- Tu vais comprar mesmo tudo novo? A sério? Não tens canetas 
ou cadernos do ano anterior que ainda possas aproveitar? E a 

mochila e saco de ginástica, também vão ser novos? O teu irmão 
mais velho não te pode emprestar algumas das coisas dele? - 
questionou o Ecolino admirado . 
- Tenho, mas alguns desses cadernos já estão velhos e eu gosto 
de coisas novas e que estejam na moda. Este ano quero cadernos 
encadernados com plástico e de argolas. – disse o Guilherme. 
Muito surpreendido com a atitude pouco amiga do ambiente 
do amigo, o Ecolino respondeu: - Eu acho mesmo que tu devias 
pensar em personalizar o teu material escolar, fazer como eu 
faço. Vais ver como fica tudo muito giro! Assim estou a reutilizar 
e a dar uma nova vida ao material e não causo mais lixo, além 
de poupar dinheiro aos meus pais. Pensa nisso, Guilherme! 
Podemos até combinar um dia em minha casa e fazemos em 
conjunto a personalização dos nossos materiais. Que dizes? Vais 
ver que é super divertido e vão ficar impecáveis, como novos!  
Ainda não muito convencido o Guilherme questionou: - Mas o 
teu material do ano passado ainda está novo? Tens a certeza 
que não fica piroso personalizar materiais? 
- Bem….claro que novo em folha os materiais não estão, mas 
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acredita que vão ficar! Eu ajudo-te! Vão ficar ao teu gosto e 
super giros. Confia em mim! – reforçou o Ecolino. 
-Ok, combinadíssimo, Ecolino! Isso de facto parece-me uma ótima 
ideia, nem sabia que era possível. Vou então recolher todos os 
materiais do ano passado que poderão ser reutilizados e depois 
combinamos um dia para os personalizarmos. – respondeu 
alegre o Guilherme. Vou ligar já à minha mãe a informar que 
afinal não quero comprar material novo e que vou fazer como 
tu, personalizar e reutilizar. 
- Boa, amigo! É isso mesmo! – disso o Ecolino
Após esta tomada de decisão, chegaram à livraria e começaram 
a procurar materiais para personalizar os cadernos, os estojos, 
as mochilas, etc. 
- Olá, meninos, boa tarde! Como vos posso ajudar? - perguntou 
a Sofia, funcionária da livraria. 
- Olá Sofia - responderam em coro. 
- Vimos levantar os livros escolares e comprar materiais para 
personalizar os nossos materiais escolares. – respondeu o 
Ecolino.
-Muito bem, para que ano é que já vão? – perguntou a Sofia
- Eu e o meu amigo vamos agora para o 5º ano - respondeu o 
Guilherme
- Vou já buscar os manuais. Entretanto podem ir vendo, 
naquelas prateleiras ao fundo, os materiais que temos para 
personalizarem os vossos equipamentos da escola. O que mas 
gostarem podem colocar neste cesto e depois decidem o que 
querem levar- sugeriu a Sofia. 
- Boa, muito obrigado. – disseram os dois amigos. 
- Mãe, mãe! Olha estes tecidos! Acho que são muito bonitos para 
forramos os meus cadernos. Que achas? – mostrou o Ecolino à 
mãe. 
- Sim, gosto muito filho. Mas ora vê aqueles de cortiça, são 
também muito ecológicos e bonitos. Que dizes? – perguntou a 
mãe. 
- Sim, gosto muito! Posso levar, posso? – pediu o Ecolino à mãe. 

- Sim claro! Leva para todos os cadernos – disse a mãe. 
- Eu gosto desses, mas não era bem o que queria, vou ver se 
encontro outra coisa. – referiu o Guilherme. 
Ao entrar noutro espaço da loja deparou-se com capas de cartão 
com desenhos do seu super herói preferido e exclamou: - É isto 
mesmo que eu vou querer! Vou encadernar os meus cadernos 
com estas capas de cartão do meu herói favorito. Vão ficar 
super fixes! 
- Ah, muito bem! Já vi que tu também gostas de reutilizar os 
materiais e és amigo do ambiente, como o Ecolino. Muito bem 
Guilherme, parabéns por essa atitude! – referiu a mãe do 
Ecolino. 
- Já tenho os vossos livros escolares no balcão. Já se decidiram 
sobre os materiais vão precisar levar? – perguntou a Sofia. 
- Sim, vamos levar estas capas de cortiça e estas de cartão 
para forramos os nossos cadernos escolares. Vamos também 
levar estes crachás de tecido para cosermos nas nossas 
mochilas e estojos para ficarem giros e como novos. Estas 
canetas e marcadores de tinta aquosa de feitas com plástico 
biodegradável, mais estes lápis recarregáveis com minas – disse 
o Ecolino orgulhoso, das suas compras sustentáveis. 
- Muito bem! Vou embalar tudo num saco de papel reciclável – 
disse a Sofia a sorrir, piscando o olho ao Ecolino. 
Depois da mãe pagar as compras, o Ecolino e o Guilherme 
pegaram nos seus materiais e foram entusiasmados a conversar 
sobre como iriam personalizar os seus materiais. 
- Ainda bem que decidimos reutilizar os nossos materiais. 
Ninguém vai ter nada parecido connosco. Ainda vamos criar 
uma nova moda na nossa escola. – disse o Guilherme a rir de 
satisfação. 
- Isso mesmo, Guilherme! Vamos ser os novos “Eco designers” da 
moda dos materiais escolares – riu o Ecolino. 
E lá foram todo o caminho a rir e a projetar como iriam ficar 
bonitas e “novas” as mochilas, os estojos e os cadernos, para 
mais um ano escolar. 
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SERÁS CAPAZ DE RESPONDER A TODAS 
AS QUESTÕES SOBRE ESTE TEXTO?  

1. O ECOLINO INFORMOU A MÃE QUE ESTE ANO QUERIA SER MAIS 
SUSTENTÁVEL NAS COMPRAS ESCOLARES. O QUE ISTO SIGNIFICA? 

2. O ECOLINO TOMOU A DECISÃO DE COMPRAR TODOS OS MATERAIS 
ESCOLARES NOVOS. VERDADEIRO OU FALSO? JUSTIFICA. 

3. O GUILHERME NÃO ESTAVA CONVENCIDO EM REAPROVEITAR E 
PERSONALIZAR OS MATERIAIS ESCOLARES. PORQUÊ? 

4. O QUE DISSE O ECOLINO PARA CONVENCER O AMIGO A 
REAPROVEITAR E PERSONALIZAR OS MATERIAIS ESCOLARES? 

5. QUE MATERIAIS AMIGOS DO AMBIENTE COMPRARAM?

6. NA TUA OPINIÃO ACHAS IMPORTANTE REAPROVEITARMOS OS 
MATERIAIS SEMPRE QUE É POSSÍVEL? JUSTIFICA A TUA RESPOSTA. 

7. DESCREVE TRÊS EXEMPLOS DE REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS QUE 
TENHAS FEITO NOS ÚLTIMOS MESES. 
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Agora que vamos regressar à escola, nada melhor do que dar uma nova 
vida aos lápis de cera antigos e partidos que tens aí por casa. É muito fácil e 
divertido criar novos lápis de cera. 
Vais precisar de uma forma de queques. Se tiveres outras formas diferentes, 
podes fazer lápis de cera mais variados.

O Ecolino ensina-te como fazer. Vem daí!

1º - Escolhe os lápis de cera que vais usar e retira o papel.

2º - Parte os lápis de cera em pedaços pequenos e confirma que cabem na 
tua forma. 

3º - Coloca os pedaços nas formas. Podes misturar pedaços de cores diferentes 
para teres mais variedades de cores, ou juntar os pedaços da mesma cor na 
mesma forma.

4º - Coloca o tabuleiro no forno a uma temperatura de 220 ºC durante 6 a 8 
minutos e vai confirmando se a cera já derreteu. 

5º - Retira a forma do forno e deixa arrefecer. Esta parte deve ser feita com a 
ajuda de um adulto porque as formas vão ficar muito quentes!

6º - Perfeito! Agora basta retirar os lápis das formas e toca a pintar.

ECO ATIVIDADES

MÃOS À OBRA

LÁPIS DE CERA

JOGO INTERATIVO
ECO AFONSINHO

Faz a descarga gratuita para o telemóvel do jogo Eco 
Afonsinho ou joga diretamente no computador através 
do link www.eco-afonsinho.pt e aprende tudo sobre como 
construir uma cidade energeticamente mais eficiente. 
Tens vários níveis e desafios para superar. 

Aventura-te com o Eco Afonsinho! 
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ECO JOGOS
ENCONTRA AS 7 DIFERENÇAS

Solução: 1 - Falta formiga; 2- Cores da crista do pica-pau; 3- Pinha no pinheiro; 4- O coelho com olho 
fechado; 5- Abelha nas flores; 6- Cogumelo; 7- Manchas do tronco da árvore 

O QUE
FALTA AQUI?
TERMINA O DESENHO
E PINTA-O
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CONTA AS FRUTAS

SOPA DE LETRAS DAS
ENERGIAS RENOVÁVEIS

Solução

ENCONTRA AS SEGUINTES 
PALAVRAS:

SOLAR - GEOTÉRMICA - EÓLICA 
BIOMASSA- HÍDRICA
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VAMOS DAR 
VALOR AOS 
RESÍDUOS
ESTABELECE A LIGAÇÃO ENTRE 
OS RESÍDUOS E O CONTENTOR 
CORRETO. 
PODES ESCOLHER O VIDRÃO, 
PAPELÃO, EMBALÃO, PILHÃO E 
COMPOSTOR.

Solução

PINTA
AO TEU
GOSTO
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ESPÉCIES QUE PODES 
AVISTAR EM GUIMARÃES

A Poupa (Upupa epops) é uma ave inconfundível pelo seu padrão de cores, com as asas 
listradas de preto e branco e a sua imponente crista. Sendo uma espécie relativamente 
comum, pode ser observada, em Guimarães, na Montanha de Penha, mas também 
noutros locais como o parque da Cidade. Gosta de terrenos com zonas de solo exposto 
ou erva curta, onde procura alimento com o seu bico longo e curvo. 

O Sardão (Timon lepidus) é o maior lagarto existente em Portugal. Apresenta uma 
tonalidade predominantemente verde, com pardões pontilhados (pontinhos) de cor 
preta. Uma das suas características é a presença de manchas circulares de cor azul 
nos flancos (laterais). Os machos distinguem-se das fêmeas por possuírem uma cabeça 
consideravelmente mais larga. Pode ser encontrado em muros e aglomerados de 
pedras e outros refúgios perto de zonas ensolaradas. Consome principalmente insetos, 
podendo ainda alimentar-se de caracóis, lesmas e até pequenos vertebrados.

FAUNA

O Sobreiro (Quercus suber) é uma árvore de porte grande que pode ser encontrada 
em vários locais de Guimarães, como por exemplo na Montanha da Penha. Tem 
folha persistente e possui copas alargadas, algo irregulares. Conjuntos de sobreiros 
criam um habitat denominado de montado, um exemplo de um bosque mediterrânico 
extremamente rico em biodiversidade. Do seu tronco é produzida a cortiça, que, depois 
de retirada, deixa o tronco com cor avermelhado.

O Funcho (Foeniculum vulgare) é uma planta aromática que pode atingir 2,5 m de 
altura. Ocorre em todo o território de Portugal continental, sendo bastante comum. 
Pode aparece em terrenos abandonados e em bermas de caminhos, mas também pode 
ser cultivado praticamente em qualquer tipo de solo. Tem uma raiz carnuda e grossa, 
caule ligeiramente canelado e flores amarelas. As folhas são muito ramificadas. É uma 
planta de elevado interesse medicinal e também gastronómico, uma vez que, a raiz, 
folhas e sementes são comestíveis.

FLORA

Gostas de aves? Conheces as principais aves de Guimarães? 
Sabes distinguir os seus cânticos, onde habitam, como nidificam, 
onde as podes observar? Encontra todas estas respostas num 
livro feito a pensar em todos os que gostam olhar para os céus à 
procura das aves.

Faz já o download gratuito em www.labpaisagem.pt ou adquire o 
teu guia nas instalações do Laboratório da Paisagem.   

GUIA DAS 100 AVES 
DE GUIMARÃES

DESCARREGA AQUI
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TORNA-TE UM INVESTIGADOR DA NATUREZA

BIODIVERSITY GO!
Mesmo agora que a escola está à porta podes continuar a ajudar a equipa do 
Laboratório da Paisagem e o Ecolino a identificar e registar todo o tipo de animais 
e plantas que encontares no concelho de Guimarães. Basta descarregares para 
o teu telemóvel ou dos teus pais a aplicação gratuita Biodiversity GO!
 
Depois é só fazeres o registo com o teu nome e começares a fotografar todas 
as plantas e animais que encontrares nos teus passeios ao ar livre, jardins ou 
mesmo em casa e submeteres na aplicação. 

Torna-te um investigador da natureza! 
Ajuda-nos a descobrir a biodiversidade de Guimarães. 
Contamos com as tuas fotografias. 


