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Dia Internacional da
Biodiversidade

O Dia Internacional da Biodiversidade é celebrado no dia 22 de maio, com o objetivo de alertar para a necessidade
e importância da conservação da diversidade biológica.
O Município de Ílhavo pela enorme biodiversidade que a todos empresta, seja pelas bonitas Praias – Barra e Costa
Nova – que convidam à visita; seja pela proximidade que detém com a Ria de Aveiro, num desaﬁo constante à sua
descoberta; seja ainda pelo restante e importante património natural que se espalha um pouco por toda a sua área
geográﬁca, dedica especial atenção à sua comemoração com a dinamização de um amplo conjunto de ações e que
culminará com a comemoração da +ECO 2013 – Semana do Ambiente.

Ação “Produção Caseira de Cogumelos”
O Dia Internacional da Biodiversidade, proclamado pelas Nações Unidas para
22 de maio, tem por objetivo principal potenciar o grau de consciencialização e
conhecimentos acerca da biodiversidade.
Nessa sequência a Câmara Municipal, em parceria com a estufa local RIA
GARDEN, promoveu em algumas das Eco-Escolas do Município – as dos 2.º e 3.º
Ciclos e Secundárias – uma ação intitulada «Produção Caseira de cogumelos».
Esta ação, de convite e desaﬁo à descoberta e preservação da biodiversidade local, teve por objetivos a promoção da distinção entre os cogumelos
que se podem recolher e usar e aqueles que não o podem; despertar para a
necessidade de preservar toda a biodiversidade – até aquela que nos parece de
papel aparentemente secundário; e ainda a promoção da produção caseira de
cogumelos com recurso à reciclagem orgânica e à reutilização de resíduos de
uso mais familiar – café, embalagens de leite e outros.
Foram desta forma reunidas excelentes condições para a dinamização de
uma atividade inovadora e com ﬁns educacionais muito relevantes.

Doce Gotinha - Uma grande Viagem
No âmbito da designação pelas Nações Unidas da Década sobre a Biodiversidade e do facto de 2013 ter sido proclamado como o ano Internacional de
Cooperação pela Água, a Câmara Municipal de Ílhavo destacou, também no dia
22 de maio, o papel vital que a água assume para a Vida na Terra.
Assim, e fruto de parceria para o efeito estabelecida com os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Oeiras e Amadora, foi oferecido a
cada jardim de infância e IPSS participante no projeto Eco-Escolas o CD «Doce
Gotinha – Uma Grande Viagem», o qual procura atrair e sensibilizar para a temática da água e a importância deste elemento como bem essencial à vida. De uma
forma lúdica e divertida procura-se retratar o ciclo da água de uma pequena gota
de água que se prepara para, pela primeira vez na sua vida, cair de uma nuvem
e ser chuva, em conjunto com muitas outras gotinhas iguais a ela. A viagem de
exploração da Doce Gotinha na Terra faz-se através do encontro com personagens muito diferentes «a Andorinha, o Malmequer Bem-me-Quer apaixonado, a
Toupeira Abelhuda, os dois recordistas Castores Engenheiros e a Família Gastão
pouco consciente dos seus gastos» revelando à pequena gotinha o seu valor e
a importância da água enquanto um dos recursos naturais mais preciosos da
Terra.

“Mapa Positivo”
Na sequência da participação da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo no
projeto Eco-Escolas e da implementação da respetiva auditoria ambiental, que
revela as áreas a privilegiar com o trabalho a desenvolver durante o ano letivo,
constatou-se que as Crianças do pré-escolar do seu Centro Infantil revelavam um
reduzido conhecimento do património natural e ediﬁcado do nosso Município.
Nesse sentido foi desenvolvido todo um trabalho em contexto de sala onde
foram abordados os locais mais importantes para as Crianças, e pelos quais as
mesmas revelavam carinho e atenção especiais – praias, mar, ria, jardim oudinot,
escola, entre outros – para de seguida se passar à sua localização em planta com
a ajuda de desenhos feitos pelos próprios.
É assim que resulta o denominado MAPA POSITIVO do nosso Município, onde
ﬁguram elementos naturais tão diversos quanto importantes: os palheiros da Costa Nova; o Farol da Praia da Barra; a Ria de Aveiro; o Jardim Oudinot; a Escola; a
Biblioteca Municipal de Ílhavo, entre muitos outros.
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