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A Escola Básica/Jar-
dim de Infância de Sam-
paio, em Ermesinde, foi 
distinguida neste mês de 
novembro com o Certifi-
cado “Jardim ao Natural”. 
«De um projeto que re-
sultou da colaboração de 
várias entidades, como a 
Câmara Municipal de Va-
longo, a Junta de Fregue-
sia de Ermesinde, a Co-
munidade Educativa de 
Sampaio e a Lipor, trans-
formaram-se os espaços 
verdes da Escola EB1/JI 
de Sampaio, de forma a 
torná-los mais sustentá-
veis», informou a Lipor . 

No sentido de expli-
car o porquê da atribui-
ção deste certificado ao 
estabelecimento de ensi-
no ermesindense, a Lipor 
diz ainda que «a planta-
ção de um prado, de ár-
vores de fruto, de ár-
vores ornamentais e de 
plantas aromáticas, bem 
como a implementação 
de um compostor para 
a valorização local dos 
biorresíduos por parte 
dos alunos, funcionários 
e professores, são algu-
mas das boas práticas 
adotadas pela Escola de 
Sampaio».

De forma a comple-
mentar o projeto “Jardim 
ao Natural” foram ainda 
realizadas ações de for-
mação para sensibilizar 
toda a Comunidade Esco-
lar, com o objetivo de en-
volver a população com a 
Natureza.

O certificado do pro-
jeto “Jardim ao Natural” 
foi entregue à EB1/JI 
de Sampaio pela Lipor, 
pela Câmara Municipal 
de Valongo e pela Junta 
de Freguesia de Erme-
sinde num dia em que a 
Escola também celebra-
va o dia de São Marti-

nho através de uma Fei-
r inha de Outono com 
oferta de castanhas a to-
dos os participantes. 

O Projeto Jardim ao Na-
tural tem como objetivo alar-
gar a área de agricultura em 
modo biológico dos 8 Muni-

cípios associados da Lipor e 
sensibilizar a população para 
a manutenção de espaços 
verdes de forma sustentável.
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