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Mensagem do Clube da Floresta “Vamos Dar a Mão à Natureza”

Clube da floresta “Vamos Dar a Mão à Natureza”, do Centro Social de Bairro, aderiu em 
2003 ao maior e mais longo projeto de Educação Florestal, existente em Portugal, o PROSEPE. 
Projeto único de formar cidadãos proativos, responsáveis, amigos da Floresta e do ambiente.

O PROSEPE ensinou a inovar práticas pedagógicas, permitiu um conhecimento mais 
alargado de estratégias para sensibilizar os alunos para a preservação da Floresta e prevenção 
de incêndios; incentivou e demonstrou a importância de trabalhar com a autarquia, 
juntando, no caso particular, à mesma mesa, o clube da floresta, departamento do 
ambiente, educação, gabinete técnico florestal, arqueologia e proteção civil, equipa de 
trabalho que perdura até hoje; promoveu a convivialidade entre os clubes, a intervenção 
ativa e responsável dos alunos na floresta, que semearam e plantaram árvores, que 
seguramente, estão a crescer robustas de amor e respeito pela vida.

Por estes ensinamentos e pela amizade construída, GRATIDÃO é a marca que ficará 
para sempre guardada na minha memória do Professor Doutor Luciano Lourenço. O seu 
Saber tornou o meu percurso pessoal e profissional numa experiência maravilhosa.  

Obrigada Professor Doutor Luciano, por fazer com que os meus alunos e toda a equipa 
do clube da floresta “Vamos Dar a Mão à Natureza,” nos sentíssemos pessoas de valor, por 
nos ajudar a descobrir o que fazer de melhor na educação florestal e como fazê-lo cada vez 
melhor com grande motivação.

Todos acreditamos que “A Educação é o melhor caminho para construir um futuro 
sustentável”. Obrigada por tão bem nos guiar nesse caminho, partilhando a sua sabedoria.

Carolina Ribeiro Campos 

Prof.ª Coordenadora e do Clube da Floresta “Vamos Dar a Mão à Natureza” 
do Centro Socail de Bairro, Vila Nova de Famalição

da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar

Fot. 1 - Plantação do sobreiro 
evocativo dos 20 anos do 
PROSEPE, no Parque da 

Devesa, Vila Nova de Famalicão, 
na final Nacional das XIII 

Olimpíadas da Floresta, a 5 de 
junho de 2013.


