
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certo dia, a turma do 2º ano da Escola do Pátio da Inês, da Marinha 

Grande, resolveu fazer uma visita de estudo à Mata do Pinhal de Leiria. 

Ao aproximarem-se, observam a fauna e flora, espécies tão diversas como 

dentes-de-leão, medronheiros, zimbros e uma das maiores extensões de 

pinheiros bravos.  
 

Uma aventura na Mata de Leiria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um passeio neste pinhal é sinónimo de fazer uma viagem por entre 

paisagens lindíssimas, marcadas por muitas formações de dunas, por 

observações de espécies como coelhos, raposas, melros ou texugos e pela 

beleza da vasta extensão de pinheiros e eucaliptos aí presentes. 

Mal saímos do autocarro a professora disse: 

- Não se esqueçam das lancheiras pois vamos fazer um piquenique.  

Depois de encontrarem um lugar com muita sombra, estenderam a toalha 

e começaram a lanchar. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o lanche, o Jorge perguntou à professora: 

- Que símbolo é este que está no meu pacote de leite? 

- É o símbolo FSC, que significa Forest Stewardship Council, mas há 
alguém que vos pode explicar melhor que eu, o seu significado- 
respondeu a professora. 
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Subitamente aparece alguém que acabou por assustar todos. 

-Quem és tu?-perguntou a Joana indignada.  

- Eu sou o vosso guia e chamo-me Eco Tree. Vivo aqui na Mata para 

proteger o nosso ecossistema- respondeu o Eco Tree. 

- Então consegues responder-nos o que é FSC?- Perguntou o Afonso. 

Foi então que o Eco tree explicou detalhadamente o que era o FSC. 
 



 

- É um sistema internacional de 
certificação florestal que permite 
identificar fontes responsáveis de 
madeira, papel, cortiça e outros produtos 
de base florestal. As normas FSC são 
mundialmente conhecidas pelos seus 
benefícios ambientais, económicos e 
sociais. 

- Mas como funciona mesmo?-perguntou a Joana. 

- Todas as entidades que são certificadas, são regidas pela ASI (Acreditation 
Services Internacional) para verificarem e certificarem de acordo com as 
regras e procedimentos do FSC.  

Todos estes termos muito técnicos deixava a turma ainda mais baralhada. 
Foi então quando o Miguel intrigado pergunta: 
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- Mas qual o objetivo principal do FSC? 

Então o Eco Tree explicou que a certificação FSC tem como principal 
propósito, incentivar os proprietários e gestores florestais a melhorar as 
suas práticas sociais e ambientais, contribuindo assim para a produção de 
materiais de forma mais sustentável e consciente. 

- AHHHHH então o meu pacote é produzido com materiais sustentáveis e 
que melhoram o ambiente- afirmou o Jorge- mas como surgiu Eco Tree?             

- Foi originalmente composto por várias 
organizações ambientais e de direitos 
humanos com o propósito de melhorar a 
gestão das florestas de todo o mundo. Com a 
certificação FSC promove um conjunto de 
benefícios que contribuem para a 
preservação das áreas florestais, a proteção 
da biodiversidade, os direitos dos 



trabalhadores e de proteção de áreas de importância ambiental e cultural- 
explicou o Eco Tree. 

- Adorei esta aula!-disse a Joana. 

- A melhor aula que já tivemos- afirmou o Afonso olhando para a 
professora. 

- Temos de vir mais vezes visitar o Eco Tree e conhecer mais histórias 
maravilhosas e que nos podem ajudar a fazer escolhas mais conscientes e 
seguras para o meio ambiente- disse a professora. 

Arrumaram as coisas e foram caminhar pela mata e fazer novas 
descobertas. 

Esta aventura com o Eco Tree foi tão animada que a turma não quis 
regressar logo para a escola. Queriam aproveitar ao máximo esta 
oportunidade de estar na Natureza e desfrutar do melhor que ela tem.     

 


