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Um novo paradigma educativo direcionado para os valores.
Uma visão holística da realidade facilitadora de processos de .
questionamento, de pesquisa-ação, de auto-aprendizagem,…
Estratégias de dilema, de dramatização, de visita de estudo, .
de jogo, (tão inter-ativas quanto possível)…
Orientar o processo educativo para a aquisição de competências, para a capacitação, para os
saberes integrados e integradores, para o alicerçamento de quadros de valores, por contraposição
aos saberes compartimentados em disciplinas.
Educar para o Quociente Emocional, (trabalho em equipa, metodologia de projeto, excelência vs
capacitação simples)

Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável



Contexto Educativo
Município de Lisboa

Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável



• Projeto-Piloto de cariz pedagógico-ambiental, com duração de quatro anos, dirigido a Escolas
Públicas do Concelho de Lisboa (1º Ano do 1º Ciclo do Ensino Básico). Início no ano letivo 2013-
2014. (cariz exemplificativo com potencial de alargamento)

• No âmbito da Plataforma Municipal de Educação para o Desenvolvimento Sustentável.
• Como motivar os docentes ?
• Como tornar a experiência vivida uma experiência envolvente e inesquecível ?

Projeto Mochila Verde



• Os Professores foram sensibilizados para o projeto, recebem formação, recebem o Kit de Professor,
recebem informação periódica sobre o projeto (Newsletter), têm reuniões periódicas (oportunidade de
partilha de experiências face to face (Aval), têm acesso a uma Plataforma Digital on-line, …

• A “Mochila Verde”, indutor pedagógico entregue aos alunos envolvidos no Projeto, acolhe material
didático diversificado, tendo em vista incentivar a aquisição de competências em Educação
Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável.

• Os alunos recebem anualmente novos componentes para a “Mochila Verde”, adequados aos seus
níveis etários e escolares.

• Os alunos são convidados a realizar Visitas de Estudo no âmbito do Projeto (sustentabilidade social,
ambiental e económica), dinamizadas por diferentes entidades (C.M.Lisboa, Fund. Berardo,…) e
enquadradas no Passaporte escolar

Projeto Mochila Verde



ESCOLAS MOCHILA VERDE

• Ano corrente: 3º ano
• Cerca de 400 alunos
• 20 Turmas
• 3 Agrupamentos de Escolas

Públicas
• 3 Turmas Casa Pia
• Abrangência de 6 Juntas de

Freguesia



• Objetivo: envolver os Docentes no Projeto/temáticas, motivar e capacitar para o
desenvolvimento de atividades pedagógicas na área da EDS

• Formação acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação
Contínua aos Professores

• Elaboração de Projetos pedagógicos
• Próxima ação de formação a realizar em setembro de 2016

1. ProfessoresAções de formação de Professores



1. ProfessoresKit Professor
• Fichas pedagógicas (12) 
• Materiais da Rota da Biodiversidade
• Passaporte Escolar + CD com Oferta Educativa 
• Livros Edição Câmara Municipal de Lisboa (3): “Guia do Rio 
Tejo  Desde a Nascente até à Foz”;” Guia dos Parques, Jardins 
e Geomonumentos de Lisboa” e “Guia do Parque Florestal de 
Monsanto”
• Conjunto de cartazes sobre a Floresta
• Livro “A Magia das cartas” (CTT)
• Jogo de Cartas “Direitos com Arte” (CML)
• Convenção dos Direitos da Criança
• Outros materiais



1. ProfessoresKit Professor – Fichas pedagógicas

Fichas publicadas:
Utilizando o Caderno de Campo
Porquê visitar um Jardim?
Diário Gráfico
Um passeio à beira do Rio Tejo
Parque Florestal de Monsanto

Áreas Protegidas
Biodiversidade
Ninho recheado de Direitos
Mobilidade sustentável – A bicicleta
Saldanha Salva os Oceanos
Fauna Urbana
…….



1. ProfessoresFolhas Informativas



Visitas / sessões temáticas
• Parque de Monsanto
• Espaço a Brincar
• Museu Berardo (CCB)
• Quinta pedagógica dos Olivais
• Estuário do Tejo – Observação de aves
• Sessão em sala de aula sobre aves
• Sessão em sala de aula “Saldanha Salva os Oceanos”



2. AlunosMateriais entregues 2013-2014
• Mochilas Verdes
• Livro “O Ambiente nas Nossas Mãos – 20 Ideias, muitos gestos!”
• Caderno de Campo
• Livro “Dona Poupança e o Jardim dos Valores”
• Cantil de água



•Formato papel (4000 exemplares)
•Formato PDF e E-book (Apple ibooks
Store, em compatibilidade com plataformas
Android e PC)

•Disponível para download:

•Livro “O Ambiente nas Nossas Mãos – 20 ideias, Muitos Gestos!”

http://lisboaenova.org/livro-ambiente-maos



2. AlunosMateriais entregues 2014-2015
• Binóculos e manual adaptado aos objetivos do Projeto 
• “Guia Ilustrado de Vinte e Cinco Árvores de Lisboa” (edição 
CML) 
• “Jogo das Áreas Protegidas de Portugal Continental” 
(produção ICNF). 



2. AlunosMateriais entregues 2015-2016
• “Guia Ilustrado de Vinte e Cinco Aves de Lisboa” (CML-LEN) 
• Livro “Contos da Dona Terra” (Edição Lisboa/CML)
• Bússola e lupa



•Lanterna a dínamo 
•Livro “Contos da Dona Terra” 
•“Rota da Biodiversidade” (Edição CML)
•…

2. AlunosMateriais a entregar no último ano 2016-2017



Equipa de Projeto
• Lisboa E-Nova
• Câmara Municipal de Lisboa:

•Divisão de Gestão e Manutenção do Parque Florestal de Monsanto
•Departamento de Educação
•Divisão de Sensibilização e Educação Ambiental
•Divisão de Cidadania e Inovação Social

Conceção/coordenação
• Maria Santos (Lisboa E-Nova)
• Fernando Louro Alves (Câmara Municipal de Lisboa)



http://lisboaenova.org/pt/projetos/educacaosustentabilidade/mochila-verde

Obrigado!


