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Projeto Mochila Verde 

 

Um dos Projetos em desenvolvimento no âmbito da Plataforma Municipal de Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável, constituída em 2011, trata-se do Projeto Mochila Verde, um 

Projecto Pedagógico de cariz ambiental, promovido pela CML e pela Lisboa E-Nova. É uma 

experiência-piloto, com a duração de quatro anos a partir do ano letivo 2013/2014, dirigida a 

alunos do 1º Ano do 1º CEB de Escolas Públicas do Concelho de Lisboa e que os 

acompanhará ao longo desses 4 anos, abrangendo cerca de 400 alunos de 3 Agrupamentos 

Escolares. Incluiu mais recentemente 3 turmas da Casa Pia de Lisboa. 

A “Mochila Verde”, indutor pedagógico entregue aos alunos envolvidos no Projecto, vai 

agregando material didáctico diverso, cuja exploração e utilização incentiva a aquisição de 

competências em Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável. Os alunos 

recebem anualmente novos componentes para a sua “Mochila Verde”, adequados aos seus 

níveis etários e escolares, e beneficiam da participação em várias atividades, tais como 

sessões temáticas em salas de aula e visitas de estudo. Os Professores aderentes vão 

também recebendo um conjunto de materiais de apoio (kit Professor), que complementa e 

apoia o desenvolvimento das iniciativas enquadráveis no Projeto “Mochila Verde”. 

Esta experiência-piloto, tendo como quadro de referência o contexto urbano, as temáticas 

ambientais, energéticas e os valores de uma cidadania ativa, visa, em última instância, 

incentivar os mais jovens a descobrir Lisboa, a conhecer a sua biodiversidade, a desenvolver 

o interesse pela participação na vida coletiva, elementos indissociáveis de uma Educação para 

a Sustentabilidade sob as perspectivas social, económica e ambiental. 

Este novo paradigma educativo assenta numa abordagem holística, integrada nas realidades 

e direccionada para a geração de comportamentos ambientalmente educados, ao mesmo 

tempo que se caminha para a excelência nos padrões da aquisição de conhecimentos e de 

competências para a vida actual. 

 

http://lisboaenova.org/pt/noticias/item/2889-distribui%C3%A7%C3%A3o-mochila-verde

