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 Editorial 
A comunicação entre os agentes envolvidos numa Rede de Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável em Lisboa, pode contribuir para fortalecer as dinâmicas educativas, potenciar os bons 

exemplos, facilitar a sua capacitação... Mais do que informar, esta folha pode apontar recursos, dar relevo às 

atividades desenvolvidas e funcionar como elo de ligação entre aqueles que, pedagogicamente direcionados para 

a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, se sintam mais isolados dos seus pares.  

Esta folha será, por isso, aquilo que os membros da Rede queiram que ela seja, na medida em que todos podem / 

devem contribuir para o enriquecimento partilhado do coletivo. 

A partir do próximo número, gostaríamos de incluir uma breve nota acerca dos diferentes projetos sob o tema 

“Uma escola, um projeto: uma aposta para uma experiência pedagógica“ para o qual gostaríamos que 

todos dessem os seus contributos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Escolas / Agrupamentos aderentes ao Projeto no ano letivo 2013 / 2014 
Neste primeiro ano participam 3 

Agrupamentos de Escolas de Lisboa: 

Agrupamento de 
Escolas do 
Restelo 

Esc. EB1 Moinhos do Restelo 

Esc. EB1 Bairro do Restelo 

Esc. EB1 Caselas 

Esc. EB1 Alto da Ajuda 

 

Agrupamento de 
Escolas Gil 
Vicente 

Esc. EB1 Convento do Salvador 

Esc. EB1 Infanta D. Maria 

Esc. EB1 Castelo 

Esc. EB1 Marqueses de Távora 

Agrupamento de 
Escolas de Santa 
Maria dos Olivais 

Esc. EB1 Alice Vieira 

Esc. EB1 Sarah Afonso 

Esc. EB1 Manuel Teixeira Gomes 
 

 

 

 

 
 

O Curso de Formação de Professores “Educação para o Desenvolvimento Sustentável”
Sob a orientação do Doutor Manuel 

Gomes, decorreu entre 9 de 

Novembro de 2013 e 11 de Janeiro de 2014, o Curso 

de Formação inicial denominado Projeto de 

Educação Ambiental para o Desenvolvimento 

Sustentável em Lisboa: “Mochila Verde” acreditado 

pelo Conselho Cientifico Pedagógico da Formação 

contínua com 1 crédito.  

Para além da capacitação dos participantes, 

também dele resultaram os Projectos Pedagógicos 

elaborados e que enquadram as atividades 

desenvolvidas no presente ano letivo. 

 

 
 

 

Próximas Atividades 
• 4º Aniversário do Passaporte Escolar – 27 de Maio, Museu da Cidade 

• Festa de Encerramento do Ano letivo – 11 de Junho, Quinta das Conchas 
• Definição de Objetivos para o ano 2014 / 15  

• As primeiras visitas de 2014 / 15 à Quinta Pedagógica dos Olivais (DEJ – CML) 
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A entrega formal das primeiras Mochilas Verdes 

 

No dia 25 de Fevereiro os Srs. 

Vereadores Graça Fonseca e José Sá 

Fernandes (respetivamente com os Pelouros da 

Educação e do Ambiente) entregaram as Mochilas 

Verdes aos alunos da Escola EB1 Bairro do Restelo.  

Sem dúvida, os alunos participantes, já muito 

preparados para o evento pelos seus professores, 

fruto duma positiva Sensibilização à temática 

ambiental, mostraram-se cheios de curiosidade e 

entusiasmo pelos materiais recebidos.  

Resta-nos esperar pela continuação deste entusiasmo 

tão expressivo. 

 
O ano 2013 / 2014 
A primeira visita: Parque Florestal de Monsanto 

 
 

Entre 20 de Fevereiro e 9 de Maio, decorreram as 

Visitas de Estudo ao Parque Florestal de Monsanto, 

tendo sido anfitrião, de todas as Escolas aderentes, o 

Serviço Educativo da Divisão de Gestão e Manutenção 

do Parque Florestal de Monsanto. 

Nesta primeira visita pretendeu-se, sobretudo, 

promover a imersão dos nossos jovens alunos na 

temática ambiental, no espírito de grupo que se 

pretende venha a constituir uma boa conjuntura 

pedagógica futura e a APRENDER A GOSTAR DA 

NATUREZA. 

Será que os objetivos foram atingidos?  

 
A segunda visita: Espaço A Brincar 

 

 

Tiveram início as segundas Visitas de Estudo deste ano 

letivo, agora ao “Espaço A Brincar” da Dep. de Ação 

Social da CML, onde se faz “uma viagem” pelos 

Direitos de Cidadania e dos Direitos e dos Deveres de 

cada um de nós. 

Apesar de pequeninos, temos já entre mãos cidadãos 

de mão cheia…  
 

 

 

 

O Projeto Mochila Verde é promovido pela PMEDS – Plataforma 

Municipal de Educação para o Desenvolvimento Sustentável de que 

são agentes dinamizadores a Câmara Municipal de Lisboa e a Lisboa E-Nova 

(Agência Municipal de Energia - Ambiente de Lisboa) e integra-se nos 

objectivos da Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMEDS – Plataforma Municipal de Educação para o Desenvolvimento Sustentável em Lisboa 
 

E-mail: pmeds@lisboaenova.org   
 

Lisboa – Portugal    http://www.lisboaenova.org/pmeds/ 

 
 
 


