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 Editorial 

O Projeto Mochila Verde de Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável está em curso no 

município de Lisboa, no âmbito Década das Nações Unidas para a EDS (2005 – 2014), que agora termina 

com a Conferência final, realizada no Japão. À escala nacional, sob a iniciativa da UNESCO foi lançada a 

Plataforma Nacional de EDS, no passado dia 7 de novembro, seguindo o rumo que Lisboa desencadeou 

com a criação da PMEDS – Plataforma Municipal de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, em 

2011. A articulação dos diferentes Projetos Educativos em Rede fortalece e valoriza todos os que neles se 

envolvem: alunos e professores, comunidade educativa e demais parceiros. As turmas envolvidas estão 

agora no 2º Ano, podendo assim alcançar novos objetivos e internalizar os resultados das experiências 

pedagógicas desenvolvidas neste processo educativo inovador. Um novo ano começa abrindo novos 

horizontes que se vão evidenciar em projetos, visitas de estudo, ações de formação. Assim, desejamos a 

todos um bom trabalho!  

 

 
 
 
 
 

 Novo ano letivo, novos materiais para a Mochila Verde 

 

No 2º ano de escolaridade, os cerca de 400 alunos dos Agrupamentos do 

Restelo, Santa Maria dos Olivais, Gil Vicente e da Casa Pia de Lisboa, 

receberam os novos componentes pedagógicos da Mochila: Binóculos e 

manual adaptado aos objetivos do Projeto; “Guia Ilustrado de Vinte e 

Cinco Árvores de Lisboa” (edição CML) e “Jogo das Áreas Protegidas de 

Portugal Continental” (produção ICNF). Os novos alunos que transitaram 

para as 18 turmas envolvidas no Projeto, receberam, naturalmente, as 

suas Mochilas Verdes (cerca de 50), com os respetivos conteúdos de 

referência. 

Para além destes materiais, os docentes irão receber ainda outros 

elementos adicionais para o kit de professor, nomeadamente as novas 

Fichas Pedagógicas (“Diário Gráfico”, “Áreas Protegidas”, 

“Biodiversidade” e “Ninho recheado de direitos”) e a Convenção dos 

Direitos da Criança. O Jogo “Direitos com Arte”, concebido para dar a 
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conhecer a Convenção sobre os Direitos da Criança e do Jovem (edição CML), será também entregue 

aos professores pelo “Espaço a Brincar”/CML.   

 

 Nova escola é bem-vinda ao Projeto 

Neste novo ano letivo 2014-2015, convidámos a 

Casa Pia de Lisboa, para participar no Projeto 

Mochila Verde. Contamos agora com o 

envolvimento de 2 turmas do 1º ano do Centro de 

Educação e Desenvolvimento Jacob Rodrigues 

Pereira,  vocacionado para a educação e ensino de 

crianças com dificuldades auditivas. Os respetivos 

professores participaram, no início de setembro, 

numa Sessão de Formação sobre Educação para o Desenvolvimento Sustentável e sobre os conteúdos 

do Projeto. 

 

Os novos professores colocados este ano nas restantes escolas (7), integraram uma Sessão de 

Formação, em novembro.  
 
 

 Saídas de Campo 2014-2015 

 

Após o sucesso das Visitas de Campo realizadas no Ano Letivo anterior, ao Parque de 

Monsanto e ao Espaço a Brincar, os alunos do Projeto Mochila Verde terão agora a 

oportunidade de participar na atividade “Investigadores no Museu Berardo”, do 

Museu Berardo/CCB (parceiro do Passaporte Escolar) e realizar uma visita à Quinta 

Pedagógica dos Olivais.  

As visitas ao Museu tiveram início em novembro, e pretendem envolver os alunos 

nas expressões artísticas. As duas novas turmas da Casa Pia realizarão, este ano,  

as visitas do ano anterior.  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Próximas Atividades  
Visitas ao Museu Berardo e Quinta Pedagógica dos Olivais 
Sessões de formação no âmbito das temáticas exploradas nas fichas pedagógicas 

  

O Projeto Mochila Verde é promovido pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Lisboa E-Nova 
(Agência Municipal de Energia - Ambiente de Lisboa), agentes dinamizadores da PMEDS –
Plataforma Municipal de Educação para o Desenvolvimento Sustentável e integra-se nos 
objetivos 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/ 
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