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 Editorial 

Se no outono se lança a semente à terra, para que as chuvas de inverno façam crescer as plantas, é na 

primavera que a Natureza nos brinda com a floração, primeiro indício de uma boa frutificação. 

O entendimento das estações do ano, a peculiaridade e beleza de cada uma delas, fazem parte do 

nosso crescimento individual e coletivo. Também o nosso projeto de Educação Ambiental para a 

Sustentabilidade tem dado passos seguros para uma mudança de comportamentos, através de um 

enriquecimento cognitivo e do estabelecimento de um bom relacionamento interpessoal, com 

respeito pelos outros, pela Natureza, pelo quotidiano, pela Vida… Deixemo-nos surpreender pelo voo 

da ave, inebriar pelo perfume do rosmaninho, sensibilizar pela alegria brejeira do canto popular… Cada 

estação do ano é como que um “partir ou um chegar”… E se há que fazer, todos os anos, uma 

renovada viagem, então, comecemos por nós… pelas plantas, os animais, as rochas…  Saudamos assim 

nesta primavera a diversidade da vida na Terra, no país, na nossa cidade… que desejamos manter. 

 Desafio 

Sabia que em Lisboa existem mais de 200 espécies de árvores comuns 
nos nossos jardins (e mais de 1000 em jardins botânicos) com diferentes 
tamanhos, cores e formas ? Propomos que, com o auxílio do “Guia 
ilustrado de vinte e cinco árvores de Lisboa”, escolha uma das árvores 
que se encontram junto à sua escola, e em conjunto alunos e 
professores, a cuidem e façam uma reportagem fotográfica / desenho / 
trabalhos manuais e um registo escrito.  
No encontro de final de ano, poderão mostrar aos restantes alunos do 
projeto a árvore que escolheram e o que fizeram para não se esqueceram 
mais dela.  

  

Empreendedorismo nas escolas com a Junior Achievement 

A Junior Achievement é uma associação sem fins lucrativos que está em Portugal desde 2005 e tem como 
objetivo desenvolver o empreendedorismo através de programas educativos para crianças e jovens em 
idade escolar. Os seus programas pretendem desenvolver competências diferenciadoras que os ajudarão a 
tornar-se jovens mais ativos, criativos, sem medo de arriscar, assentando em 3 pilares fundamentais: 
literacia financeira, competências para a empregabilidade e educação para o empreendedorismo. 
Os programas abrangem todos os ciclos de escolaridade, começando no 1º ciclo por abordar os temas da 
Família e da Comunidade, sendo trabalhados prioritariamente nos 1º e 2º anos, embora possam ser 
abordados também nos 3º e 4º anos. 



A
p

o
io

s 
  

Lisboa Capital Europeia do Voluntariado 

O Centro Europeu do Voluntariado atribuiu à nossa cidade a distinção de “Capital Europeia 
do Voluntariado 2015”. Tendo como lema “Participar Faz Diferença”, Lisboa irá dinamizar várias iniciativas 
ao longo deste ano. O estatuto de Capital Europeia do Voluntariado, pretende promover o voluntariado a 
nível das políticas locais, dando ênfase às cidades que melhor desenvolvem e acolhem estratégias de 
participação e envolvimento de parceiros e organizações de voluntários nas suas estratégias de 
intervenção. 

Direitos com Arte 

O jogo “Direitos com Arte” foi criado pela equipa do “Espaço 
a Brincar – Uma viagem pelos Direitos da Criança” do 
Departamento de Desenvolvimento Social da CML, com o 
objetivo de divulgar a Convenção sobre os Direitos da 
Criança e do Jovem através da arte.  
A proposta base é um jogo tipo loto, uma viagem pelas obras 
associando-as ao estabelecido na Convenção sobre os Direitos da Criança. No final do jogo, será construído 
um baralho de cartas com os direitos representados a partir de “obras de arte”! Mas o jogo tem mais 
opções: puzzles, jogo de dados, imagens mimadas, jogo de magia e até a criação artística de novas cartas de 
direitos e de imagens! 
No dia 13 de Janeiro, os docentes experimentaram, no Espaço Monsanto as várias modalidades do jogo, de 
uma forma lúdica e pedagógica. No final o jogo foi oferecido a todos os professores que participam no 
Projeto Mochila Verde. Será também oferecido a cada professor um exemplar da Convenção dos Direitos 
da Criança. 
 

 Saídas de Campo 2014-2015 

Após as visitas realizadas, entre novembro e dezembro de 
2014, ao Museu Berardo / Centro Cultural de Belém, os alunos 
do Projeto Mochila Verde partiram para uma nova aventura 
do campo na cidade. Entre março e abril todas as turmas do 
projeto têm visitado a Quinta Pedagógica dos Olivais, onde é 
possível participar nas suas atividades diárias como cuidar dos 
animais domésticos, lavoura, hortas e pomares, 
compostagem, entre outras experiências. Com cerca de 2 
hectares, muitos animais e plantas, esta quinta é gerida pelo 
Município de Lisboa.  
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Próximas Atividades 
Avaliação do ano 2014 – 2015 

Preparação para o ano 2015-2016 

  
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. 

  


