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Educação para a sustentabilidade e 

Eco-Escolas em Lisboa 



Dirigido aos alunos do JI|1º Ciclo de escolaridade e visa a 
requalificação, criação e dinamização de hortas escolares do 
município 

Programa pedagógico de cariz ambiental  

  Interface com a alimentação e o consumo 
sustentáveis 

Articulação com o Programa Municipal de Alimentação 
Escolar: Crescer Saudável 

Operacionalização | CML, Lisboa E-Nova e Juntas de Freguesia 

Projeto Horta na Escola 



Constelação Artístico-Educativa “Mil Pássaros” 

Alertar para a necessidade de cuidar do Planeta  

Formação para professores e mediadores culturais 

Conceção de pássaros em origami pelos alunos JI e 
1º Ciclo 

Apresentação da PaPI, pequena peça músico-teatral 

Estrutura móbil (em escolas e equipamentos 
culturais) agregará os pássaros elaborados pelos 
alunos, na escola e em casa 

Exposição final dos trabalhos no Centro Cultural de 
Belém 

Operacionalização | CML, Lisboa E-Nova 
Fonte: Companhia de Música Teatral 

Projeto em parceria com Pelouro da Cultura | EGEAC | Programa DESCOLA  



Projeto Aula ao Ar Livre 

 

Projeto do em colaboração com Direção Municipal de Cultura | EGEAC | Programa DESCOLA | Em processo de certificação/ 
acreditação para efeitos de progressão da carreira docente 
  

Incentivar a descoberta e a experiência dos espaços ao ar livre 
e do contacto com a natureza como uma mais valia para o 
ensino 
 
As sessões assumem sempre uma vertente prática de 
experiência direta com a natureza e os seus elementos 
integrantes, tendo, as atividades propostas, relação com os 
conteúdos curriculares das várias disciplinas do 1.º e 2.º Ciclos 
do Ensino Básico e aquisições subjacentes à idade pré-escolar 
 
Promover estratégias e ferramentas pedagógicas que tornem 
mais fácil ao professor pensar em formas de ensinar no meio 
natural que o rodeia, dentro da escola e nos espaços 
circundantes 
 
Operacionalização | CML 



Mapa interativo Explorar o verde perto de nós! 

  

Permite obter informação sobre 
pontos de interesse nos espaços 
verdes da cidade na proximidade 
dos estabelecimentos de ensino 

Permite selecionar informação 
acessível numa distancia definida 
num raio até 5000 metros  

 

 

 



Legenda Procura de locais:  
- Parques e jardins 
- Parques hortícolas 
- Ensino 

Protótipo: 
arcg.is/1O0iWX 

ArcGis Online 

Zoom 

Zoom 
Home 

A minha 
localização 
GPS Tipos mapas base 

Procura num raio 

Camadas/layers/temas 
(ativar visualização) 



Tipos mapas base Camadas/layers/temas 
(ativar visualização) 

 
Icons aparecem de  
acordo com zoom:  
 
Zoom Cidade 
      Jardins/Parques 
      Parques Hortícolas 
      Estabelecimentos de Ensino 
 
Zoom pormenor 
      Restantes temas 

 

Legenda 



Procurar 
(por designação, em lista) 
- Parques e jardins 
- Parques hortícolas 
- Estabelecimentos de Ensino 
 

Exemplo: Procura por estabelecimento de ensino privado (Colégio do Bom Sucesso) 



Próximo a mim 
Resultados: 
- Descritivo do jardim 
- Link para página web com ficha do 

jardim 



 

Obrigada! 

ana.lourenco@cm-lisboa.pt 

 


