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O que pretende o município? 

Ser parceiro com as escolas e as famílias, na 
educação e formação dos jovens, cidadãos de 
pleno direito no século XXI 

Projeto Educativo Municipal 
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Pilares do PEL 
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Um perfil do aluno para o século XXI 

• Um cidadão de Guimarães para o Mundo  

• (i) Participa e assume uma atitude crítica e responsável;  

• (ii) Tem voz e se reconhece como elemento essencial na construção de uma cidadania ativa;  

• (iii) É democrático e valoriza os princípios de justiça social;  

• (iv) Conhece, preserva e divulga o património edificado e cultural do município;  

• (v) Aprecia a arte e se envolve em eventos promotores de uma efetiva literacia artística;  

• (vi) Assume a prática desportiva numa lógica de crescimento e de educação para 
a saúde;  

• (vii) Preserva o ambiente e contribui para o desenvolvimento sustentável;  
• (viii) Se adapta a diferentes culturas e modos de vida numa lógica verdadeiramente cosmopolita;  

• (ix) É solidário, valoriza a diferença como fonte de coesão social e demonstra uma clara 
compreensão do mundo, fundada nos valores da tolerância, da partilha e da recetividade à 
mudança;  

• (x) Caminha para uma clara realização escolar, pessoal e profissional.  
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Problemas… 

• Escola centrada no 
conhecimento, mais pobre. 
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Crianças sem voz, sem participação, sem 
contextos… 

• As crianças não são ouvidas na 
escola, não desenvolvem sentido 
crítico, não sabem participar. 

 

 

 

 

• Crianças não conhecem, não 
valorizam o seu território, a sua 
cidade, o seu país. 
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É preciso unir esforços 

Escolas 

Laboratório 
da Paisagem 

Autarquia 

Recursos humanos, 
recursos materiais, 
conhecimento 

Recursos especializados, 
investigação, missão 
ambiental 

Meninos e meninas 
que podem mudar o 
mundo 
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Uma aposta na Educação Ambiental 
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Projeto PEGADAS 

• O PEGADAS é um Programa de Educação e Sensibilização Ambiental para 

Guimarães que assenta na estratégia para o concelho ao nível do 

desenvolvimento sustentável e promoção de políticas para o ambiente, 

ecológicas e inclusivas. 

• Este é um programa transversal, dedicado à educação ambiental, constituindo 

fator basilar para o incremento e práticas comunitárias assentes em princípios 

ecologicamente sustentáveis, pretendendo iniciar uma mudança de 

paradigma no comportamento e no modo de estar na comunidade. 
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Como se operacionaliza? 

• Um coordenador PEGADAS em cada escola: 

• Envolvimento de todos os Diretores; 

• Estabelecimento de parcerias que ajudem as escolas; 

• Uma oferta de atividades de grande interesse para os alunos e que se 
articulem com o currículo; 

• Capacidade de todos se envolverem numa missão que é de todos. 

• A comunicação que se faz das atividades e do envolvimento das 
escolas 
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Algumas atividades âncoras 
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Algumas atividades âncoras 
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Algumas atividades âncoras 
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Avaliação 

20.000 
alunos 

104 
atividades 

95 escolas 
30.000 

pais 

50 
parceiros 
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Avaliação 

95 escolas 

579 ações 

193 atividades 

6 áreas temáticas 

39 parceiros 

1.780 professores 

Figura 2 – No primeiro ano de atividades, foram envolvidas 95 escolas e cerca de 19.227 alunos em 579 ações realizadas.  
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Principais atividades solicitadas 
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Município Eco XXI e Eco- escolas 

• Município Eco XXI 

- 8º lugar em 2015 

- 3º lugar em 2016 
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Eco-escolas… 
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Articulação 

 

 

Projeto Educativo Local 

 

 

Formar cidadãos para o século XXI 

 

Integração do conceito de eco cidadania 
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Obrigada 
 

adelina.pinto@cm-guimaraes.pt 
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