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• Promover a tomada de consciência das comunidades 
educativas no que toca às problemáticas ambientais e 
desenvolvimento sustentável;

• Promover uma abordagem transdisciplinar e uma 
aprendizagem baseada na resolução de problemas;

• Implementar, experimentar e disseminar modelos de 
formação relacionados com o ambiente;

• Potenciar a contribuição que o sistema de ensino pode dar
à sustentabilidade ambiental.

Contexto

O desenvolvimento sustentável é um tema incontornável no debate entre
as comunidades globais para uma reforma do modelo de
desenvolvimento que seja capaz de respeitar o ambiente e preservar os
recursos naturais.

Às escolas cabe educar e sensibilizar as novas gerações para uma visão de
desenvolvimento integrada e sustentável, levando-as a entender não só o
impacto do respetivo comportamento como também as consequências
que as suas ações terão no futuro, relativamente ao ambiente.

Objetivos
Os objetivos do projeto Go-Green são os seguintes:

Grupos-alvo

O projeto dirige-se a:

• Professores do ensino 
secundário;

• Alunos dos 10.º e 11.º anos 
de escolaridade.

Resultados esperados
• Um Pacote de Formação E-learning para professores a fim

de promover uma abordagem interdisciplinar no âmbito do
desenvolvimento ambiental sustentável;

• Uma Compilação de Planificações de Aulas que Visam a
Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas, para
implementar um conjunto de materiais didáticos sobre as
questões ambientais e o desenvolvimento sustentável.

• Um programa de formação e/ou qualificação transnacional
para que as escolas possam ensinar a sustentabilidade
ambiental através de uma abordagem transdisciplinar e de
uma aprendizagem baseada na resolução de problemas.

O que torna o nosso projeto inovador?
O propósito do nosso projeto é promover uma mudança na
perspetiva atual sobre o papel dos sistemas escolares no
tratamento das questões ambientais, bem como na forma
como as escolas irão gerir os desafios ambientais.
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