
Entidade: Oikos – Cooperação e Desenvolvimento

Projeto: CaixAmbiente – Kit Pedagógico

Com uma consciência clara do papel da cidadania global na promoção da sustentabilidade ambiental, na 

erradicação da pobreza extrema e redução das assimetrias económicas e sociais no mundo, a Oikos tem como 

missão a erradicação da pobreza e redução das assimetrias globais, através do envolvimento e 

coresponsabilização dos diferentes atores sociais e do desenvolvimento de soluções sustentáveis para que todas 

as pessoas tenham direito a uma vida digna num ambiente saudável. Áreas de intervenção: Ação humanitária, 

Desenvolvimento/vida sustentável e Mobilização/cidadania global.  Promovendo a saúde pública, alimentação, 

água, saneamento e educação junto das comunidades das regiões mais pobres são mais de 380.000 os 

beneficiários/ano em projetos de Ação Humanitária e promoção de Vida Sustentável em diversos países. Em 

Portugal, o foco é a Educação para a Cidadania Global e Sustentabilidade Ambiental, (in)formando/mobilizando a 

sociedade civil, nomeadamente os jovens.

Este projeto prevê a produção de materiais pedagógicos para prática utilização por docentes e alunos 3º CEB, 

que permitam abordagem (in)formativa do tema sustentabilidade ambiental, na ótica da Economia Circular, 

motivando ações responsáveis, conscientes e de cidadania global. Sabendo que a educação é fundamental para 

a mudança de valores/comportamentos o projeto fará uso da experiência da Oikos em contexto educativo e 

contará com o apoio da ZERO na área da sustentabilidade/economia circular. Reconhecendo a insuficiência de 

materiais que permitam trabalhar questões da Economia Circular nas escolas, de forma motivadora e interessante 

para os alunos, e tendo professores e alunos manifestado interesse neste tipo de conteúdos e materiais, 

propõem-se as seguintes atividades: 1. Produção de materiais pedagógicos dirigidos a alunos 3º CEB para apoio 

a atividades de (in)formação/sensibilização sobre “Sustentabilidade/Economia Circular”; 2. Sessões de 

capacitação de docentes (experimentação dos materiais para adequada aplicação junto do público-alvo);  3. 

Distribuição /divulgação dos materiais   4. Exploração de conteúdos associados à temática junto de alunos do 3º 

ciclo, via utilização dos materiais pelos docentes capacitados e Centros de Recursos Educativos


