
 

 

 

 

A Maior Lição do Mundo (aula aberta) na Escola Secundária Sebastião e Silva, 

Oeiras 

Realizou-se, no dia 4 de outubro, A Maior Lição do Mundo (aula aberta), na Escola 

Secundária Sebastião e Silva, Oeiras. A iniciativa visa dar a conhecer os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e incentivar o maior número de pessoas a dar o 

seu contributo para tornar o nosso planeta mais justo e sustentável. Os 17 ODS, 

aprovados pelos líderes mundiais reunidos na Assembleia-Geral da ONU a 25 de 

setembro de 2015, são fruto do trabalho conjunto de Governos e Cidadãos de todo o 

mundo para criar um modelo global de governança com a finalidade de acabar com a 

pobreza, proteger o ambiente e promover a prosperidade e o bem-estar de todos até 

2030. 

Anualmente, as entidades responsáveis pela iniciativa desafiam os Ministros da 

Educação a realizar nos seus países aulas aberta em torno dos ODS.  

No ano letivo de 2015/2016, foram muitos os alunos e professores que, em todo o 

país e no mundo, estiveram envolvidos em A Maior Lição do Mundo. Portugal, através 

da Direção-Geral da Educação, em colaboração com a UNICEF Portugal, associou-se, 

desde o início a esta iniciativa, desafiando todas as escolas a participarem n’ A Maior 

Lição do Mundo. As escolas que aderem à iniciativa têm à sua disposição, através de 

um microsite criado para o efeito, um conjunto de materiais alusivos à temática dos 

ODS: http://maiorlicao.unicef.pt. 

A aula aberta do dia 4 de outubro foi dinamizada por alunos do 12.º ano para uma 

plateia de alunos, com o apoio dos seus professores, contando com a presença do 

Diretor-Geral da Educação, Dr. José Vítor Pedroso, da Diretora-Executiva da UNICEF 

Portugal, Dr.ª Madalena Marçal Grilo, da docente universitária, Dr.ª Mónica Ferro, da 

Direção do Agrupamento de Escolas de S. Julião da Barra, Dr. Domingos Santos. 

Com o objetivo de incentivar as escolas a dar continuidade ao trabalho iniciado com 

A Maior Lição do Mundo, a UNICEF Portugal e a DGE lançaram um projeto em torno 

dos ODS, mais concretamente, da temática das alterações climáticas.  

A poluição e o estilo de vida podem provocar alterações irreversíveis no ambiente e 

por sua vez, colocar em risco a sobrevivência e o bem-estar de comunidades, bem 

como influenciar os meios de subsistência de milhões de pessoas. 

A sustentabilidade ambiental depende de todos nós.  

 

O regulamento do projeto está disponível em http://www.unicef.pt/Regulamento-

AMLM.pdf.  
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