Assunto: Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade – Consulta
pública
Lisboa, 04 de julho de 2017

Exmo./a Senhor/a
Diretor/a /Presidente da CAP

Serve a presente comunicação para informar que se encontra em consulta pública até 31 de
julho p.f., no sítio Web da Direção-Geral da Educação (DGE), em
http://www.dge.mec.pt/educacao-ambiental-para-sustentabilidade a proposta de Referencial
de Educação Ambiental para a Sustentabilidade, pelo que solicitamos as V/ melhores
diligências no sentido da divulgação da presente informação junto do estabelecimento de
educação e ensino que V. Exa. dirige.
O Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade foi elaborado em parceria entre
a Direção-Geral da Educação (DGE), a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE),
a Associação de Professores de Geografia (APG), a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE),
a Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), o Centro de Informação, Divulgação
e Ação para o Ambiente e Desenvolvimento (CIDAADS), a Agência Portuguesa do Ambiente
(APA) e a Professora Doutora Helena Freitas, da Universidade de Coimbra, tendo sido
constituída uma equipa com elementos das referidas entidades.
O Referencial, de natureza flexível, pode ser usado em contextos muito diversos, no seu todo
ou em parte, no quadro da dimensão transversal da Educação para a Cidadania, através do
desenvolvimento de projetos e iniciativas que tenham como objetivo contribuir para a
formação pessoal e social dos alunos. A sua concretização na educação pré-escolar deverá ser
enquadrada pelas orientações curriculares em vigor para este nível de educação.
Salienta-se a importância da participação de todos nesta discussão e reflexão. Os contributos
daí resultantes deverão ser enviados à DGE, até ao dia 31 de julho de 2017, através do
seguinte endereço eletrónico: cidadania.edu.ambiental@dge.mec.pt

Após análise dos contributos recebidos, serão integrados os elementos suscetíveis de
enriquecer e melhorar o documento inicial.
Com os melhores cumprimentos,

Pel'O Diretor-Geral
Eulália de
Jesus Barão
Ramos
Alexandre
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