
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

7 de setembro de 2017 
 

 
Assunto: A Maior Lição do Mundo 
 

 
Exmo./a. Sr./a. Diretor/a, 
 
A Maior Lição do Mundo é uma oportunidade anual de introduzir, ou relembrar aos 
alunos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) visando colocar as crianças 
e os jovens no centro do desenvolvimento global e promover o seu envolvimento 
enquanto cidadãos. Desde o ano letivo de 2015/2016, foram muitos os alunos e os 
professores que, em todo o país e no mundo, estiveram envolvidos nesta iniciativa.  

Este ano, A Maior Lição do Mundo pretende promover, junto de crianças e jovens, a 
cidadania ativa, a reflexão crítica sobre para a importância da educação no futuro das 
crianças e a construção de sociedades mais pacíficas e prósperas.  

Para que a promessa da educação universal se torne uma realidade para cada criança 
é necessário um compromisso global. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
apelam à comunidade internacional no sentido de “garantir o acesso a uma educação 
inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todos” até 2030 (ODS 4 – Educação de Qualidade).  

Assim a Direção-Geral da Educação e o Comité Português para a UNICEF convidam todas 
as escolas a preparar uma aula ou organizar uma assembleia sobre os ODS durante a 
semana de 18 a 22 de setembro de 2017 ou noutro momento que considerem 
oportuno. 

À semelhança do ano letivo anterior, lançamos às escolas o desafio de desenvolverem 
projetos, no decurso do ano letivo de 2017/2018, que abordem preferencialmente a 
importância de uma educação de qualidade. O objetivo é que os alunos reconheçam 
que nem todas as crianças e jovens têm acesso às mesmas oportunidades e que a 
educação desempenha um papel crucial para o desenvolvimento do mundo e para o 
combate às desigualdades. Contudo, em função do seu projeto educativo, e numa 
perspetiva de abordagem holística da agenda proposta pelos ODS, as escolas poderão 
trabalhar com os alunos outra temática no âmbito dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável.   

As escolas que adiram e esta iniciativa devem inscrever-se e aceder a toda informação, 
incluindo o Regulamento, na página Web http://maiorlicao.unicef.pt. 

http://maiorlicao.unicef.pt/


Para implementar a iniciativa são disponibilizados materiais pedagógicos naquela 
página Web, os quais este ano abordam o tema da educação, tendo por base a 
Convenção sobre os Direitos da Criança:  

Artigos 28 e 29: a criança tem direito à educação; a educação deve destinar-se 
a promover o desenvolvimento da personalidade da criança, dos seus dons e 
aptidões mentais e físicas, na medida das suas potencialidades. E deve 
preparar a criança para uma vida adulta activa numa sociedade livre e inculcar 
o respeito pelos pais, pela sua identidade, pela sua língua e valores culturais, 
bem como pelas culturas e valores diferentes dos seus. 

Esperamos poder contar com a sua colaboração de V. Exa. em A Maior Lição do 
Mundo, divulgando e incentivando os docentes a desenvolverem junto das suas turmas 
uma aula, uma sessão ou um projeto no âmbito dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável.   

  

Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
 
 
 
 
  
Madalena Marçal Grilo    José Vítor Pedroso 
Diretora Executiva      Diretor-Geral da Educação 
Comité Português para a UNICEF   
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