22 de fevereiro 2022
Assunto: A Maior Lição do Mundo - 2021/2022
Exmo./a. Sr./a. Diretor/a,
A Maior Lição do Mundo (AMLM), iniciativa promovida pela UNICEF e pela Direção-Geral da Educação, em
Portugal, desde 2015, é uma oportunidade para todos os anos apresentarmos ou relembrarmos às crianças
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Pretende-se colocá-las no centro desse
desenvolvimento e promover, deste modo, oportunidades para que possam crescer como cidadãos ativos,
responsáveis e solidários, com espírito crítico e criativo.
Desde o ano letivo de 2015/2016, são muitas as comunidades educativas que, no âmbito das iniciativas de
educação para a cidadania, têm concretizado projetos que contribuem para conhecer, refletir e agir em
torno dos ODS. Este ano, a UNICEF Portugal e a Direção-Geral da Educação lançam às escolas o desafio de,
no âmbito das respetivas Estratégias de Educação para a Cidadania, desenvolverem projetos que fomentem
o trabalho de alunos, docentes e restante comunidade educativa, em torno da ação climática.
A escola é o local privilegiado para as crianças adquirirem aprendizagens que lhes permitam conhecer a
realidade envolvente e participar ativamente na promoção da sustentabilidade de forma crítica e
informada.
As escolas que adiram a esta iniciativa poderão aceder a toda informação, nomeadamente a recursos
pedagógicos e ao Regulamento do Concurso, na mais recente Plataforma da UNICEF Portugal,
https://escolas.unicef.pt/,

e

no

sítio

https://cidadania.dge.mec.pt/projectos-e-

iniciativas/desenvolvimento-sustentavel.
Esperamos poder contar com a colaboração de V. Exa., divulgando e incentivando a comunidade educativa
a desenvolver um projeto no âmbito de A Maior Lição do Mundo - 2021/2022. Consciencializar as crianças
sobre as alterações climáticas e dar-lhes ferramentas para as enfrentar irá contribuir para a criação de
soluções inovadoras e criativas.
Com os melhores cumprimentos,

Beatriz
Imperatori
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