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Co Education in Green 

Aprender pelo verde é nosso objetivo! 

 O que é o “Co-Education in Green”? 

A emergência das alterações climáticas aumentou a 

consciência pública sobre a necessidade de trabalhar em 

prol de sociedades mais sustentáveis. Nos últimos anos, 

tem havido um número crescente de iniciativas cívicas 

que procuram transformar os espaços públicos mais 

amigos do ambiente. A educação é um aspeto crucial 

para o desenvolvimento de sociedades sustentáveis e 

para a construção de sociedades mais inclusivas, 

combatendo a desigualdade e fortalecendo os laços 

entre as comunidades.  

As principais atividades do projeto “Co-Education in 

Green” têm como objetivo promover a educação 

ambiental da comunidade por meio da aprendizagem 

baseada em projetos, liderada por educadores de 

adultos, mas contando com a participação de alunos, 

incluindo alunos com necessidades especiais, e com 

apoio da comunidade educacional local. 

O projeto visa capacitar educadores de adultos na 

educação comunitária, com ênfase nas questões 

ambientais e de acessibilidade para pessoas com 

deficiência.  

Interessado? 

O projeto é focado nos grrupos seguintes: 

• Educadores adultos 

• Educadores que trabalhem com 

pessoas portadoras de deficiência 

• Alunos adultos / alunos portadores de 

deficiência 

• Instituições 

educacionais/comunidades 

• entidades locais, nacionais e 

internacionais, ativas no campo da 

educação de adultos 

Os resultados serão: 

▪ Base de dados interativa & Estrutura metodológica 

A base de dados irá conter as melhores práticas e informações sobre como transformar espaços compartilhados 

em áreas verdes amigas do ambiente, através de processos colaborativos e inclusivos. A estrutura da metodologia 

terá como foco a criação de espaços verdes compartilhados e os procedimentos de implementação. 

▪ Kit de treino online 

Será dirigido a professores e formadores, com o objetivo de melhorar as suas competências em liderança em 

ações colaborativas com orientação ambiental, através da transformação colaborativa de espaços compartilhados 

em áreas verdes acessíveis. 

▪ Manual de como criar jardins multisensoriais 

O manual será uma ferramenta inovadora para diversas partes interessadas, pois fornecerá informações e 

orientações para os processos necessários para a criação de jardins verdes multissensoriais acessíveis. 
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 O que aconteceu até 

agora? 

Os parceiros do projeto 

desenvolveram a estrutura 

metodológica para a criação de 

espaços verdes compartilhados. O 

documento está atualmente 

disponível em inglês e, até setembro 

de 2021, estará disponível em italiano, 

espanhol, grego, lituano e português. 

Os nosso passos seguintes são… 

A Base de dados Interativa está em construção e estará pronta em 

setembro de 2021 em inglês, italiano, espanhol, grego, lituano e 

português. A base de dados interativa incluirá informações sobre as 

seguintes categorias: 

• Legislação e normas sobre espaços verdes compartilhados e a 

sua criação 

• Orientação sobre o sistema nacional de proteção e preservação 

ambiental 

• Estratégias de acessibilidade em áreas verdes: informações & 

orientações 

• Lista de organizações de apoio e mediação para a transformação 

de áreas verdes compartilhadas 

• Educação ambiental 

• Valor adicionado 

 

 

Aqui estamos… 

Além disso, os parceiros começarão a entrevistar organizações e iniciativas que trabalham na transformação de 

espaços compartilhados em áreas verdes em ambientes urbanos. Estas entrevistas estarão disponíveis no site do 

projeto e nas redes sociais do projeto e farão parte de uma brochura que será produzida sobre espaços verdes 

partilhados - histórias verdadeiras da Europa! 

Visite o nossso website! 

https://coeducationingreen.eu/ 

Siga-nos noFacebook! 

@educationingreen 

Siga-nos no Instagram! 

@coeducationingreen 

https://coeducationingreen.eu/en/partners
https://www.facebook.com/educationingreen
https://www.instagram.com/coeducationingreen/

