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350 alunos reunidos no Dia Eco-EPAD 
 
 
Lisboa, 4 de Junho, de 2013 – A EPAD, Escola Profissional de Artes, Tecnologias e Desporto, 
em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, organiza pela primeira vez o Dia Eco-EPAD, 
no próximo dia 7 de junho de 2013. Cerca de 350 alunos e professores dedicar-se-ão neste dia 
à limpeza do Parque Urbano Vale do Fundão, em Chelas, Lisboa. 
 
O Dia Eco-EPAD, é uma atividade que visa estimular, sensibilizar e implementar em toda a 
comunidade EPAD, sobretudo os jovens ainda em formação, hábitos de proteção e respeito 
pelo meio ambiente, coordenada pelo Grupo Disciplinar da Área de Integração da EPAD. 
 
No período da manhã, os alunos estarão exclusivamente envolvidos na recolha dos resíduos 
existentes no Parque, contando para tal com o apoio logístico da Câmara Municipal de Lisboa. À 
tarde, o Curso Técnico de Apoio à Gestão Desportiva desenvolverá atividades como o Peddy 
Paper Ecológico, a Pegada Ecológica, o Puzzle Gigante e a Tombola de Perguntas Ambientais.  
 
A organização deste dia insere-se no Plano de Ações definido pela EPAD no âmbito do 
Programa Eco-Escolas, um Programa Internacional vocacionado para a educação ambiental, 
sustentabilidade e cidadania, implementado em vários países pela Fundação para a Educação 
Ambiental (FEE). 
 
O Programa Eco-Escolas pretende ser um contributo metodológico para uma educação 
participativa e esclarecida em escolas onde educar é criar cidadãos conscientes e ativos nas 
questões ambientais. Aos estudantes é-lhes colocado o desafio de se habituarem a participar 
nos processos de decisão e a tomarem consciência da importância do ambiente, na sua vida 
pessoal, familiar e comunitário. 
 
Consciente desta necessidade, a EPAD adere ao Programa Eco-Escolas em 2013 e lança agora 
aos seus alunos os desafio de durante um dia, 7 de junho de 2013, darem o seu contributo em 
favor da limpeza do Parque Urbano Vale do Fundão, um importante espaço verde com 9 
hectares da cidade de Lisboa, situado em Chelas. 
 
“Sabemos que temos um ativo muito grande na nossa escola ao qual nãp podemos ser 
indiferentes”, afirma Elisa Marques, Diretora Pedagógica da EPAD. “O nosso objetivo é sermos 
uma escola mais verde e passar este valor aos nossos alunos, as gerações que depois de nós 
terão a responsabilidade de cuidar do planeta, a casa de todos nós. Acreditamos, por isso, que 
a organização de atividades como o Dia Eco-EPAD sejam decisivas para a passagem desses 
valores.” 
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Para mais informações por favor contactar: 
Sara Filipe 
Formadora  Técnicas e Práticas de Comunicação e Relações Públicas | Marketing 
EPAD – Escola Profissional de Artes, Tecnologias e Desporto 
Largo do Leão nº 9 | 1000-188 Lisboa 
Tel | 218414050 
Tlm | 918481152  
sarafilipe@epad.edu.pt  
www.epad.edu.pt 
 
Sobre a EPAD: 
A EPAD é um Projeto Educativo com 7 anos, cuja missão passa pela preparação adequada dos seus alunos 
para o exercicio da atividade profissional, atribuindo Qualificação Profissional de Nível II ou IV e 
Certificação Escolar Equivalente ao 9º e 12º ano. O sucesso do seu projeto educativo tem vindo a ser 
reconhecido por entidades como a Junior Achievment, a EPIS (Empresários pela Inclusão Social), e a 
PROALV (Programa de Aprendizagem ao Longo Vida), entre outras. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


