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Fot. 1 - Presença do Prof. Doutor Luciano Lourenço (a) a assistir à a tuação do Clube da Floresta 
“Canis lupus” (b) na dinamização do Dia do PROSEPE, no Parque Florestal de Monsanto,

no dia 4 de junho 2012 .

Mensagem do Clube da Floresta “Canis lupus”

O ano 1997/1998 marcou o início das atividades do Clube da Floresta “Canis lupus” 

da Escola Básica 2, 3 da Pontinha. Nesse ano, o tema desenvolvido foi a Floresta Viva. 

Um bom começo! A Floresta reconecta-nos para a vida!

O conhecimento, a educação e aprendizagem precisam de ser reimaginados para uma 

sociedade crescente de complexidade e alvo de imensos desafios. Iniciativa como o projeto 

PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar, 

coordenado pelo Professor Doutor Luciano Lourenço constitue um dos pilares 

fundamentais e valiosos para essa sociedade que se deseja mais justa, humanista, 

democrática, participativa e sustentável.

O nosso percurso de 17 anos que terminou em 2014/2015, caraterizou-se por: 

investigação, aprendizagem, mudança de mentalidade, sadia convivência, alegria, 

cidadania, motivação, amizade, criatividade, inovação, espírito de missão, reflexão, …

Por tudo isto e por muito mais, é nestas múltiplas dimensões proporcionadas pelas 

atividades desenvolvidas pelo Clube da Floresta que deve ser feita a justa homenagem ao 

Professor Doutor Luciano Lourenço.

Colaboramos neste Projeto com muito empenho e dedicação pois, através dele 

conseguimos uma maior relação professor/aluno e aluno/aluno, uma forma de 

ensinar/aprender colaborativa e interdisciplinar em espaços formais e não formais.
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A sensibilização e educação florestal que foi transmitida aos nossos jovens contribuíram 

para uma mudança de mentalidades em relação à floresta e à sua importância. Procuramos 

modificar atitudes e comportamentos dos jovens, para o bem da Floresta.

O último tema que trabalhamos “Conhecer, sentir e Viver…a Floresta” foi a chave de 

ouro, apesar de ter sido o nosso último ano, pois para além de conhecer a Floresta, esta 

recebe-nos sempre de braços abertos, pronta a acolher-nos e a fazer-nos sentir melhor. 

Passo a passo, alunos e professores, calcorreamos, conjuntamente, um caminho que 

teve e tem um grande impacto pessoal sobre cada um de nós. 

Viva o Clube da Floresta “Canis lupus”!

Agradecemos ao Excelentíssimo Professor Luciano Lourenço o privilégio da 

participação neste Projeto e os nossos parabéns pelo excelente trabalho que desenvolveu à 

frente do mesmo! 

Votos das maiores felicidades nesta nova etapa de vida. 

Bem-haja!

Dulce Maria Franco

Prof.ª Coordenadora do Clube da Floresta “Canis lupus”

Odete Honorato, Prof.ª Coordenadora Adjunta
 Isabel Lourenço,  Esmeralda Santiago, Ana Marçal e Fernanda Esberard, Prof.as Colaboradoras

da Escola Básica 2,3 da Pontinha, Lisboa
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar


