Título da atividade/sessão
Oficina de Ecologia e Sociedade

Investigadores/as/ dinamizadores/as da sessão e contacto
Nome: Gustavo García López, Joana Vaz Sousa, Lúcia Fernandes, Míriam Balestro, Sérgio
Pedro, Cristina Santos
E-mail: luciaof@ces.uc.pt

Apresentação
"As sessões serão dinamizadas de diferentes maneiras interativas, de acordo com o ano de
escolaridade, a idade, o número de crianças e jovens participantes e os tempos letivos disponíveis. As
seguintes temas poderão ser disponibilizadas mediante indicação de preferência pela/o professor/a: 1)
biodiversidade, saúde e espaços verdes; 2) mobilizações socio ecológicas; 3) agricultura e direito à
alimentação; 4) alterações climáticas e saúde; 5) os comuns e a cidade.
"

Enquadramento
"A crise ecológica traz graves consequências para a vida. Em particular quando falamos em
humanidade, o ambiente não se restringe somente ao ambiente físico e biológico.Ele é construído por
relações sociais, culturais, económicas e políticas. E assim, aliado às mudanças climáticas, desastres
e riscos associados às novas tecnologias e à atividade industrial, poluição, destruição de
ecossistemas, habitats e biodiversidade, soma-se a perda de práticas e saberes ancestrais Há
desigualdades envolvidas: os problemas não são gerados por quem mais os sofre.
"

Objetivos
❏ A partir de uma construção coletiva e transdisciplinar, estas oficinas pretendem suscitar a
reflexão e o debate sobre temas como as políticas públicas, participação cidadã, dinâmicas de
poder e suas influências nas respostas, no contexto local, dos países, das regiões.

População-alvo
❏ Estudantes, estudantes seniores; cidadãos/cidadãs da comunidade geral

Idades da população-alvo e/ou níveis de ensino
❏ A partir do 4 ano de escolaridade.

Contextos alvo da atividade
❏

Formato(s) geral da atividade
Palestra
X

Oficina
Debate em mesa redonda ou tertúlia

Outro:

Formato (contexto)
Presencial
Virtual
X

Presencial ou virtual conforme circunstâncias

Atividades/Tecnologias educativas
X

Apresentação/exposição oral com ou sem suporte audiovisual

X

Improvisação e adaptação às resposta, interesses e necessidades do grupo

X

Secção de “Perguntas e Respostas”

X

Diálogo reflexivo guiado em grupo

X

Discussão livre em grupo

X

Discussão em pequenos grupos

X

Análise e discussão de estudos de caso

X

Exercícios experienciais

X

Manipulação e experimentação de materiais (Atividades “Hands-on”)

X

Cenários simulados e/ou jogos de papéis

X

Trabalho/exercícios individuais

X

Trabalho de grupo
Atividades artísticas

X

Utilização de plataformas e recursos virtuais

Outras informações
Duração média (minutos)

50 mim a 2 horas

Sessão adaptável a
pedido

Sim X Não ____

Recursos e condições
necessárias

Espaços preferencialmente ao ar livre

Âmbito geográfico

Sessão temática "os comuns e a cidade" somente está disponível em
Coimbra. As demais sessões terão que ser planeadas em diálogo com
professores.

Outras notas

