Título da atividade/sessão
O conflito sírio e as relações internacionais

Investigadores/as/ dinamizadores/as da sessão e contacto
Nome: Teresa Cravo
E-mail: teresacravo@ces.uc.pt

Apresentação
Esta sessão pretende debater com os/as estudantes o conflito armado sírio e o seu impacto nas
relações internacionais. Na primeira parte analisaremos as características da região do Médio Oriente
e Norte de África, para efeitos de contextualização; na segunda parte discutiremos de forma mais
aprofundada a guerra na Síria, em termos de causas, atores, dinâmicas e impacto.

Enquadramento
_

Objetivos
Objetivos gerais: fornecer instrumentos de análise geopolítica das relações internacionais.
Objetivos específicos: familiarizar as/os estudantes com a região do Médio Oriente e Norte de África e

com o conflito armado sírio.

População-alvo
❏ Estudantes do ensino secundário, ou para outro tipo de público, se houver interesse.

Idades da população-alvo e/ou níveis de ensino
❏ Para sessões em escolas, preferencialmente do 10º ao 12º ano.

Contextos alvo da atividade
❏ Normalmente, escolas do ensino secundário, mas posso alargar a outros contextos.

Formato(s) geral da atividade
X

Palestra
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

Improvisação e adaptação às resposta, interesses e necessidades do grupo
X

Secção de “Perguntas e Respostas”
Diálogo reflexivo guiado em grupo

X

Discussão livre em grupo
Discussão em pequenos grupos
Análise e discussão de estudos de caso
Exercícios experienciais
Manipulação e experimentação de materiais (Atividades “Hands-on”)

Cenários simulados e/ou jogos de papéis
Trabalho/exercícios individuais
Trabalho de grupo
Atividades artísticas
Utilização de plataformas e recursos virtuais

Outras informações
Duração média (minutos)
Sessão adaptável a
pedido

60 a 90 minutos
Sim ___ Não ____ Talvez, sob consulta X

Recursos e condições
necessárias

Powerpoint

Âmbito geográfico

Concelho de Coimbra (se for presencial)

Outras notas

Sessões entre outubro e dezembro de 2021.

