Título da atividade/sessão
Oficina de Ecologia e Sociedade

Investigadores/as/ dinamizadores/as da sessão e contacto
Nome: Gustavo Garcia, Joana Sousa, Lúcia Fernandes, Miriam Balestro, Rita
Campos, Sérgio Pedro
E-mail: luciaof@gmail.com

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 ferramentas pedagógicas poderão ser disponibilizadas mediante indicação de preferência
pela/o professor/a: 1) biodiversidade, saúde e espaços verdes; 2) mobilizações socio ecológicas; 3)
modos de vida, risco e sociedade; 4) agricultura e direito à alimentação; 5) os comuns e a cidade.

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 e professores

Idades da população-alvo e/ou níveis de ensino
❏ Estudantes e professores mas também podemos adaptar a outros contextos
citados (somente o contexto empresarial é que não seria adequado).

Contextos alvo da atividade
❏ Escolas mas estamos disponíveis para abranger os outros contextos citados,
excepto empresas.

Formato(s) geral da atividade
Palestra
X

Oficina
Debate em mesa redonda ou tertúlia
Outro:

Formato (contexto)
X

Presencial
Virtual

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

X

Cenários simulados e/ou jogos de papéis
Trabalho/exercícios individuais

X

Trabalho de grupo

X

Atividades artísticas

X

Utilização de plataformas e recursos virtuais

Outras informações
Duração média (minutos)
Sessão adaptável a
pedido

Mínimo de 90 minutos
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. Os pedidos serão avaliados caso a
caso, em função da evolução do contexto pandémico e
disponibilidade dxs investigadorxs.

Outras notas

