Objetivos e Atividades no ano 2013-2014
Objetivo Geral:
Promover o desenvolvimento da Educação Ambiental sobretudo em meio escolar,
partindo do tema da “Água e os Rios” e considerando como sub-tema a explorar
privilegiadamente o da Biodiversidade, atendendo a que
entre 2011 e 2020 está a decorrer a Década das Nações
Unidas para a Biodiversidade.
Simultaneamente, poderão ser explorados também os temas:
dos Desertos e da Desertificação (2010-2020 Década das Nações Unidas dos Desertos e do
combate à Desertificação)
da Vida Selvagem por ser o Ano Internacional da
Vida Selvagem

da alimentação correta por ser o Ano Europeu contra
o Desperdício Alimentar

da Família porque 2014 é o 20º Aniversário do Ano
Internacional da Família
e por ser o Ano Europeu da Reconciliação do
Trabalho com a Vida Familiar

d’A Ética e a Justiça entre Gerações por ser esse o
mote deste ano da Década da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável
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da agricultura de subsistência por ser o Ano
Internacional da Agricultura Familiar

Ano Europeu da Saúde Mental e do Cérebro

Ano Internacional da Cristalografia

Atividades Previstas:
- Apresentação e Divulgação da Rede em Painel inicial.
- Reuniões mensais coordenação / docentes participantes para intercâmbio de experiências e
para capacitação dos docentes sobre as atividades propostas.
- Acreditação destas reuniões como uma ação de formação (Curso de Formação) de 25 horas,
de “Água e Rios de Portugal - 2014” acreditada com um crédito em colaboração com o
Centro de Formação Maria Borges de Medeiros (de Benfica – Lisboa).
- Criação de materiais Pedagógicos de distribuição gratuita entre os docentes participantes.
- Apresentação das atividades da Rede e dos Materiais criados na página Internet da SETA em
www.seta.org.pt.
- Atividades inter-activas de Educação Ambiental dos docentes com os seus alunos, nas suas
salas de aula.
- Visita de Estudo da coordenação + docentes para capacitação sobre as atividades propostas
para o dia da Água e dos Rios.
- Visitas de estudo docentes + alunos aos locais propostos, sob organização dos docentes /
escolas participantes.
- Dia da Água e dos Rios – Saída da Coordenação + Docentes + Alunos de todas as Turmas /
Escolas participantes numa visita de Rio às ribeiras dos Mourões, Anços e Cheleiros e ao rio
Lizandro, com atividades de Educação Ambiental diversas, nomeadamente Jogos
Ambientais.
- Envolvimento de alguns alunos (e Professores) num Estágio Formativo com enfase nos
aspetos da Biologia, Ecologia, Geografia, Naturalismo e Cidadania a decorrer em outdoor
training, em função do número de professores e alunos interessados
- Elaboração de um Portfolio sobre as atividades desenvolvidas.
- Apresentação dos Materiais criados e dos Resultados obtidos em exposição itinerante também
pelas escolas participantes que o solicitem.
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