Ação de formação de curta duração (4h): “Educação Ambiental para a Sustentabilidade:
aprender fora de portas, em ecossistemas fluviais”.

Descrição: formação contínua específica em EA para docentes e técnicos, incluindo a formação em
metodologias e dinâmicas pedagógicas para o desenvolvimento de projetos de EA. Ação de formação
acreditada.
Objetivos:
• Partilhar experiências e reflexões sobre questões relacionadas com a Educação Ambiental para a
Sustentabilidade
• Alargar o conhecimento sobre as questões sócio ambientais atuais
• Promover experiências de aprendizagem ativa em temas transversais
• Refletir sobre as implicações pedagógicas de estratégias de ensino-aprendizagem dentro e fora da sala de
aula
• Realçar o papel das instituições, das empresas, das ONGs e da sociedade civil nas políticas locais
Público-alvo: docentes e técnicos de autarquias
Nº mínimo de participantes: 10
Nº máximo de participantes: 25
Recursos necessários: sala de formação para 25 pessoas com projetor. Perto da sala deve haver um espaço
exterior verde, preferencialmente com um curso de água perto.
Custo: As ações estão cofinanciadas pelo Fundo Ambiental, integrado na Estratégica Nacional de Educação
Ambiental (ENEA 2020), sendo por isso gratuitas.
Calendarização: as ações devem ser desenvolvidas entre Setembro e Novembro de 2018
Contato: Laura González- laura.gonzalez@aspea.org - 217724827

Sessão de apresentação do Projeto Europeu “Vamos Cuidar do Planeta”

Descrição: ASPEA é a coordenadora nacional deste projeto, que procura o fomento de conferências de
jovens sobre o ambiente e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nas escolas e a nível europeu,
envolvendo a comunidade educativa na discussão e identificação de problemáticas locais, e na conceção e
execução de propostas de ações para corrigi-las.
Público alvo: docentes e técnicos de autarquias.
Nº mínimo de participantes: 10
Nº máximo de participantes: 40
Recursos necessários: sala de formação para 40 pessoas com projetor.
Custo: As ações estão cofinanciadas pelo Fundo Ambiental, integrado na Estratégica Nacional de Educação
Ambiental (ENEA 2020), sendo por isso gratuitas.
Calendarização: as ações devem ser desenvolvidas entre Setembro e Novembro de 2018
Contato: Laura González- laura.gonzalez@aspea.org - 217724827

Ação de formação de curta duração (4h): “Sustentabilidade e responsabilidade social”

Descrição: O objetivo desta formação é, através de metodologias de educação não formais, fomentar a
oferta formativa específica no domínio do Ambiente e da sustentabilidade, mobilizar e motivar o setor
empresarial para o envolvimento em ações de voluntariado ambiental. Após a ação de formação, será
organizada uma ação de voluntariado ambiental num local a definir.
Objetivos:
• Realçar o papel das instituições, das empresas, das ONGs e da sociedade civil nas políticas locai
• Partilhar experiências e reflexões sobre questões relacionadas com a Educação Ambiental para a
Sustentabilidade
• Alargar o conhecimento sobre as questões sócio ambientais atuais
• Dar a conhecer o conceito de responsabilidade social nas empresas
• Valorização do voluntariado ambiental
Público-alvo: Técnicos de autarquias e empresas
Nº mínimo de participantes: 10
Nº máximo de participantes: 25
Recursos necessários: sala de formação para 25 pessoas com projetor.
Custo: As ações estão cofinanciadas pelo Fundo Ambiental, integrado na Estratégica Nacional de Educação
Ambiental (ENEA 2020), sendo por isso gratuitas.
Calendarização: as ações devem ser desenvolvidas entre Setembro e Novembro de 2018
Contato: Laura González- laura.gonzalez@aspea.org - 217724827

