Sistemas Alimentares Locais e Sustentáveis na Educação Profissional:
a maleta pedagógica EducLocalFOOD
Este evento visa apresentar os resultados do projecto Erasmus + EducLocalFOOD e
partilhar as experiências das professoras que para ele contribuíram.

OBJETIVO DO PROJECTO
Face às alterações climáticas, à perda de biodiversidade, à precariedade dos agricultores e à
desagregação das comunidades rurais, bem como aos problemas de desnutrição e obesidade
crescentes, os sistemas alimentares devem evoluir para uma maior sustentabilidade e justiça
alimentar.
O objectivo do projecto EducLocalFOOD consistiu em produzir uma maleta pedagógica para ensinar o
tema dos sistemas alimentares locais e sustentáveis (SALS) a professores e formadores no ensino
profissional agrícola e setores relacionados com a alimentação.
Para informar o desenho da maleta, os parceiros do projecto realizaram três análises comparativas,
todas disponíveis no sítio de Internet do projeto: sobre os sistemas alimentares locais e sustentáveis;
sobre práticas pedagógicas inovadoras e sobre as necessidades de ferramentas pedagógicas.
O EducLocalFOOD reúne cinco parceiros europeus: a Universidade de Recursos Naturais e Ciências da
Vida de Viena - BOKU, (Áustria), a Universidade de Lisboa - UL, (Portugal), a Universidade de Maribor UM, (Eslovénia), o Observatório Europeu da Paisagem - OEP, (Itália) e a Queijaria National- Centro de
Formação Zootécnica - CEZ, (França), na coordenação técnica, financeira e administrativa.

Ligação para o evento - 30 junho 09h15
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/89702785706
maile: lauragreen@alsud.pt * nº tlm: 927189904 * https://www.educlocalfood.eu/

Maleta EducLocalFOOD
com apoio:

PROGRAMA
- Vídeoconferência -

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/89702785706
9h15 - O projeto EducLocalFOOD: a maleta pedagógica para ensinar sistemas
alimentares locais e sustentáveis
Boas-vindas
O Projeto ERASMUS + EducLocalFOOD: Teaching Local and Sustainable Food Systems
Idalina Dias Sardinha, Coordenadora da equipa portuguesa, ISEG, Universidade de Lisboa
A Maleta Pedagógica do projeto EducLocalFOOD
Rita Queiroga, ISEG, Universidade de Lisboa
Os Testemunhos das professoras que testaram a maleta pedagógica
Esc. Prof. ALSUD, Esc. Prof. Agrícola Conde de S. Bento, Sto Tirso e Esc. Sup. Agrária de
Coimbra
Esclarecimentos

11h . Pausa
11h20. Os Sistemas Alimentares Locais e Sustentáveis no Ensino Profissional
Sistemas Alimentares Locais e Sustentáveis
Maria José Ilhéu, DGADR / Rede Rural Nacional
A interdisciplinaridade e o diálogo entre a escola e a comunidade
Ana Luísa Rodrigues, Instituto de Educação, Universidade de Lisboa
Esclarecimentos

12h15 . Rodas de diálogo em pequeno e grande grupo
13h30 . Conclusão da sessão

Evento com apoio:

Projeto EducLocalFOOD composto por:

