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II Jornadas de Art' Ambiente
Pretendem ser um contributo para o debate em torno da Educação Ambiental. As II
Jornadas de Art’ Ambiente realizam-se nos dias 4 e 5 de Novembro na Universidade
de Aveiro. E são dirigidas a educadores, professores e técnicos.
A generalização de práticas de educação ambiental para a sustentabilidade e a
integração de experiências e competências anteriores, através das diferentes
expressões criativas, e a constituição de uma base importante de trabalho
multidisciplinar, são os grandes objectivos das II Jornadas de Art’ Ambiente.
Destinadas a educadores, professores, técnicos de educação ambiental,
comunicadores de ciência, ONG’s, autarquias e estudantes universitários, as
actividades das jornadas serão desenvolvidas a partir da criatividade, enquanto
elemento multidisciplinar, e das diversas formas de expressão na área das artes
visuais, da pintura, da escultura, da paisagem e da ciência.
O encontro vai procurar potenciar a educação global entendida como
desenvolvimento individual e colectivo de inteligências, destrezas e valores culturais
com utilização interdisciplinar das artes e da sua articulação com outros campos
como a educação para a cidadania, a educação ambiental e desenvolvimento
sustentável, a educação para os valores, a educação para a paz ou a educação do
consumidor.
Também importante, e a abordar durante os dois dias do encontro, serão os temas da
redução no consumo de recursos, da reutilização de resíduos vários (desde o papel
ao plástico, para além dos resíduos naturais que podem constituir-se como excelentes recursos pedagógicos para o
fomento de atitudes de poupança), da preocupação com o ambiente e da assunção de estilos de vida individuais e
colectivos mais responsáveis.
As sessões decorrem no Complexo Pedagógico, Científico e Tecnológico da UA. E resultam de uma parceria entre
a Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro e a Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA). Sendo que
contam com o apoio institucional da Universidade de Aveiro (UA), da Agência Portuguesa do Ambiente, da
Comissão Nacional da UNESCO e da Unidade de Investigação GeoBioTec da UA e inserem-se no Ano
Internacional da Floresta, no Ano Internacional da Química, na Década da Biodiversidade e na permanente
celebração da Carta da Terra.
As inscrições têm um custo de 25 euros (associados da ASPEA com a quota 2011 paga, estudantes da UA e jovens
até aos 21 anos) e de 35 euros (restantes participantes). Para mais informações pode contactar os números de
telefone 217724827 e 917574552 ou o email aspea@aspea.org. O programa completo pode ser consultado em
http://www.aspea.org/.
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