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www.eurolifenet.eu/elnconf09.html
O CITIDEP (Centro de Investigação de Tecnologias de Informação para uma
Democracia Participativa) em parceria com o JRC (Centro Comum de Investigação
da Comissão Europeia) e o ISCSP (Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas, Univ. Técnica de Lisboa) vai realizar a III Conferência Internacional
EuroLifenet “Personal exposure to air pollutants: Research, Policies and
Awareness through Participatory Science and Education” no Polo do Alto da
Ajuda, ISCSP-UTL, Lisboa, cujo programa se anexa.
Esta conferência tem dois grandes objectivos. Por um lado pretende fazer uma
apreciação do estado-da-arte sobre a exposição pessoal à poluição do ar,
sobretudo entre os jovens, assim como uma avaliação das experiências de
envolvimento das Escolas na medição de poluentes. Por outro lado, os dois dias da
conferência constituem-se como uma formação acreditada para os Professores
de todos os ciclos dos Ensinos Básico e Secundário e Educadores de Infância,
concedendo 0,6 créditos. Esta formação poderá ser complementada com um
Módulo II (num 3o dia a marcar na Conferência), completando 25 horas de
formação e concedendo 1 crédito.
Esta conferência/Formação reveste-se de grande importância científica e
pedagógica e pertinência para o processo de Avaliação do Desempenho
Docente uma vez que incentiva os seus participantes a: i) ponderar a inserção dos
conteúdos da acção nas suas práticas pedagógicas, principalmente no quadro do
Programa EuroLifeNet; ii) analisar e debater as vantagens de uma dinâmica
inovadora no ensino experimental das ciências a nível do ensino básico e
secundário; iii) partilhar experiências no desenvolvimento de competências de
cidadania participada através do envolvimento dos jovens na recolha de dados
ambientais a serem utilizados pelos cientistas; iv) usarem de forma adequada as
tecnologias da informação e comunicação de modo a assegurar o êxito de
projectos que envolvem diferentes instituições do país e mesmo da Europa; v)
desenvolver uma análise curricular que possibilite a interdisciplinaridade e vi)
desenvolver projectos nas escolas inserindo-se na rede de escolas do EuroLifeNet.
Assim, solicitamos à Direcção de todas as Escolas/Agrupamentos de Escolas a
divulgação desta iniciativa, a todos os docentes ainda que, nas iniciativas
anteriores, além do espaço de Projecto, as áreas mais directamente relacionadas
tenham sido a Física/Química, a Biologia/Geologia e a Geografia – mas não só.
Com os nossos agradecimentos,
A Comissão Organizativa
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