EduCamp – Workshop sobre Biodiversidade em Torres Vedras
Entre os dias 27 e 31 de Maio de 2012 decorreu em Torres Vedras um Workshop para
professores universitários do Egipto intitulado “Training of Trainers ‐ Module
Biodiversity”. Esta actividade foi organizada pela CEIFA
ambiente, Lda no âmbito do projecto europeu EduCamp
(Education for Sustainable Development beyond the
Campus). Para além da CEIFA, fazem parte do consórcio
EduCamp três universidades europeias (Aachen na
Alemanha, Graz na Áustria e Limerick na Irlanda) e sete universidades Egípcias.
EduCamp é um projecto de cooperação com o Egipto financiado pelo Programa europeu
TEMPUS que visa a criação de Centros de Excelência da Educação para o
Desenvolvimento

Sustentável

(EDS)

nas

sete

universidades Egípcias parceiras do projecto. Estes
centros terão no futuro a incumbência de promover a
formação de professores no Egipto habilitando‐os a
transmitir os conhecimentos necessários e os métodos
mais adequados para educar jovens egípcios rumo ao
desenvolvimento sustentável.
Para além da criação de centros de formação de professores, o projecto EduCamp tem
ainda como principal objectivo desenvolver materiais pedagógicos para estudantes e
professores de escolas básicas (do 5º ao 9º ano) e criar um grupo inicial de formadores
que mais tarde irá formar outros professores egípcios na área da EDS.
Para mais informações sobre o projecto EduCamp, por favor visite o site oficial do
projecto (em inglês): http://educamp.lfi.rwth‐aachen.de/educamp‐website/
Os professores que estiveram em fins de Maio em
Torres Vedras farão parte desse grupo inicial de
formadores dos Centros de Excelência para a ESD nas
universidades egípcias. O tema fulcral do seminário
em Torres Vedras foi a Biodiversidade, e contou com

importante contribuição por parte da Prof. Boshra Salem, da Universidade de
Alexandria. Outros seminários serão dedicados a aspectos pedagógicos e a outros temas
de crucial importância para o desenvolvimento sustentável, como a água, a energia, a
agricultura e a diversidade cultural.
Duas actividades ficarão certamente guardadas de forma especial na memória dos
visitantes egípcios que vieram desta vez a Portugal: a primeira foi a visita ao Museu da
Lourinhã na passada terça‐feria (dia 29), guiada por
Simão Mateus, onde os participantes descobriram o
encanto de um museu profundamente ligado à
comunidade local e onde se debateram questões
relacionadas com a evolução das espécies e métodos
usados nos laboratórios de paleontologia.
A segunda actividade foi a visita à Escola Madeira
Torres onde os participantes tiveram ocasião de
conversar sobre o sistema educacional português com
a Directora, Dra Rita Sammer. Depois de uma visita
guiada pelas instalações da Escola, a professora Paula
Paulo convidou os hóspedes egípcios a visitar a sua
turma do 11º ano onde a interacção entre professores
egípcios e alunos portugueses decorreu animadamente e sem necessidade de intérpretes
graças aos excelentes conhecimentos de inglês dos alunos.
O projecto EduCamp dá grande ênfase ao papel que as escolas têm na construção de uma
sociedade sensível e empreendedora em relação às questões do desenvolvimento
sustentável que, cada vez mais, são cruciais para a vida no nosso planeta. Neste sentido,
o workshop sobre Biodiversidade ‐ que, pelo seu conteúdo e calendário, se insere tanto
na Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005 ‐ 2014), como na
Década da Biodiversidade (2011‐2020) ‐ foi um dos eventos do Plano de Actividades do
CREIAS‐Oeste em 2012.
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