AGROESCOLA

é uma iniciativa de
participação gratuita, promovida pela CAP
– Confederação dos Agricultores de Portugal
e pela Forum Estudante, no âmbito do projeto
ReDescobrir a Terra, com o apoio da Direção-Geral da Educação, que visa distinguir, escolas do
Ensino Básico ou Secundário, que abordem de forma
sistemática e integrada no seu projeto educativo a agricultura e nas quais a comunidade educativa (corpos dirigentes, professores, alunos e pais) tenha um papel ativo na tomada de
decisões e atividades a desenvolver dentro desta temática.

Desenvolvimento de
práticas para promoção e divulgação do
setor agrícola

Integração destas
práticas no projeto
educativo

Contribuição para
uma maior consciencialização da importância da agricultura

Promoção
do aumento da
literacia agronómica,
nomeadamente do
conhecimento das
práticas agrícolas
atuais

Participação e envolvimento de toda a
comunidade escolar na
prossecução destes
objetivos

COMO PARTICIPAR
1. Adesão: inscrição da escola através do link http://bit.do/agroescola.
2. Implementação do Projeto
a. Constituição de um Núcleo AgroEscola: coordenado por um
professor e preferencialmente composto por representantes
dos alunos, professores, pessoal não docente, pais e outros,
com o objetivo principal de assegurar a implementação do
projeto
b. Desenho de um Plano de Ação: definição de temas, atividades, metas e indicadores de progresso a desenvolver e implementar ao longo do ano letivo
c. Monitorização e avaliação: pelo Núcleo AgroEscola do decorrer da implementação e da evolução dos indicadores de progresso estabelecidos, podendo proceder ao ajuste do plano
conforme necessário (proposta de alterações, sugestão de
novas atividades,…)
d. Envolvimento da comunidade escolar no desempenho das
atividades estabelecidas com vista ao aumento do conhecimento das temáticas agronómicas determinadas
e. Articulação (preferencial) com o Plano Curricular: tentativa
de integração da temática agronómica no projeto educativo
da Escola
3. Avaliação: envio de relatório anual das atividades desenvolvidas pelas escolas e avaliação pela Comissão Nacional AgroEscola

O estatuto de AgroEscola confere o acesso a apoio diversificado à implementação do programa: fornecimento de materiais e ferramentas agrícolas;
participação em reuniões/sessões de esclarecimento; publicações; materiais
de apoio (Guias)
Mais informações: redescobriraterra@forum.pt ou 218854730

