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HOJE

AMANHÃ

Aveiro
Céu limpo ou
pouco nublado.
Vento moderado de NNO.
17ºC/24ºC

Aveiro
Céu limpo ou
pouco nublado.
Vento moderado de NNO.
13ºC/22ºC

MARÉS

Porto de Aveiro
Preia-Mar: às 05h14 e às 17h32
Baixa-Mar: às 10h56 e às 23h20
Porto da Figueira da Foz
Preia-Mar: às 04h53 e às 17h10
Baixa-Mar: às 10h49 e às 23h13
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Campus Internacional Juvenil
regressa a Aveiro em 2018
Ambiente Joaquim Ramos Pinto, presidente da ASPEA - Associação Portuguesa de Educação
Ambiental, anuncia o regresso do Campus Internacional Juvenil, no projecto EduCO2cean, em 2018
Depois da passagem por Aveiro, na Fábrica Centro Ciência
Viva, termina hoje, em Nóia, Galiza, Espanha, o Campus Internacional Juvenil, integrado no
projecto europeu EduCO2cean.
Este projecto foi financiado
pelo programa ERASMUS + e
é coordenado pela ASPEA - Associação Portuguesa de Educação Ambiental, integrando
parceiros de Portugal, Espanha, Polónia e Escócia.
Este é um evento multiplica-

dor para difundir os produtos e
trabalhos desenvolvidos no âmbito deste projecto que está a
decorrer atéAgosto do próximo
ano. Participam neste encontro
alunos de escolas associadas de
Portugal: de Aveiro, Ilhavo, Viseu, Lisboa, Coimbra e Faial.
Este projecto envolve alunos
europeus, entre os 15 e os 17
anos, na elaboração de projectos de comunicação das alterações climáticas e na promoção
da sensibilidade ambiental.

D.R.

Jovens voltam a Aveiro no próximo ano

Joaquim Ramos Pinto, presidente da ASPEA, diz que estes
jovens firmaram “um compomisso para criar redes de comunicação sobre estas problemáticas”. “Foram eles que foram
conversando e se organizaram
para reforçar os canais de comunicação. No fundo, estabeleceram um compromisso político para a mensagem que
queriam transmitir”. Já como
se viu em Aveiro, acrescenta
Joaquim Ramos Pinto, o “ob-

jectivo prinicpal não é o intercâmbio em si, mas sim o compromisso destes jovens que já
foram seleccionados nas suas
escolas para manterem vivo
este debate em torno das alterações climáticas”.
Entretanto, o encontro voltará
a Portugal, pois a Escola Secundária Viriato, de Viseu, quer organizar um evento deste género, em Maio do próximo ano,
e “mostram-se muito empenhamos com esta forma de trabalho, em termos pedagógicos
para depois a transmitir à comunidade”.
Joaquim Ramos Pinto anuncia que, “em Maio será novamente em Portugal e uma ideia
que surgiu é as escolas trabalharem em pares, podendo envolver uma escola de Ílhavo e
outra do México, para elaborararem uma representação dramática deste tema”. |

