
Os parceiros começaram a desenvolver
três módulos com o objetivo de
aumentar a consciencialização para as
alterações climáticas entre os
formandos do EFP.
 

O primeiro módulo de formação
introduz os tópicos das alterações
climáticas e dos seus efeitos na
agricultura e da adaptação ao clima
através da permacultura. 

No segundo módulo de formação,
desenvolvido para a formação em
cozinha, os formandos aprendem a
reconhecer a qualidade e a perceber as
diferenças entre produtos produzidos
ecologicamente e convencionalmente. 

O currículo do terceiro módulo de
formação permitirá que os formandos
fiquem a conhecer os processos de
produção da permacultura, tenham em
conta o consumo de materiais e o
consumo de energia e, numa etapa
posterior, identifiquem os passos de
produção nos quais os recursos ficam
sem utilização.

Assim que os módulos estiverem
concluídos, serão implementados
em escolas de EFP no Chipre, na
Alemanha, na Polónia e em
Portugal. 

A implementação deverá acontecer
nos próximos meses e envolverá
mais de 100 formandos dos países
referidos. 

Além disso, irá incluir o
desenvolvimento de projetos
práticos em cooperação com
empresas de permacultura de cada
país.

O que aconteceu até agora? Próximos passos
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Agora também no Instagram!
Para além do website do projeto e
da página do Facebook, pode agora
seguir-nos também no Instagram:
@permavet_erasmusproject.

https://www.instagram.com/permavet_erasmusproject/


A 2ª Reunião Transnacional aconteceu na Polónia!

Devido às restrições da pandemia, até
agora, todos os contactos entre os
parceiros ocorreram online. Contudo,
nos dias 15 e 16 de setembro de
2021, o consórcio reuniu-se
presencialmente pela primeira vez!

A reunião ocorreu em Ziołowy
Zakątek! Esta linda e única unidade de
agroturismo localiza-se no coração da
região mais limpa da Polónia,
Podlasie, sendo conhecida por ter
mais de 1500 variedades de plantas
medicinais e aromáticas.
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A reunião foi muito importante
para apresentar o progresso em
cada módulo e para organizar e
definir a estratégia para a sua
implementação nas escolas de EFP
nos países participantes.
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