#ClimateOfChange
Campanha pan-europeia para um futuro melhor

DEBATES NACIONAIS
CONCURSO 2020/2021
Os Debates Nacionais #ClimateofChange irão dinamizar um concurso entre Escolas
Secundárias, Universidades e Associações de Juventude, em Portugal e na UE.
Organizados para garantir que os alunos estão envolvidos e mobilizados para as
questões da emergência climática, os Debates Nacionais são uma excelente
ferramenta de trabalhar os temas de Cidadania Global, fomentado o diálogo e a
aprendizagem colaborativa.
Serão realizados dois torneios de debate: um destinado a jovens adolescentes (16-19
anos) com equipas de 6 estudantes e um segundo torneio para jovens universitários
e associações de juventude.
Os debates são especiﬁcamente destinados a:

1.

Informar, sensibilizar e
mobilizar alunos, e a restante
comunidade educativa;

2.

Divulgar e partilhar
conhecimentos sobre questões
globais;

3.

Desenvolver competências transversais
(também úteis quando se entra no mundo
proﬁssional) e promover a participação
ativa na vida pública, bem como promover
uma cidadania ativa.

Os torneios são concebidos como um debate “Prós e Contras” entre duas equipas,
argumentando com base em investigação e documentação adequada, a favor ou
contra determinado tópico.
Cada equipa de Escolas Secundárias será composta por 6 elementos e cada equipa
das Universidades será composta por 3 elementos.
A metodologia do debate visa contribuir para tornar as escolas e a comunidade
educativa protagonistas dos Debates Nacionais sobre as principais questões da
cidadania global. Neste sentido, trata-se de um exercício de participação,
democracia e cidadania.
Esta metodologia proporciona:

valor acrescentado e
inovação, uma vez
que permite o
desenvolvimento de
competências e
conhecimentos dos
alunos.

a capacidade de expressão em público;
a colaboração com colegas estudantes;
a competição saudável;
respeito pelas regras partilhadas num
contexto democrático.

Os 6 jovens vencedores dos
Debates Nacionais das Escolas
Secundárias e os 3 jovens das
Universidades/Associações
irão participar no DEBATE
PAN-EUROPEU, em Bruxelas.
Em Bruxelas constituirão uma
equipa europeia de jovens de
escolas secundárias e de jovens
universitários/associações e os
vencedores de cada um dos
Debates Pan-Europeus serão
convidados a realizar uma visita
de estudo ao Sul Global, para
que possam ter um
conhecimento fatual dos
impactos das alterações
climáticas. Todas as despesas
dos estudantes, do professor
que os acompanha, são
suportadas pelo projeto.
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COMPOSIÇÃO DO JÚRI
Os Debates Nacionais prevêem o envolvimento da comunidade escolar, que será
envolvida, de forma a fazerem parte do processo de decisão da melhor equipa.
Cada debate prevê a presença de 3 elementos do júri encarregues de avaliar o
debate, de acordo com vários parâmetros, tais como: o conhecimento, a compreensão
(clareza) do tema, a relevância dos argumentos e a variedade de fontes utilizadas; bem
como a capacidade de responder aos argumentos contrários, a capacidade de
persuadir, comunicar e desenvolver o raciocínio lógico.
Os elementos do júri selecionados devem, por isso, ter uma forte capacidade de
escuta e avaliação; capacidade de oferecer uma crítica construtiva; demonstrar
interesse pelas questões de cidadania global.

TÓPICOS
Os temas que os estudantes são convidados a discutir nos debates são questões
globais: direitos humanos, inclusão, participação, proteção ambiental, não
discriminação, migração e desenvolvimento, políticas de juventude...
As ﬁnais nacionais da edição de 2020/2021 e as ﬁnais pan-europeias, previstas para
outubro de 2021, terão um enfoque especíﬁco na emergência climática, migrações,
destacando também a interligação com o atual modelo de desenvolvimento, o nosso
sistema económico e o nosso próprio estilo de vida.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E JUÍZES VOLUNTÁRIOS | ONLINE
No outono de 2020, a formação online será organizada pelo líder europeu do projeto:
WeWorld (Itália) para professores, formadores e elementos dos júris selecionados de
Escolas Secundárias e Universidades que participarão no projeto, para que se possa
delinear a metodologia educacional do debate. Se possível, outras formações serão
organizadas pelo IMVF, para que se possa garantir que os Debates Nacionais são, de
facto, um instrumento ativo de cidadania global.
Todas as despesas dos Debates Nacionais são suportadas pelo projeto, ou seja as
Escolas Secundárias e a Universidades não irão suportar custos ﬁnanceiros ao aderir a
este desaﬁo.

INFORMAÇÃO

Se deseja receber mais informação sobre o projeto, ou se quer garantir já a pré-inscrição da
sua escola/turma, não hesite em contactar-nos!
Ana Isabel Castanheira
aicastanheira@imvf.org

Mónica Santos Silva
msilva@imvf.org

Tel.
+351 213 256 300

Este documento foi elaborado com o apoio financeiro da União Europeia e do Camões – I.P. Os conteúdos
deste documento são da exclusiva responsabilidade dos parceiros e não podem, sob qualquer
circunstância, ser considerados como refletindo posições da União Europeia.

