Summer CA(M)P
Em que consistem estas
Quais os seus objetivos?
atividades?
Ao longo de dois meses, o Summer
CA(M)P oferece a crianças, jovens e
cidadãos a oportunidade de
participar em workshops, conversas
temáticas e sessões de campo. Estas
atividades, dinamizadas pela Rio
Neiva - Associação Defesa do
Ambiente, iniciam-se com uma breve
contextualização sobre a PAC e
seguem, posteriormente, com uma
abordagem lúdica / pedagógica,
sobre temas como a agricultura,
biodiversidade, floresta, paisagem,
alimentação, saúde e
sustentabilidade.

Siga-nos

Estas atividades práticas são
criadas para abordar os
principais temas relacionados
com a PAC, num contexto
exterior às aulas e em contacto
com a natureza. Através deste
formato, o público-alvo ganha
um maior conhecimento não só
sobre esta política, bem como
sobre a sua importância para o
desenvolvimento rural.

Coordenação

O conteúdo desta publicação reflete unicamente o ponto de vista do autor e é
da sua exclusiva responsabilidade. A Comissão Europeia não assume qualquer
responsabilidade pela utilização que possa ser feita das informações nela
contidas
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Summer CA(M)P
What do these activities
What are its goals?
consist of?
Over the course of two months,
Summer CA(M)P offers children,
youth and citizens the opportunity to
participate in workshops, topic
conversations and field sessions.
These activities, promoted by Rio
Neiva - Environmental Defense
Association, begin with a brief
contextualization about the CAP and
then follow with a
playful/pedagogical approach, on
topics such as agriculture,
biodiversity, forest, landscape, food,
health and sustainability.

Follow us

These practical activities are
created to address the main
themes related to the CAP, in a
context outside the classroom
and in contact with nature.
Through this format, the target
audience gains greater
knowledge not only about this
policy, but also about its
importance for rural
development.

Coordination

The content of this publication solely reflects the author's point of view and is
his sole responsibility. The European Commission assumes no responsibility for
the use that may be made of the information contained therein.
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