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Conteúdo para
professores

 

A Confederação dos Agricultores 
de Portugal apresenta: 

A  POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM, 
A AGRICULTURA E A ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL.
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O projeto

Outras informações 
disponíveis em 
www.cap.pt
     

   O projeto PAC4ALL foi criado pela Confederação dos 
Agricultores de Portugal, em parceria com a Comissão 
Europeia. 
   O objetivo é claro: transmitir a crianças entre os 6 e os 12   
anos o que é a Política Agrícola Comum (PAC), qual é a sua 
importância para a nossa sociedade e como é que a PAC 
contribui não só para a nossa vida, mas também para
o futuro do planeta. 

Aqui encontrará um resumo dos conteúdos que sugerimos 
lecionar aos seus alunos, durante uma aula de 45 minutos.

A Política Agrícola Comum

   O capítulo introdutório deverá demonstrar às crianças o que
é a agricultura e qual é a sua importância para a sociedade.

O professor ensina

O professor dinamiza

   Ao longo da aula, é importante explicar como é que os alimentos são 
disponibilizados a preços económicos; de que maneira é garantida
a segurança e a qualidade alimentar; de que forma é promovido o bem- 
-estar animal; de que modo são combatidas as alterações climáticas; 
qual a importância da sustentabilidade ambiental; entre outros temas 
igualmente importantes.

A história
   O conhecimento da história é fundamental para as crianças 
compreenderem de onde surgiu e porque foi criada esta política. 
Além disso, é importante explicar a sua evolução perante as diferentes 
necessidades da sociedade. 

As razões da sua importância

   Nestas idades, é imporante desa�á-los intelectualmente e tornar este 
tipo de aprendizagens divertidas.  Com isso em mente, decidimos criar 
algumas dinâmicas que poderão ser feitas em sala de aula.

   Aqui é onde deve ser explicado e demonstrado às crianças 
a importância dos contributos da PAC para o nosso dia-a-dia. 
O uso de exemplos práticos e de situações quotidianas, com as quais 
as crianças estejam familiarizadas, é uma excelente forma de os fazer 
interiorizar a mensagem que queremos passar.

O que é a agricultura e qual a sua importância?

Poderão consultar as dinâmicas
no website do projeto:

www.pac4all.eu

Bingo da Agricultura | Caça Palavras  
(sopa de letras) | Quiz (perguntas e respostas) 
| Roda dos alimentos.


