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PODXPERIMENTAR, UM PODCAST SOBRE 
EDUCAÇÃO E CIDADANIA 

Apresentação 

Um podcast onde se pretende falar sem medos, nem certezas absolutas, sobre a Escola e a 

aprendizagem da Cidadania. 

 

Este podcast dá voz a docentes e estudantes e ainda a pessoal técnico de organizações da sociedade 

civil. Pessoas que juntas criam e levam a cabo ações, campanhas e projetos de Educação para a Cidadania 

na escola. 

Este é um espaço onde se trocam ideias e visões sobre o papel da Escola na aprendizagem e vivência da 

Cidadania. E, porque não?, de imaginar a escola do futuro. 

Episódio 1 | Para que serve a Educação, afinal? 

No primeiro episódio do PODxperimentar é lançado o desafio de refletir sobre o que é a educação e que 

função tem na nossa sociedade.  

Escute aqui: https://www.edxperimentar.fgs.org.pt/podxperimentar#h.on4sd2lard1q. 

Tipologia de publicação:  Série de podcast (5 episódios) 

Produção: FGS – Fundação Gonçalo da Silveira com o apoio da Bruá Podcasts 

Responsabilidade: FGS – Fundação Gonçalo da Silveira, em parceria com a Associação Casa Velha, CooLabora e 

Cooperativa Mandacarú 

Língua: Português 

  Data de publicação: Outubro de 2021 

Duração: Média de 25 minutos por episódio 

Acesso: https://www.edxperimentar.fgs.org.pt/podxperimentar 
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Episódio 2 | Mas o que é a Cidadania? 

Neste segundo episódio procura-se entender o que é a Cidadania e como é que ela se vive e aprende em 

meio escolar.  

Escute aqui: https://www.edxperimentar.fgs.org.pt/podxperimentar#h.xjvfa16r3gvy. 

 

Episódio 3 | Uma Escola para lá dos muros 

Pode a Escola ir além dos seus muros? E que muros são estes?  Esta é a grande questão a que se tenta 

responder no terceiro episódio do PODxperimentar.  

Escute aqui https://www.edxperimentar.fgs.org.pt/podxperimentar#h.y7e8e9rt9e26. 

 

Episódio 4 | Será a Escola uma Comunidade? 

O quarto episódio do PODxperimentar lança-lhe o desafio de refletir sobre o que são comunidades  

educativas e quem é que delas faz parte.                       

     Escute aqui: https://www.edxperimentar.fgs.org.pt/podxperimentar#h.llr6uparw50. 

 

Episódio 5 | Escola e Cidadania: que futuros? 

O último episódio da 1ª série do PODxperimentar é dedicado ao futuro. Às vezes o último episódio quer 

dizer o fim de qualquer coisa, quando há conclusões, desfechos e afins. Mas neste último episódio substituem- 

se as conclusões por continuações e questiona-se o caminho para a frente. 

       Escute aqui: https://www.edxperimentar.fgs.org.pt/podxperimentar#h.o1om82bsr295.  

 

Podcast produzido no âmbito do projeto EDxperimentar: Laboratórios de Cidadania Global & 

Desenvolvimento em meio escolar, promovido pela FGS – Fundação Gonçalo da Silveira, em parceria com a 

Associação Casa Velha, CooLabora e Cooperativa Mandacarú. Contou com o cofinanciamento do Camões, 

IP. e do Projeto Presidência “Por uma Europa aberta, justa e sustentável no mundo”. 
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