Custo da Inscrição: €40 (quarenta euros)
O pagamento deverá ser feito no ato da inscrição por
transferência bancária para o
IBAN: PT50078101120112001412366
BIC SWIFT: IGCPPTPL
O comprovativo de transferência deverá ser enviado,
obrigatoriamente, por correio ou mail, para o CFAE
MARGUA (contactos abaixo) , com o descritivo
“Inscrição curso Aula no Jardim-Museu da Luz”
Nº de participantes:
Mínimo 10, máximo 20 docentes

Professores de todas as disciplinas e níveis de ensino do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico

Inscrições até 18/Set/2017

Formadores:

Catarina Dias Pereira
Vanda Vilela

Nível de Ensino:
Educação Pré-Escolar
1º CEB
2º CEB
3º CEB
Ensino Secundário
Educação Especial

Grau académico:
Bacharelato
Licenciatura
Mestrado

Pós-graduação
Doutoramento
Outro
Qual? ____________________
__________________________

Vínculo:
Quadro de Agrupamento/Escola
Contrato

Quadro de vinculação
Sem vínculo
Outro

Data de início do vínculo contratual : _____/_____/_____

A FICHA DE INSCRIÇÃO deverá ser preenchida com letra de imprensa e todos os campos deverão ser preenchidos para posterior utilização para fins estatísticos e de avaliação.
CP - Código Postal; BI/CC - Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; NIF - Número de Identificação Fiscal; NISS - Número de Identificação da Segurança Social

Grupo de Recrutamento: _______

Qual? ______________________________
___________________________________

Agrupamento/Escola: ________________________________________; Localidade: _______________________________;

E.mail: _________________________________________@____________________________________

BI: _________________________; NIF:_________________________; NISS: _________________________;

CP: __________ - ______; Localidade: _______________________________; Telefone: ______ ______ ______; Telemóvel: _______ ______ _______

Morada: __________________________________________________________________________________________________________________

Nome: __________________________________________________________________________________; Data do Nascimento: ____/____/____;

Por correio ou mail para o CFAE MARGUA (Vila Viçosa)
(Ver morada e condições abaixo)

Formação Contínua de Pessoal Docente

CFAE’s ALENTEJO:
CFAE ALENTEJO LITORAL (Santiago do Cacém)
CFAE BEATRIZ SERPA BRANCO (Évora)
CFAE CEFOPNA (Portalegre)
CFAE MARGENS DO GUADIANA (Beja)
CFAE MARGUA-Entre Mármore e Água (Vila Viçosa)
CFAE PROF’SOR (Ponte de Sor)
CFAE TERRAS DE MONTADO (Mértola)

Curso de Formação - 15 h
Professores do 1º e 2º CEB
Acreditado pelo CCPFC
Escola Secundária de Vila Viçosa
Tapada do Reguengo
7160 Vila Viçosa
cfmargua@gmail.com
Telef.: 268 889 146

Ensinar a aprender com a
Natureza

A Aula no Jardim - Ensinar a aprender com a Natureza

Com o apoio e parceria de:

A Aula no Jardim
Uma iniciativa do:

Curso de Formação “A Aula no Jardim - Ensinar a aprender com a Natureza”
CALENDÁRIO:
23 de Set: das 10.00 h às 17.30 h
28 de Outubro: das 10.00 h às 17.30 h
29 de Outubro: das 10.00 h às 13.00 h

CONCEITOS A TRABALHAR:
Experimentação, descoberta, criatividade, pesquisa,
investigação, natureza, biodiversidade, partilha.

OBJETIVOS:
LOCAL:
Museu da Luz (Aldeia da Luz, Mourão)
DESTINATÁRIOS:
Professores de todos os grupos do 1º e 2º CEB
PARTICIPANTES:
Mínimo 10, máximo 20
FORMADORAS:
Catarina Dias Pereira e Vanda Vilela
SINOPSE:
A familiaridade das crianças com o mundo natural é
indispensável para uma aprendizagem solidificada
pela experiência e com entusiasmo, trazendo benefícios a muitos níveis, do educacional ao bem-estar
físico e emocional.
Neste curso propõe-se a exploração de estratégias
práticas para o ensino e a aprendizagem fora da
sala de aula, em contacto com o exterior.
Tendo como ponto de partida alguns conteúdos
curriculares do 1º e 2º ciclos, leva-se a matemática,
o português e as ciências ao encontro da arte, numa exploração direta ao ar livre. A natureza e os
seus elementos tornam-se ferramenta e laboratório
para a aquisição de conhecimentos de uma forma
lúdica, criativa e experimentalista.
As propostas deste curso inserem-se numa filosofia
de aprendizagem em contacto com a natureza e o
espaço exterior. Pretende-se estimular o desenvolvimento psicológico, social, interpessoal e estético
através do aguçar da curiosidade e o despertar dos
sentidos.




Descobrir a experiência no espaço exterior como mais-valia para o ensino;
Utilizar a natureza e o espaço exterior como
local e ferramenta de aprendizagem;

Museu da Luz
Largo da Igreja de N. Sra. da Luz



Explorar estratégias e práticas para a aquisição
de conhecimentos fora da sala de aula;

7240-100 Mourão



Criar ferramentas úteis, para levar a cabo estratégias pedagógicas ao ar livre;

GPS 38º 20’ 39.29’’ N 07º 22’ 53.62’’ W



Sensibilizar para a importância da ludicidade, da
curiosidade e da experiência direta como motores da aprendizagem;

infomuseudaluz@edia.pt



Promover o entusiasmo incentivando a regularidade das experiências diretas na natureza;



Reconhecer o potencial multidisciplinar e multisensorial da aprendizagem no exterior.

Telef.: 266 569 257
www.museudaluz.org.pt

O curso
“A Aula no Jardim - Ensinar a aprender com a
Natureza”
é uma produção original da
Fundação Calouste Gulbenkian,
acreditado para professores do 1º e 2º CEB
como Curso de Formação pelo CCPFC, com
uma duração total de 15 horas (em 3 sessões
de 6h + 6h + 3h).

Inscrições até 18/Set/2017
Por correio ou mail para o CFAE MARGUA (Vila Viçosa)
(Ver morada e condições no verso)

