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FORMAÇÃO À DISTÂNCIA:

As práticas filosóficas e artísticas para formar novos cidadãos
CONTEÚDOS

“Porque é que existimos?” (Catarina,7a);
O que é normal para uns é estranho
para outros? (Artur,10); “Se criarmos
uma coisa e gostarmos de uma coisa,
dizemos que ela é bela?” (Omar,7).
Para aprender a escutar estas e outras
interrogações filosóficas das crianças é
necessário ultrapassar barreiras bem
traçadas da racionalidade adulta. Tratase de sensibilizar os formandos para o
novo, o inesperado e o imprevisível que
a Infância trás consigo. A criança, com
todas as suas perguntas metafísicas,
ontológicas, éticas e estéticas, i.e., as
perguntas fundamentais do ser humano,
convida–nos a entrar no território do
espanto filosófico, (que é também
artístico).
Como acolher as suas perguntas?

FICHA DA AÇÃO

1. Apresentação de diferentes metodologias
relacionadas com a prática da Filosofia com
Crianças e, a sua relação com as Artes e a
Cidadania
2. A Infância pensada pelos filósofos da
antiguidade. Outras infâncias afirmadas
pela Filosofia contemporânea.
3. O território do espanto filosófico e os
porquês na Infância. Apresentação de um
trabalho artístico e multidisciplinar,
englobando a prática da Filosofia com
Crianças: E se tudo fosse amarelo?, da
artistas Sílvia Real com Grupo 23: Silêncio!
4. Exercícios práticos de Filosofia com
Crianças, em articulação com a Arte.

OBJETIVOS

Formador:
Rita Pedro
Modalidade:
Curso de Formação - 12h
Acreditação:
CCPFC/ACC-108753/20

Público-alvo:
Artº 8º do RJFC - Grupo de recrutamento 410
Artº 9º do RJFC (Dimensão Científica e Pedagógica):
Grupo de recrutamento 100 e 110
1 Turma:
Formação à distância através das Plataformas ZOOM
e MOODLE
Cronograma:
Presencial: 03/Out (06h - das 09.30h às 12.30h e das
14.00h às 17.00h
A distância: 15, 22/Out; 05 Nov (sessões de 02h, das
17.30h às 19.30h)

 Enquadrar historicamente as diferentes
práticas e metodologias da Filosofia COM
e/ou PARA crianças

 Problematizar o conceito de Infância
 Sensibilizar para uma escuta atenta e
cuidada das perguntas das crianças,
considerando a sua dimensão filosófica e
o seu potencial criativo

 Potenciar a construção de novas
dinâmicas relacionais a partir dessa
escuta

 Proporcionar alguns exercícios filosóficos,
recorrendo às ferramentas artísticas

INSCRIÇÕES ATÉ 01/Out/2020
(por correio, fax ou mail para o CEFOPNA)
Aos formandos que preencherem os requisitos legais adequados, serão pagas as deslocações, de acordo com o estipulado na Lei

