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FORMAÇÃO À DISTÂNCIA:

O Urban Sketching na valorização do Património
CONTEÚDOS
Os conteúdos desta oficina relacionam-se com os
programas curriculares do ensino básico, de história e
educação visual, distribuindo-se por três domínios:
Sobre o património;
Noções básicas de desenho: materiais, composição,
forma, volume (luz/sombra/textura), perspetiva e o traço
na relação entre objetos.
Noções básicas de cor e a abordagem de diferentes
técnicas de aguarela.

OBJETIVOS

Sem se saber ver, não se pode “olhar”!
Sem se conhecer não se pode preservar!
O património local está cada vez mais
necessitado de uma valorização que lhe permita
não passar despercebido aos olhos do comum
cidadão e em especial dos alunos do ensino
básico e secundário.
A pressa com que hoje nos movemos nas ruas,
ocupados por pensamentos e muitas das vezes
vendados pela vulgarização da fotografia, tem
permitido que muito do nosso património passe
despercebido aos olhos cada vez mais sedentos
de formas diferentes de olhar.
É nesse sentido que o Urban Sketching surge
como “ferramenta” inovadora na abordagem da
imagem, através do traço e da cor muitas das
vezes subjetivos, mas também inúmeras vezes
sugestivos.
Na escola pública, o património está patente nos
diversos currículos da formação do ensino
básico. A sua abordagem corre no entanto o
risco, se não for dada de forma inovadora, de se
tornar “apenas” em mais um conteúdo
lecionado.
É neste contexto que surge esta proposta de
Oficina de Formação, potenciando o “saber ver”
e o “saber fazer”, de forma a fornecer aos
professores as ferramentas necessárias à
abordagem do património através do Urban
Sketching.

Pretende-se transportar a aula de história e educação
visual para a rua, num “confronto” in loco com o
património local;
Pretende-se familiarizar os professores com um conjunto
de técnicas de Urban Sketching, de forma que estas se
reflitam no enriquecimento das práticas pedagógicas em
sala de aula;
Fomentar o trabalho cooperativo entre professores de
diferentes áreas disciplinares, proporcionando o
enriquecimento real do projeto educativo de cada Escola
ou Agrupamento.

FICHA DA AÇÃO
Formador:
Quim Ferreira
Modalidade:
Oficina de Formação 25+25h
Acreditação:
CCPFC/ACC-106802/19
Público-alvo:
Artº 8º do RJFC - Professores dos Grupos 110, 200,
240, 400, 600
Artº 9º do RJFC (Dimensão Científica e Pedagógica):
Professores dos Grupos Professores dos Grupos 110,
200, 240, 400, 600;
1 Turma:
À distância
Cronograma:
01, 08, 15, 22/Mar (das 18.00h às 21.00h)
17/Abr (das 09.00h às 12.00h e das 14.00h às
17.00h - desenho de rua);
26/Abr (das 17.30h às 21.30h)
(sessões através das plataformas ZOOM e MOODLE)

METODOLOGIAS
Trabalho presencial:
Exposição e debate;
Explicação e exploração de técnicas específicas de Urban
Sketching;
Produção individual recorrendo às técnicas aprendidas;
Trabalho individual e em grupo.
Trabalho autónomo:
Exploração e desenvolvimento de um conteúdo (pré
definido em sessão presencial) sobre o património em
contexto de sala de aula, e em termos de técnicas de
Urban Sketching, sobre o qual será produzida uma
reflexão para análise nas sessões presenciais.
Análise, reflexão e debate sobre as reflexões dos
formandos sobre o trabalho desenvolvido com os alunos
em contexto de sala de aula.

INSCRIÇÕES ATÉ 19/Fev/2021
(por correio, fax ou mail para o CEFOPNA)

