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Ficha da Acção

Designação IV encontro pedagógico do teatro para infância e juventude

Região de Educação Área de Formação A B C D

Classificação Formação Contínua Modalidade Curso de Formação

Cód. Área C12 Descrição Relação Pedagógica,
Cód. Dest. 15 Descrição Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário

Dest. 50% Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo

B.I. 13375095 Nome Carine Pimenta Reg. Acr. CCPFC/RFO-34353/14

Componentes do programa Todas as componentes da ação de formação Nº de horas 18

Formadores sem certificado de registo

Duração
Nº Total de horas 18    Nº de Créditos 0.7

Anexo A

A preencher nas modalidade de Curso, Módulo, DSES e Seminário
Razões justificativas da acção e a sua inserção no plano de actividades da entidade proponente
A sociedade quer comunicar com o agora, o hoje, para o futuro. Sim! É fundamental que se preserve a memória, a
identidade, as tradições, as lendas e histórias, mas é preciso que se construa a renovação da liberdade em cada ser,
que se alicercem estruturas que permitam às crianças e aos jovens um encontro feliz com o imprevisível, com o seu
futuro, que construam responsável e criticamente o mundo onde querem viver. Não será o papel do professor idêntico
ao do ator, que deve estar em cena renovando seu repertório numa dramaturgia em permanente conflito de mudança,
exercitando sua interpretação dos sonhos? Ambos, tanto o ator como o professor, devem exercitar o imprevisível que é
a vida, e transformar os saberes e conhecimentos em aproximações, renovando a cena para desfrutar do
desconhecido e com ele contracenar, construindo futuros.
O ENCONTRO PEDAGÓGICO DO TEATRO PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE não deve ser o espaço reservado para
troca de receitas nem sequer para repassar as ferramentas básicas de metodologias pré-fabricadas que os
professores podem, ou não, acolher como algumas ferramentas aplicáveis e facilitadoras dos planos de aula. Por ser
um ENCONTRO de criadores de sonhos e futuros, de “navegantes do imprevisível”, deve permitir a partilha de
pensamentos, ideias, experiências, contradições.
Assim, se propõe este curso de formação, no formato de encontro pedagógico, onde se partilha espaço,
conhecimento, experiência e técnicas para um desempenho eficaz e inovador das práticas pedagógicas.

Objectivos a atingir
. Promover a reflexão sobre a criatividade dramática na aula como instrumento de livre expressão;
. Discutir as abordagens e estratégias necessárias para incentivar o desenvolvimento da criatividade nos jovens;
. Repensar, através da arte, novos conceitos de vida em sociedade;
. Proporcionar aos participantes técnicas diferenciadas de trabalhar com o conto;
. Discutir e analisar estratégias diferenciadas e inovadores de criação de histórias;
. Promover uma nova abordagem de comunicação com o outro;
. Incentivar a espontaneidade e desenvolver a improvisação;
. Levar o leitor (criança e jovem), através do incentivo da leitura, a querer estabelecer, com o texto literário, uma
participação interativa e dialética capaz de lhe proporcionar a solução dos desafios interpretativos;
. Comparar as conceções tradicionais de aprendizagem de leitura e escrita face à noção de literacia;
. Desenvolver o espirito crítico dos participantes na análise de diferentes situações, para uma consciente tomada de
decisão.
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Conteúdos da acção
Dia 17 de abril de 2017 (9h)

9h 00 - Debate "Ensino pela Arte e pela Vida", com todos os comunicadores
10h30 - Partilha de opiniões
11h00 às 13h00 - Oficina Coletiva (2h)

14h00 às 16h00 (2h) - Oficinas, com a duração de 1 hora cada, em que cada participante escolhe 2 das seguintes
opções:
1) Alegorias Pantagruélicas (Ingrid Dormien Koudeia)
2) Era uma vez... Teatro para e com bebés e crianças pequenas (José Simões de Almeida Júnior)
3) Contar histórias: as ferramentas de trabalho do ator ao serviço dos profissionais da educação (Isabel Pinto)
4) Pássaros na testa (Os Monicreques de Kukas)
5) Semear a Tradição - Festa, Festas: para que vos queremos nós? (Ana Lúcia Palminha e Suzana Branco)
6) Como carregar palavras numa peneira - escrita criativa (Aglaé D´Avila Fontes)

16h30 - Comunicação de Jorge Larrosa Bondia, "Ideia para uma escola pública de Artes" (Espanha)
17h00 - Partilha de opiniões
17h15 - Comunicação de Adelino Calado, "... A Nossa Escola" (Portugal)
17h45 - Partilha de Opiniões
18h00 - Vídeo conferência entre alunos de escolas de Portugal, Espanha e Brasil
18h30 às 19h30 - Espetáculo SAIA DE RODA (Ana Lúcia Palminha e Suzana Branco)

Dia 18 de abril de 2017 (9h)

9h00 - às 11h00 (2h) - Oficinas, com a duração de 1 hora cada, em que cada participante escolhe 2 das opções não
selecionadas no dia anterior:
1) Alegorias Pantagruélicas (Ingrid Dormien Koudeia)
2) Era uma vez... Teatro para e com bebés e crianças pequenas (José Simões de Almeida Junior)
3) Contar histórias: as ferramentas de trabalho do ator ao serviço dos profissionais da educação (Isabel Pinto)
4) Pássaros na testa (Os Monicreques de Kukas)
5) Semear a Tradição - Festa, Festas: para que vos queremos nós? (Ana Lúcia Palminha e Suzana Branco)
6) Como carregar palavras numa peneira - escrita criativa (Aglaé D´Avila Fontes)

11h15 - Comunicação Escola Básica da Ponte, "Experiência Educativa da Escola da Ponte" (Portugal)
11h45 - Partilha de opiniões
12h00 - Comunicação de Ingrid Dormien Koudeia, "A encenação contemporânea como prática pedagógica" (Brasil)
12h45 - Lançamento do Livro "Léxico de Pedagogia do Teatro" da autoria de Ingrid Dormien Koudeia e de José
Simões de Almeida Júnior
12h55 às 13h15 - Partilha de opiniões

14h00 - às 16h00 (2h) - Oficinas, com a duração de 1 hora cada, em que cada participante escolhe as 2 opções
restantes
1) Alegorias Pantagruélicas (Ingrid Dormien Koudeia)
2) Era uma vez... Teatro para e com bebés e crianças pequenas (José Simões de Almeida Junior)
3) Contar histórias: as ferramentas de trabalho do ator ao serviço dos profissionais da educação (Isabel Pinto)
4) Pássaros na testa (Os Monicreques de Kukas)
5) Semear a Tradição - Festa, Festas: para que vos queremos nós? (Ana Lúcia Palminha e Suzana Branco)
6) Como carregar palavras numa peneira - escrita criativa (Aglaé D´Avila Fontes)

16h30 - Apresentações de experiências dos professores inscritos
17h00 - Comunicação de Alice Vieira, "Escrever teatro para os jovens: relato de uma experiência pessoal" (Portugal)
17h45 - Partilha de opiniões
18h00 - Espetáculo "Quem sou eu???" (Azul Diferent, Cao Cercifaf)
18h40 - Comunicação da Cercifaf, "A minha experiência" (Portugal)
18h50 - Entregue do Prémio "Ensino pela Arte e pela Vida"
19h30 - Encerramento

Metodologias de realização da acção
A ação, na modalidade de curso, revestirá o formato de 'encontro pedagógico', a realizar em dois dias, tendo no
primeiro dia uma apresentação com a participação de vários oradores (parceiros), um enquadramento da ação e a
informação sobre a avaliação dos formandos e da ação.
Seguir-se-ão as palestras com oradores/formadores convidados que, para além de partilharem o seu conhecimento
(através de apresentações temáticas), darão o testemunho da sua experiência. Paralelamente estão reservadas
sessões
mais práticas 'oficinas', orientadas por artistas de diferentes áreas.
O dia termina com pequenos espetáculos de teatro. sobre os quais se fará uma reflexão e debate.
Aos formandos está reservada a participação em todos os debates previstos e integrados em cada uma das palestras,
e, no final, ser-lhes-á colocado o desafio de responderem a um inquérito de satisfação, em formato online.
Como trabalho final ser-lhes-á pedida uma reflexão crítica/relatório individual sobre o curso realizado, os
conhecimentos adquiridos e/ou aprofundados e as capacidades desenvolvidas, bem como o contributo e impacto dos
mesmos nas práticas docentes e percursos pessoais de formação.
Será, portanto, do ponto de vista metodológico, usado o método expositivo com recurso a suportes digitais, debate
entre oradores e formandos e reflexão crítica final.
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Processo

Data de recepção 03-11-2016 Nº processo 95253 Registo de acreditação CCPFC/ACC-88725/16

Data do despacho 07-11-2016 Nº oficio 6933 Data de validade 07-11-2019

Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Regime de avaliação dos formandos
De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho
4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10
valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores
abaixo apresentados e respetiva ponderação:

- Envolvimento dos formandos nas atividades/debates e tarefas das sessões – 40%
- Relatório de implementação/projeto/programação (…) – 60%

Nota - As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação.

Forma de avaliação da acção
A avaliação da ação será realizada nos termos dos artº 3º do Despacho 4595/2015, de 6 de maio, através de:

- Questionário aos formandos (online): avaliação da ação, do formador e do CFAE;
- Trabalho/Relatório dos formando(s);
- Relatório do/s formador/es;
- Análise e tratamento dos dados pela Direção do CFAE.

Bibliografia fundamental
- Jorge L. (2004). La experiencia de la lectura. Ensayos sobre literatura y formación. México. 2004;
- Jorge L. (2001). Pedagogía Profana. Ensayos sobre lenguaje, experiencia y subjetividad. Belo Horizonte. 2001;
- Jorge L. (2001). La liberación de la libertad (y otros textos). Caracas. 2001;
- Jorge L. (2003). Estudiar/Estudar. Belo Horizonte. 2003;
- Jorge L. (2004). Entre las lenguas. Lenguaje y educación después de Babel. Belo Horizonte. 2004;
- Jorge L. (2014). Tremores. Escritos sobre experiencia. Belo Horizonte. 2014.
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