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Ficha da Ação

Título Fafe e Camilo Castelo Branco: Paisagem, história, arte e tradições

Área de Formação A - Área da docência

Modalidade Curso de Formação

Regime de Frequência Presencial

Cód. Área Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo

B.I. 5912383    Nome ANTÓNIO GONÇALVES TEIXEIRA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-19575/05

Componentes do programa Todas as componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 5949638    Nome ANTÓNIO JOAQUIM FERREIRA GONÇALVES    Reg. Acr. CCPFC/RFO-16855/03

Componentes do programa Todas as componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Conteúdos

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
Na sequência de outras iniciativas já anteriormente desenvolvidas, com as quais se pretendeu estabelecer uma relação
mais estreita e fundamentada entre o pessoal docente das escolas de Fafe e as raízes culturais do município, espera-se
agora abordar novos aspetos que permitam um conhecimento ainda mais profundo dos locais, personalidades, factos
históricos, marcas arquitetónicas, tradições etnográficas e gastronómicas da região. Parte-se do princípio de que, quanto
melhor se conhece um local e as suas gentes, mais se pode apreciar e amar essa região. Daí também a satisfação com
que se irá, consequentemente, interagir com as crianças e jovens com os quais, como docentes e educadores, iremos
partilhar o nosso tempo letivo e desenvolver ações didático-pedagógicas, bem como desenvolver projetos no âmbito da
flexibilidade curricular.

Objetivos a atingir
Reconhecer a importância de Fafe na obra de Camilo Castelo Branco;
Valorizar o papel dos percursos históricos literários na aprendizagem;
Aprofundar conhecimentos no âmbito da Literatura Infanto Juvenil;
Promover o gosto pelas tradições etnogáficas e gastronómicas da região;
Conhecer potencialidades do património paisagístico e arquitetónico de Fafe
Apreender as consequências para a região do relacionamento entre Camilo e José Vieira de Castro;
Conhecer aspetos significativos da música e teatro românticos;
Reconhecer a influência das atividades lúdicas (jogo do pau) e do folclore na psicologia popular;
Compreender o impacto do estatuto económico e social dos brasileiros de torna-viagem em Fafe.

Duração
Horas presenciais: 25

Nº de horas acreditadas: 25

Cód. Dest. 99   Descrição Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de
Educação Especial
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Conteúdos da ação
O curso de formação decorrerá em 10 sessões, perfazendo um total de 25h. Cada sessão, para além da equipa
formadora, terá um convidado (especialista/investigador) com qualificações relevantes na área para uma maior
exploração/aprofundamento e problematização dos conteúdos em análise e/ou grupos recreativos locais para
demonstrações etnográficas.
1. Conferência: O legado camiliano - 2 horas - Dr. José Manuel Mendes, diretor da Casa de Camilo em Seide, Famalicão;
2. Conferência: Uma panorâmica da novela "Morgado de Fafe em Lisboa" - 2 horas -Dr. Cândido Martins, docente da
Universidade Católica Portuguesa;
3. "Retratos de Camilo" - 2 horas - Representação teatral pelo Grupo Vitrine, de Fafe; Reflexão crítica com a equipa
formadora;
4. Encenação da relação de Camilo com José Cardoso Vieira de Castro, na Casa do Erma, em Passos - 1 hora - Reflexão
crítica com a equipa formadora;
5. Conferência: Literatura Infanto Juvenil - 3 horas - Dr. César Freitas;
6. Conferência: "Um percurso pelas fachadas de azulejo de Fafe" (Que simetrias podemos encontrar nos motivos dos
azulejos de Fafe? Como as classificamos?) - 2 horas - Dr.ª Lurdes Carlos;
7. Conferência "O património florestal e as potencialidades turísticas de Fafe"- 3 horas - Arquiteto Manuel de Sousa;
8. Conferência: Fafe oitocentista - política e tradições - 2 horas - Dr. Artur Coimbra, Câmara Municipal de Fafe;
9. Visita guiada aos principais edifícios/ museus com marcas da arquitetura brasileira em Fafe - 2 horas. Reflexão crítica
com a equipa formadora;
10. Conferência: O papel dos percursos históricos literários na aprendizagem - 2 horas - Dr.ª Helena Pinto;
11. Passos de Camilo em terras de Montelongo, percurso pedestre com recriações etnográficas - 4 horas - Grupo Cultural
"Restauradores da Granja". Reflexão crítica com a equipa formadora.

Metodologias de realização da ação
Abertura da ação pela equipa formadora com a clarificação da forma de funcionamento do curso, dos respetivos conteúdos
e objetivos, bem como do processo de avaliação dos formandos.
As sessões a ministrar serão de cariz teórico e dialógico, essencialmente reflexivas.
Serão aplicadas metodologias que caraterizam os cursos de formação: metodologias expositivas (sessões) e dialógicas
(debates) sendo os conteúdos da ação apresentados por especialistas convidados (conferências), em articulação com a
equipa formadora, a quem caberá moderar os debates no final de cada sessão.
Haverá momentos de recriação histórica com passeio público na cidade, percurso pedestre com mostra etnográfica e
gastronómica em Passos e Golães, assim como uma representação teatral, sempre com a equipa formadora a quem
competirá estabelecer relações e promover o debate.

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, qualidade e participação nas atividades/tarefas das sessões – 40%
- Relatório crítico – 60%
Nota - As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação.

Bibliografia fundamental

Camilo Castelo Branco, O Morgado de Fafe em Lisboa, Opera Omnia, 2009

Cândido Oliveira Martins,

Sérgio G. Sousa e Cândido Oliveira Martins (org.), Leituras do Desejo em Camilo Castelo Branco, Opera Omnia, 2010

Processo

Data de receção 16-11-2018    Nº processo 103375    Registo de acreditação CCPFC/ACC-102349/19
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