Conceitos a trabalhar
- Chão da Educação: encontro; dinâmicas; ideias; saber
fazer; debate; construção de projetos; construção de
confiança, de afetos, de bem estar; construção de pontes;
construção de comunidades de aprendizagem; mostra de
trabalhos; partilha.
- Participação; colaboração; voluntariado; parcerias.
- Educação; arte; cultura.
Com a colaboração das “Escolas em Transição”
(*)Recomenda-se que cada um contribua com um elemento para o almoço que pode ser fruta, bebida fresca sem ser
alcoólica ou um conduto simples.
Recomenda-se que venha prático (poderá ser convidado a
fazer algum movimento ligeiro)

Ana Maria de Abreu Fernandes

Programa:

Turno da manhã:

9:30-11:00 – Alguns alunos das turmas 12.º PB1 e
2 dos Cursos Profissionais de Multimédia e de
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos
apresentam coletivamente os trabalhos realizados
na disciplina de Área de Integração – tema, 3.1 O
Homem e a Terra (Módulo 5) e tema 1.1 – A
construção do Conhecimento ou o Fogo de Prometeu (Módulo 6).
9:30 – Encontro da educadora com as turmas 12.º
PB1 e 2, na sala LI5.

NAVE das IDEIAS
29 de Junho de 2017

Pretende-se habitar simbolicamente a NAVE por um
dia com um programa para o efeito como forma de
sensibilizar a existência deste espaço. Este programa
preencherá necessidades de cariz pedagógico, participativo, de diversão e criativo.

Programa:
Turno da manhã:

9:40 - Pegada Dinossáurica – deslocação do público
constituído pelos visitantes, pelos alunos e pela
organizadora da sala de aula até à NAVE: Saída
simbólica da sala de aula
9:45 - Entrada em A NAVE que se encontra preparada
para acolher os visitantes.
9:50 - Dentro de A NAVE estão alguns alunos que
reproduzem pequenos textos, uma frase dos seus
trabalhos.
10:00 - Reúnem-se as pessoas à volta das mesas
onde estão os trabalhos dos alunos e os livros dos
conteúdos dos temas;
10:30 – Dinâmica com os
presentes que inclui World-café
11:35 – 12:15 - partilha dos trabalhos
11:30 – 13:00 - Ana Fernandes dinamiza uma apresentação partilhada da metodologia adotada com a
audiência.

Em paralelo
9:30 – 13:00 - O aluno Alexandru Berinde do 12.º PA
– Técnico de Apoio à Gestão Desportiva pinta o painel
da NAVE com graffiti, “A NAVE DAS IDEIAS"
9:30 – 17:30 - Cada participante e frequentador do
espaço da ESAR nesse dia, poderá escrever uma ideia
para o espaço escrevendo-a num post-it e colocando
o mesmo num quadro portátil para o efeito.
13:15 - 14:30 - Almoço partilhado *

Turno da tarde:
14:00 – 17:30 - O aluno Alexandru Berinde do 12.º
PA – Técnico de Apoio à Gestão Desportiva pinta o
painel da NAVE com graffiti, “NAVE DAS IDEIAS"
(Continuação)
14:30 – 15:30 - A Associação de Estudantes faz o
balanço das atividades do ano letivo 2016/17
16:00 – 17:30 - Ana Fernandes apresenta um
esboço sobre a sua ideia para o espaço de A NAVE.
16:15 - Dinâmica da árvore do Valores que admite
várias fases e apresentação das ideias para A NAVE
para dar continuidade a partir do próximo ano
letivo.
Ao longo do evento, os alunos de MultiMédia farão
o registo fotográfico e fílmico.

