
 

Promotores 
Inscrições para todo o público em:   

www.cfaebn.com 
 
 
 
Encontro creditado pelo CCPFC para Educadores de Infância e Pro-
fessores dos Ensinos Básico e Secundário de todas as áreas discipli-
nares (CCPFC/ACC-75035/13 ), com 15 horas, conferindo 0,6 crédi-
tos. 

Inscrições | Encontr@rte | 2014 

Mais informações: http://encontrarte2014.blogspot.pt 
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Arte com o PatrimónioArte com o PatrimónioArte com o Património   

Objetivos do Encontro 

 Fomentar o conhecimento e reflexão em torno da temática 

do Património Material e Imaterial na relação pedagógica 

com as diferentes áreas disciplinares e em dinâmica com 

as comunidades escolares; 

 promover a interdisciplinaridade; 

 dinamizar um conjunto de workshops e conferências, as-

sentes na partilha de ideias, práticas e reflexões, coorde-

nados por formadores de reconhecido mérito e excelência; 

 fomentar uma visão de colaboração e reforço da valoriza-

ção profissional dos docentes e da comunidade escolar no 

contexto local; 

 sensibilizar para o desenvolvimento de projetos anuais 

integrados em redes de trabalho entre escolas, museus, 

centros de ciência e arte, centros de investigação; 

 capacitar os docentes para desenvolver ações e projetos 

de intervenção artística, pedagógica, científica e performa-

tiva no contexto escolar; 

 favorecer a partilha de experiências, bem como a reflexão 

e a partilha de dúvidas e receios associados à intervenção 

nesta área. 

Este encontro surge num ano de reflexão sobre a importância 

e valorização do Património visto como um elemento estruturante 

para uma pedagogia do conhecimento local e nacional dos valo-

res, identidades e interdisciplinaridade. Neste sentido, o CFAE 

Bragança Norte vai dinamizar o Encontr@rte | 2014, na sequên-

cia dos eventos realizados em Lisboa, Porto e Aveiro, abrindo um 

caminho inovador, ao reunir todas as áreas disciplinares, numa 

lógica de apropriação prática da flexibilidade cognitiva, para (re)

descobrir, por todas as formas, e conhecendo projetos de exce-

lência, uma leitura nova e uma dinâmica sobre novas aborda-

gens de ensino, partindo de diferentes formas de olhar e ver o 

património material e imaterial, local e nacional. 

Trata-se de um projeto dinamizado pela parceria entre a Raiz 

Editora, o Museu do Abade de Baçal, o Centro de Arte Contem-

porânea Graça Morais e o Centro de Formação da Associação 

de Escolas de Bragança Norte,  apoiado pela Caixa de Crédito 

Agrícola e Mútuo da Região de Bragança e Alto Douro, pela Câ-

mara Municipal de Bragança e pela União de Freguesias da Sé, 

Santa Maria e Meixedo.  

Na senda da dinâmica criada para o projeto Raiz d'Ideias 

que, em 2013/2014, lançou as bases para um trabalho criativo, 

contínuo e continuado, este encontro visa estabelecer pontes 

através de práticas pedagógicas e projetos inovadores entre a 

Ciência, a Arte, o Conhecimento, a Escola e o Património Históri-

co, Cultural, Imaterial e Científico.  
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Data de encontro : 9 e 10 de maio de 2014 
Local : Auditório Paulo Quintela - Bragança 

 

13h00 - Receção aos participantes. 

 

14h30 - Como nasce uma ideia? 

               Sessão de Abertura 

              (Representantes Oficiais) 

 

15h00 - Performance/Arte 

               Histórias de outros Tempos e Lugares 

               Leonor Afonso 

 

15h30 - Intervalo 

 

16h00 - Primeira Conversa  

              «Encontros de Pensamentos, Perguntas e 

Curiosidades» 

              Jorge Costa - Centro de Arte Contemporânea 

Graça Morais 

              Joana Andrade - Espaço Corpo 

              Vitor Tavares - Não-Lugares na Cidade do 

Porto 

              Moderadora: Cecília Falcão 

 

17h00 - Intervalo / Coffee Break 

 

17h15 - Performance/Arte 

                                                    Fiandeira 

   Projeto Faunas 

Isabel Fernandes Pinto 

                                               
20h00 - Fecho do Primeiro Dia. 

 

14h30 - Performance/Estórias e Segredos 

Histórias de outros Tempos e Lugares 

Leonor Afonso 

 

15h00 - Segunda Conversa  

«Encontros entre a Ciência, a História e a Literatu-

ra» 

Marta Ribeiro - Museu Arqueológico de São Miguel de 

Odrinhas 

Dulce Ferreira - Fábrica Centro de Ciência Viva de 

Aveiro 

Vânia Meleiro - Museu Nacional da Imprensa 

Moderadora: Luísa Lopes 

 

16h00 - Intervalo / Coffee Break 

 

16h30 - Terceira Conversa  

«Encontros entre a Palavra, a Imagem e a(s) Cultu-

ra(s)» 

Catarina Aleluia/Diana Silva - Casa das Histórias Pau-

la Rego 

Fernanda Santos - Artista Plástica 

Ana Maria Afonso - Museu do Abade de Baçal 

Moderador: António Luís Ramos 

 

17h30 - Apontamento Musical pelos alunos do Conser-

vatório de Música de Bragança 

 

18h30 - Encerramento 

 

9h00 - Oficinas de Exploração Criativa 

Um Herói. Um Astro 

(História e Arqueologia) 

Marta Ribeiro 

 

Corpo Paisagem 

(Dança, Arquitetura e Natureza) 

Joana Andrade 

 

Fio de Criatividade 

(Processo Criativo) 

João Lima/Leonor Afonso 

 

Experimentar a Arte 

(Educação e Arte) 

Catarina Aleluia/Diana Silva 

 

Lugares e Não-Lugares 

(Fotografia) 

Vitor Tavares 

 

Boas abertas com possibilidade de precipitação 

(Ciência e Arte) 

Dulce Ferreira 

 

13h00 - Almoço livre 

Sexta-feira ( 13h00 / 20h00 ) 
9 de maio de 2014 

Sábado ( 9h00 / 13h00 ) 
10 de maio de 2014 

PROGRAMA 

Apoios: 

Sábado ( 14h30 / 18h30 ) 
10 de maio de 2014 

Promotores: 


