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ENCONTRO

PROGRAMA

20 NOV
ES LUÍS DE FREITAS BRANCO

9:30 – 10:00 
Receção dos participantes

10:00 – 11:30 
Boas-vindas

Apresentação dos resultados do Observatório Oeiras 

Educa+

 

11:30 – 13:30
Workshops Pensar a Escola

Pensar a Escola com o Corpo
Cecília de Lima

Neste workshop pretende-se dar a conhecer algumas 

práticas para aprender a sentir o corpo e a reconhecer 

o mundo através do movimento e de perceções 

sensoriomotoras, para depois podermos refletir sobre 

práticas para o desenvolvimento do “pensamento 

incorporado” na escola, associado a uma inteligência 

mais sensível e dinâmica.

Pensar a escola como comunidade
Sandra Oliveira

Quantas horas passamos na escola, de criança pequena 

ou a ensinar e apoiar a comunidade escolar? Quantas 

ligações (algumas invisíveis) tem cada escola com a 

comunidade envolvente: os bolos que são servidos com 

sorrisos ou histórias de vida, a loja do novo habitante que 

enriquece a vida do bairro, aquele monumento que vigia 

os primeiros namoros, as ruas que se enchem e esvaziam 

com os horários de estudantes, educadores e familiares? 

Um workshop prático e de reflexão, onde a boa conversa 

acompanha uma ferramenta prática: a fotografia na 

comunidade educativa.

Pensar a escola com criatividade
Apigmenta – Rita Luiz e Mariana Wemans

Pretende dar a conhecer outras formas de abordar 

os temas presentes no plano curricular, utilizando 

metodologias que privilegiam o pensamento crítico e 

criativo.

27 NOV
ES CAMILO CASTELO BRANCO

14:00 – 14:30
Receção dos participantes

 

14:30 – 16:30
Workshops Pensar a Escola

Pensar a escola com o corpo
Rita Rato

O workshop assume um carácter essencialmente prático 

e vivencial. Serão apresentados e vivenciados exercícios 

centrados na respiração, no movimento consciente 

e na atenção plena, direcionados para desenvolver 

capacidades como a concentração, a consciência 

corporal e sensorial e também jogos de movimento 

que permitem explorar as relações do corpo com o 

espaço e com o outro. As atividades propostas serão 

experimentadas e discutidas em grupo, de forma a 

contribuir para a sua adaptação aos diferentes contextos 

educativos. 

Pensar a escola com a curiosidade
Ana Pêgo

Combinando a ciência com a arte, pretende-se despertar 

os sentidos e a curiosidade para dar a conhecer a 

vida dos mares e sensibilizar miúdos e graúdos para 

a conservação dos oceanos, nomeadamente para os 

malefícios causados pelos resíduos plásticos.

Pensar a escola com criatividade
Marta Ornelas

Como lidamos com a imprevisibilidade? Somos capazes 

de construir soluções em conjunto? E se a escola não 

fosse aquilo que pensamos que é? Neste workshop os 

participantes são desafiados a encarar a escola como 

um lugar de disrupção e a enfrentar vários desafios que 

estabelecem uma rutura com o previsível. No decorrer 

da sessão, as artes irão inundar o espaço através de um 

apelo aos 5 sentidos.

16:40 – 18:00
Círculos de Conversa 
Pensar a Escola e Ideias para o Futuro

oeiras.educa@oeiras.pt 214 408 770


