
 

17:30h – 21:30h                                              

EB das Naus 

 

Coordenação: 

Teresa Teófilo 

 

 

DANÇAS DO MUNDO – 20/10 /2014  - Isabel Baptista 

CADERNO DE VIAGENS – 30/10/2014 – Mara Taquelim 

RELIGIÕES e VIVER JUNTOS – 06/11/2014 - Teresa Teófilo 
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[WORKSHOPS] CIRCOVOANDO 

 

06 OO  2014 

 

Os workshops Circovoando surgem em continuidade com a Oficina de Formação em 

Educação Intercultural para Educadores de Infância e Professores do 1ºCiclo – 

“Circovoando o mundo, Direitos da Criança, Interculturalidade e Desenvolvimento 

Sustentável”, realizada no ano lectivo passado. 

Ao longo da oficina foram abordados vários temas transversais que, devido ao 

extenso programa, não foi possível desenvolver e explorar a sua aplicabilidade na 

gestão intercultural do currículo. A proposta dos workshops Circovoando surge 

então como uma oferta temática, ancorada na Interculturalidade e na Criança.  

Pretende-se abarcar os seguintes temas: Danças do Mundo, Desenho e Caderno de 

Viagens, Religiões e Saber Viver Juntos. Serão abordados de um modo criativo, 

numa base de trabalho colaborativo e participativo, visando o envolvimento e 

motivação dos professores. 

 

  

- Contribuir para uma gestão intercultural do currículo; 

- Desenvolver estratégias pedagógicas pela criatividade e expressões artísticas; 

- Partilhar o prazer de conhecer outras culturas através da dança, das viagens, dos 
símbolos; 

- Motivar para uma exploração dialógica e inclusiva do tema das religiões; 

- Fortalecer o direito da Criança de aprender num ambiente positivo, igualitário e 
estimulante.  

- Motivar os professores para a inovação e transformação do processo ensino-
aprendizagem. 

 

 

Professores dos 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico e agentes educativos e culturais que 

trabalhem com crianças.  

OBJECTIVOS 

 

APRESENTAÇÃO 

 

PÚBLICO - ALVO 

 



[WORKSHOPS] CIRCOVOANDO 

 

 

Dancemos. Dancemos em círculo, a pares, ao som de diferentes sonoridades e de 
línguas diversas. Assim conheceremos o património imaterial de diferentes países, 
suas histórias e ritmos. As músicas das danças praticadas serão oferecidas aos 
participantes. Trazer roupa e calçado confortável. 
Formadora: Isabel Baptista 
Desde a infância ligada às danças tradicionais pelo viés dos avós maternos. Estagiou Danças do 
Mundo em França, Espanha e Portugal com professores de nacionalidades diversas. Começou a 
ensinar danças em 1993 a jovens adultos, prosseguindo nas escolas com crianças entre os 3 e 11 
anos. Trabalhou com jovens portadores de deficiência, adultos independentes e encontra-se 
actualmente envolvida em projectos de dança com seniores de várias condições. 
 

 

É um convite à reflexão sobre cadernos de viagem e a sua integração na prática 
lectiva. Iremos construir um modelo simples de caderno e nele criar registos gráficos 
a partir de propostas apresentadas. 
Formadora: Mara Taquelim 
Licenciada em Artes Plásticas - Escultura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 
(FBAUL) em 1989. Mestrado em Desenho pela FBAUL em 2009. Leccionou em Lisboa, Ilha do Pico 
(Açores) e Lagos. Actualmente é professora na Escola Secundária Júlio Dantas. Partilha o ensino 
com a paixão pelo desenho. Tem vindo a fazer trabalhos esporádicos na área do design gráfico e 
ilustração. Dedica-se aos registos diários e participa nos encontros regulares de uma oficina de 
desenho orientada por Susana de Medeiros (Tertúlia – Associação Sócio-Cultural de Aljezur). 
 

 

Viajando pelo mundo, vamos revisitar características das principais religiões. 
Reflectir sobre as dificuldades em abordar o tema. Valorizar o conhecimento sobre 
as religiões como pilar de uma desejável convivência inter-religiosa e pluralista. 
Procuraremos ser “fazedores de pontes” e encontrar abordagens várias ao tema.  
Formadora: Teresa Teófilo 
Professora de Inglês no Ensino Básico. Mestrado em Relações Interculturais. Formadora na área de 
Educação Intercultural. Fez voluntariado internacional em África e Ásia. Gosta de sair da sua zona 
de conforto. Interessa-se por filosofias e práticas orientais e sua integração em meio escolar. 

 
I INSCRIÇÕES I  
Preencher ficha de inscrição on-line até 16/10/2014, na página web do Centro de 
Formação Dr. Rui Grácio: http://centroruigracio.esjd.pt/ 

I INFORMAÇÕES E CONTACTOS I   
Centro de Formação Dr. Rui Grácio  Sede: Escola Secundária Júlio Dantas, Largo Prof. 
Egas Moniz, 8600–904  Lagos     Tel. +351 282 77 09 97       Fax. Tel. +351 282 77 09 98     
   e-mail: centroruigracio@esjd.pt    URL: http://centroruigracio.esjd.pt/    
   Facebook:  https://www.facebook.com/CFAERuiGracio 

WORKSHOP  “CADERNO DE VIAGENS” 

 

WORKSHOP  “RELIGIÕES & SABER VIVER JUNTOS” 

 

WORKSHOP  “DANÇAS DO MUNDO” 
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