A Natureza
na Viagem de
MagalhãesElcano
(1519-1522)

Seminário com Teresa Nobre de Carvalho, Doutorada em História e Filosofia das Ciências

19 FEVEREIRO 2020

I

18.30-21.30h
Auditório da Escola Secundária Júlio Dantas - Lagos

Seminário: A natureza registada ao longo da viagem de Magalhães-Elcano (1519-1522)
Certificado na dimensão Científica e Pedagógica como ação de formação de curta duração.
Desp. nº 5741/2015, de 29 de maio.

HORÁRIO / DURAÇÃO / LOCAL
19 de fevereiro de 2020 I 18:30-21:30h I 3 horas I Auditório da Escola Secundária Júlio Dantas - Lagos

JUSTIFICAÇÃO DA AÇÃO
Esta iniciativa da Câmara Municipal de Lagos, em parceria com o Centro de Formação Dr. Rui Grácio, visa
dinamizar um conjunto de saberes que se entrelaçam na evocação dos 500 anos da expedição de MagalhãesElcano, explorando-se os relatos de viajantes europeus e realçando-se neles alguns elementos relativos à flora e
fauna tropicais. O tema proposto reveste-se de especial interesse, já que convida a olhar os textos e imagens da
época numa perspetiva global e interdisciplinar e porque solicita competências de curiosidade, informação,
reflexão e cidadania que estão no cerne do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, no quadro do
atual regime de Autonomia e Flexibilidade Curricular.

DESTINATÁRIOS
Docentes de História, HGP, Ciências Naturais e outros professores, técnicos educativos e culturais de
associações, ONG, municípios, centros de investigação e alunos universitários.
OBJETIVOS
Esta ação pretende:
• evocar os 500 anos da expedição de Magalhães-Elcano;
• examinar relatos de viajantes europeus realçando neles
alguns elementos relativos à flora e fauna tropicais;
• analisar a biodiversidade registada por Antonio Pigafetta;
• averiguar as consequências deste relato na ciência do seu tempo;
• salientar a modernidade da visão global do mundo proposta pelo
relato do viajante italiano.

CONTEÚDOS
•
•
•
•

Notas gerais sobre o contexto da expedição de Fernão de Magalhães.
Primeiros registos sobre a natureza tropical nos relatos dos viajantes europeus de Quinhentos.
A biodiversidade registada no relato de António Pigafetta.
Impacto do texto de A. Pigafetta nos tratados botânicos europeus.

METODOLOGIA DAS AÇÕES
Conferência, apresentação de PowerPoint, diálogo e reflexão sobre os tópicos de conteúdo desenvolvidos.

AVALIAÇÃO DA AÇÃO E DOS FORMANDOS
Cada ação/seminário será avaliado mediante um questionário online, obrigatório, a preencher pelos formandos.
Os participantes procedem a uma breve reflexão escrita online sobre a formação desenvolvida e a sua
importância no seu desenvolvimento pessoal e profissional (obrigatória).

FORMADORA
Teresa Nobre de Carvalho
Doutorada em História e Filosofia das Ciências (Universidade de Lisboa)

INSCRIÇÕES ONLINE
Inscrições online até 17 de fevereiro de 2020 no seguinte link:
https://forms.gle/iqA78FSTuTWVwEdz7
Informações: Centro de Formação Dr. Rui Grácio  Sede: Escola Secundária Júlio Dantas, Largo Prof.
Egas Moniz, 8600–904 Lagos  Tel. +351 282 77 09 97  e-mail: centroruigracio@esjd.pt 
URL: http://centroruigracio.esjd.pt/  Facebook: https://www.facebook.com/CFAERuiGracio

