2º Curso de Formação de Professores para
a preservação e valorização do Douro
Património Mundial
Julho 18 @ 0:00 - Julho 21 @ 0:00

PRESENTAÇÃO
O Alto Douro Vinhateiro (ADV) reflete hoje, uma paisagem cultural de grande beleza,
resultante, particularmente a partir do Séc. XVIII, da evolução tecnológica, social e
económica associada à produção vinícola.
Esta região envolve treze concelhos (Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Lamego,
Mesão Frio, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, S. João da Pesqueira,
Tabuaço, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa, Vila Real) onde exercem a sua
atividade profissional alguns milhares professores.
Segundo Irina Bokova, diretora geral da UNESCO, os professores desempenham um papel
vital na sensibilização e conservação do património e no despertar das gerações mais novas
para estas problemáticas (UNESCO, 2012).
Tendo por base estes pressupostos, pensamos que, esta iniciativa poderá contribuir para o
desenvolvimento de competências e para a sensibilização dos professores, para a
preservação e valorização do Douro Património da UNESCO, onde é possível um
desenvolvimento territorial sustentado e a promoção de estilos de vida saudáveis.
Naturalmente que a nossa preocupação maior recai sobre os que lecionam nos concelhos
pertencentes ao ADV, no entanto, também serão bem-vindos docentes oriundos de outras
áreas geográficas que considerem que esta formação irá contribuir para o seu
enriquecimento profissional. Desejamos que, no futuro, estes consigam dinamizar
metodologias multidisciplinares inovadoras capazes de motivarem os seus alunos para a
necessidade de adoção de boas práticas.
Consideramos que esta formação se deve destinar aos professores dos diferentes grupos
disciplinares, desde da geografia, história, línguas, ciências naturais, matemática, artes,
educação física, etc, dos ensinos Básico e Secundário, bem como aos profissionais do
Ensino Pré-escolar, uma vez que todos estão ou poderão ser envolvidos nestas
problemáticas de responsabilidade social.

Com este evento pretendemos criar um espaço de formação e atualização, com vista a um
melhor desempenho profissional dos professores das escolas da região ADV, bem como
consolidar o papel da UTAD na região e no país enquanto motor de desenvolvimento, o
qual veio ser reforçado pela recentemente Cátedra UNESCO em “Geoparques,
Desenvolvimento Regional Sustentado e Estilos de Vida Saudáveis”. Neste sentido,
consideramos que a formação contínua de professores se deve orientar por perspetivas
inovadoras, que não utilizem preferencialmente sessões formais mas que valorizem as
atividades de (auto) formação participada e da formação mútua, estimulando uma “reflexão
na prática e sobre a prática”.
Procuramos abordar com os módulos deste 1º Curso temáticas abrangentes, tais como:
– Património Cultural da UNESCO;
– O Douro: Geologia, Geografia, Arquitetura, Biodiversidade, Economia, Ambiente,
Educação para a Saúde;
– Importância da manutenção da classificação do Douro como Património Mundial;
– Estratégias para a preservação e valorização do Douro Património Mundial.

OBJETIVOS
• Valorizar o papel de todos os educadores e professores enquanto agentes fundamentais
na construção de uma aprendizagem apaixonada e criativa;
• Contribuir para a educação patrimonial com uma perspetiva multidisciplinar;
• Sensibilizar para a importância da preservação dos bens patrimoniais como elementos de
reforço da identidade nacional e cultural;
• Conhecer melhor os bens culturais e naturais de valor universal excecional inscritos na
Lista do Património Mundial, com particular destaque para o Alto Douro Vinhateiro;
• Adquirir as competências necessárias para promover a conservação dos bens protegidos
pela Convenção do Património Mundial da UNESCO;
• Proporcionar recursos úteis e diversificados aos professores para que possam realizar
atividades e visitas de estudo com os seus alunos;
• Incentivar o desenvolvimento de iniciativas de aprendizagem com usufruto da natureza
contribuindo para o desenvolvimento de estilos de vida saudáveis.

DESTINATÁRIOS
Professores dos ensinos básico e secundário.

MODALIDADE DE FORMAÇÃO
Curso de formação.

COMISSÃO ORGANIZADORA
Isilda Rodrigues
Maria João Amaral

METODOLOGIAS DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO
Na globalidade os módulos terão um cariz teórico/prático em que será privilegiada uma
metodologia reflexiva sobre a experiência profissional que contemplará essencialmente:
– Trabalho prático em pequeno grupo

– Debate/discussão em grande grupo
– Trabalho cooperativo em pequeno grupo.

CONDIÇÕES DE AVALIAÇÃO
Para a obtenção do certificado é necessário que os formandos assistam a pelo menos 2/3
da duração do curso. A avaliação expressar-se-á de forma quantitativa utilizando a escala
de 1 a 10 valores com base num relatório.
Os critérios de avaliação do relatório são os seguintes:
– critérios formais (10%): extensão (3 páginas A4), tipo de letra (Times New Roman 11),
alinhamento (justificado) e espaçamento (1,5) devendo ser entregue em pdf (por email
para isilda@utad.pt até ao dia 30 de julho de 2018.
– reflexão crítica (90%: 40% + 50%): 1) balanço global da formação, aplicabilidade das
temáticas, contributos para mudanças nas práticas profissionais e sugestões; 2)
construção/estruturação de um recurso didático para implementação em contexto de sala
de aula, tendo por base as aprendizagens adquiridas nos módulos abordados.

CARGA HORÁRIA
25 horas.

CRÉDITOS
1 Crédito.
Registo de acreditação da ação: CCPFC/ACC-100456/18

CORPO DOCENTE
Artur Sá
Clara Bertrand Cabral
Cristina Carlos
Elisa Preto
Isilda Rodrigues
Jorge Azevedo
Maria João Amaral
Teresa Anderson

CONTEÚDOS DA AÇÃO
Apresentamos de seguida os conteúdos que pretendemos desenvolver descriminando o
número de horas para cada módulo:
Módulo 1) Património Cultural da UNESCO – 3H (Clara Bertrand Cabral);
Módulo 2) O Douro: Geologia, Geografia, Arquitetura, Biodiversidade, Economia, Ambiente,
Educação para a Saúde – 8H (Artur Sá, Jorge Azevedo, Cristina Carlos, Elisa Preto);
Módulo 3) Importância da manutenção da classificação do Douro como Património Mundial
– 2H (Teresa Andresen);
Módulo 4) Estratégias para a preservação e valorização do Douro Património Mundial –
4H (Maria João Amaral, Isilda Rodrigues);
Módulo 5) Douro Património Mundial – Saída de Campo – 8H (Elisa Preto, Maria João
Amaral, Isilda Rodrigues).

CARTAZ
<<Ver>>

EMOLUMENTO
Público em geral: 75€;
Alunos ou ex-alunos da UTAD: 50€.

LOCAL
Na UTAD, Complexo Pedagógico, sala a definir.

NUMERUS CLAUSUS
Número Máximo de Participantes por Turma: 50 (mínimo 20).

INSCRIÇÕES
<<Inscrições on line>>
Mais informações contactar telf.259350541, ou via mail xazevedo@utad.pt.

REGRAS DE INSCRIÇÃO
As candidaturas são formalizadas através do preenchimento da ficha de candidatura (online no link acima indicado) e da entrega dos seguintes documentos:
· Comprovativo de pagamento original do emolumento;
por uma das seguintes formas:
· Presencialmente, nas instalações do Gabinete de Formação;
· Por e-mail xazevedo@utad.pt
· Por correio – Gabinete de Formação da UTAD, 500-801 Vila Real.
Só serão consideradas as candidaturas com os dados devidamente preenchidos e mediante
a entrega dos documentos acima mencionados.
O pagamento pode ser efetuado por:
· Cheque à ordem da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro;
· Transferência Bancária – IBAN PT50 0018 000346205068020 22
Os formandos deverão fazer prova do pagamento devido (ex: talão de transferência
bancária).

