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RESUMO
3ª Reunião Transnacional
do Projeto| 31 Maio 2022

O propósito da Reunião Transnacional do
Projeto foi a realização de uma avaliação
interna e a monitorização do progresso dos
trabalhos, assim como a planificação da
disseminação da última fase de
implementação do projeto.

A 31 de maio 2022, realizou-se com
sucesso a 3ª reunião transnacional do
projeto, na pitoresca ilha de Corfu,
Grécia, organizada pela associação sem
fins lucrativos CulturePolis.
O objetivo desta reunião foi a discussão
do progresso do projeto, dos passos
seguintes e, mais especificamente, da
preparação da última fase do projeto.
No decurso dos trabalhos, foram
discutidas em detalhe as atividades do
projeto, assim como o progresso nos
manuais em curso. Foi dado enfâse
particular à planificação do terceiro
manual, iniciado recentemente. Para
esse efeito, foi realizado um workshop
interativo, sob a forma de
brainstorming, ministrado pelo
coordenador do projeto - SPATIA.

Formação Conjunta de Curta
Duração | 1-3 junho 2022
Pensamento Criativo através da Cultura
A cultura possui o potencial único de fomentar os
ideais de uma educação de qualidade, consolidando-os
através das suas formas e práticas, que estimulam o
desenvolvimento cognitivo, encorajam a criatividade e
o pensamento inovador, sensibilizam para a
importância da diversidade cultural, e reforçam
padrões de comportamento propiciadores de paz e
tolerância social.
Em geral, as estratégicas de ensino-aprendizagem
focam-se na importância de adquirir capacidades que
são úteis no mundo do trabalho, mas negligenciam a
necessidade de desenvolver comportamentos
criativos, resilientes e conscientes. Dadas as claras
vantagens de incluir a Cultura nos sistemas
educativos, impõe-se, por isso, uma reforma.
Por este motivo, a formação intitulada Pensamento
criativo através da cultura, que incluiu atividades
práticas e teóricas, pretendeu motivar os professores
a estimularem o pensamento criativo e a capacidade
de resolução de problemas nos seus alunos,
demonstrando a importância desta capacidade no
decurso das suas vidas de estudante e na sua vida
adulta.

Objetivo da formação
conjunta de curta
duração
A formação, com a duração de 3 dias, destinou-se
a professores do ensino secundário e usou
histórias e exemplos da cultura locais como
ferramentas para transmitir criatividade e
pensamento criativo aos alunos.

No segundo dia, o anfitrião foi
o Teatro Municipal e
Regional de Corfu
(DI.PE.THE.), onde os
participantes foram
elucidados sobre o programa
educacional que o teatro
organiza para crianças e
adolescentes. Seguiu-se uma
frutífera e construtiva
discussão sobre o papel do
teatro, enquanto forma de
cultura, no desenvolvimento
da criatividade dos alunos.
Dedicado ao tópico Pensamento Criativo através da Cultura, a
formação consistiu em workshops, apresentações, palestras e
visitas guiadas.
O primeiro dia de formação foi organizado na Biblioteca Histórica
Pública de Corfu, situada na Fortaleza Antiga, onde se realizou um
workshop interativo e uma palestra ilustrativa intitulada "Fazer da
Leitura de Livros um processo de aprendizagem criativa".
O evento foi concluído com uma visita guiada à Fortaleza Antiga a
cargo do Eforato de Antiguidades de Corfu. O objetivo da visita
guiada foi o de aproximar os participantes do património cultural
local, de forma a estimular a eficácia do ensino criativo e,
consequentemente, impulsionar a aprendizagem e o pensamento
criativo dos alunos.

Os participantes tiveram
ainda a oportunidade de
aprender sobre o ensino
secundário grego e de travar
conhecimento com alunos
locais, assim como de trocar
ideias e pontos de vista com
os mesmos.
O terceiro e último dia da
formação realizou-se na
Galeria Nacional -Anexo de
Corfu, e incluiu uma
apresentação e um workshop
sobre Narrativas e Escrita
Criativa nos Museus,
ministrado com sucesso pelo
Curador da galeria.

Os locais onde se realizou a
formação não foram
escolhidos ao acaso; cada
um deles está associado a
uma diferente forma de
cultura (uma biblioteca, um
teatro e uma galeria)!
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