
Encontro sensibiliza para ensinar
e aprender com criatividade
INSTITUTO POLITÉCNICO de Viana do Castelo através da Escola Superior de Educação vai promover
sexta feira a 5ª edição do encontro Ensinar e Aprender com Criatividade dos 3 aos 12 anos

VIANA DO CASTELO

Despertar a discussão promover
a reflexão e a partilha de expe
riências associadas a diferentes

áreas curriculares de intervenção
nos primeiros anos é o que pre
tende a Escola Superior de Edu
cação do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo ESE IPVC
com a 5 edição do encontro
Ensinar e Aprender com Criati
vidade dos 3 aos 12 anos Aini

ciativa que se realiza na próxi
ma sexta feira pretende segun
do a organização sensibilizar a
comunidade educativa particu
larmente educadores de infância

e professores do 1 ° e 2°ciclos
do ensino básico para a impor
tância da criatividade como

uma estratégia inovadora a utili
zar no ensino e aprendizagem
das várias áreas do currículo

Ao longo de um dia a ESE
IPVC irá transformar se num es

paço de informação debate e re
flexão com momentos diferen

ciados de participação e partilha
Do programa constam duas con
ferências plenárias sendo que a
primeira proferida por Maria Je

sus Salina da Universidade de

Santiago de Compostela irá
abordar a Criatividade na Edu

cação da Matemática Joel Cie
to do Instituto Superior de Ad
ministração e Gestão irá na
segunda conferência plenária
falar da Televisão como instru

mento pedagógico da disciplina
de História O programa con
templa ainda várias sessões prá

ticas e uma feira de ideias criati

vas ou seja um espaço que
constitui uma oportunidade de
apresentar ideias e ou materiais
didácticos criados adaptados pe
lo s apresentador es que per
mitam aos participantes explorar
as diferentes áreas do saber para
imaginar criar tocar olhar e jo
gar
De forma a enriquecer ainda

mais este encontro a escola lan

ça o desafio a todos os interessa
dos estudantes professores
educadores investigadores a
proporem apresentarem relatos
de estudos académicos concluí

dos ou em curso experiências de
ensino projectos ideias inova
doras e criativas para ensinar
e ou aprender com criatividade
entre outros
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