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Título: Voar nas Palavras: A oralidade e o património como agentes educadores
Sinopse: Num mundo globalizado, a nossa cultura e identidade continuam a ser um fator essencial para
o diálogo intercultural, para a coesão social, para o desenvolvimento e para a aprendizagem. Partindo
deste pressuposto o Workshop que propomos centra-se na ideia de património como agente educador.
Procurando, por um lado, dar ferramentas de aproximação e sensibilização ao tema do património
cultural e, por outro, tornar esse conhecimento um instrumento de trabalho que possa ser útil a quem
se dedica à educação e à formação de crianças e jovens.
Através deste Workshop será dado a conhecer um projeto que foi desenvolvido em contexto escolar e
que partiu da ideia de que a aprendizagem e a partilha de conhecimentos devem ser proporcionadas
através de uma construção ativa, envolvendo e estimulando os alunos a participar nesse processo. Foi
um projeto que procurou transmitir o muito que se pode aprender através das práticas e vivências orais
que fazem parte da cultura e que vão passando de geração em geração. Com um melhor conhecimento
da nossa própria cultura torna-se mais fácil compreender a cultura do outro, respeitar as diferenças e
aprender a viver com elas, ficando com bases que nos permitem contribuir para uma boa cidadania no
presente e no futuro.
Com este Workshop procuraremos que se fique sensibilizado com a temática e munido de um conjunto
de ferramentas teóricas e práticas que permitam desenvolver e partilhar ações e atividades com os
alunos, estimulando a sua criatividade e imaginação e promovendo as suas competências e as suas
aprendizagens.
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