WORKSHOP
Novas tecnologias, novas metodologias no ensino:
Apresentação da Aplicação móvel TeachOUT
Naturtejo UNESCO Global Geopark
Monsanto, 11 de maio de 2019

11 de maio

Posto de Turismo de Monsanto e Rota dos barrocais
Morada: Rua Marquês da Graciosa; 6060-091 Monsanto

9h00

Saída de Autocarro de Castelo Branco em direção a Monsanto (com os
docentes que se inscreverem para serem transportados no autocarro)

9h30

Paragem do autocarro em Idanha-a-Nova (para recolher os docentes que se
inscreverem para ser transportados no autocarro)

10:00 – 10:30

Receção de boas vindas com geobiscoitos & café no Posto de Turismo de
Monsanto.

10h30 – 10h50

Apresentação tórica:
“Projeto ESTEAM - Enhancement of School TEAching Methods by linking
between schools, experts and geoparks in combination with outdoor activities
and ICT technologies (Desenvolvimento de novas metodologias pedagógicas
através da ligação entre escolas, especialistas e geoparques combinando
atividades ao ar livre e novas tecnologias).

10h50- 12h00

Apresentação teórica:
“A Aplicação móvel TeachOUT – jogo de ciência ao ar livre e suas
potencialidades enquanto recurso educativo a ser usado em aulas
interdisciplinares ao ar livre.

12h00 – 13h15

Almoço no Restaurante “Adega Típica o Cruzeiro”.
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13h30 – 15h30

Atividade prática:
A App TeachOUT aplicada ao geomonumento Monte-Ilha de Monsanto.
Realização do percurso Pedestre “Rota dos Barrocais” - uso da Aplicação
TeachOUT (Jogo de ciência ao ar livre) resultado do Projeto ESTEAM. (Saída de
Campo com percurso de cerca de 2km).

15h30 – 16h30

Atividade teórico-prática:
Análise dos resultados por equipas e conclusão dos trabalhos (Posto de
Turismo).

16h30 – 16h45

Despedida com geobiscoitos & café.

17h00

Saída do autocarro de Monsanto em direção a Castelo Branco (com os
docentes que se inscreverem para serem transportados no autocarro)

NOTAS:
1. Os participantes deverão trazer smartphones e/ou tablets para usarem durante o workshop;
2. Os participantes deverão trazer roupa e calçado confortável adequado a trilho pedestre em
terra batida, água, chapéu e protetor solar (ou casaco impermeável e guarda-chuva, caso as
condições meteorológicas o exijam).
3. Sairá de manhã, de Castelo Branco, em frente à Escola sede do Agrupamento Nuno Álvares
um autocarro que fará uma paragem em Idanha-a-Nova, junto à Escola sede do
Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro e depois dirigir-se-á a Monsanto. No fim do
Workshop regressará a Castelo Branco.
4. Os participantes caso pretendam usufruir do autocarro deverão assinalar essa opção na ficha
de inscrição.
5. Caso existam docentes que não se deslocam a partir de Castelo Branco, nem de Idanha-aNova, mas de outro local do território Naturtejo deverão assinalar na ficha de inscrição a
partir onde se deslocarão em veículo próprio, e nestas situações a Equipa do Geopark
Naturtejo entrará em contacto com o docente.
6. O formulário da ficha de inscrição deverá ser preenchido e submetido até dia 6 de Maio de
2019.
7. O workshop tem número de participantes limitado a 40 docentes.
__________________________________________________________________________________
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