Notas: é possível a inscrição sem alojamento ou refeições, com o custo de
€25. No entanto, chama-se a atenção para o facto de o local da formação
nos dias 11 e 12 de outubro ser isolado e distante de povoações, o que
diﬁculta o acesso a outros alojamentos e a restaurantes, pelo que aconselhamos a inscrição que inclui o alojamento.
Os parAcipantes devem trazer computador portáAl (se possível com
Adobe Photoshop instalado) e máquina fotográﬁca.
O pagamento deverá ser feito no acto da inscrição, por cheque ou transferência bancária para o IBAN:
PT50.0035.0147.00045255431.06
(EDIA - Caixa Geral de Depósitos) e comprovado com o envio de respec8vo talão.
A inscrição deverá ser enviada, por fax, e-mail ou correio postal, para o
CFAE MARGUA (Vila Viçosa), assim como o talão comprova8vo da transferência bancária/cheque. (ver contactos abaixo).
A selecção dos formandos será realizada em função da entrada da inscrição nos serviços do CFAE MARGUA, validada com o respecAvo talão comprovaAvo do pagamento, sendo que o curso se realizará com um mínimo
de 18 e um máximo de 25 parAcipantes.

Inscrições até 08/Out/2014
Por correio ou mail para o CFAE MARGUA
CFAE’s ALENTEJO:

CFAE ALENTEJO LITORAL (Santiago do Cacém)
CFAE BEATRIZ SERPA BRANCO (Évora)
CFAE CEFOPNA (Portalegre)
CFAE MARGENS DO GUADIANA (Beja)
CFAE MARGUA-Entre Mármore e Água (Vila Viçosa)
CFAE PROF’SOR (Ponte de Sor)
CFAE TERRAS DE MONTADO (Mértola)

Centro de Formação MARGUA
Escola Secundária de Vila Viçosa
Tapada do Reguengo
7160 VILA VIÇOSA
Telef. 268 889 146
E-mail: cfmargua@gmail.com

EXPERIÊNCIAS FOTOGRÁFICAS: OLHAR, DECIDIR, ENQUADRAR... CLICK!

*Alojamento em quarto múl8plo, no Parque de Natureza de Noudar.
**Inclui: alojamento em quarto múl8plo no PNN; almoço e jantar 11/
outubro; pequeno-almoço 12/outubro; almoço 25/outubro. Não inclui
almoço de domingo 12/outubro, mas o mesmo pode ser preparado mediante reserva prévia (através de pnoudar@edia.pt, até 8 de Outubro).

Educ. de Infância e prof. do Ens. Básico e Secundário e Ed. Especial

Os parAcipantes devem trazer computador portáAl e máquina fotográﬁca

EXPERIÊNCIAS FOTOGRÁFICAS: OLHAR, DECIDIR, ENQUADRAR... CLICK!

Nome: ______________________________________________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
CP:
____________ - _______
Localidade:
___________________________________________________
Telefone:
________ ________ ________
Telemóvel: ________ ________ ________
BI:
_________________________
NIF _____ _____ _____ (para efeitos de emissão de recibo)
E.mail: _________________________________________________@___________________________________________________
Data de Nascimento:
_______/_______/_______

ANEXAR COMPROVATIVO DE PAGAMENTO

Agrupamento/Escola: _________________________________________________________________________________________;
Local: _____________________________________________________________________________________________________;
Nível de Ensino: __________________________ ; Grupo de docência: ____________
Grau académico: ___________________________________________________________
Vínculo: ____________________________________________________

Inscrição:
- €40 inscrição com alojamento (na noite de 11 de outubro; inclui Pequeno Almoço)*
- €80 inscrição com alojamento e refeições incluídas**

EXPERIÊNCIAS
FOTOGRÁFICAS:
OLHAR, DECIDIR, ENQUADRAR...
CLICK!
Uma iniciativa de:

Equipa de formadores:

Maria João Carvalho
Hugo Barata

Em parceria com a:

Curso de Formação - 15 h
Ed. de Infância, Prof. do Ensino Básico e
Secundário e Ed. Especial
CCPFC/ACC-Em acreditação

EXPERIÊNCIAS FOTOGRÁFICAS: OLHAR, DECIDIR, ENQUADRAR... CLICK!
Esta edição decorrerá no Parque de Natureza de Noudar
(Barrancos) e no Museu da Luz (Mourão), tendo como cenário o potencial fotográﬁco de duas diversas e impressionantes paisagens naturais
e culturais do Alentejo: no Museu da Luz o contacto com o espelho de
água de Alqueva e com uma história inédita de transﬁguração da paisagem; no Parque de Natureza de Noudar a imersão na natureza e na
rudeza de um lugar de caracterís8cas únicas.

PROGRAMA:
Organização administra8va/pedagógica:

Centros de Formação de Associação de
Escolas do Alentejo
Numa época em que a facilidade de acesso a disposi8vos captadores de imagens parece ter banalizado a
fotograﬁa, este curso pretende reequacionar a forma
como nos relacionamos com a imagem ﬁxa e com o
documento fotográﬁco, reorientando o olhar e focando
a atenção na intenção que precede o gesto, que conduz
à ﬁxação de um brevíssimo momento no tempo: a decisão antes do click!
É um curso que procura u8lizar o universo tecnológico ao nosso dispor, e o universo da imagem dominado pela população jovem nas suas redes de comunicação, providenciando ideias e know-how para a u8lização deste universo como veículo de construção e par8lha de conhecimentos cria8vo e fruQfero em contexto
escolar, cons8tuindo uma ferramenta para a criação de
projetos transdisciplinares variados e es8mulantes.
Conceção e orientação:
Maria João Carvalho, Hugo Barata
O curso, com 15 horas, está creditado para educadores de infância, professores do ensino básico e secundário e professores de educação especial ao abrigo do
protocolo de colaboração com os CFAE do Alentejo.

O curso ‘Experiências Fotográﬁcas’ é uma
produção original da Fundação Calouste Gulbenkian.

Maria João Carvalho
Hugo Barata
de profundidade na mediação cultural e na educação arQs8ca.
Par8cipou na úl8ma edição do projecto inovador 10x10, Programa
Gulbenkian Educação para a Cultura e Ciência, Fundação Calouste
Gulbenkian.
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Sessão I, Parque de Natureza de Noudar
11 de outubro 2014, 10h-17h30 [pausa para almoço 13h3015h]
Sessão II, Parque de Natureza de Noudar
12 de outubro 2014, 10h-13h
Sessão III, Museu da Luz
25 de outubro, 10h-17h30 [pausa para almoço 13h30-15h]

Público-alvo:
Ed. de Infância, Prof. do Ensino Básico e Secundário e Ed.
Especial e público em geral
(Par8cipantes: mínimo 18 e máximo 25)

Os Formadores:
Maria João Carvalho começou os seus estudos de fotograﬁa na
Escola ArQs8ca António Arroio. Depois de trabalhar como designer
para o Ins8tuto de Formação Bancária, licenciou-se em Artes VisuaisMul8média pela Universidade de Évora e especializou-se em fotograﬁa
na Academia de Artes de Enschede, Holanda.
Encontra-se a terminar a dissertação sobre fotograﬁa enquanto
metodologia par8cipa8va no Mestrado em Arte e Comunicação na
Universidade Nova de Lisboa.
Trabalhou como assistente de Daniel Blaufuks, em 2007, e foi nomeada para a shortlist dos Jovens Criadores na área de fotograﬁa. Trabalhou na fotograﬁa em cinema de animação de volumes para curtasmetragens e séries infan8s. Desde de 2008, desenvolve projectos de
educação arQs8ca na Cinemateca Júnior, EGEAC e Fundação Calouste
Gulbenkian. Em 2010, através do programa Inov-arte, da Direção-Geral
das Artes, desenvolveu um projecto de cinema de animação e educação no The Anima(on Workshop, Dinamarca. Desde 2011, colabora em
diferentes projectos como videasta e fotógrafa.
Hugo Barata vive e trabalha em Lisboa e é ar8sta visual, mediador
educa8vo e curador independente. O seu trabalho como ar8sta e curador independente tem sido produzido em ins8tuições museológicas de
relevo e plataformas alterna8vas. Desenvolve um trabalho extenso e

1 turma:
Parque de Natureza de Noudar - Noudar - Barrancos)
e Museu da Luz - Aldeia da Luz - Mourão
As sessões de formação decorrerão:
11 e 12 de Outubro (PNN)
e 25 de Outubro (ML)

Museu da Luz
Parque de Natureza de Noudar
www.museudaluz.org.pt
www.parquenoudar.com
Largo da Igreja de N. Sra. da Luz
Apartado 5
7240-100 Mourão
7230 909 Barrancos
tel. 266 569 257
tel. 285 950 000 | fax 285 950 001|
infomuseudaluz@edia.pt
pnoudar@edia.pt
GPS Lon -7.381645 Lat 38.344322 GPS Lon -7.039624 Lat 38.175501

