Ação de Formação
CONTAR ÁFRICAS!
Os desafios de ensinar História e Geografia hoje. As práticas de ensino sobre
África e a aprendizagem da cidadania no mundo atual
Modalidade: Ação de curta duração
Formadores: Aurora Almada, Carlos Machado e Inês Osório
Local: Lisboa – Padrão dos Descobrimentos
Número de horas: 6 (2 de fevereiro de 2019 das 9.30h às 12.30h e das 14.00h às 17.00h)
Custo da ação: associados: Gratuita / não associados – 20€
Prazo limite de inscrição: 28 de janeiro de 2019

Justificação da ação:
Esta ação, destinada aos docentes dos grupos de recrutamento 200 e 400 para colmatar uma
necessidade apresentar uma nova leitura de África a partir do próprio continente e dos seus
habitantes, formas de poder, organização social e sistemas de representação.
A ação proposta realiza-se num contexto inovador e muito diferente do habitual. É uma ação
pensada integralmente para ser realizada num espaço museológico, o Padrão dos
Descobrimentos, em Lisboa, aproveitando a exposição Contar Áfricas!, que aí estará a ter lugar.
Esta exposição resulta do convite a 43 investigadores, as Associações de Professores de História
e de Geografia e Associações de Afrodescendentes para, cada um, ser curador de uma peça que
caracterize África.
É uma exposição dividida em três módulos – Espaço e Poderes, Conquista e Exploração, Cores e
Símbolos. Cada um deles dirigido e desenvolvido por especialistas na área que são,
simultaneamente, os responsáveis pela elaboração da referida exposição. Serão estes conteúdos
articulados com a observação das peças que servirão o desenvolvimento dos conteúdos de três
dos módulos da ação de formação. Módulos esses que versarão As Geografias de África, As
Histórias de África, O estudo de África e a cidadania.
Pretende-se, com esta ação, fornecer aos formandos ferramentas úteis de trabalho que possam
ser, posteriormente, transpostas para o contexto escolar.

Objetivos:
- Aprender a planificar e visitar uma exposição de forma temática integrada e a organizar
conteúdos de diferentes leituras científicas com contornos de cidadania numa dimensão
pedagógica;
- Refletir sobre a melhor forma de fazer a correspondência entre as aprendizagens desenvolvidas
em aula e aquelas que podem ser adquiridas em espaço museológico integrando-as com novas
conceções, leituras e realidades de estudo;
- Analisar diferentes formas de educar com alguns objetos.

1º módulo / 2 horas
As Geografias de África
- A diversidade geográfica
- A geografia física
- Recursos naturais e sustentabilidades
- Ensinar a Geografia de África
2º módulo / 2 horas
As Histórias de África
- A diversidade histórica
- Reinos e impérios
- Sistemas artísticos e de valores
- A utilização dos habitantes de África: a escravatura
- Ensinar a História de África
3º módulo / 2 horas
O estudo de África e a cidadania
- Um continente mal estudado
- Os programas de ensino e a África
- Educar para a cidadania com África
- África nas escolas e na sociedade atual

