
dezembro

 

14

15 a 29 

02|2011

12
20

Bibliotecas Escolares 

BIOS – sessões de trabalho com professores e  
outros agentes educativos e culturais  

Oficinas em contexto de Formação

Durante o mês de novembro os cursos profissionais de 
Técnico de Animação Sociocultural, Apoio à Infância e Apoio 
Psicossocial da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural 
do Rodo (Régua) e o curso profissional de Técnico de 
Animação Sociocultural da Escola Secundária/3 D. Egas Moniz 
(Resende), realizaram com o serviço educativo do Museu do 
Douro as oficinas do Corpo, Camuflagem, Silhuetas e Sombra  
e Mapas em contexto de formação. A partir da realização 
deste programa de oficinas os alunos experienciam 
possibilidades de trabalho com diferentes temas e materiais 
contactando com as práticas e os modos de entender o 
trabalho com públicos diferenciados deste serviço. Após a 
realização de cada oficina segue‐se um momento síntese e 
discussão para averiguar da possibilidade de extensão destas 
práticas às atividades futuras destes alunos.

 
O inverno no Museu do Douro

20, 21, 22, 27, 28 e 29 de dezembro
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Lamego e Régua 

 

A convite dos responsáveis da Biblioteca do Centro Escolar de 
Lamego e da Biblioteca do Centro Escolar de Alagoas – Régua, 
o serviço educativo propõe aproximações entre o corpo, a 
palavra, os livros e as paisagens a diferentes faixas 
etárias e em lógicas intergeracionais.

Para o tempo mais frio, experimentar o corpo e o vídeo; as 
histórias e as construções, os objetos e descobrir que há 
muitas coisas para mexer, fazer e fazer pensar de mais modos.
O inverno no Museu do Douro integra o BIOS – Biografias e 
Identidades. 

As sessões de trabalho do projeto com professores e outros 
agentes educativos e culturais foram dedicadas à exploração 
das tempestades de ideias dos diferentes grupos de trabalho e 
centradas na fotografia como documento afetivo, pessoal e 
cultural.  

DESTAQUE 
Saída de Campo ‐ Visita a Vila Flor 
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