OFERTA
FORMATIVA

O que é a Associação de Ideias?
A educação está presente em qualquer contexto formal ou
informal, enquanto processo que visa o pleno desenvolvimento
(pessoal, social e profissional) e inserção na comunidade, das
crianças, jovens ou adultos. Quer seja em casa, de pais para filhos,
quer seja no trabalho, de profissionais para crianças ou jovens,
todos agimos com uma pedagogia orientada para o
desenvolvimento de competências.
As propostas que se apresentam partem desta base e, embora
algumas sejam inicialmente pensadas para um público-alvo
específico, facilmente podem ser transformadas para outros
públicos com as devidas adaptações. Pretendemos desta forma
veicular que a educação e a formação são transversais a todos os
contextos de vida e papéis neles desempenhados.
Assim, todas as oficinas que se apresentam podem ser
transformadas em “micro-formações”, articuladas e transversais,
de cerca de 3 horas de duração cada, dirigidas a profissionais de
educação, técnicos, famílias e estudantes no sentido do
desenvolvimento das suas competências profissionais e pessoais.
Reafirmamos também a nossa disponibilidade para estruturar
formações à medida das necessidades de cada entidade.
Acreditamos que a educação é acima de tudo “saber fazer” e
neste sentido todas as nossas propostas são práticas e de partilha
vivencial e de reflexão conjunta.

Oferta Formativa

OFICINA DE SOBREVIVÊNCIA PARA PAIS CONTADORES DE HISTÓRIAS
O Grupo O Contador de Histórias desenvolve, desde 2004, esta ação formativa
concebida para promover hábitos de leitura em contexto familiar. É também uma
ferramenta de apoio para os técnicos que pretendam dinamizar sessões de conto e de
promoção do livro. De forma acessível e divertida apresentam-se boas práticas para a
dinamização de sessões de conto em ambiente familiar, tendo sempre em vista a
promoção do livro e da leitura e do espaço de integração de atividades relacionadas
nos contextos educativos.

Destinatários: Profissionais de educação, pais, técnicos de ação educativa.

Duração: 3 horas
Formador: Filipe Lopes

OFICINA DO BRINCAR PARA PAIS IRREQUIETOS
Certamente o tempo útil disponível para estarem com os filhos e, em família, será a
necessidade mais sentida e assinalada pelos pais, nos dias de hoje. Com o ritmo
(interno e externo) frenético a que estão sujeitos, pais e filhos sofrem diariamente as
consequências da hiper-estimulação, sentida em canais de comunicação pouco

abertos, rotinas rigidificadas e vínculos frágeis. Desta forma, importa reforçar vínculos
e devolver ao espaço-casa a função de porto de abrigo, para todos. Reforçar a alegria e
a vitalidade do ser e estar em conjunto, em família. Pela família.

Destinatários: pais (ou outros cuidadores ou familiares) e filhos, entre os 3 e os 6 anos
de idade.
Duração: 90 minutos
Formadora: Ana Cristina Pereira

OFICINA “SE NÃO É PARA BRINCAR, NÃO PRESTA!”
Todos nos dizem que brincar é uma forma de expressão das emoções. Ao brincar,
expomos as nossas experiências, corrigindo-as, revivendo prazeres e resolvendo
conflitos. Brincar é uma forma de encenarmos os medos, de nos resguardarmos de
tristezas, de transgredir sem agredir.
Também nos costumam dizer que brincar estimula da criatividade, a imaginação, a
linguagem e ajuda a pensar. Logo, o brincar vive entre a fantasia e a realidade,
promovendo, também, a "cura" para muitos problemas. Vamos à consulta?

Destinatários: Profissionais de educação, pais, famílias, técnicos de ação educativa.

Duração: 3 horas
Formador: Henrique Santos

NÓS SOMOS CORPO – WORKSHOP DE EDUCAÇÃO EXPRESSIVA PARA A
INFÂNCIA
O corpo enquanto matéria e material do brincar torna-se um lugar de prazer, essencial
à construção do ser individual e do conhecimento do mundo envolvente. O corpo
vivido é um recetor de estímulos, integrando-os e transformando-os em ação,
pensamento e conhecimento. Como conhecemos melhor o nosso corpo e as suas
potencialidades expressivas? E como nos concentramos no nosso próprio corpo e nas
suas sensações? E como o podemos promover junto das crianças?

Destinatários: Profissionais de educação, pais, técnicos de ação educativa.

Duração: 4 horas
Formadora: Ana Cristina Pereira

PÉ ANTE PÉ – ABRANDAR, RESPIRAR E RELAXAR
As maiores preocupações de pais e educadores, nos dias que correm, prendem-se
com as dificuldades observadas nas crianças de concentrarem a atenção, pararem o
corpo e estarem disponíveis para as propostas.
Estimular o estar com o outro em interação plena, a comunicação, a escuta ativa e a
disponibilidade. Reforçar a alegria e a vitalidade do ser e estar em conjunto, em grupo.
Pelo grupo.

Destinatários: Profissionais de educação, pais, famílias, técnicos de ação educativa.
Duração: 3 horas
Formadora: Ana Cristina Pereira

PRÁTICAS TIBETANAS PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL E FELIZ!
Este workshop tem o objetivo de fornecer algumas ferramentas relacionadas com a
medicina tibetana para uma prática pessoal autónoma e terapêutica que promova a
saúde física e a felicidade mental!
Conteúdos: Movimentos de Lu jong (yoga terapêutico tibetano), exercícios de
aquecimento, de respiração, de relaxamento, massagem dos 5 elementos e
meditação.

Destinatários: Técnicos de Educação e Ação Social. Público em geral.
Duração: 3 horas
Formadora: Vânia Sousa – Professora certificada pela Nangten Menlang Internacional
(linhagem do Mestre Tulku Lobsang, Formada por Ana Taboada)
Material necessário: Tapete de yoga, roupa confortável, garrafa de água, caneta e caderno para apontamentos

NO FUNDO DOS TRAÇOS NASCEM HISTÓRIAS (A PARTIR DOS 4 ANOS)
A partir de um curto bailado das canetas no papel, pede-se às crianças que
transformem os traços aleatórios em coisas ou personagens concretas que, por
associação de ideias, vão ser parte de pequenas histórias a criar pelos participantes.

Destinatários: Profissionais de educação, pais, técnicos de ação educativa, público em
geral.
Duração: 4 horas
Formadora: Vera Ribeiro

NO FUNDO DAS FOLHAS NASCEM HISTÓRIAS
(A PARTIR DOS 3 ANOS)
Primeiro são apenas gigantes folhas em branco. Vão ganhando outros significados
num jogo de estátuas divertido onde se propõe que a cada paragem da música os
participantes criem uma estátua com a folha. Deixará de ser folha e passará a ser o
que a imaginação ditar. Depois pede-se que criem pequenas narrativas para essas
estátuas... Por associação de ideias…as coreografias nascem dessas histórias e dos
significados todos que elas contêm e são cruzadas com a exploração de sombras e
obras de arte...
Destinatários: Profissionais de educação, pais, técnicos de ação educativa, público em
geral.

Duração: 4 horas
Formadora: Vera Ribeiro

NO FUNDO IMPRIMEM-SE TEIAS DE RELAÇÕES DANÇANDO
(A PARTIR DOS 3 ANOS)
Aqui sugerimos uma actividade, onde, com pincéis bailarinos, cada um marca com um
ponto o seu lugar e traça o seu caminho até ao outro numa folha de grandes
dimensões. Depois associando ideias, pintam-se as intersecções desses caminhos
traçados a pares como se se fizessem festas àqueles de quem gostamos muito. É uma
actividade toda feita de afectos dançados muito inspirada em Kandinsky. E o resultado
plástico é lindo, cheio de cor.
Destinatários: Profissionais de educação, pais, técnicos de ação educativa, público em
geral.

Duração: 4 horas
Formadora: Vera Ribeiro

NO FUNDO FAZEM-SE COMPOSIÇÕES POÉTICAS A PARTIR DOS SONS DO
MAR (A PARTIR DOS 3 ANOS)
Recorrendo a projetores e retroprojetores e vários materiais translúcidos e opacos, os
participantes são convidados a fazer jogos de luz e sombra, compondo imagens que
ilustram poesia ou são ponto de partida para narrativas poéticas ou pequenas
coreografias sobre o mar.
Destinatários: Profissionais de educação, pais, técnicos de ação educativa, público em
geral.
Duração: 4 horas
Formadora: Vera Ribeiro

NO FUNDO VAMOS PARA A RUA CONSTRUIR PERSONAGENS COM
ELEMENTOS DA NATUREZA (A PARTIR DOS 3 ANOS)
Aqui sugerimos que cada participante utilize paus, pedras, folhas para criar cenários
e/ou personagens e que crie pequenas narrativas a partir dessas concepções criativas.
Destinatários: Profissionais de educação, pais, técnicos de ação educativa, público em
geral.
Duração: 4 horas
Formadora: Vera Ribeiro

Entidade Promotora
A Cultiv – Associação de Ideias para a Cultura e Cidadania é uma entidade
sem fins lucrativos, com sede na cidade da Horta e âmbito de ação em

todo o país.
O seu principal objetivo é a promoção da cidadania através do
conhecimento, da informação e do desenvolvimento pessoal, utilizando a
arte como instrumento fundamental para a concretização desses
objetivos. É composta por elementos das mais diversas áreas académicas,
com diversa obra publicada e intervenção permanente na área social e
cultural.
Entre outros, é responsável pela gestão dos projetos “O Contador de
Histórias” e “A Poesia não tem grades” e tem como habituais parceiros
entidades como a Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas, a Comissão
Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, a Associação de
Professores de Português, a Associação Nacional de Profissionais de
Educação de Infância ou a Direção Geral da Reinserção e dos Serviços
Prisionais, entre muitas outras. Através dela são realizadas inúmeras
ações de formação para técnicos, professores e encarregados de
educação e sessões de promoção da leitura em todo o país e junto das
comunidades lusófonas no estrangeiro.

Filipe Lopes
Coordenador do projecto A Poesia não tem grades, é fundador do grupo O Contador de Histórias, com o
qual desenvolveu milhares de acções de mediação da leitura, em bibliotecas, escolas e locais menos
comuns, como nas pediatrias hospitalares (através da Fundação do Gil). Tem desenvolvido a sua actividade
proﬁssional na área do livro tendo como linha orientadora o poder inclusivo da experimentação artística,
procurando ligar o prazer da leitura com os benefícios do conhecimento e a sua relevância na integração
social.
É ainda editor e autor do livro infantil “A história do Zeca Garro”, tendo coordenado a colectânea “O lado de
dentro do lado de dentro”.
ﬁlipe@apoesianaotemgrades.pt
https://www.facebook.com/FilipeLopesFL/

Henrique Santos
Educador de Infância, a exercer atividade profissional no concelho de Mafra desde 2003.Formador
acreditado, tem desenvolvido trabalho nesta área no âmbito das Tecnologias da Informação e da
Comunicação, entre outras. Foi co-Autor e coordenador do Projeto "O meu brinquedo é um livro", da
Associação de Profissionais de Educação de Infância e da Associação de Professores de Português, que teve
como objetivo a promoção da leitura, a partir do berço (de 2004 a 2010). Foi formador no âmbito do PNL e
da promoção literária. É autor e co-autor de várias páginas da Internet na área da Educação de Infância e
Autor gráfico de variadas publicações e edições na áreas da Educação e da Infância ("Timor de A a Z", ESELx;
"Fichas de Leitura Orientada - Uma Aventura", Ed. Caminho; entre outros).
henriquehsantos@gmail.com

Ana Cristina Pereira
Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação, a exercer atividade profissional na Equipa de
Intervenção Precoce de Mafra desde 2011. Enquanto formadora tem desenvolvido ações para profissionais
e estudantes, no âmbito da aprendizagem através do corpo e do movimento. Colaborou com o Serviço
Técnico de Intervenção Precoce da Cercizimbra, a Equipa Local de Intervenção Precoce de Vila Franca de Xira
e o Centro Dr. João dos Santos, entre outras equipas multidisciplinares e transdisciplinares, na área das
perturbações do desenvolvimento infantil, intervindo diretamente com crianças, famílias e profissionais, nos
respectivos contextos.
962 317 728
anacristinap7@gmail.com

Vera Ribeiro
Nasce na margem esquerda do Tejo, no final da década de 70, numa casinha verde esperança à beira mar.
Nos anos noventa, muda-se para o campo e escolhe ser professora, já com a arte no horizonte. Estuda
desenvolvimento infantil e os processos de aprendizagem, desde então. No ano de 2015, cria e dinamiza
desde então a Sala do Fundo - espaço pedagógico onde se cruzam múltiplas linguagens artísticas.
Mulher, mãe, educadora, alguém que mantém viva a criança que foi, que se maravilha com instantes, que se
detém nos pormenores, que todos os dias aprende o que é ser-se pessoa.
15 anos de prática pedagógica diária enquanto educadora de infância das que contam histórias das e para as
infâncias e uma vida inteira de palavras vividas com as artes.
verarib78@hotmail.com
https://www.facebook.com/saladofundo/
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