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Integrar, na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, os conhecimentos, valores e 
habilidades necessárias para um modo de vida sustentável. 

b. Promover a contribuição das artes e humanidades, assim como das ciências, na 
educação para sustentabilidade.  

In Princípio 14 da Carta da Terra 
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ENQUADRAMENTO 

As IV Jornadas de Art’ Ambiente resultam de uma parceria entre a ASPEA e a Câmara Municipal de 

Seia, Festival CineEco, e pretendem constituir uma base importante de trabalho multidisciplinar, onde 

se procura promover práticas de educação ambiental para a sustentabilidade, através das diferentes 

expressões criativas, com especial realce para o cinema. 

As actividades das Jornadas serão desenvolvidas a partir da criatividade, enquanto elemento 

multidisciplinar, e das diversas formas de expressão na área das artes visuais, da pintura, da escultura, 

da ciência e da paisagem.   

Procura-se potenciar a educação global entendida como desenvolvimento individual e colectivo de 

inteligências, destrezas e valores culturais com utilização interdisciplinar das artes e da sua articulação 

com outros campos como a Educação para a Cidadania, a Educação Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável, a Educação para os Valores, a Educação para a Paz, Educação do Consumidor… 

Também importante é a dimensão ambiental, a da redução no consumo de recursos, da reutilização 

de resíduos vários, desde o papel ao plástico, para além dos resíduos naturais constituindo-se como 

excelentes recursos pedagógicos, para o fomento de atitudes de poupança, de preocupação com o 

ambiente e a assunção de estilos de vida individuais e colectivos mais responsáveis. 

Finalmente, as IV Jornadas de Art’ Ambiente inserem-se na Década da Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável (2005-2014), na Década da Biodiversidade (2011-2020) e na Celebração 
da Carta da Terra. 

 

PARCERIA PARA A ORGANIZAÇÃO 

ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental 
Câmara Municipal de Seia, Festival CineEco   

LOCAL 

CISE - Centro de Interpretação da Serra da Estrela, Seia 

DATA 

10 e 11 de Outubro, 2014 

DESTINATÁRIOS 

Educadores, Professores, Técnicos de Educação Ambiental, ONG, Autarquias, Estudantes Universitários 

  



 

IV Jornadas de Art’ Ambiente 3 

 

PRINCIPAIS OBJECTIVOS 

 

 Tomar conhecimento e exercitar diferentes técnicas e recursos na área das expressões – 

recorrendo a materiais de baixo custo, naturais ou a partir de resíduos; 

 Promover e exercitar estratégias e metodologias educativas baseadas na participação, na 

aprendizagem social e na experimentação; 

 Reflectir sobre as relações entre ambiente – cidadania - criatividade – sustentabilidade, com 

base nas propostas cinematográficas apresentadas no Festival CineEco de Seia; 

 Participar na formação de educadores em Educação Ambiental para a Sustentabilidade, numa 

abordagem transversal. 

 

TEMAS  

 

 Criatividade, Pedagogias activas e Expressões integradas 

 Jogos e Oficinas de Arte e Ambiente 

 Educação para a Sustentabilidade, segundo os Princípios e Valores da Carta da Terra 

 Os artistas e a obra de arte como estratégia de trabalho estruturado sobre a tripla 

preocupação de - Ambiente – Criatividade – Reutilização para a Sustentabilidade 

 Arte e Comunicação 

APOIO INSTITUCIONAL 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente  

DGE – Direcção Geral de Educação  

Comissão Nacional da UNESCO (a confirmar) 

 

SECRETARIADO 

ASPEA, Apartado 4021, 1500-001 Lisboa  
E-mail aspea@aspea.org     Tel: 21 772 48 27     Telm: 917 878100   

 

INSCRIÇÃO 

 

Inscrição 
10 Euros – associados da ASPEA com a quota 2014 paga e jovens até 21 anos 

20 Euros – outros participantes 
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APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE COMUNICAÇÃO 

Os participantes que desejem apresentar comunicação (10 min) ou realizar uma oficina (1h-1h30), dentro 
das temáticas das Jornadas devem indicá-lo na sua Ficha de Inscrição. Apelamos a que faça a sua inscrição o 
mais cedo possível para que a sua comunicação possa ser incluída no programa definitivo das Jornadas.  
Deverão ainda enviar um resumo da comunicação/oficina, 1 ou 2 páginas A4, bem como umas notas 
biográficas, que não devem exceder ½ página A4.  

ALOJAMENTO 

Consultar secretariado ASPEA 

 

Espaço riocEAnos | IV JORNADAS DE 
ART’AMBIENTE 10 e 11 de outubro 

CISE - Centro de Interpretação da Serra da Estrela, Seia 

 
10 outubro 
CineEco Jovens / riocEAnos  
14h00 – 17h00 

 Sessão de Abertura 

 Sr Presidente da Câmara Municipal de Seia 

 Sra Vereadora da Divisão Sócio-Cultural da Câmara Municipal de Seia 

 Presidente da ASPEA 

 Mostra Escolar de curtas-metragens - projeto riocEAnos e mesa de debate  

 Joaquim Ramos Pinto (ASPEA) 

 José Vieira Mendes (CineEco) 

 Divulgação ASPEA e resultados projeto riocEAnos (exposições e materiais) 

 Exposição da Mostra de Humor Gráfico 

 Exposição de Fotografia de Natureza 

 Oficinas de Reutilização Criativa para o público jovem 

 Oficina Criação de Instrumentos musicais e ritmos com materiais reutilizados – 

Laura Gonzalez (ASPEA) 

 Oficina Filosofia para Crianças – Carla Gomes (ASPEA) 

 Oficina Brinquedos de reutilização – F.M. Almeida (ASPEA) 
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IV Jornadas de Arte e Ambiente  
18h00 – 19h00  

 Merenda de Boas Vindas e recepção dos participantes nas IV Jornadas de Art’Ambiente 

 

19h00 – 21h00 

 Apresentação do livro "Ambiente Inteiro", recurso de apoio para a Educação Ambiental, 

Edição Colibri – António Eloy (C.E.E.E.T.A.) 

 Palavras e Sons pelo Ambiente – Virgílio Ramos  

 Sessão de Astronomia – * 

 

 
11 outubro 
Manhã 

9h30 – 11hh00 - Mesa Redonda - Arte – Comunicação – Pedagogia 

 Educação pela Arte na Escola - Drª Teresa Eça – INSEA (Sociedade Internacional de 

Educação pela Arte) 

 Palavras pelo Ambiente – Virgílio Ramos  

 CineEco – comunicar ambiente – Mário Branquinho - Director do CineEco de Seia 

 

11h30 – 13h00 - Oficinas de reutilização criativa e de teatro 

 Oficina do ambiente – Actividades e Jogos na Natureza – André Sousa e Laura 

Gonzalez (ASPEA) 

 Oficina de teatro: Ambiente em cena – Dulce Ferreira (Fábrica Ciência Viva de 

Aveiro) – Parte I 

 Oficina Reutilizar o Eu - Carla Gomes (ASPEA) 

 Performance/Oficina - Paulo Emílio e o Dori Roque (APECV)   

 

Tarde 

15h00 – 16h30 - Oficinas de reutilização criativa e de teatro 

 Oficina Maresias – David Silva e Adelina Pinto (ASPEA) 

 Oficina Literatura para a Infância e Expressão Dramática – António Almeida – ESE de  

Lisboa  

 Oficina - Criação de máscaras com resíduos - Laura Gonzalez (ASPEA) 

 Oficina de teatro: Ambiente em cena – Dulce Ferreira (Fábrica Ciência Viva de 

Aveiro) – Parte II 

 

17h00 – 18h30 – Comunicações – Educação Ambiental e Expressões 

 Novas formas de comunicação para a Educação Ambiental – António Eloy 

(C.E.E.E.T.A.) 

 Literatura para a Infância e Expressão Dramática – António Almeida – ESE de Lisboa   

 Um Oceano de Expressões – Carla Gomes (ASPEA) 
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Encerramento  

Performance - Paulo Emílio, Dori Roque (APECV) e participantes das Jornadas 

 Sr. Presidente da Câmara Municipal de Seia 

 Sra. Vereadora da Divisão Sócio-Cultural da Câmara Municipal de Seia 

 Presidente da ASPEA 

 

 

Noite 

Filmes Cine-Eco 2014 

  
Exposições e atividades em vários espaços do município: 
   . Biblioteca Municipal 
   . Escola Profissional 
   . Escola de Turismo 
   . Mercado 

 

 

 


