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Workshop  

Desenvolvimento Pessoal na Natureza 

Imersão no Ensino Outdoor 

Através da metodologia Forest School 

 

14 HORAS | 19 e 20 de Fevereiro de 2022 | 9H00 – 17H00 | Mafra 

 

Contexto  

 

O modelo pedagógico Forest School (Floresta-Escola), desenvolvido em Inglaterra nos anos 90 do séc. XX, 
é uma metodologia que tem como princípio basilar a inteligência emocional e a ética no desenvolvimento 
integral da criança, através do contacto regular com a natureza, nomeadamente na floresta.  Atualmente 
existem cada vez mais evidências científicas que provam que a natureza tem um efeito positivo na saúde 
e no bem-estar físico e psicológico das crianças. A natureza, além de contribuir para uma melhor condição 
física e psicológica das crianças e jovens, tem ainda a virtude de constituir um muito rico espaço de 
experimentação, aprendizagem integral, autónoma e estimulante.   

O Aprende na Floresta está a reorganizar a forma como partilhamos a nossa experiência com base na 
metodologia Forest School e aprendizagem holística. Desta forma, planeamos várias sessões com 
diferentes níveis de envolvimento nesta temática. 

Este MóduloI - Desenvolvimento Pessoal na natureza, pretende desenvolver em cada um uma 
transformação e crescimento interior para o entendimento do mundo exterior. 

Iremos apresentar e trabalhar com técnicas de observação, presença, compaixão e aceitação como forma 
de entendimento das nossas emoções e como lidar com elas. 

Este é um caminho de abertura para a perceção da nossa realidade e do significado da importância da 
aprendizagem holística, no contexto do ensino ao ar livre, com os elementos naturais e do seu impacto em 
termos emocionais, sociais, físicos, comunicacionais e intelectuais. 
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Metodologia  

Este Workshop irá decorrer em regime totalmente presencial, com vertentes teóricas e práticas sempre em 
contexto de natureza, decorrendo a maior parte das atividades em ambiente florestal. O curso está 
organizada de forma a que o formando, ao entrar em contacto com os processos apresentados, entenda 
os efeitos e os impactos desta metodologia não só na melhoria das suas competências pessoais, mas 
também como profissional/facilitador. Cada sessão será devidamente planeada tendo em conta o perfil 
do grupo. Pretende-se que os formandos realizem atividades práticas, com utilização de diferentes 
materiais naturais e ferramentas, bem como aprendam a realizar uma avaliação emocional e cognitiva 
das suas ações e atitudes, com o propósito de transpor as técnicas adquiridas para o seu quotidiano. 

A formação será dirigida por um formador com muitos anos de experiência nacional e internacional em 
Forest School. Um dos formadores é britânico, no entanto todas as sessões terão tradução para 
português.   

 

Programa Detalhado 

Modulo I - Desenvolvimento Pessoal na natureza  

"Como tornar consciente comportamentos assimilados e desajustados" 

Dia 1 
 
09:00 - Receção e acolhimento 

09:30 - Introdução Conceito Forest School - Ensino Outdoor 

10:00 - Atividade de conexão grupal  

11:00 - Atividade de conexão com a natureza  

11:30 - Momento de Introspeção  

12:30 - Almoço 

14:00 - Jogo  

14:30 - Atividade para perceção das técnicas comportamentais em Forest School  

15:30 - Impacto do ensino outdoor  

16:30 – Círculo de partilha  
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17:00 - Fecho 
 

Dia 2 

09:00 - Jogo de abertura 

09:30 - Processos de revisão  

10:30 - Atividade de exploração da metodologia  

11:30 - Técnicas de conexão e presença 

12:00 - Como se sentir seguro 

12:30 - Almoço 

14:00 - Jogo  

14:30 - Como conectar com a natureza  

15:30 - Como desenvolver resiliência 

16:00 - Círculo de partilha 

16:30 - Fecho 

 

Formadores  

Cidália Gonçalves   

Formada em Anatomia Patológica, completou mais tarde a Licenciatura em Gestão e Engenharia 
Industrial no ISCTE, realizando trabalho na área do desenvolvimento de software para a área da saúde na 
Altice, NOS e Glintt. A experiência de ser mãe de duas crianças despertou a necessidade de 
novas descobertas e contributos para uma melhor condição de vida e estilos de vida mais saudáveis e 
sustentáveis, com respeito pela natureza, quer para a sua  família, quer para todos os que a rodeavam. 
Esta reflexão ajudou-a a descobrir novos métodos de aprendizagem, holísticos e integrativos, que 
contribuíram para um melhor desenvolvimento humano físico, social e emocional.  

Em 2020 completa esta formação da Floresta com Patrick Harrison, tendo encontrado um novo rumo na 
sua vida profissional e pessoal. Cria o projeto Aprende na Floresta, do qual é atualmente a coordenadora 
geral.   
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Patrick Harrison   

Formado em Design, reconheceu a importância da criatividade na educação, como uma ferramenta para 
desenvolver a flexibilidade de pensamento, confiança e autoestima. Após ter tido contacto com a 
metodologia Forest School, fez formação, sendo atualmente instrutor de nível 4 em Forest 
School.  Trabalhou vários anos no Centro do País de Gales, tendo treinado centenas de docentes, 
praticantes independentes e outros profissionais para gerirem programas da Forest School em todo o 
Reino Unido. A sua formação inclui expressão criativa, através da pintura, design gráfico e artes 
ambientais. Lecionou aulas de arte reflexiva, bateria e ritmo em escolas com alunos e adultos com 
necessidades educacionais especiais. Esta experiência deu-lhe a consciência de como o corpo oferece uma 
memória própria, independente dos processos cognitivos, e a realidade da inteligência coletiva.  

Desde 2017 tem sido responsável por realizar formações certificadas para Assistente e Líder Forest School 
(pelo Reino Unido) em Portugal. Atualmente assume a coordenação pedagógica do projeto “Aprende na 
Floresta”.  

 

 

Contactos uteis:   

 

Para esclarecimentos adicionais ou dúvidas  

Email: aprendenafloresta@gmail.com   

Contacto telefónico: 932200503 


