
 
 

 

Modalidade: Curso de Formação Registo de Acreditação: CCPFC/ACC-101338/18 
 

Duração: 14 horas presenciais 
 

Destinatários: 
Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico e do Ensino Secundário e Professores 
de Educação Especial 

 

Relevância: A ação releva para progressão em carreira e não releva para a área científico-didática 
 

Formador: Teresa Maria Borges Cardoso 
 

Local de realização: Edifício da Antiga Capitania de Aveiro 

 
 

Razões justificativas 

O tema desta formação evocará o estudo da muralha de Aveiro, celebrando em paralelo os 600 anos da data 

da inscrição sobre as portas da muralha, com um programa que propõe projetar uma análise abrangente na 

procura da memória que até nós chegou das muralhas de Aveiro, construindo, por outro lado, um saber tão 

rigoroso quanto possível sobre essa construção que albergou uma vila de atividade e vida fervilhantes, 

património esse que, hoje só se pode traduzir em conhecimento, o qual pretendemos revelar nas suas 

vertentes, material e imaterial, com um painel de especialistas de abrangência quer local, quer nacional. É 

um assunto pertinente para todos quantos estudam e dão a conhecer o património documental e a história 

local. 

 
 
Efeitos a produzir 

1. Reconhecer a importância do fundo documental da Biblioteca Municipal nos estudos sobre o meio 
envolvente no contexto geográfico, demográfico, social e económico, histórico e cultural; 

2. Fornecer conteúdos para melhorar as estratégias nas disciplinas associadas às metas curriculares 
nestas áreas temáticas; 

3. Dar a conhecer o espólio existente no Fundo Local e Fundo Antigo da Biblioteca Municipal; 
4. Proporcionar aos docentes o conhecimento da documentação sobre o tema em análise, procurando 

impulsionar a sua investigação e consequentemente a transmissão desse conhecimento aos seus discentes; 
5. Evocar os estudos elaborados sobre a muralha de Aveiro para proporcionar ferramentas para a 

realização de trabalhos temáticos em contexto escolar. 

 
 
Conteúdos 

• A muralha, hoje: fragmentos de uma muralha perdida: locais onde ressurge e seu destino 

• História do castelo e das muralhas medievais portuguesas 

• A muralha: “instrumento” militar, de defesa, ou de afirmação de poder? 

• Panorama de Aveiro medieval 

• A comunidade judaica 

• Os foros de Aveiro: documentos reguladores da vida social e económica da vila 

• A figura do Infante D. Pedro, senhor de Aveiro 

• Os estaleiros medievais 

• A matéria prima para a construção da muralha 

• A muralha como fonte de matéria prima para a s obras na cidade e região 

• A evolução do espaço urbano de Aveiro 
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Metodologia de realização da ação 

A formação englobará sessões plenárias com a realização de comunicações, painéis, posters, sessões 

teórico-práticas e encontros com especialistas; 

Em sessão plenária, a metodologia será a exposição, com auxílio de equipamentos multimédia e/ou outro, 

promovendo sempre espaços de participação dos formandos; 

Nos painéis e posters será privilegiado o debate de ideias; 

Os trabalhos a produzir pelos formandos terão como base os temas propostos no curso de formação. 

 
 
Regime de avaliação dos formandos 

Avaliação dos formandos baseada nos seguintes pressupostos: 

• Obrigatoriedade de frequência de 2/3 das horas de formação presencial. 

• Classificação na escala de 1 a 10, de acordo com o Despacho nº 4595/2015, de 6 de maio. 

Critérios de avaliação: 

• Empenho e participação nas sessões – 30 % 

• Realização e apresentação de um trabalho individual de reflexão sobre a formação vivenciada – 70% 

 
 

 

Calendarização / Cronograma 
 

 

Data Dia da semana Horário da sessão N.º Horas 

23-11-2018 sexta-feira 
9:30 às 13:00 3,5 

15:00 às 18:30 3,5 

24-11-2018 sábado 
10:00 às 13:00 3 

14:00 às 18:00 4 

Total de horas de formação 14 
 

Data limite de Inscrição: 19 de novembro 

 

Link para o formulário de inscrição: Clique aqui 

https://goo.gl/forms/ZfQY7bizs2Zf7Cws2

