CICLO DE CONFERÊNCIAS

a

“Palavras no Tempo”
Objetivo

Promover o diálogo e a reflexão entre religião e cultura, sempre com a metodologia do olhar
crente e do olhar não crente

Conteúdos

Ciência, cultura científica, filosofia, religião, cultura, diálogo, educação, (des)crença e economia

Destinatários

Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário; Psicólogos Escolares

Dinamizador

João Paiva – Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Palestrantes

Henrique Monteiro, João Conduto, João Paiva (FCUP), Aniceto Carmo, Manuel Leite.

Inscrições

Inscrição obrigatória até 3 dias antes da data prevista – Módulos 4 e 5 – para obtenção de
certificado de participação, que será remetido por correio eletrónico para o endereço do
participante.
Módulo 1

Razões de (des)crença
João Paiva e Aniceto Carmo
Sábado, 25 de outubro de 2014 - 14h30-16h30
Salão paroquial de Cantanhede – Público em geral.

Módulo 2

Workshop “cultura científica e catequese”
João Paiva
Sábado, 25 de outubro de 2014 - 17h00-19h00
Salão paroquial de Cantanhede - prioritariamente para catequistas

Módulo 3

Observação participada e reflexão posterior na sessão para alunos “Educação, Ciência e Religião”
(alunos do ensino secundário)
João Paiva (com Aniceto Carmo e Manuel Leite)
Sexta-feira, 7 de Novembro de 2014 - 11h00 – 13.00h
Local: Salão paroquial de Cantanhede
Certificado de participação aos professores acompanhantes – Professores indicados pela direção
do Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria - Cantanhede

Módulo 4

Módulo 5

Formação em “ciência-filosofia-religião” - a aguardar aprovação pelo CP do agrupamento de
Escolas Lima-de-Faria [ só docentes de ciências exatas(500,510,520, 530,540 550 e 560) e filosofia
(410) de todas as Unidades Orgânicas do Concelho de Cantanhede – público-alvo prioritário] podem, também, inscrever-se professores de outros concelhos com prioridade para os
professores das Unidades Orgânicas associadas do CFAE Beira Mar.
João Paiva (com Aniceto Carmo)
Sexta-feira, 7 de Novembro de 2014 - 15h00-18h00 (três horas) – Formação de Curta Duração
(FCD) – RI 2014/2015 do CFAE Beira Mar
Local: Escola Secundária de Cantanhede
Inscrição: por email - a enviar até dia 5 de novembro/16 horas – para o endereço
geral.cfaebeiramar@gmail.com indicando: nome, grupo de recrutamento, nº BI/CC, Unidade
Orgânica a que pertence e Módulo em que se inscreve.
Religião e Maçonaria
Henrique Monteiro, João Conduto
Dirigida a todos os interessados na temática

Sexta-feira, 7 de Novembro de 2014 - 21h15- 23h.00
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Cantanhede
Inscrição para Professores: por email - a enviar até 5 de novembro/16 horas - para o endereço
geral.cfaebeiramar@gmail.com indicando: nome, grupo de recrutamento, nº BI/CC, Unidade
Orgânica a que pertence e Módulo em que se inscreve.

Mais informação em www.pnt.up.pt

