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Curso de Formação 
 

“Sintra – património mundial”: 
uma experiência de cidadania 

 
 

A presente ação de formação pretende proporcionar aos docentes a oportunidade 

de conhecer e refletir sobre os patrimónios natural e cultural da região de Sintra. Tendo 

em conta que Sintra é um local que pode ser alvo de múltiplas explorações didáticas 

multidisciplinares e interdisciplinares, pretende-se aprofundar os conhecimentos dos 

docentes sobre esta região, sob diversas perspetivas, facilitando-lhes a tarefa de 

planificação de atividades a desenvolver com os seus alunos. Sendo Sintra um local 

classificado como património mundial, é da responsabilidade de todos os cidadãos 

individualmente e da escola, enquanto entidade formadora por excelência, investir na 

sensibilização dos alunos para a conservação deste local único.  
 

Conteúdos / Calendarização 

1ª Sessão (3h) – 23 de novembro às 18.45h 

Preparação teórica da visita de estudo - A Serra de Sintra: milhões de anos de 

história. 

Apresentação do enquadramento biológico, ecológico, geológico e cultural dos locais a 

visitar.  Análise das cartas geológica e topográfica. Contextualização histórica do 

património edificado a visitar. 

2ª Sessão (6h) – 26 de novembro às 8.00h 

Visita de estudo - Museu de História Natural de Sintra  

3ª Sessão (3h) – 7 de dezembro às 18.45h 

Preparação teórica da visita de estudo - A Serra de Sintra: veredas que contam 

histórias. 

Apresentação do enquadramento natural e histórico de alguns percursos dentro da Vila 

de Sintra.  
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Análise de cartas topográficas e mapas variados. Contextualização histórica do 

património edificado a visitar. Perspetivas multidisciplinares sobre os locais a visitar. 

4ª Sessão (6h) – 22 de dezembro às 8.00h 

Visita de estudo - Roteiro Queirosiano (A Serra de Sintra: veredas que contam histórias)  

5ª Sessão (3h) – 12 de janeiro às 18.45h 

Preparação teórica da visita de estudo - A Serra de Sintra: olhares que contam 

histórias. 

Apresentação do enquadramento dos locais a visitar. Museus de Sintra: Sintra vista 

pelos olhos dos artistas. Arte e Ciências: olhares complementares que potenciam a 

cidadania. 

6ª Sessão (6h) - 14 de janeiro às 9.00h 

Visita de estudo - A Serra de Sintra: olhares que contam histórias 

Visita a alguns museus de Sintra (Museu de Arqueologia de Odrinhas e Museu de Arte 

Moderna). 

7ª Sessão (3h) 21 de janeiro às 9.00h 

Apresentação dos trabalhos de grupo.  
 

Destinatários 
 Docentes dos grupos de recrutamento: 200,230,240,400,420,520,530 e 600 

Número de vagas 
 Por Agrupamento de Escolas – 2 efetivos e 1 suplente, indicados pela direção

Local de Realização 

 

dos Agrupamentos até dia 11 de novembro. 

 Centro de Recursos Novafoco - Escola Secundária Ferreira Dias 


