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21ª Escola de Verão da Associação Europeia 

para o Ensino da Astronomia 
 

Entre 11 e 15 de julho de 2016 irá realizar-se em Loulé, a Escola de Verão da 

Associação Europeia para o Ensino da Astronomia (EAAE). Será 5 dias de formação 

dedicados à didática com 13 Workshops, 5 palestras e 2 visitas guiadas as locais 

astronómicos únicos em termos da didática, para além de 2 sessões de observação. 

Tendo uma perspetiva transversal ao currículo, a Escola de Verão da EAAE 2016, foi 

creditada pelo Conselho Científico-Pedagógico para a Formação Contínua em 31 horas 

(1,2 créditos) para os professores do 1º Ciclo do Ensino Básico (Grupo 110) dos 2.º 

Ciclo do ensino Básico (Grupo 230) e 3.ºCiclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

dos Grupo 420, 500, 510 e 520.  A ação está registada com o n.º CCPFC/ACC-

86465/2016 e o cronograma da ação encontra-se no documento em anexo. 

 

Esta ação de formação é promovida pela Associação Europeia para o Ensino da 

Astronomia (EAAE) em colaboração com o Working Group 3- NASE da União 

Astronómica Internacional (IAU). A organização local está a cargo da Escola Secundária 

de Loulé, com a colaboração da Câmara Municipal de Loulé e do CFAE do Litoral à 

Serra. Tem o apoio da Direção-Geral de Educação, do Ciência Viva, do Centro Ciência 

Viva do Algarve e do Millennium BCP. 

 

Sobre a Formação 

 

O número de inscritos está limitado a um máximo de 60 participantes pois os dois 

cronogramas do curso preveem a possibilidade de frequência de todos os workshops 

aos participantes, mas o número de participantes em cada workshop não deverá 

exceder os 30. 

 

Incluídos no custo da formação estão: 

 Todas as palestras, workshops e observações astronómicas da formação, tendo 

sido preparados cronogramas de modo a que todos os participantes possam 

assistir a todos os workshops. 

 Todos os materiais necessários para formação. 

 Transportes do dia da visita a Évora e a Lisboa, bem como as entradas dos locais 

a visitar e as visitas guiadas pelos maiores especialistas dos assuntos a ser 

tratados nas visitas. 

 Coffee breaks a meio da manhã e a meio da tarde. 

 Livros de Proceedings (edição bilingue, em inglês e português), contendo 

informações detalhadas de todas as comunicações e workshops de modo a que 

os participantes possam ir tomando notas adicionais que lhes permitam uma 

clarificação posterior de todos os aspetos que não estejam totalmente claros no 

texto. 
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 Almoços dos 4 dias de formação em Loulé. 

 “Marmita” para o almoço do dia 13 de julho de 2016, em que decorre a visita a 

Évora e Lisboa. 

 O Jantar da Escola de Verão, oferecido pela Câmara Municipal de Loulé no 

Mercado Municipal no dia 12 de julho de 2016. 

 O Jantar oferecido pela organização anfitriã no dia 14 de julho de 2016. 

 Visita guiada a Loulé no dia 11 de julho providenciada pela Câmara Municipal de 

Loulé. 

 

Os preços de inscrição (fee a ser paga à EAAE para a deslocação e estadias dos 

formadores e oradores estrangeiros), poderá ser consultada na pagina da EAAE 

(www.eaae-astronomy.org). Até 15 de maio a inscrição para os 5 dias custa 125 Euros. 

 

Nota: A quem o solicitar, atempadamente, poderá ser cedida gratuitamente uma 

bicicleta, com capacete e cadeado, para poder transportar-se localmente nos dias que 

estiver em Loulé. O ciclista terá que assumir o seguro de danos pessoais e da bicicleta. 

 

Programa Complementar 

 

Além da formação foi preparado um programa turístico para o domingo anterior (passeio 

pela Ria Formosa e visita a Faro) e o sábado seguinte (cruzeiro no Condor de Vilamoura 

com churrasco de febras e sardinhas na praia) que pode ser consultado no cronograma, 

cujo custo é complementar e será pago localmente durante a formação. 

 

Prazo para submissão de trabalhos para publicação 

Todos os participantes interessados poderão submeter trabalhos para serem 

apresentados sob a forma de comunicações curtas de 10 minutos ou de pósteres, que 

serão explorados nas sessões de pósteres que serão associadas aos coffee breaks da 

parte da tarde, em que em cada coffee break será selecionado um conjunto de pósteres 

para que o autor esteja próximo e possa explicar o trabalho aos restantes participantes. 

Existe uma consciencialização crescente sobre a existência de práticas inovadoras e de 

projetos desenvolvidos pelos professores nas suas escolas e as Escolas de Verão da 

EAAE são um lugar ideal para partilhar essas práticas. A partilha entre pares de práticas 

inovadoras visa aumentar a colaboração, promover a aprendizagem informal, e 

aumentar a produtividade dentro e entre grupos de investigação em didática. Oferece 

às pessoas a oportunidade de interagir com diversos potenciais parceiros com 

perspetivas e conhecimentos distintos, e permite conhecê-los melhor através da 

discussão dos prós e contras das experiências pessoais de cada um. Desde 

demonstrações simples até projetos desenvolvidos com os alunos, todas as 

experiências e atividades são bem-vindas para serem partilhadas. 

http://www.eaae-astronomy.org/
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Os trabalhos poderão ser submetidos usando os templates específicos para cada tipo 

de comunicação até a dia 1 de maio de 2016, de modo a poderem ser incluídos no livro 

de Proceedings que será publicado (com ISBN) e entregue aos participantes no início 

da formação a fim de que possam tomar notas ao longo da formação. 

Os templates podem encontrar-se nos seguintes links: 

 

Template para comunicações curtas (máx. 2 páginas):  
www.eaae-astronomy.org/WG3-SS/Documents/0-Short Communication MODEL.doc 

Template para posteres (máx. 1 papágina para o Resumo:  
www.eaae-astronomy.org/WG3-SS/Documents/0-Poster-MODEL.doc 

Nota: O autor apenas tem que submeter o trabalho numa língua (inglês ou português). 

A organização local tratará da tradução para a outra língua da edição bilingue. 

 

Sobre a EAAE 

 

A Associação Europeia para a Educação em Astronomia (EAAE) foi a primeira rede pan-

europeia para professores interessados em ensino da Astronomia. A EAAE tem um 

conjunto de grupos de trabalho que trabalham em várias vertentes. O grupo de trabalho 

nº 3 (Working Group3-WG3) trabalha na área da formação de professores e tem como 

propósito oferecer aos professores o acesso a trabalhos de investigação na área da 

didática, seja ela específica, ou aplicada a áreas disciplinares associadas, como a 

matemática, a física, a química, as ciências planetárias e geociências. Pretende ainda 

o desenvolvimento de novos materiais e métodos de ensino e garantir a possibilidade 

de troca de experiências entre docentes de toda a Europa. 

 

Sobre as Escolas de Verão da EAAE 

 

Desde 1997, ano em que a primeira Escola de Verão foi organizada em La Seu d'Urgell, 

Espanha, o WG3 já promoveu e organizou 20 Escolas de verão, tendo a última, 

organizada em julho de 2015, decorrido na Burlington House da Royal Astronomical 

Society (RAS), Londres, Reino Unido, com um dos dias a decorrer no Royal Observatory 

of Greenwich. A EAAE tem também sido parceira, quer do Observatório Europeu do Sul 

ESO, quer do WG3-NASE da União Astronómica Internacional (IAU), no 

desenvolvimento de cursos para professores em países emergentes, através do 

desenvolvimento de ferramentas didáticas de baixo custo e com materiais localmente 

acessíveis. Este ano, graças aos esforços do atual presidente da EAAE, foi decidido 

que a Escola de Verão será organizada em Portugal, ficando a organização local a cargo 

da Escola Secundária de Loulé, com a colaboração da Câmara Municipal de Loulé e do 

Centro de Formação da Associação de Escolas do Litoral à Serra. 

 

http://www.eaae-astronomy.org/WG3-SS/Documents/0-Short%20Communication%20MODEL.doc
http://www.eaae-astronomy.org/WG3-SS/Documents/0-Poster-MODEL.doc

