COM O APOIO DE

INFO PACK

Bem-vindo(a)

à Escola Nacional de
Educação Não Formal!

Parabéns por teres sido selecionado(a) para participar na primeira edição da Escola!
Neste documento, irás encontrar todas as informações práticas sobre a Escola, no
entanto, caso tenhas alguma dúvida, contacta: geral@cnj.pt ou 938 160 139.
A Escola Nacional de Educação Não Formal é uma iniciativa do Conselho Nacional
de Juventude que conta com o apoio da Câmara Municipal de Ovar.

OBJETIVOS:
- Desenvolver um espaço de capacitação e formação para facilitadores de
Educação Não Formal (ENF), técnicos/as de juventude, professores, organizações
de juventude e jovens líderes;
- Promover e desenvolver a educação não formal, contribuindo para o seu
reconhecimento e validação;
- Promover a troca de boas práticas entre os participantes;
- Desenvolver um espaço de debate nos temas da ENF.

QUE PERFIS?
- Facilitadores
- Líderes juvenis
- Professores e técnicos de educação
- Técnicos de juventude
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COM O APOIO DE:

PROGRAMA
26,
27 e 28 de Novembro de 2021
FORMATO

Sexta-feira
Manhã I
(09:30h
10:30h)

Manhã I
(10:30h
11:30h)

Pausa
Manhã II
(11:45h
12:45h)

Almoço

Sábado

Domingo

Sessão de
Abertura
(10:00 - 10:30)

Sessões de
capacitação

Sessões de
capacitação

Sessões de
capacitação

Pausa

Pausa

Sessões de
capacitação

Sessões de
capacitação

Almoço

(13:00h
14:30h)

Tarde I

Sessões de
capacitação

(14:30h
15:30h)

Pausa
Pausa

(15:30h
15:45h)

Tarde II
(15:45h
18:15h)

Jantar
(19:30h
23:00h)

Credenciação
(a partir das
17h30)

Sessões de
capacitação

Jantar de
Boas-Vindas

Worshops
Temáticos

3

Almoço

Mesa Redonda
“A Educação
Não Formal e a
Educação para
a Cidadania
Global”
(14:30 - 15:30)
Sessão de
encerramento
(15:30 - 16:00)

Regresso a
Casa

Que conteúdos iremos abordar?
Irão decorrer três tipos de formação em paralelo, uma destinada a introduzir a ENF
para professores e técnicos de educação; uma segunda formação para facilitadores
em ENF e uma terceira destinada a técnicos de juventude.
INTRODUÇÃO À ENF PARA PROFESSORES E TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO
Introdução à ENF
Métodos e Metodologias da ENF
Introdução à ENF online
ENF na sala de aula
Recursos disponíveis
Vantagens face à educação formal?
FORMAÇÃO PARA FACILITADORES EM ENF
Introdução à ENF
Métodos e Metodologias da ENF
ENF online - ferramentas
ENF na prática
EDUCAÇÃO NÃO FORMAL PARA TÉCNICOS DE JUVENTUDE
Introdução à ENF
Métodos e Metodologias da ENF
Aplicação da ENF ao dia-a-dia do técnico de Juventude
ENF Online - ferramentas

Ao final do dia de sábado, iremos realizar quatro workshops temáticos, que
decorrerão em paralelo, pelo que apenas poderás participar num deles.

1.

JOGOS DE TABULEIRO COMO ESTRATÉGIA DA ENF
Reconhecer o jogo de tabuleiro como estratégia da ENF
Benefícios do jogo de tabuleiro
Conhecer alguns jogos que podem ser utilizados consoante os objetivos
propostos

2.

NATUREZA COMO SALA DE AULA
Reconhecer os benefícios da natureza no processo de aprendizagem
Compreender a natureza como ferramenta da ENF
Conhecer atividades que podem ser implementadas na natureza
Storytelling – aprender a ouvir e a contar a história

3.

COMPREENDER O QUE É O STORYTELLING
Compreender como se pode utilizar o storytelling na ENF
Aprender a utilizar o storytelling para cativar o público-alvo

4. RECURSOS E FERRAMENTAS
Recursos e ferramentas disponíveis em ENF
SALTO

LOCAL DA ESCOLA
A Escola decorrerá na Escola de
Artes e Ofícios de Ovar, sita:
R. Fonte do Casal 24,
3880-220 Ovar

ALOJAMENTO
Aqua Hotel
R. Aquilino Ribeiro 1
880-151 Ovar

COMO CHEGAR?
De transportes públicos, a forma mais fácil de chegar é pela CP, saindo na estação de Ovar.
Da estação de Ovar até ao Hotel:

Do Hotel até à Escola de Artes e Ofícios, poderás fazê-lo a pé:

CHEGADAS E PARTIDAS
A credenciação iniciar-se-á a partir das 17:30 do dia 26 no Aqua Hotel. A Escola termina no
dia 28 às 16:00, horário em que os participantes poderão regressar a casa. O check-out do
quarto no dia 28 deve, no entanto, ser feito até às 11:00, podendo os participantes deixar a
sua bagagem junto da receção do hotel.

ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES
O alojamento, alimentação e transportes em Ovar estão assegurados pelo Conselho
Nacional de Juventude e pela Câmara Municipal de Ovar.
O alojamento estará disponível para os participantes que indicaram essa necessidade
aquando da submissão da sua candidatura. O alojamento será garantido em quartos
duplos e triplos.
A alimentação será garantida no decorrer de toda a duração da Escola no restaurante
Moinho Terrace. Iremos procurar disponibilizar alimentação de acordo com as restrições
alimentares indicadas aquando do formulário de inscrição. Caso não o tenhas indicado,
pedimos que nos contactes antes do início da Escola.
Os transportes locais, do alojamento para a Escola, da Escola para os locais de alimentação
e da Escola para o hotel estão assegurados. No entanto, a deslocação até Ovar deverá ser
organizada individualmente por cada participante.

QUESTÕES SANITÁRIAS E DE SEGURANÇA
De forma a assegurar a saúde de todos os presentes, será solicitado a apresentação de
Certificado de vacinação, certificado de recuperação ou teste negativo à Covid-19. Pedimos
a todos e todas que mantenham a máscara durante o decorrer da Escola.
Para além da apresentação de certificado, será solicitado a todos os participantes que
apresentem teste negativo, realizado 48h antes do início do evento ou deverão realizar
auto-teste, disponibilizado pela organização aquando da acreditação.
Todos os participantes estão igualmente cobertos por um seguro de acidentes pessoais.

O QUE LEVAR?
Para participar na Escola, não será necessário levar nenhum material específico. Sugerimos
que possas levar um caderno para tirar notas, caso consideres relevante. De resto, só boa
disposição!
A nível de indumentária, a Escola terá um ambiente descontraído e informal.

