
30 de abril de 2022 

Curso 
Pedagogia de Exterior 
em Consciência 

JARDIM DA SEREIA | Espaço Jardim de Infância ANIP 
Jardim da Sereia, Praça da República 
3000-019 COIMBRA 

COIMBRA 



Com os constantes alertas para o facto 
de as crianças permanecerem 
maioritariamente em espaços fechados 
dando enfase à sua, suposta, 
segurança, tem-se observado uma 
maior preocupação em utilizar os 
espaços exteriores. A pandemia que 
temos vivido nos últimos dois anos 
também veio potenciar estes espaços 
como mais arejados e, portanto, mais 
convenientes para a fase que vivemos. 
 
A supervisão do adulto, e a sua 
participação, nas diversas formas de 
brincar da criança condiciona a sua 
resolução de problemas, tomada de 
decisões, livre fluir da sua imaginação e 
ainda a capacidade de lidar com os 
riscos e desafios. 
 
Nos espaços ao ar livre, em contacto 
com a natureza, surgem oportunidades 
diversas e diferenciadas em pleno 
contexto que nos aproximam do que é 
proposto nas orientações curriculares 
se existir uma perspetiva alargada e 
flexível. 
 
Ao longo da formação privilegiaremos o 
papel do adulto em contexto ao ar livre, 
potencialidades e receios inerentes a 
esta prática. E nesse sentido, a 
dinamização de práticas pedagógicas 
na natureza e o seu impacto na saúde, 
bem-estar, desenvolvimento e 
aprendizagem da criança. 

INSCRIÇÕES: 
Data limite de inscrição: 22-04-2022. 
 
 
PREÇO:  
Associado ANIP  - 55 € 
Não Associado  - 70 € 
 
 
FICHA DE INSCRIÇÃO:  
https://forms.gle/ZTVRptdmyedEvgLbA 
 
 
Desconto de 5% para grupos de 2 ou mais 
pessoas. 
 
 
DESTINATÁRIOS: 
Educadores de infância, Auxiliares de Ação 
Educativa e outros profissionais com interesse 
no tema. 

FORMADORA: 
 
Isabel Geraldo 
 
- Licenciada em Educação 

de Infância pela Escola 
Superior de Educação de 
Coimbra (ESEC) 

- Educadora de Infância no 
Jardim de Infância ANIP, 
com experiência em 
pedagogia no exterior. 
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OBJETIVO GERAL: 
 
Pretende-se formar profissionais conscientes das 
potencialidades que o exterior oferece no 
desenvolvimento e aprendizagem da criança. 
 
A utilização destes espaços com intencionalidade 
pedagógica permite aos profissionais 
compreender o seu papel neste processo assim 
como quais as suas forças e fragilidades. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
 
1. O papel do adulto lá fora 
 

• Relação entre o bem-estar do adulto e o 
bem-estar da criança 

• Garantir segurança em espaços 
exteriores 

• Articular espaços interiores e exteriores. 
 
2. Aprendizagens lá fora – como fundamentar 
 

• Validação do brincar 
• Enquadramento legal para práticas 

pedagógicas no exterior. 
 
3. Organização dos espaços exteriores em 

contextos educativos 
 

• Que espaço tenho e que potencialidades 
oferece 

• Organização de espaços exteriores 
• Espaços exteriores na comunidade. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
No final da formação, os formandos devem: 
• Identificar as suas forças e fragilidades em 

práticas no exterior; 
• Legitimar as potencialidades de práticas 

pedagógicas no exterior; 
• Reconhecer formas de organização dos 

espaços ao ar livre; 
• Identificar o brincar como potenciador de 

aprendizagens e qual o papel do adulto nesse 
processo; 

• Relacionar diferentes espaços na comunidade 
com oportunidades de aprendizagem da 
criança. 



METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO 
E AVALIAÇÃO: 
 
Serão privilegiadas metodologias 
participativas e dinâmicas que 
coloquem os formandos em 
contacto com as propostas 
existentes de forma prática. 
Recorrendo ainda a um método 
mais expositivo para informações 
de cariz legal.  
 
Haverá ainda discussão de casos e 
dinâmicas de grupo que permitam 
a partilha de conhecimentos, 
experiências e ideias. 
 
A avaliação da formação será 
contínua, tendo por base a 
participação, motivação, espírito 
crítico, assiduidade, pontualidade, 
exercícios práticos realizados em 
grupo e/ou individualmente. 

Data:   30 de abril de 2022  [ nova data ] 
 
Horário:   10h às 13h | 14h às 17h 
Duração:  6 horas 
 
Área de Formação: 143 – Educadores de Infância 
Modalidade de Formação:  Outra formação profissional 
Forma de Organização: Formação PRESENCIAL 
 
CERTIFICADO DE FORMAÇÃO: 
- Formação Certificada pela DGERT.  
O certificado é emitido gratuitamente no fim da formação, se o 
formando obtiver aproveitamento e presença obrigatória em 
pelo menos 80% do total da duração da ação. Emissão ao abrigo 
da Portaria 474/2010 de 8 de julho, através do Sistema de 
Informação e Gestão da Oficina Educativa e Formativa (SIGO). 



Organização e Secretariado: 
 
Associação Nacional de Intervenção Precoce 
Praceta Padre José Anchieta, Lote 5, R/ch, Fração C 
3000-319 COIMBRA 
Tel: 239 483 288 :: Tlm: 967 132 727 
formacao@anip.net 
www.facebook.com/ANIP.pt 
 
Coordenadas GPS: 40º21’65.546”N | 8º42’37.047”W 

Mais informações sobre as nossas formações e eventos, 
visite o nosso site: www.anip.pt  
ou contacte-nos: formacao@anip.net 

Sabia que se se associar à ANIP, paga 10€ por ano e usufrui de 
descontos imediatos de 15€ em cada ação que frequentar? 
Associe-se e usufrua dos nossos benefícios! 
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