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Celia Mira Lança

De: Manuela Cristóvão <manuelacristovao5@gmail.com>

Enviado: terça-feira, 11 de Outubro de 2011 22:24

Para: Celia Mira Lança

Assunto: Re: Convite

Cara Célia Mira Lança, 
 
Falei  com o Prof. Pedro Salgado e realmente não lhe é possível essa deslocação por ser muito em cima da 
hora e ter já um período com muitas coisas agendadas.  
 Está agendado um colóquio sobre Desenho em Dezembro (15 e 16) no Colégio dos Leões no qual este 
Professor, em princípio, vai participar. É organizado por mim e outra Professora.  
Poderá ser proposta a assistência desses alunos ao Colóquio ou à conferência. 
 
Cordialmente, 
Manuela Cristóvão 
 
 

No dia 6 de Outubro de 2011 15:57, Celia Mira Lança <celialanca@sapo.pt> escreveu: 

  

Cara Professora 

  

O meu nome é Célia Mira Lança, professora do Ensino Básico e aluna do Mestrado em
Ensino de Artes Visuais no 3ºciclo e Secundário, da Universidade de Évora. 

  

 No âmbito da Unidade Curricular de Prática de Ensino Supervisionada e em colaboração 
com a Escola Básica 2,3 André de Resende em Évora, encontro-me a efectuar o estágio de 
natureza profissional objecto de relatório/tese final a que se refere a alínea b) do nº1 do 
artigo 20º do decreto lei nº 74/2006,de 24 de Março. 

  

Pretendo assim fundamentar uma metodologia de trabalho activa com vista á implementação
de aprendizagens significativas que promovam a curiosidade, investigação e estudo de 
conteúdos passíveis de valorização da cultura regional e do Património Natural. 

  

Neste sentido estou a desenvolver uma Unidade Didáctica sobre “Ilustração Científica” para 
alunos de Educação Visual a frequentar o 9ºano do Ensino Básico. 
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 Entre os objectivos propostos entendo ser de interesse pedagógico dar a conhecer vários 
autores, tipos de ilustração e de sensibilização para o carácter transversal estético e de 
experimentação que a Comunicação Visual possibilita, gostaria de através do Director de 
curso do Mestrado em “Ilustração” endereçar um convite ao Professor Pedro Salgado para 
que junto da turma e/ou da comunidade escolar da Escola André Resende nos honrasse com 
uma pequena conferência e/ ou workshop alusivo ao tema se possível ainda no mês de 
Outubro por contingências da calendarização escolar. 

  

Certa da vossa melhor atenção, fico disponível para a formalização do convite, se
necessário, bem como para agendamento, planificação e esclarecimentos adicionais que 
julgar necessários.  

  

Atenciosamente  

  

Célia Mira Lança 

celialanca@sapo.pt 

  

 


