A FOTOGRAFIA COMO POSSIBILIDADE DIDÁTICA

OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS
Desenvolver conhecimentos técnicos sobre fotografia;
Provocar a reflexão e análise
pedagógicas da fotografia;

das

possibilidades

Estimular a expressão
de criatividade e
experimentação de linguagens através da imagem.

a

COMPETÊNCIAS
No final da ação, os formandos deverão ser capazes de:
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vidades que envolvem a fotografia
como recurso educativo.
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1. Definições de fotografia

No contexto da sociedade da informação, cada vez mais
globalizada, digitalizada e visual, conhecer criticamente
as diferentes linguagens de expressão é cada vez mais
necessário. Neste sentido, foi eleita para esta formação
uma linguagem, existente há mais de um século: a
fotografia. Em decorrência da baixa de preços dos
equipamentos e da facilidade de registar momentos em
dispositivos móveis, a fotografia encontra-se cada vez
mais presente nas ações quotidianas. Mas como fazer da
fotografia uma ferramenta pedagógica? Esta é a questão
norteadora desta formação que pretende, a partir da
media literacy, apresentar conhecimentos técnicos e
habilidade para refletir e analisar sobre a fotografia
como instrumento pedagógico, além de produzir e
compartilhar imagens. Com a intenção de estimular a
expressão de criatividade e a experimentação de
linguagens, esta é uma formação que se enquadra na
temática média e educação, numa perspetiva
multidisciplinar.

1.1 Breve história da fotografia
1.2 Fotografia e memória
1.3 Fotografia e linguagem
2. Fotografia como material de aprendizagem
2.1 O que está por trás do visível e do
fotografável
2.2 Exploração da linguagem fotográfica
3. Produzir e compartilhar fotografias
3.1 Atividades
fotografia

didáticas

para

o

uso

da

3.2 Produção de imagens
3.3 Compartilhar imagens na web 2.0

DESTINATÁRIOS
Professores do ensino básico e ensino secundário
(a ação releva para efeitos de progressão curricular,
não releva para a área científico-didática)
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