VIII CONGRESSO IBÉRICO DE DIDÁTICA DA GEOGRAFIA
Lisboa, 12, 13 e 14 de Outubro de 2017

"Educação Geográfica na Modernidade Líquida"
1ª Circular
Convite a todos os professores

Na modernidade líquida/pós-modernidade em que vivemos, repensar a Educação
Geográfica, revendo esquemas conceptuais e metodológicos, é fundamental para que
todos se apropriem do pensamento e dos instrumentos necessários para ensinar e
aprender numa perspetiva de cidadania territorial ativa, multiescalar.
Desde 2001 que a Associação de Professores de Geografia e o Grupo de Didática da
Associação de Geógrafos Espanhóis realizam o Congresso de Didática da Geografia,
com a apresentação de numerosas comunicações de docentes de vários graus de
ensino, desde o 1º ciclo do ensino básico ao ensino superior, não só do espaço ibérico
como também de outros países, nomeadamente da América Latina.
Em 2017 esperamos alcançar o mesmo sucesso e por isso é importante que participe
apresentando comunicações e/ou posters onde dê a conhecer: REFLEXÕES teóricas e
problematizadoras do tema; PROJECTOS de investigação no ensino da Geografia;
EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS em sala de aula; REFLEXÕES sobre situações de
aprendizagem.
Este VIII Congresso Ibérico de Didática de Geografia organizar-se-á em torno dos
seguintes eixos:
- Educação Geográfica na Modernidade Líquida
- Literacias digitais para uma Educação Geográfica pós-moderna
- Educação geográfica em projetos inter/multi disciplinares
- Formação Docente e Aprendizagens Essenciais na Educação Geográfica

Datas a reter
Data limite para apresentação dos resumos das
comunicações
Data para notificação da aceitação das
comunicações
Data limite para apresentação do texto
definitivo das comunicações
Data limite para a inscrição no Congresso no
caso de apresentar comunicação
Data limite para a inscrição no Congresso no
caso de não apresentar comunicação

10 de Junho 2017
Extensão máxima: 2 páginas
30 de Junho 2017
10 de Setembro 2017
Extensão máxima: 12 páginas
15 de Julho 2017
01 de Outubro de 2017

Em breve será enviada 2º circular com a indicação das normas para a comunicações e
os preços de inscrição, bem como o formulário para a inscrição online e envio dos
resumos e das comunicações.

Lisboa, 9 de Fevereiro de 2017

