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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #108657)

Ficha da Ação

Título Educação, Cidadania, Sociedade
Área de Formação C - Formação educacional geral e das organizações educativas
Modalidade Curso de Formação - Colóquios; congressos; simpósios; jornadas ou iniciativas congéneres
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 3609459    Nome JORGE DO NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-00399/97
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 6968761    Nome Fernanda Maria Rodrigues da Silva Macedo    Reg. Acr. CCPFC/RFO-35838/15
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 5805515    Nome Rosa Maria Oliveira da Silva Ribeiro    Reg. Acr. CCPFC/RFO-29188/11
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 7890853    Nome ROSA MARIA LEITE DE FARIA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-24201/08
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Duração
Horas presenciais: 15
Nº de horas acreditadas: 15

Cód. Dest. 99   Descrição Educadores de Infância, professores dos ensinos básico, secundário e educação especial
DCP   Descrição
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Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
Atentos aos documentos estratégicos para a Educação - como sejam os DL 54 e 55/2018, o Perfil dos alunos à Saída de Escolaridade Obrigatória (PASEO) e à Estratégia Nacional de
Educação para a Cidadania (ENEC) – o CFFH propõe mais um ciclo de seminários para que os docentes das escolas associadas possam partilhar informação indutora de reflexão e
debate sobre a escola, e a educação que nela se promove, numa sociedade exigente e de múltiplas cidadanias.
O desenvolvimento do currículo flexível e inclusivo, em estreita harmonização/convergência com o PASEO e com a ENEC, impõe ao professor a preparação dos alunos (para a vida) a
nível de conhecimentos, capacidades e de valores conducentes a uma atitude de “… cidadãos democráticos, participativos e humanistas, numa época de diversidade social e cultural
crescente, no sentido de promover a tolerância e a não discriminação, bem como de suprimir os radicalismos violentos”, tornando-se, pois, crucial refletir, conjuntamente, nas diferentes
vertentes do conceito de cidadania (politica, religiosa, social, ética, moral, …), nos novos desafios que se levantam a este nível (questões de orientação sexual, questões ambientais,
questões do trabalho, da cidadania ativa, ...) e na credibilização da nova disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.
Objetivos a atingir
Disponibilizar aos participantes perspetivas para a compreensão das temáticas/conteúdos a desenvolver no decorrer
da ação pela equipa formadora e pelos especialistas convidados;
Contribuir para a melhoria da qualidade do serviço público de educação;
Levar os participantes a identificar estratégias para lidar com os desafios atuais da escola;
Preparar adequadamente o exercício de uma cidadania ativa e esclarecida;
Contribuir para a formação Humanista dos destinatários da ação enquanto veículo facilitador da interligação entre as aprendizagens das disciplinas e os domínios a serem abordados na
componente de Cidadania e Desenvolvimento.
Conteúdos da ação
Educação, Cidadania e Sociedade (I) - 2, 30h
O papel dos media na construção de uma cidadania democrática - 2h
Uma visão da Cidadania enquanto disciplina - 2h 
Igualdade de Género. Para onde caminhamos?- 2h
Educação, Cidadania e Sociedade (II) - 2h
A escola e as novas cidadanias - 2h
Educação, Cidadania e Sociedade (III)- 2,30h
Metodologias de realização da ação
As sessões a ministrar serão de cariz teórico e dialógico, essencialmente reflexivas.
Serão aplicadas metodologias que caraterizam os cursos de formação: metodologias expositivas (sessões) e dialógicas (debates) sendo os conteúdos da ação apresentados por
especialistas convidados (conferências), em articulação com a equipa formadora, a quem caberá moderar os debates no final de cada sessão.
Regime de avaliação dos formandos
De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho 4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa
classificação quantitativa na escala de 1 a 10 valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores abaixo apresentados e
respetiva ponderação:
- Envolvimento, qualidade e participação nas atividades/tarefas das sessões – 40% 
- Relatório reflexivo – 60%
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Bibliografia fundamental
Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania, DGE. https://www.dge.mec.pt/estrategia-nacional-de-educacao-para-cidadania
Trindade, R. e Cosme, A. (2019). Cidadania e Desenvolvimento Propostas e Estratégias de Ação - Ensino Básico e Ensino Secundário. Porto Editora.
Araújo, S. A. (2008). Contributos para uma Educação para a Cidadania: Professores e Alunos em contexto intercultural. Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural
(ACIDI, I.P.)
Santos, S. A. (2018). La Ciudadanía e Íntima como Espacio para el Reconocimiento de la Igualdad Sexual y de Género en la Educación Sexual. In De la igualdad de género a la igualdad
sexual y de género. Reflexiones educativas y sociales. editado por Mar Venegas Medina, Pedro Chacón-Gordillo, Antonio Fernández-Castillo
Gomes, C. A., Silva. R. S. e Silva, D. A. V. (2011). Educação cívica e formação democrática na escola pública portuguesa: opiniões e opções educativas dos professores.
https://www.cied.uminho.pt/pt/bibcite/reference/1048
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Processo

Data de receção 06-11-2019    Nº processo 107935    Registo de acreditação CCPFC/ACC-106668/19
Data do despacho 02-12-2019    Nº oficio 9241    Data de validade 02-12-2022
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado


