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Ficha da Ação

Título Cidadania e Desenvolvimento - um enfoque sóciopolítico

Área de Formação F - Formação ética e deontológica

Modalidade Curso de Formação

Regime de Frequência e-learning

Cód. Área Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo

B.I. 7852545    Nome FRANCISCO JOSÉ ALVES TEIXEIRA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-09038/99

Componentes do programa Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
A necessidade desta ação decorre da reforma curricular desencadeada com o Decreto Lei 55/2008, que, entre outras
coisas, introduz uma nova disciplina e campo curriculares nos ensinos básico e secundário, exigindo da parte das escolas
a construção não só dos conteúdos curriculares mas também as metodologias e estratégias letivas, organizacionais e
avaliativas. Dado o amplo espetro científico-pedagógico do campo curricular e da disciplina em questão, envolvendo
conteúdos e lógicas de ação que pretendem fazer presente à escola domínios que vão desde os direitos humanos
fundamentais, à compreensão da experiência social e politica do trabalho, à sexualidade humana, ao desenvolvimento
sustentável, à compreensão da diversidade do fenómenos religioso, etc, esta ação justifica-se como oportunidade de
aprofundar esses conteúdos.

Objetivos a atingir
Pretende-se com esta ação:
a construção, reflexão e propostas de ajustamento dos projetos estratégicos de educação para a cidadania das escolas
dos formandos envolvidos;
a reflexão e aprofundamento dos conhecimentos teóricos e práticos sobre os seus conteúdos e lógicas organizacionais
respetivas;
a contrução de instrumentos de planeamento e planificação estratégica tendo em conta a lecionação.

Conteúdos da ação
A ação desenvolver-se-á numa lógica teórico-prática:
1. Apresentação crítica da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania - (1h síncrona + 2h assíncronas )
2. Metodologia de implementação da componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento (1h síncronas + 1h
assíncrona)
3. Temas e domínios de Educação para a Cidadania, de acordo com o definido na Estratégia Nacional de Educação para a
Cidadania:
3.1. Direitos Humanos - civis e políticos, económicos, sociais e culturais e de solidariedade; Interculturalidade (diversidade
cultural e religiosa); Instituições e participação democrática; meios de comunicação social - (1,5h síncrona + 2,5h
assíncronas )

Duração
Horas presenciais: 15

Nº de horas acreditadas: 15

Cód. Dest. 99   Descrição Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico, Secundário e ensino especial
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3.2. Desenvolvimento Sustentável; Educação Ambiental; Bem-estar animal - (1h síncrona + 2h assíncronas)
3.3. Sexualidade (diversidade, direitos, igualdade de Género; ) - (1h síncrona + 2h assíncrona)

Metodologias de realização da ação
A ação terá duas componentes de natureza metodológica:
uma teórica/prática: de explanação, debate e crítica;
uma prática: de construção instrumentos de planificação e organização curricular e pedagógica.
A componente de natureza prática terá uma dimensão de trabalho individual, desenvolvida através da construção de
instrumentos de planeamento curricular. Mais especificamente, e uma vez que a ação se desenvolverá online, o primeiro e
o segundo temas iniciar-se-ão com sessões síncronas desenvolvidas através da plataforma disponível no CFFH, após o
que continuarão de modo assíncrono, de que terão que resultar conteúdos colocados no Moodle do CFFH
(https://elearning-cffh.pt/lms/).
O terceiro tema, relativo, de modo específico, a conteúdos do referencial da Estratégia Nacional de Educação para a
Cidadania, começará, por cada tema, sempre com uma sessão síncrona, seguindo-se a exigência de construção de
reflexões específicas, colocadas no Moodle do CFFH, sobre cada uma das temáticas em presença.

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

Conselho da Europa – Recursos de Educação para a Cidadania Democrática e para os Direitos Humanos.
https://www.coe.int/en/web/edc/resources

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Setembro de 2017. http://www.dge.mec.pt/sites/default/files
/ECidadania/Docs_referencia/estrategia_cidadania_original.pdf

Martins, Guilherme d’Oliveira (coord.) (2017). Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Lisboa: Ministério da
Educação/Direção-Geral da Educação (DGE). http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo
/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf

Referenciais de Educação (de diversas áreas temáticas/domínios de Educação para a Cidadania) – Direção-Geral da
Educação – Ministério da Educação. http://www.dge.mec.pt/educacao-para-a-cidadania/documentos-de-referencia

Despacho n.º 5908/2017, de 5 de julho. Diário da República n.º 128 – II Série.

Formação a Distância

Demonstração das vantagens para os/as formandos/as no recurso ao regime de formação a distância
Este formato permite realizar a formação em horários que se acomodam aos compromissos pessoais dos formandos,
adaptando-se à atual situação de emergência nacional em razão da crise do Covid-19; possibilidade de participar em
grupos com formandos de distintas escolas/locais.

Distribuição de horas Nº de horas online síncrono 5.5    Nº de horas online assíncrono 9.5

Demonstração da existência de uma equipa técnico-pedagógica que assegure o manuseamento das ferramentas e
procedimentos do formação a distância
Equipa técnica do Centro de Formação Francisco de Holanda que administra a plataforma MOODLE - https://elearning-
cffh.pt/lms/

Demonstração da implementação de um Sistema de Gestão da Aprendizagem / Learning Management System
adequado
A formação decorrerá em momentos síncronos e assíncronos. Em cada uma destas modalidades a formação segue
protocolos que permitem que os formandos acedam aos conteúdos e realizem as tarefas previstas, e também que os
formadores monitorizem cada um dos passos de modo a que a formação decorra de acordo com o planificado, tendo como
suporte principal o Moodle do CFFH
Nos momentos assíncronos da formação:
Através da plataforma de e-learning - Moodle do Centro de Formação Francisco de Holanda, suporte digital das ações de
formação realizadas no centro, os formandos podem:
i) aceder e transferir materiais (e.g., vídeos) de apoio à formação;
ii) interagir com os restantes formandos e formador através do fórum de dúvidas;
iii) responder às questões-tarefa nos fóruns disponibilizados para o efeito em cada tema/assunto;
iv) comunicar por mensagem com o formador;
v) submeter na plataforma o relatório final no espaço criado para o efeito;
vi) verificar as notas atribuídas a todos os elementos de avaliação no espaço criado para o efeito.
Nos momentos síncronos da formação:
Formador e formandos irão interagir através de videoconferência, utilizando plataforma Zoom (ou similar). A utilização
desta plataforma, de acesso livre e gratuito, é indispensável para as sessões síncronas.

Demonstração da avaliação presencial (permitida a avaliação em videoconferência)
Não aplicável. O curso é online.
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Processo

Data de receção 30-03-2020    Nº processo 109336    Registo de acreditação CCPFC/ACC-107999/20

Data do despacho 06-04-2020    Nº oficio 2606    Data de validade 06-04-2023

Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Demonstração da distribuição da carga horária pelas diversas tarefas
1. Apresentação crítica da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania - (1h síncrona + 2h assíncronas)
Sessão síncrona (1H) – Apresentação de debate críticos da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania por parte
do formador e dos formandos.
Sessão assíncrona (2H) – Leitura e explanação crítica de esquema interpretativo da ENEC; construção de reflexão sobre a
necessidade de uma ENEC no contexto do sistema de educação portuguesa.

2. Metodologia de implementação da componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento (1h assíncronas + 1h
síncrona)
Sessão síncrona (1H) – Apresentação e debate críticos dos temas em presença, com apresentação prévia do formador e
abertura posterior do debate.
Sessão assíncrona (1H) – Construção escrita de proposta de implementação da componente curricular de Cidadania e
Desenvolvimento num ano letivo específico, a divulgar à rede de formandos, através de e-mail.

3. Temas e domínios de Educação para a Cidadania, de acordo com o definido na Estratégia Nacional de Educação para a
Cidadania:
3.1. Direitos Humanos - civis e políticos, económicos, sociais e culturais e de solidariedade; Interculturalidade (diversidade
cultural e religiosa); Instituições e participação democrática; meios de comunicação social - (1,5h síncrona + 2,5h
assíncronas)
Sessão síncrona (1,5H) – Apresentação e debate críticos dos temas em presença, com apresentação prévia do formador e
abertura posterior do debate.
Sessão assíncrona (2,5H) – Construção escrita de reflexão crítica sobre três dos temas em presença, a divulgar à rede de
formandos, através do Moodle.
3.2. Desenvolvimento Sustentável; Educação Ambiental; Bem-estar animal - (1h síncrona + 2h assíncronas)
Sessão síncrona (1H) – Apresentação e debate críticos dos temas em presença, com apresentação prévia do formador e
abertura posterior do debate.
Sessão assíncrona (2H) – Construção escrita de reflexão crítica sobre três dos temas em presença, a divulgar à rede de
formandos, através do Moodle.
3.3. Sexualidade (diversidade, direitos, igualdade de Género) - (1h síncrona + 2h assíncrona)
Sessão síncrona (1H) – Apresentação e debate críticos dos temas em presença, com apresentação prévia do formador e
abertura posterior do debate.
Sessão assíncrona (2H) – Construção escrita de reflexão crítica sobre três dos temas em presença, a divulgar à rede de
formandos, através do Moodle

Rácio de formadores/as por formandos/as 1
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