
Cronograma 

Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e Baião – 

Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 – 4600
-018 AMARANTE  
Telef. 255410190 – Fax 255432149. 

e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com 
Skype: cfaeab 
Web:  http://www.cf-ab.com/ 
Facebook: Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e 

Baião - Cfaeab 

CURSO DE FORMAÇÃO 

Trabalhar a sustentabilidade e o 

ambiente local construindo 

conteúdo global 

Destinatários:  Professores dos Grupos              

420, 510 e 520 

Inscrições até 12 de junho de 2019,  

Em  

https://forms.gle/axHGw9yMLkUaLYpW6 

(Ação do plano de formação do Agrupa-

mento de Escolas de Vale de Ovil) 

Acreditação 

A ação de formação “Trabalhar a sus-

tentabilidade e o ambiente local 

construindo conteúdo global“, 25h , 

foi acreditada, na modalidade de Cur-

so de Formação, pelo CCPFC ao abrigo 

do RJFC, com o n.º de registo  CCPFC/

ACC 102452/19 

Eduardo de Carvalho Teixeira 

 Nuno Rui Dias da Mota 

Formadores 

Local 

         Escola Básica e Secundária de  

                           Vale de Ovil 

Data 
 Horário 

 Início/Fim 
 Horas 

17-06-2019  14h30  18h30  4 

28-06-2019  09h00   13h00  4 

02-07-2019  09h00   13h00  4 

04-07-2019  

09h00  13h00 

 

14h00   18h00  

8 

08-07-2019  14h00   19h00  5 

                                TOTAL = 25horas 

 



 

 
 

Dotar o docente de competências que lhe permitam edu

car para uma vida sustentável; 

 

Produzir, editar e disponibilizar informação, de e com 

qualidade em suporte digital; 

 

Estimular para uma Educação ativa e participativa; 

 

Promover a Informação e Cidadania Ambiental; 

 

Promover aulas criativas, motivadoras e dinâmicas; 

 

Envolver os alunos na aprendizagem por descoberta 

 

Auxiliar os docentes na produção e construção de recur

sos inovadores que visem a melhoria de ensino; 

 

Propiciar o trabalho colaborativo; 

 

Conceber e dinamizar projetos e acões de educação ambi

ental com recurso a técnicas inovadoras, rápidas e efica

zes alargadas aos diferentes contextos e realidades locais. 

     Objetivos a atingir Conteúdos da ação   

 

 

1º bloco -Abertura do Curso de Formação /Apresentação do curso de formação / 

Apresentação da plataforma colaborativa 

2 -Fundamentação histórica da Educação Ambiental /Contexto social e institucio-
nal / Conceito e objetivos /Conceções contemporâneas / A crise ambiental e as 
respostas da sociedade / A crise ambiental: perspetiva desde as teorias do de
senvolvimento /Os grandes problemas ambientais da sociedade contemporâ
nea / As respostas sociais aos problemas ambientais / Atuação da Educação 
Ambiental: Formas de atuação da educação ambiental / A educação ambiental 
na sociedade atual: formal, não formal e informal 

3 -Do Património local às orientações temáticas /Compreender a importância do 
património loc al como base de trabalho às temáticas ambientais por docentes e 
discentes / Identificar as temáticas associadas à sustentabilidade nos diferentes 
níveis/graus de ensino e disciplinas / Associar / identificar os temas onde se 
possa intervir/construir conteúdo tendo por base o Património loca l (de acordo 
com as temáticas tratadas nas diferentes disciplinas) / Planificar uma possível 
forma de intervenção tendo por base uma temática, associando possíveis Meto
dologias, técnicas a desenvolver e formas de apresentar e publicar a informação 
produzida de cariz Ambiental e de interpretação ambiental / Apresentação dos 
trabalhos produzidos e debate 

4 -O potencial dos equipamentos móveis (e computadores) na captação de áudio 

e vídeo / Reconhecer e caracterizar diferentes meios de difusão e géneros de 

produtos audiovisuais / Conhecer os equipamentos móveis que possuem e mani

pular os mesmos a nível de captação, registo e edição de som e imagem / Conhe

cer e aplicar técnicas adequadas na captação do som / Operacionalizar e traba

lhar na edição de áudio / Converter áudio em diferentes formatos 

5 -Reconhecer e empregar as regras e técnicas de captação de imagem para 

vídeo / Conhecer e operar com aplicações informáticas de edição de imagem e 

som para vídeo / Utilizar os equipamentos móveis pessoais, assim como aplicati

vos de edição e conversão, formatos de edição e conversão de vídeo tendo em 

vista a produção de um conteúdo digital / Pressupostos e boas práticas de edição 

e difusão 

6 -Utilização de Web Services / Planeamento, conceção e produção do sítio Web/

Blog / Distribuição e manutenção do sítio Web/Blog / Manutenção de platafor

mas digitais de aprendizagem (Plataforma moodle / Cloud) / Gestão de conteú

dos 

7-Preparação do plano intervenção / Nesta sessão, com o apoio do formador, e 

tendo em conta as técnicas, softwares utilizados e os conceitos abordados, os 

formandos prepararão, em grupo, um plano de intervenção de cariz ambiental 

através da conceptualização de um tema ou unidade tendo como finalidade a 

construção de um “conteúdo digital” utilizável para trabalhar a temática da 

sustentabilidade e educação ambiental 

8 -Avaliação- Apresentação trabalhos 

“Para os efeitos previstos no nº1 do artigo 8º, do Regime Jurídico 

da Formação Contínua de Professores, a presente ação releva para 
efeitos de progressão em carreira de Professores dos Grupos 
420,510 e 520.  
Para efeitos de aplicação do artigo 9.º do Regime Jurídico Forma
ção Continua de Professores (dimensão científica e pedagógica), a 
presente releva para a progressão em carreira de Professores dos 
Grupos 420,510 e 520.  

Efeitos para progressão 

Avaliação dos formandos 
 

 

 

Critérios de Avaliação 

É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das sessões 

previstas. Em cada sessão, serão passadas folhas de presença, 

para assinatura dos inscritos.                                                         

A avaliação dos formandos será realizada em obediência ao 

disposto no Regime Jurídico da Formação Contínua tendo em 

conta: 

 

A avaliação será expressa numa escala de 1 a 10, a que cor-

responde a menção qualitativa de:  

  
PARTICIPAÇÃO 

(4 valores) 
  

Rigor das 
interven-

ções 

Envolvimen-
to nas tarefas 

Produção / 
apresentação 

de atividades e 
materiais 

individual-
mente ou em 

trabalho cola-
borativo 

1 Valor 1 Valor 2 Valores 
  

TESTE OU TRA-
BALHO FINAL 

INDIVIDUAL 
(Sob forma de 
relatório ou porte-
fólio) 

(6 valores) 
  

Estrutura 
Rigor cientí-
fico e peda-

gógico 

Reflexão do 
impacto 

2 Valores 2 Valores 2 Valores 


