
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 

Educar para a Cidadania ou 
Educar na Cidadania? 

Destinatários:  Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário e Professores de Educação Especial 

Inscrições até 5 de novembro de 2019, em 

https://forms.gle/SADTbyLLt3A2ivM26 

(Ação do plano de formação do Agrupamento de Esco-

las de Amarante) 

Acreditação 

 

A ação de formação “Educar para a 

Cidadania ou Educar na Cidadania?“, 

25h , foi acreditada, na modalidade de 

Curso de Formação, pelo CCPFC ao 

abrigo do RJFC, com o n.º de registo  

CCPFC/ACC 104228/19 

Hermínia da Conceição Marques dos Santos 

Formadora 

Local 

Escola Básica de Amarante 

Data 

  

Horário 

 

 Horas 

26-11-2019 17h00-20h00 3 

10-12-2019 17h00-20h00 3 

07-01-2020 17h00-19h00 2 

04-02-2020 17h00-20h00 3 

18-02-2020 17h00-20h00 3 

03-03-2020 17h00-19h00 2 

24-03-2020 17h00-20h00 3 

28-04-2020 17h00-20h00 3 

19-05-2020 17h00-20h00 3 

                             TOTAL = 25Horas 



 

Objetivos a atingir 

 

• Refletir sobre as diferenças conceptuais e opera-

cionais entre Educar para a Cidadania e Educar na 

Cidadania, à luz da Estratégia Nacional de Educa-

ção para a Cidadania (ENEC), de referentes teóricos 

e das conceções e práticas dos docentes; 

• Abordar formas de operacionalização da ENEC ao 

nível da escola: aprendizagens esperadas em Cida-

dania e Desenvolvimento (CD) e componentes fun-

damentais dos domínios da educação para a cida-

dania; 

• Sensibilizar para a necessidade de se usarem me-

todologias ativas, centradas na aprendizagem vi-

vencial da cidadania democrática e na abordagem 

inter, multi e transdisciplinar; 

• Partilhar práticas de avaliação dos alunos ade-

quadas a conteúdos e metodologias de educação 

para a cidadania. 

     Objetivos a atingir Conteúdos da ação 

 

Conteúdos da ação 

1. A Educação: procura de um novo paradigma (3h) 

• Educação na e para a complexidade 

• A educação enquanto acontecimento ético 

• Educação, humanidade e ética 

2. Profissão docente: novos desafios (3h) 

• Repensar o perfil de competências dos professores 

• Necessidade de modalidades formativas com enfoque 

na dimensão pessoal e ética dos professores 

3. Educar para a Cidadania e/ou Educar na Cidadania: 

pressupostos teóricos e implicações práticas (2h) 

4. Apresentação da Estratégia Nacional de Educação para 

a Cidadania (3h); 

5. Metodologia de implementação da componente curri-

cular de ‘Cidadania e Desenvolvimento’: Whole School 

Approach (5h); 

6. Avaliação das aprendizagens dos alunos em ‘Cidadania 

e Desenvolvimento’ (3h); 

7. Domínios de Educação para a Cidadania, percorrendo 

os três grupos previstos na ENEC (exploração e produção 

de recursos educativos de apoio ao trabalho docente em 

CD) (6h) 

Efeitos para progressão 

Para os efeitos previstos no n.º1 do artigo 8.º, do Regime Jurídico da 
Formação Contínua de Professores, a presente ação releva para efeitos 
de progressão em carreira  de Professores dos Ensinos Básico e Secun-
dário e Professores de Educação Especial..  

Para efeitos de aplicação do artigo   9.º do Regime Jurídico esta 
ação enquadra-se no Despacho n.º 6851-A/2019, de 31 de ju-
lho, relevando para a dimensão científica e pedagógica. 

Avaliação dos formandos 

Critérios de Avaliação 

É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das sessões previs-
tas. Em cada sessão, serão passadas folhas de presença, para assi-
natura dos inscritos.  
A avaliação dos formandos será realizada em obediência ao dis-
posto no Regime Jurídico da Formação Contínua tendo em conta: 

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

de 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 


