
Organização 

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 

Educação não formal, a 
importância do exemplo 

Destinatários:  Assistentes Operacionais 

Inscrições até 20 de dezembro de 2019, 

em  

https://forms.gle/nYWXRC1t22MzRMNcA 

(Ação do plano de formação do AE Amadeo de Souza-

Cardoso) 

Acreditação 

A ação de formação “Educação não for-
mal, a importância do exemplo“, 25h, 
foi acreditada, na modalidade de Curso 
de Formação, pela DGAE, com o n.º de 
registo DGAE/302/2019 

Sónia Elisabete Pinheiro Monteiro 

Formadora 
Local 

Escola Básica  

 Amadeo de Souza-Cardoso 

Data Manhã     Tarde Horas 

03-04-2020 09h00-13h00 14h30-17h30  7 

06-04-2020 09h00-13h00 14h30-17h30  7 

07-04-2020 09h00-13h00 14h30-17h30  7 

08-04-2020 09h00-13h00  4 

                                                   Total horas     25H 



 Conhecer a importância da educação 

não formal. 

 - Desenvolver conhecimentos e estra-

tégias promotoras de inclusão. 

 - Tornar as assistentes agentes de mu-

dança. 

 - Capacitar profissionais para dinami-

zar atividades no espaço escolar. 

 - Dotar as assistentes operacionais de 

competências profissionais na área da 

infância e juventude. 

 - Desenvolver um sentimento de per-

tença e de missão com base no exem-

plo positivo. 

     Objetivos a Atingir Conteúdos da ação 

 
1. Dinâmicas de Acolhimento (1h - Práti-

ca) 

2. A importância da Educação não formal 

(2h - 1h Teórica + 1h Prática) 

3. A actividade pedagógica das crianças 

e jovens em idade escolar (5h - Práti-

ca) 

4. Estratégias promotoras da integração 

de todos. A importância do exemplo 

(5h-Prática) 

5. Introdução à Gestão de conflitos (3h - 

1h Teórica + 2h Prática) 

6. Preparação e dinamização de activida-

des (5h - Práticas) 

7. Psicologia Positiva (3h - 1h Teórica + 

2h Práticas)   

8. Avaliação Final e encerramento (1h-

Prática) 

 

Avaliação dos formandos 

 
 
 

É necessária a frequência de, pelo menos, 80% das horas 
prevista. Em cada sessão, serão passadas folhas de pre-
sença, para assinatura dos inscritos. 
  
 Critérios-ponderação: 
 
 
 Participação/Avaliação contínua ————–—- 20% 
 Assiduidade     —————————————   10% 
 Teste escrito/Trabalhos—————————— 70% 
 
 
 
• A expressão da avaliação final é quantitativa, traduzida 
numa escala de 0 a 20 valores 


