
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 

Jornada 

Igualdade de Género 

Destinatários:  Assistentes Operacionais, Assis-

tentes Técnicos, Chefe de serviços de adminis-

tração, Coordenador Técnico, Encarregado 

Operacional. 

Inscrições até 20 de dezembro  de 2019,  

Em 

 

https://forms.gle/XRfX6mQTwBmj9mHn7 

 

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

Cardoso) 

Acreditação 

A ação de formação “Igualdade de género”, 
12h, foi acreditada, na modalidade de Jornada 
pela DGAE, com o n.º de registo  
DGAE/292/2019 

Sónia Elisabete Pinheiro Monteiro 

Formadora 

Local 

Escola Básica  

 Amadeo de Souza-Cardoso 

Data Manhã     Tarde Horas 

24-02-2020 09h00-13h00 14h00-17h00 7 

26-02-2020 09h00-14h00  5 

                                             Total horas 12H 



Objetivos a atingir:  

1. Capacitar os assistentes técnicos e 

operacionais para a reflexão crítica 

(auto e hétero), individual e coletiva, 

sobre as práticas profissionais e orga-

nizacionais, na ótica do género;  

2. Contribuir para as alterações que a 

incorporação da igualdade de género 

traz para as práticas educativas;  

3. Promover a transversalidade da igual-

dade de género na comunidade edu-

cativa; 

4.  Assegurar a formação de assistentes 

operacionais, conforme previsto na 

Estratégia Nacional para a Igualdade 

e a Não Discriminação – (ENIND) – 

2018-2030 

     Objetivos a Atingir Conteúdos da ação 

 
Conteúdos:  
1- Abordagem à Estratégia Nacional para a 
Igualdade e a Não Discriminação - Portugal 
2018-2030 (2h) 
1.1. Plano de Ação para igualdade Homens 
e Mulheres 
1.2. Guiões de Educação, Género e Cidada-
nia 
 
2- Violência doméstica (4 horas) 
2.1. Em que consiste a violência doméstica 
2.2. Quais os sintomas físicos, psicológicos 
e emocionais 
2.3. Medidas de prevenção e proteção das 
vítimas 
 
3- Estratégias promotoras para a igualdade 
de género e a não discriminação (6 horas) 
3.1. Animação de leitura de livros de literatu-
ra infanto-juvenil 
3.2. Jogos de exterior 
3.3. Filosofia para crianças sobre a igualda-
de de género e não discriminação: debate e 
reflexão. 
 
 

 

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 ————–—- 50% 
 Assiduidade     —————————————   10% 
 Teste escrito/Trabalhos—————————— 40% 
 
 
 
• A expressão da avaliação final é quantitativa, traduzida 
numa escala de 0 a 20 valores 


