
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Formação 
Educação para a Cidadania Global 

 

 

Temas 
_ Interdependências e Globalização 
_ Cidadania Global  
 

 

Oficina correspondente a 

2 unidades de crédito 

25 horas formação presencial 

25 horas trabalho autónomo 

 

Instalações do CIDAC – Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar 
Cabral (mapa) 

 
Dinamizada no âmbito do projeto “Desafios Globais: reforçar a ECG em meio escolar para 

responder aos contextos da atualidade” 
 

       21 e 28 outubro 
  11 e 25 novembro 

 

Lisboa 
 

Níveis 
_ Pré-escolar 
_ 1.º ciclo do ensino básico 
 

FORMAÇÃO 

GRATUITA 

Com base no Referencial de Educação para o Desenvolvimento elaborado pela Direção-Geral de Educação, CIDAC e FGS 

 

https://www.google.pt/maps/place/CIDAC+-+Centro+De+Interven%C3%A7%C3%A3o+Para+O+Desenvolvimento+Am%C3%ADlcar+Cabral/@38.730389,-9.145733,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x51ae8b9260fdce!8m2!3d38.730389!4d-9.145733?sa=X&ved=0ahUKEwi7qYWe_LHWAhUBbxQKHQVzAvMQ_BIIczAN


 

 

 

 

A OFICINA 

A educação para a cidadania vem assumindo um papel central na formação 

escolar. Neste quadro, a Educação para a Cidadania Global (ECG) na escola tem-se 

revelado preponderante para a promoção de valores, conhecimentos e atitudes 

transformadoras como a defesa da dignidade humana, a promoção dos direitos 

humanos, a interculturalidade e a compreensão crítica sobre a interdependência 

entre os povos. 

O contacto de educadores e educadoras, professores e professoras, com a ECG tem 

vindo  a crescer, bem como o interesse por reflexões mais continuadas sobre os 

temas e as metodologias neste âmbito. Porém, a oferta existente para os e as 

docentes que lecionam nos níveis pré-escolar e 1.º ciclo é muito dispersa ou quase 

inexistente para estas temáticas, quer ao nível de oferta formativa, quer ao nível dos 

recursos pedagógicos a utilizar em sala de aula.  

Por esse motivo, o CIDAC – Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar 

Cabral e a FGS – Fundação Gonçalo da Silveira gostariam de convidá-lo/a a 

participar num percurso de formação dedicado ao contato com esta área. Este 

percurso – uma oficina de formação – irá centrar-se no Referencial de Educação para 

o Desenvolvimento, elaborado pela DGE em conjunto com as duas organizações, 

desenvolvendo dois dos seus temas: ‘Interdependências e Globalização’ e 

‘Cidadania Global’.  

A oficina de formação desenrolar-se-á em quatro sessões, uma de 7 horas e as 

restantes três de 6 horas, que terão lugar nos dias 21 e 28 de outubro, 11 e 25 de 

novembro de 2017, nas instalações do CIDAC em Lisboa, correspondendo a 25 

horas de formação presencial, a que acrescem 25 horas de trabalho autónomo 

desenvolvido pelos formandos e pelas formandas.  

A oficina está acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação 

Contínua, concedendo 2 créditos. Será dinamizada pelo CIDAC e FGS no âmbito do 

projeto “Desafios Globais: reforçar a ECG em meio escolar para responder aos 

contextos da atualidade”. Este cofinanciamento permite-nos garantir as refeições 

(almoços) nos dias de formação presencial. 

Pode efetuar a sua inscrição até ao dia 16 de outubro, através do seguinte 

formulário de inscrição (aqui) 

Em breve, enviaremos informações mais detalhadas aos educadores e educadoras, 

professores e professoras inscritos.  

Agradecemos a sua atenção, esperando que esta formação seja do seu interesse. 

Pedimos, se possível, que divulgue esta oficina a outras pessoas eventualmente 

interessadas.  

Organizada por: Com o apoio: Cofinanciada por: 

https://www.cidac.pt/
https://www.cidac.pt/
http://fgs.org.pt/
https://www.google.pt/maps/place/CIDAC+-+Centro+De+Interven%C3%A7%C3%A3o+Para+O+Desenvolvimento+Am%C3%ADlcar+Cabral/@38.730389,-9.145733,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x51ae8b9260fdce!8m2!3d38.730389!4d-9.145733?sa=X&ved=0ahUKEwi7qYWe_LHWAhUBbxQKHQVzAvMQ_BIIczAN
https://goo.gl/forms/dWmXslCnaIrcQZTG3

