
ESCOLAS TRANSFORMADORAS
A Educação para a Cidadania Global na escola

Promovido por: Cofinanciado por:

50 horas:
25h presenciais + 25h trabalho autónomo

2 créditos

Destinatários/as (escolas públicas e privadas):
Professores/as do Pré-Escolar ao Secundário
Educadores/as Sociais

ACREDITADA 

OFICINA DE
FORMAÇÃO

Sessões
15 de fevereiro, sábado | 10h – 18h
11 de março, 4.ª feira | 17h – 20h
25 de março, 4.ª feira | 17h – 20h
 

Promovido no âmbito do projeto
"Escolas Transformadoras: Contributos para uma mudança social a partir
da Educação para o Desenvolvimento e para a Cidadania Global na Escola"

Para manifestar o seu interesse em participar nesta Oficina, 
preencha o formulário online através da seguinte ligação: 
Inscrições limitadas ao número de vagas existentes

22 de abril, 4.ª feira | 17h – 20h
06 de maio, 4.ª feira | 17h – 20h
16 de maio sábado | 10h – 17h

forms.gle/shiMGEvnUv1ssJAz6

Local:
Escola Superior de Educação - IP Santarém

http://fgs.org.pt/
https://www.instituto-camoes.pt/
https://forms.gle/shiMGEvnUv1ssJAz6


ACREDITADA 

OFICINA DE
FORMAÇÃO

1ª PARTE

15 de fevereiro, 11 e 25 de março
. Interconhecimento
. Diagnóstico de escolas
. Educação para o Desenvolvimento e
Educação para a Cidadania Global
. Trabalho nas escolas
 

2ª PARTE

22 de abril, 06 e 16 de maio
. Acompanhamento do trabalho
autónomo
. Avaliação

Escola Superior de Educação - IP Santarém

Objetivos a atingir
 
•Capacitar os/as participantes para o planeamento e concretização de processos
pedagógicos assentes no diagnóstico das realidades locais, estabelecendo
relações com as interdependências mundiais;
 
•Promover a partilha e construção conjunta de conhecimento entre educadores/as e
professores/as no âmbito da Educação para a Cidadania Global (ECG);
 
•Concretizar processos de trabalho colaborativo nas escolas centrando o processo
de desenvolvimento das competências na área da cidadania global, a partir das
experiências pessoais e significativas dos alunos/as.
 
 

Conteúdos da ação
 
Este processo formativo irá combinar conteúdos - conceitos e temas - e abordagens
metodológicas ligadas à ECG, de um ponto de vista teórico-prático, tendo como
base a experiência dos/das participantes e das entidades promotoras da formação.
 
Pretende-se que, a partir das experiências pré-existentes e dos conteúdos
discutidos na formação, os/as formandos/as construam e implementem práticas de
ECG adequadas ao seu contexto escolar.


