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Educação 

Cidadania 

Sociedade 

Curso de formação de 15h, 

acreditado pelo CCPFC 

De 17 de fevereiro a 28 de 

abril de 2020 

 

Escola-Sede:  

Escola Secundária Francisco de Holanda 

Alameda Dr. Alfredo Pimenta 

4814-528 Guimarães 

Telefone: 253 540 134 

 

 

 

 

Correio eletrónico: cfaecffh@gmail.com 

Atentos aos documentos estratégicos 

para a Educação, o CFFH propõe mais 

um ciclo de seminários para que os 

docentes das escolas associadas  

possam partilhar informação indutora 

de reflexão e debate sobre a escola e a 

educação que nela se promove, numa 

sociedade exigente e de múltiplas  

cidadanias. 



Objetivos principais 

 

- Disponibilizar aos participantes perspeti-

vas para a compreensão das temáticas/

conteúdos a desenvolver no decorrer da 

ação pela equipa formadora e pelos especi-

alistas convidados; 

 

- Contribuir para a melhoria da qualidade do 

serviço público de educação; 

 

- Levar os participantes a identificar estraté-

gias para lidar com os desafios atuais da 

escola; 

 

- Preparar adequadamente o exercício de 

uma cidadania ativa e esclarecida; 

 

- Contribuir para a formação Humanista dos 

destinatários da ação enquanto veículo faci-

litador da interligação entre as aprendiza-

gens das disciplinas e os domínios a serem 

abordados na componente de Cidadania e 

Desenvolvimento.  

 

Sessão Data Horário 

Sessão de abertura 
Educação, Cidadania e  

Sociedade 
Rui Trindade 

17/02/2020 
18H00-

20H30 

Cidadania Democrática num 

mundo global 

Álvaro Vasconcelos 

02/03/2020 
18H00-

20H00 

O papel dos media na  

construção de uma  

cidadania democrática 

Vítor de Sousa 

09/03/2020 
18H00-

20H00 

Cidadania infantojuvenil: 
para além da retórica 

Manuel Sarmento 
16/03/2020 

18H00-

20H00 

Cidadania… 
Isabel Lopes 

 
23/03/2020 

18H00-

20H00 

A escola e as novas  
cidadanias 

Carlos Aberto Gomes 
14/04/2020 

18H00-

20H00 

Educação, Cidadania e  
Sociedade 

Álvaro Laborinho Lúcio 

28/04/2020 
18H00-

20H30 

Regime de avaliação dos formandos: 

 
 

A avaliação/classificação de cada formando 
obedece a: 
- Envolvimento, qualidade e participação 
nas atividades/tarefas das sessões - 40 
- Relatório reflexivo - 60% 
 
 
O limite de faltas é de 5h e é da responsabilidade de 
cada formando a assinatura da folha de presenças 

que passa em cada sessão. 
 
 

Os relatórios são avaliados pelos seguintes 
critérios/ponderações: 
- Abordagem reflexiva sobre a pertinência e 
a relevância dos conteúdos e conceitos tra-
tados - 50%; 
- Problematização dos conteúdos e concei-
tos tratados e sua articulação com a experi-
ência profissional - 50%. 
 
 
O modelo de reflexão crítica/relatório será 
enviado por email para todos os formandos 
que o deverão preencher e enviar para o 
email dos formadores, impreterivelmente 
até ao dia 15 de maio de 2020. 

jorgenascimentosilva@gmail.com 
rosafaria@aeamc.edu.pt 
romasribeiro@gmail.com 

macedofernandamaria@gmail.com 
 

 
O resultado da avaliação dos formandos será expres-
so, quantitativamente, na escala de 1 a 10. 


