Práticas de Desenvolvimento Curricular e Avaliação em Cidadania
Área de Formação: f) Formação Ética e Deontológica
Modalidade: Curso 25 h

Código: FED20/21.01
Registo de acreditação: CCPFC/ACC107153/20

Com a publicação do DL 55/2018, a educação para a cidadania adquire uma nova centralidade no
currículo, evidenciada (1) na obrigatoriedade de elaboração e concretização de uma Estratégia de
Educação para a Cidadania em cada escola/AE, (2) na criação da componente curricular de Cidadania
e Desenvolvimento - integrando as matrizes curriculares de todos os ciclos, níveis e cursos – e,
finalmente, (3) na discriminação dos domínios da cidadania que servem, complementando-se, o ideal
de uma capacitação dos jovens em dimensões nucleares da vida cívica.
No início do 2º ano de aplicação do dispositivo criado pelo DL atrás referido, importa oferecer
oportunidades de formação, a todos os docentes, naquelas vertentes que, pela sua relevância e/ou
por requererem reflexão e apoio acrescidos, podem ser decisivas para o sucesso das escolas e dos
alunos.

Objetivos a atingir
1. Favorecer a generalização de uma perspetiva de abordagem integrada dos conteúdos de
Cidadania e Desenvolvimento - articulando programas, metas, aprendizagens essenciais e
propostas dos referenciais -, com base num inventário de condutas observáveis, por áreas de
competência do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória (PASEO).
2. Incentivar o trabalho colegial de desenvolvimento curricular das equipas educativas,
valorizando a plena assunção da componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento como
parte integrante obrigatória da matriz curricular-base para cada ciclo e nível.
3. Articular reflexivamente as disposições contidas nos normativos com as opções das escolas,
fixadas nos respetivos critérios de avaliação.
4. Considerar a relevância das aprendizagens informais e os meios de as incorporar na avaliação
dos alunos e da Estratégia.
5. Apreciar criticamente as práticas em curso e contribuir para o seu aperfeiçoamento, a partir
dos elementos de diagnóstico disponíveis.

Público-alvo:

Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário e de
Educação Especial

Formadora: Dulce Martins
Local: Escola Secundária Fonseca Benevides
Inscrições no site do Centro
calvetmagalhaes.net

A Educação é o meio mais poderoso para mudar o Mundo!
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