
AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE
Desenvolvimento Sustentável:
Práticas em sala de aula de cariz CTS-A
CASTELO BRANCO

Público-alvo:
Registo da acreditação:

Modalidade:
Duração:

Formador responsável:
Destinatários:

Conteúdos:

Avaliação:

Calendarização/Horário:

Ferramentas a utilizar:
Critérios de seleção:

Inscrições:

Custo da ação:

Associados da área da Direção Distrital de Castelo Branco
CCPFC / ACC - 103039/19
Curso de Formação online
25 horas (10 horas síncronas + 15 horas assíncronas)

Carina Emanuel Mendes Centeno
Educadores de Infância e Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico (releva para efei-
tos de progressão em carreira - releva na dimensão científica e pedagógica).
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Analisar de um modo mais vincado as diretri-
zes que são apontadas nas orientações para a 
disciplina de Estudo do Meio: 

- Apresentação e análise de pressupos-
tos teóricos e abordagens curricula-
res de cariz CTS;  

- Apresentação e análise de documen-
tos sobre educação CTS.

- Movimento CTS – (A); 
- Educação CTS;
- Educação para todos;
- Literacia Científica;
- Espaço de Educação não formal

Após esta primeira abordagem, procura-se 
estabelecer a relação entre Educação CTS e 
sua relação com o Meio Ambiente – Perspeti-
va CTS-(A), pretende-se abordar as seguintes 
questões:

- Sustentabilidade Ambiental 
- Desenvolvimento Sustentável
- Que objetivos e metas queremos para 

atingirmos um nível superior no 
que se refere ao desenvolvimento 
Sustentável

Após uma abordagem de cariz mais teórico, 
pretende-se uma análise mais detalhada de 
conteúdos específicos. Temas no âmbito da 
EA e desenvolvimento sustentável, permitindo 
uma abordagem CTS-A:

1- Água 
I) A Água e o desenvolvimento Susten-

tável
II) Escassez de água 
III) Gestão de recursos hídricos
2- Energia Sustentável
I) Mobilidade Sustentável
3 – Ação Climática

Avaliação final quantitativa na escala de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular 
CCPFC.3/2007.

Início: 2/junho/2020 | Fim:  11/julho/2020
Data Metodologia   Tempo    
2/6 Aula síncrona- meet  17h30m - 19h30m (2 horas)
3-4/6 Aula Assíncrona – classroom 2h30m
5-7/6 Aula Assíncrona – classroom 2h30m 
8/6 Aula síncrona – meet  17h30m - 19h30m (2 horas)
12/6 Aula síncrona – meet  18h00m - 19h00m (1 hora)
13-19/6 Aula assíncrona – classroom 2 horas
20/6 Aula síncrona – meet  10h00m - 12h00m (2 horas)
24/6 Aula síncrona – meet  18h00m - 19h00m (1 hora)
De 25 a 10/7  Aula assíncrona – classroom 8 horas
11/7 Aula síncrona – meet  10h00m - 12h00m (2 horas)

Nota: os formandos devem ter uma conta gmail

Aulas síncronas: meet ou hangout; aulas assíncronas: classroom
Ordem de inscrição.
Até 26 de maio de 2020. Inscrições limitadas a 15 formandos. Esta inscrição deve ser  
preenchida online no site www.spzc.pt (Centro de Formação).
€ 10  por formando. Após confirmaçao da aceitação da inscrição,  deve ser feito o pa-
gamento por transferência bancária. Os dados para a transferência serão dados opor-
tunamente.


