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AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE

centro de formação

Registo da acreditação:
Modalidade:
Duração:
Formador responsável:
Destinatários:
Conteúdos:

Desenvolvimento Sustentável:
Práticas em sala de aula de cariz CTS-A
CCPFC/ACC – 106763/19
Curso de Formação
25 horas
Carina Emanuel Mendes Centeno
Professores dos grupos 100 e 110 (releva para efeitos de progressão em carreira releva na dimensão científica e pedagógica).
Analisar de um modo mais vincado as diretrizes que são
apontadas nas orientações
para a disciplina de Estudo
do Meio:
- Apresentação e análise de
pressupostos teóricos e
abordagens curriculares de
cariz CTS;
- Apresentação e análise de
documentos sobre educação CTS.
- Movimento CTS – (A);
- Educação CTS;
- Educação para todos;
- Literacia Científica;
- Espaço de Educação não
formal
Após esta primeira abordagem, procura-se esta-

belecer a relação entre
Educação CTS e sua relação com o Meio Ambiente
– Perspetiva
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
Sustentável
II) Escassez de água
III) Gestão de recursos hídricos
2- Energia Sustentável
I) Mobilidade Sustentável
3 – Ação Climática
Numa fase final da formação,
pretende-se criar, em jeito
de debate, com todos os
formandos uma análise das
temáticas abordadas ao
longo da formação e a sua
aplicabilidade em contextos sala de aula.

Avaliação: Avaliação final de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular CCPFC.3/2007.
Calendarização/Horário: De 5 de maio / 2022 a 17 de junho / 2022

Ferramentas /requisitos: Plataforma zoom e classroom. Obrigatório ter conta gmail.
Critérios de seleção: Ordem de inscrição.
Inscrições: Até 22 de abril. Limitadas a 15 formandos. Inscrições online através de link divulgado via
email e de acordo com as instruções aí constantes.
Custo da ação: € 10 por formando a pagar após confirmação por email de que teve vaga na
turma. O pagamento deve ser feito por transferência bancária para a conta
PT50003506710000319073016 e enviado o comprovativo, devidamente identificado,
para spzc.secretariado@spzc.pt ou pessoalmente numa das delegações do SPZC.
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