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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #105584)

Ficha da Ação

Título A filosofia do voluntariado como didática de uma educação inclusiva.
Área de Formação B - Prática pedagógica e didática na docência
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 8039674    Nome Anabela Rosmaninho de Almeida    Reg. Acr. CCPFC/RFO-29912/11
Componentes do programa    Nº de horas 15

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
A APEFP é uma associação cujo pojeto educativo visa essencialmente a promoção da filosofia, da ética e dos valores
democráticos e da cidadania. Esta ação de formação vem de encontro ao protocolo da APEFP com a DGE no sentido de
desenvolver projetos educativos para a escola, para os professores e alunos que promovam a educação inclusiva.
A ação fundamenta-se na análise e operacionalização de três documentos fundamentais, a saber:
• O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridades Obrigatória, que aponta os valores que devem ser encorajados e por que
se deve pautar a cultura da escola, nomeadamente no que respeita à «Cidadania e Participação», salientando-se não só
a solução de conflitos em prol da solidariedade, como o ser interventivo e empreendedor. 
• Cidadania e Desenvolvimento, no âmbito do 3º grupo, tema do voluntariado.
• Referencial da Educação para o Desenvolvimento, no âmbito da Cidadania Ativa. Aqui são apontados vários temas,
entre os quais se destacam o tema 3 – Pobreza e Desigualdades, tema 4 – Justiça Social e tema 5 – Cidadania Global.
Todos eles apontam para um trabalho de formação ao nível da sala de aula como das escolas e agrupamentos de
combate às desigualdades e exclusão social, bem como de formação de cidadãos que se corresponsabilizam na
construção da cidadania global. 
Em Portugal estamos a dar os primeiros passos na consciencialização da relevância do voluntariado na formação dos
alunos como um exercício livre de uma cidadania ativa e solidária. A formação de professores nesta área apresenta-se
como uma prioridade para o alcance dos valores de Cidadania e Participação enunciados no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória.
Objetivos a atingir
- Reconhecer o voluntariado como uma didática de uma educação inclusiva;
- Formar educadores para a cidadania global; 
- Promover a participação informada na construção de um mundo mais inclusivo e solidário;
- Operacionalizar a preparação dos alunos para serem cidadãos participativos e humanistas;
- Reconhecer medidas de combate às desigualdades, à pobreza e à exclusão social;
- Valorizar a tolerância e a não discriminação.
Conteúdos da ação
a) Análise de documentos fundamentais que enquadram o voluntariado na escolaridade obrigatória ; (2h)

O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridades Obrigatória;
Cidadania e Desenvolvimento;
Referencial da Educação para o Desenvolvimento.

b) O exemplo de um projeto de voluntariado de sucesso: A Liga dos Amigos da Escola Secundária Augusto Cabrita – um
projeto de 13 anos (6h)
O contexto socioeconómico da comunidade envolvente;
Constituição jurídica da associação sem fins lucrativos;

Duração
Horas presenciais: 15
Nº de horas acreditadas: 15

Cód. Dest. 17   Descrição Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário
DCP   Descrição
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Estatutos;
Área de intervenção;
Sinalização de casos;
Atividades desenvolvidas
Aplicabilidade de fundos angariados;
Parcerias; 
Intercâmbio internacional / Geminação;
Dificuldades sentidas.

c) Condições e critérios para atribuição do selo de Escola Voluntária, bem como os requisitos específicos a que devem
obedecer as candidaturas (3 h).

d) Planificação de um projeto de voluntariado que promova os valores estipulados no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória. (2h)

e) Partilha de projetos. (2h)
Metodologias de realização da ação
As sessões serão de cariz teórico-prático. Nesse sentido, serão desenvolvidas atividades de leitura, análise e avaliação
de legislação, bem como a planificação de um projeto de voluntariado.
Os métodos usados serão o diálogo vertical e horizontal, o trabalho individual e de grupo. Serão usados recursos como o
projetor, apresentações em powerpoint e textos.
Regime de avaliação dos formandos
• A todos os formandos das ações de formação contínua será atribuída uma classificação quantitativa na escala de 1 (um)
a 10 (dez) valores, arredondada às décimas;
• O referencial da escala de avaliação é o previsto no nº 2, do artigo 46º do ECD, aprovado pelo DecretoLei nº 41/2012, de
21 de fevereiro:
de 9,0 a 10,0 valores — Excelente
de 8,0 a 8,9 valores — Muito Bom
de 6,5 a 7,9 valores — Bom
de 5,0 a 6,4 valores — Regular
de 1,0 a 4,9 valores — Insuficiente
sendo atribuída com base nos indicadores abaixo apresentados e respetiva ponderação:
Acompanhamento contínuo e formativo do trabalho desenvolvido pelos formandos e grupos de trabalho nas sessões:
-Participação individual/Grupo. 20%
-Realização das tarefas nas sessões/Qualidade e adequação dos trabalhos desenvolvidos.40%
-Trabalho de avaliação individual. 40%
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
- A Formadora tem experiência de 13 anos de voluntariado; 
- Coordenadora do Departamento de Voluntariado da APEFP com projetos, Workshops e Palestras em diversas escolas
do País)
- Foi Presidente e atual Vice-Presidente da Liga dos Amigos da Escola Secundária Augusto Cabrita do Barreiro(
Associação sem fins lucrativos, registada em DR com finalidade estatutária de Voluntariado).
- Organização e participação em múltiplas campanhas de angariação de fundos; 
- Trabalhos de cooperação e aproximação entre os diferentes ciclos de ensino;
- Construção de rede de parceios a nível europeus ( Proalv - erasmus+)
- Formadora em Instituições de Solidariedade Social sobre a temática do voluntariado.
Bibliografia fundamental
Declaração Universal do Voluntariado de janeiro de 2001 (EN) / Declaração Universal do Voluntariado de janeiro de 2001
(PT)
Decreto-Lei n.º 40/89, de 12 de fevereiro - o que é ser voluntário: direitos e deveres
Decreto-Lei n.º 389/99, de 30 de setembro - Regulamenta a Lei n.º 71/98, de 3 de novembro, que estabeleceu as bases
do enquadramento jurídico do voluntariado.
Portaria nº 333/2012, de 22 de outubro – Condições e critérios para atribuição do selo de Escola Voluntária, bem como os
requisitos específicos a que devem obedecer as candidaturas
Sampaio, Sónia, A Gestão de Voluntários, no contexto particular das organizações sem fins lucrativos em Portugal, UM,
Escola de Economia e Gestão, 2012
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