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Ficha da Ação

Título GÉNERO, IGUALDADE E CIDADANIA
Área de Formação A - Área da docência
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência e-learning

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 11511679    Nome Sónia Margarida Ferreira Gonçalves    Reg. Acr. CCPFC/RFO-38624/17
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
O Centro de Formação tem como filosofia satisfazer as necessidades formativas dos seus associados que são educadores e professores de todos os grupos de recrutamento bem como de todos aqueles que procurem acrescentar valor profissional nas áreas de oferta formativa.
Este curso concretizará a incorporação da temática da igualdade de género na atividade profissional docente e traduzir-se-á em alterações nas
práticas educativas, nos procedimentos pedagógicos e organizacionais. O curso visa a aquisição de conhecimentos e consciencialização das implicações do Género no ensino e na educação formal; reflexão sobre a relação entre Género e Currículo; conceção de estratégias e de atividades
pedagógicas e didáticas.
Objetivos a atingir
Abordar a questão da Igualdade de Género nas suas diferentes dimensões e contextos; Modificar a perspetiva existente sobre papéis de género; Formar professores e educadores para que estes introduzam na sua prática pedagógica instrumentos, técnicas e atividades consciencializadoras e
promotoras da Igualdade de Género; Promover o debate e a consciência crítica sobre questões relacionadas com a Igualdade de Género; Reconhecer a importância da coeducação para a cidadania como fator preventivo da desigualdade de Género; Perspetivar a Escola como lugar privilegiado para a
promoção da Igualdade de Género; Operacionalizar estratégias para a promoção da Igualdade de Género em contexto escolar.
Conteúdos da ação
1.A ORDEM SOCIAL DE GÉNERO ‐ 6H - (4 horas sincronas e 2 assíncronas)
(Dos pontos d. e e. pode ser escolhido apenas um
a. Conceitos de sexo e de género: descrever e compreender a realidade de homens e de mulheres
b. Estereótipos de género e representações sociais de homens e de mulheres
c. Papéis sociais de género e organização social
d. Relações de género: hierarquias e relações de poder entre mulheres e homens; discriminações sexuais directas e
indirectas; violência de género
e. (As)simetrias e (des)igualdades entre mulheres e homens e implicações para a vida individual e colectiva
2. GÉNERO, EDUCAÇÃO E CURRÍCULO – 6h (4 horas sincronas e 2 assíncronas)
a. As diferentes dimensões do currículo (formal, informal, oculto, nulo...)
b. Comunicação, linguagem e recursos pedagógicos: (in)visibilidades e estereotipias
c. Género, saberes e competências: conhecimento e memória
3. 3. ÁREAS E DIMENSÕES DE INTERVENÇÃO EDUCATIVA – 3h (2 horas sincronas e 1 assíncrona)
(são obrigatórias pelo menos duas alíneas)
a. Género, espaços, ambientes e interações entre os sexos
b. Género, autonomia, (cor)responsabilidade e liderança
c. Género, corpo, saúde e cuidado
Metodologias de realização da ação
Tendo em atenção a especificidade do Curso as metodologias serão essencialmente activas e participativas. Intercalam - se sessões teóricas de demonstração e análise com sessões práticas que decorrem da aplicação de exercícios sob o modelo de diálogo, moderação de debate e interacção entre
os diferentes participantes
Regime de avaliação dos formandos
Tendo em consideração a aplicação do número 3 do artigo 13º do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores, de acordo o nº 2 do artigo 46º do ECD, aprovado pelo Decretolei nº 41/2012, de 21 de fevereiro e as Cartas Circular CCPFC3/2007 e CCPFC1/2008, aplica as classificações
quantitativa e qualitativa, às ações de formação do seu Plano de
Formação, nos seguintes moldes:
• 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:
. 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
Formadora certificada com especialização em igualdade de género; Formadora dos cursos promovidos pala comissão de igualdade de género em género, igualdade e cidadania; Formadora de professores em diferentes centros de formação nesta área.
Bibliografia fundamental
AMÂNCIO, Lígia, Masculino e feminino: a construção social da diferença. Porto, Edições Afrontamento, 1994
BETTENCOURT, Ana, CAMPOS, Joana, FRAGATEIRO, Lourdes, Educação para a Cidadania, Lisboa, CIDM, 1999
A Igualdade de Género – Caminhos e Atalhos para uma Sociedade Inclusiva – Manuela Silva, 1999 (2ª edição, 2002)
COMISSÃO PARA A CIDADANIA E IGUALDADE DE GÉNERO, (2007). A igualdade de género em Portugal. Lisboa
A Igualdade de Género – Caminhos e Atalhos para uma Sociedade Inclusiva – Manuela Silva, 1999 (2ª edição, 2002)

Processo

Data de receção 20-11-2020    Nº processo 111236    Registo de acreditação CCPFC/ACC-110247/20
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Duração
Horas presenciais: 15
Nº de horas acreditadas: 15

Cód. Dest. 99   Descrição Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de Educação Especial
DCP   Descrição

Formação a Distância

Demonstração das vantagens para os/as formandos/as no recurso ao regime de formação a distância
Realizar formação a distância através de Formação Online é uma das opções mais procuradas nos últimos tempos. Este passou a ser o melhor modelo para dar resposta às necessidades formativas dos educadores e professores e assim permitir a sua progressão em carreira, em razão da emergência
sanitária provocada pela Pandemia COVID-19. Atendendo a este facto, novas plataformas síncronas e assíncronas surgiram no sentido de permitir às Entidades Formadoras desenvolverem a formação com toda a qualidade que é necessária. Como ferramenta de formação o elearning abrange três
diferentes estilos de aprendizagem: áudio + scripro + visual.Três estilos que em conjunto permitem a ministração de uma formação mais eficiente para um público globalmente disperso, com publicação de conteúdos de qualidade a custos de distribuição reduzidos. Este regime permite extinguir as
perdas de tempo em deslocações pois pode frequentar o curso a partir de casa ou do trabalho ou outro local desde que possua um computador e ligação à Internet. Com as condições técnicas que atualmente existem as vantagens aumentaram no regime a distância pois todos os educadores e
professores estão sensibilizados para este modelo e também têm maior facilidade em lidar com as plataformas digitais que são muito intuitivas. O regime de formação a distância permite que os formandos acedam aos conteúdos e atividades dos cursos a qualquer hora do dia ou noite, onde quer que
se encontre, pois estes estão disponíveis através das plataformas de formação a distância; permite que o formador faça atualização de conteúdos; pode sinalizar as preferências individuais de aprendizagem de cada formando e pô-las em prática para a obtenção de melhores resultados. Este regime
permite da mesma forma e através de plataforma síncrona (videoconferência) que o Formador possa transmitir os conhecimentos; os formandos possam expor as suas ideias e partilhar as suas experiências bem como permite trabalho interpares. Existe ainda a possibilidade de através da plataforma
assíncrona participar em fóruns de discussão; partilhar ficheiros ou envio de emails, possibilitando o reforço do conhecimento. O e-formador desempenha um papel fundamental como facilitador e mediador da aprendizagem, pelo que prestará um acompanhamento ativo e permanente, quer nas
atividades síncronas, quer assíncronas. O e-formador fornece o feedback acerca das atividades e esclarece todas as questões.
Distribuição de horas    Nº de horas online síncrono 10    Nº de horas online assíncrono 5
Demonstração da existência de uma equipa técnico-pedagógica que assegure o manuseamento das ferramentas e procedimentos do formação a distância
A APEFP possui um departamento de informática coordenado pela Dra. Anabela Maciel Formadora do Centro de Formação da APEFP), Licenciada em Informática e com Pós Graduação na UCP - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Braga. A equipa é ainda constituída por mais 3
professores destacados pelo ME e que estão ao serviço da APEFP. A APEFP , para além dos recursos humanos com experiência e conhecimento do processo e procedimentos técnicos das plataformas síncronas e assíncronas possui ainda todos os equipamentos informáticos de qualidade bem como
salas otimizadas de formação para transmissão de videoconferência. A APEFP garante a todos os seus formadores computadores portáteis com todo o software necessário
Demonstração da implementação de um Sistema de Gestão da Aprendizagem / Learning Management System adequado
A APEFP, tem implementado um Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS – Learning Management System) que disponibiliza uma série de recursos, plataformas síncronas e assíncronas, que dão suporte ao processo da formação a distância, permitindo a planificação, a implementação e avaliação
da formação. Assim, a APEFP possui várias plataformas síncronas de excelente qualidade onde a videoconferência é uma ferramenta
fundamental. A APEFP adquiriu a Plataforma Zoom profissional que fornece diversas ferramentas que otimizam a formação: a videoconferência; o Fórum de discussão; a possibilidade dos formandos entrarem em diálogo; de envio de ficheiros; de partilha de documentos e ainda possibilita a impressão
de relatórios estatísticos sobre a formação. A APEFP é também subscritora do Office 365 Educação que garante todos os recursos síncronos e assíncronos para a formação em regime a distância: possui o TEAMS que é uma plataforma que fornece a possibilidade de constituição de turmas;
agendamento da formação e transmissão videoconferência; marcação de presenças, envio de ficheiros e outras
funcionalidades. O Office 365 Educação contempla ainda assincronamente a possibilidade de elaboração de testes; de inquéritos de avaliação da formação (eforms), relatórios da avaliação, de envio de informação, partilha de vídeos, documentos e ainda a possibilidade dos formandos, de cada turma,
terem acesso a email próprio. A APEFP e o seu Centro de Formação, subscreveram ainda a Plataforma Moddle - Plataforma e-learning que é uma das melhores formas de fazer formação online num ambiente amigável e eficaz. Com esta plataforma é possível fazer a
gestão dos formandos e formadores, a criação e gestão de cursos, a inserção de ficheiros e atividades e a gestão da formação. A Direção da APEFP e a Comissão Pedagógica do Centro de Formação tendo na sua constituição apenas professores possuem, por essa razão, a experiência da utilização e
gestão destas ferramentas necessárias para a formação no regime a distância pois nos últimos meses tornou-se comum a sua utilização quer nas escolas quer na formação de professores. O Centro de Formação da APEFP garante assim uma formação aos educadores e professores, no regime a
distância, de excelente qualidade técnica e logística.
Demonstração da avaliação presencial (permitida a avaliação em videoconferência)
- Participação nas atividades de interação;
- Execução das tarefas propostas;
- Apresentação do trabalho final;
-
Demonstração da distribuição da carga horária pelas diversas tarefas
Plano de Sessões:
1º Sessão - 2h síncrona + 1h assíncronas] 
2ª Sessão - [2h síncrona + 1h assíncronas] 
3ª Sessão - [2h síncrona + 1h assíncrona]
4º Sessão - [2h síncrona + 1h assíncrona]
5º Sessão - [2h síncrona + 1h assíncrona]
Rácio de formadores/as por formandos/as 1


