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Ficha da Ação

Título Do divino Deus à divinização do Ser Humano: Imago Dei vs Imago hominis
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. 12116756    Nome Susana de Sousa Vilas Boas    Reg. Acr. CCPFC/RFO-39408/19
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 10517516    Nome LUÍS MIGUEL FIGUEIREDO RODRIGUES    Reg. Acr. CCPFC/RFO-27703/10
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
A História do Cristianismo reflete-se no pensamento cristão contemporâneo, mas também na cultura ocidental, toda ela,
herdeira deste património histórico. O conhecimento do percurso histórico do Cristianismo permite compreender, não
apenas a identidade cristã contemporânea – nos seus valores éticos e de fé –, mas também perceber o modo com os
valores cristãos se foram cimentando e configurando o pensamento europeu. De um pensamento teocêntrico, quase
sinónimo de uma vivência cega face aos desafios da humanidade, passou-se, com a Modernidade, para um
antropocentrismo capaz de criar uma auto-idolatria sinónima da cegueira de cada indivíduo face aos demais seres
humanos. A escola é vivida atualmente nesta tensão herdada: entre a fé no transcendente e a fé/certeza do eu. A fé em
Cristo Salvador vê-se a braços com esta pretensão de um eu super-herói, capaz de auto-salvar-se e de condenar tudo e
todos que não se alinhem com o pensamento do eu. Fazendo face aos desafios do desconhecimento do percurso
histórico do Cristianismo e dos pontos de tensão do pensamento cristão com o pensamento moderno, a Universidade
Católica Portuguesa oferece esta formação para promover um maior entendimento sobre os fundamentos do pensamento
cristão, quer ao nível doutrinal, quer ao nível da fé (a partir do seu desenvolvimento histórico), mantendo presente a
realidade cultural que vivemos hoje – uma realidade herdeira do pensamento judaico-cristão, mas também herdeira das
promessas tecnocientíficas da Modernidade. E, nesse sentido, contribuir para uma formação mais rica e plena dos
diferentes professores preocupados com a temática.
Objetivos a atingir
1. Compreender o desenvolvimento da História do Cristianismo e o modo como este marcou a visão sobre Deus e sobre o
ser humano
2. Compreender as implicações, no âmbito religioso, da revolução trazida pelo pensamento tecnocientífico moderno, tanto
no pensamento cristão como na sociedade.
3. Compreender as consequências do choque de ideias – a problemática derivante da compreensão e articulação entre fé
e ciência – para a conceção de Deus e do homem nos nossos dias.
4. Criar dispositivos didáticos sobre o tema e que possam vir a ser partilhados como recursos educativos abertos.
Conteúdos da ação
1. Contextualização [4h síncronas + 2h assíncronas]
1.1. A História do Cristianismo
1.2. O desenvolvimento do pensamento cristão ao longo dos séculos
1.3. Os avanços doutrinais e teológicos face às correntes filosóficas
2. A Imago Dei [4h síncronas + 2h assíncronas]
2.1. Os antropomorfismos presentes nos relatos Bíblicos
2.2. A imago Dei a partir da pessoa de Jesus Cristo

Duração
Horas presenciais: 25
Nº de horas acreditadas: 25

Cód. Dest. 19   Descrição Professores dos Grupos 290, 400, 410
DCP 19   Descrição Professores dos Grupos 290, 400, 410



2.3. Os modos de pensar Deus desde a Igreja Primitiva até à Modernidade
3. A imago hominis [4h síncronas + 2h assíncronas]
3.1. Os teomorfismos presentes nos relatos Bíblicos
3.2. A imagem do homem a partir da pessoa de Jesus Cristo
3.3. Os modos de pensar o ser humano desde a Igreja Primitiva até à Modernidade
4. Da revolução Científica à Revolução à Revolução Doutrinal: O rescaldo da Modernidade [5h síncronas + 2h assíncrona]
4.1. A Modernidade e a recusa de Deus
4.2. A resposta cristã aos avanços da Ciência Moderna: o caminho doutrinal entre o Concilio Vaticano I e o Concílio
Vaticano II
4.3. Consequências culturais e de fé derivantes do choque ideias e da desilusão com a ciência: Do secularismo Pós-
Moderno ao politeísmo Contemporâneo
5. Produção, e discussão, de planificações e materiais didáticos
Metodologias de realização da ação
- As sessões serão de cariz teórico-prático. Nesse sentido, serão desenvolvidas atividades de leitura, análise e avaliação
de textos e de construção de planificações, de materiais didáticos e de instrumentos de análise. 
- Os métodos usados serão o diálogo vertical e horizontal, o trabalho de grupo e o trabalho de pesquisa. Serão usados
recursos como apresentações e textos. 
- Os conteúdos teórico-práticos serão explorados e discutidos nas sessões síncronas, a realizar na plataforma Zoom ou
outra equiparada.
- A componente prática, a realizar nas sessões síncronas na plataforma Zoom e no trabalho assíncrono / autónomo
consiste na conceção de planificação de atividades e de recursos de aula que serão apresentados e discutidos nas
sessões síncronas.
Regime de avaliação dos formandos
- A avaliação é contínua e terá em consideração os seguintes elementos:
o Participação nas sessões (50%)
o Construção de planificação de aula, com elaboração de um relatório final (50%).

De acordo com os critérios previamente estabelecidos, conforme indicado na Carta Circular CCPFC – 3/2007 – Setembro
2007, os formandos serão avaliados com a menção qualitativa de:
- 1 a 4,9 valores – Insuficiente;
- 5 a 6,4 valores – Regular;
- 6,5 a 7,9 valores – Bom;
- 8 a 8,9 valores – Muito Bom;
- 9 a 10 valores - Excelente.

A ação será avaliada:
a) pelos formandos: resposta a um inquérito elaborado para o efeito;
b) pelo formador: resposta a um inquérito elaborado para o efeito;
c) pelo Centro de Formação: elaboração de um relatório global de avaliação com base nos instrumentos avaliativos
utilizados por formandos e formador.
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Bibliografia fundamental
Azevedo, C. A. M., Dicionário de História Religiosa de Portugal, Vols. 1, 2, 3 e 4, Lisboa: - Círculo de Leitores, 2000-2001.
Christophe, P., L'Église dans I'Histoire des Hommes, Vol. 1, Limoges: Droguet-Ardant, 1982.
SNEC, Programa de Educação Moral e Religiosa Católica, 2014
Mendes, P. M. - “O ensino da Religião na Escola Laica. Uma leitura do relatório de Debray”. Revista Portuguesa de
Ciência das Religiões. Lisboa: Lusófona, Ano XI, (2012)
Panikkar, Raimon, «La Religión del Futuro» in Filosofía de la religión. Estudios y textos, Trotta Paradigmas.

Formação a Distância

Demonstração das vantagens para os/as formandos/as no recurso ao regime de formação a distância
As Aprendizagens Essenciais de História propõem um aprofundamento sobre o desenvolvimento histórico europeu, um
desenvolvimento que não é alheio ao percurso histórico da Igreja e do Cristianismo Ocidental. As Aprendizagens
Essenciais de Educação Moral Religiosa Católica e de Filosofia do 10º e 11.º anos propõem um maior conhecimento
sobre a dimensão religiosa na cultura contemporânea, uma compreensão sobre o fenómeno religioso face à pluralidade
das religiões, mas também em relação às revoluções trazidas pelo pensamento científico moderno.
Com a diversidade e com o grande número de professores, dispersos por todo o território nacional, torna-se difícil
proporcionar uma formação científica de qualidade, capaz de ir ao encontro das necessidades de suporte de didatização,
sem um custo adicional muito significativo de dispêndio de tempo e de dinheiro em deslocações. Assim, um número muito
mais alargado de potenciais formandos pode ter acesso a formação com um especialista na área.
Distribuição de horas    Nº de horas online síncrono 17    Nº de horas online assíncrono 8
Demonstração da existência de uma equipa técnico-pedagógica que assegure o manuseamento das ferramentas
e procedimentos do formação a distância
Serão usadas as plataformas Moodle, última versão, e Zoom.
A Moodle tem uma ampla implementação territorial nas escolas portuguesas e permite a criação de inúmeras atividades
de aprendizagem, nomeadamente assíncrona. Permite criar uma verdadeira comunidade de aprendizagem, com partilha
de recursos e criação de situações de discussão. Permite ainda a hiperligação e agregação para recursos externos,
potenciando os ganhos para os formandos, nomeadamente num período pós-formação. Permite ainda o controlo das
atividades dos formandos através de relatórios de atividades.
A Zoom é uma plataforma de videoconferência. Permite o registo das presenças, o envio em tempo real de hiperligações,
e a partilha de ecrã, tanto da parte do formador como do formando, permitindo uma comunicação bidirecional, uma fácil
análise de recursos e a utilização de aplicações online, simulando-se facilmente em formação um ambiente de sala de
aula similar ao que se constrói com recurso a dispositivos móveis. Salvaguardados os devidos direitos de privacidade,
permite ainda a gravação das sessões e a sua disponibilização na Moodle, permitindo ao formando o acesso/revisão dos
conteúdos ao longo do trabalho/formação.
Demonstração da implementação de um Sistema de Gestão da Aprendizagem / Learning Management System
adequado



Processo

Data de receção 16-07-2020    Nº processo 110040    Registo de acreditação CCPFC/ACC-108682/20
Data do despacho 21-07-2020    Nº oficio 4274    Data de validade 21-07-2023
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

O formador dará o apoio necessário aos formandos nas dificuldades que possam sentir no manuseamento das
plataformas Zoom e Moodle, nomeadamente na utilização das ferramentas que serão mobilizadas nas sessões
assíncronas. Nos aspetos estritamente técnicos, o formador será ainda assessorado por dois professores / formadores
com ampla experiência em formação à distância (um dos assessores tem, inclusivamente mestrado em Pedagogia do e-
Learning) e ampla experiência de formação com a utilização das plataformas referidas.
Demonstração da avaliação presencial (permitida a avaliação em videoconferência)
Conforme referido, os formandos farão trabalhos que terão de apresentar e discutir nas sessões síncronas através da
plataforma Zoom e que serão incorporados reflexivamente no relatório final.
Demonstração da distribuição da carga horária pelas diversas tarefas
Contextualização [4h síncronas + 2h assíncronas]
A Imago Dei [4h síncronas + 2h assíncronas]
A imago hominis [4h síncronas + 2h assíncronas]
Da revolução Científica à Revolução à Revolução Doutrinal: O rescaldo da Modernidade [5h síncronas + 2h assíncrona]
Rácio de formadores/as por formandos/as 1


