Emerauld City Crowd, Hannah Lane

EDUCAÇÃO PARA A

CIDADANIA
E PARTICIPAÇÃO JOVEM
WORKSHOP I PSICÓLOGAS SOFIA MARTINS E RITA GUAPO
5 FEV 2019 I 18.00-21.30h
ESCOLA SECUNDÁRIA JÚLIO DANTAS - LAGOS
APOIO

WORKSHOP: EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO JOVEM
Workshop certificado como ação de formação de curta duração. Desp. nº 5741/2015, de 29 de Maio

DATA DE REALIZAÇÃO / HORÁRIO / LOCAL
05/02/2019, das 18h:00m às 21h:30m, no Auditório da Escola Secundária Júlio Dantas - Lagos
DESTINATÁRIOS DA AÇÃO
Professores do 1º, 2º, 3º Ciclo e Ensino Secundário; Prioridade aos professores que lecionam a componente de
Cidadania e Desenvolvimento no 1.º, 5.º, 7.º e 10.º anos de escolaridade; outros técnicos e agentes educativos
que trabalhem com crianças e jovens, nas escolas e na comunidade.
JUSTIFICAÇÃO DA AÇÃO
No âmbito da nova Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, pretende-se motivar e capacitar os(as)
docentes e outros(as) agentes educativos(as) para a sua implementação nas escolas. A formação será garantida
pela formadora responsável pela formação de professores no âmbito da Estratégia de Educação para a Cidadania
ao nível do Algarve – Psicóloga Rita Guapo – e pela ECOS – Cooperativa de Educação Cooperação e
Desenvolvimento, CRL, entidade de renome na área da participação jovem – através da Psicóloga Ana Sofia
Martins.
OBJETIVOS centrados nos participantes
 Conhecer a Estratégia de Educação para a Cidadania;
 Conhecer o conceito de participação jovem e democrática, modelos teóricos e condições para a participação
jovem;
 Refletir coletivamente sobre as vantagens da participação democrática nas escolas;
 Motivar-se para a criação de condições favoráveis à participação ativa das/os estudantes nas decisões e
ações da escola;
 Conhecer instituições de referência na área da participação jovem na Europa, Portugal e no Algarve;
 Conhecer diferentes ferramentas de apoio à construção da estratégia de cada escola neste domínio.

CONTEÚDOS








Enquadramento do tema da formação na Estratégia de Educação para a Cidadania;
Conceito de participação jovem e participação democrática;
Formas de participação ativa de jovens;
Modelos teóricos: Escada da Participação de Roger Hart; Modelo CLARA e Modelo OMEDA;
Reflexão coletiva sobre as vantagens da participação democrática de jovens nas escolas;
Instituições de referência na área da participação jovem na Europa, Portugal e no Algarve;
Ferramentas de apoio ao trabalho com jovens e escolas no tema da Cidadania e Participação Jovem.

METODOLOGIA
Apresentação em formato de PowerPoint dos conceitos e modelos; Exercícios de reflexão individual e coletiva
através de metodologias de educação não formal; Exploração de ferramentas úteis para o trabalho posterior nas
escolas.
AVALIAÇÃO DA AÇÃO E DOS FORMANDOS
A ação será avaliada mediante questionário online a preencher pelos formandos (obrigatório).
Os participantes procedem a uma breve reflexão escrita online sobre a formação desenvolvida e a sua
importância no seu desenvolvimento pessoal e profissional (obrigatória).
FORMADORAS
Ana Sofia Martins - Licenciada em Psicologia, Doutoranda no âmbito do tema “Programas de competência
transversais com jovens estudantes”.
Rita Guapo – Mestre em Psicologia da Educação, Psicóloga Especialista em Psicologia da Educação, Formadora
certificada em Disciplina Positiva, acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua.

INSCRIÇÕES ONLINE
Inscrições online até 3 de fevereiro de 2019, no seguinte link: https://goo.gl/forms/OQv5YKPqlCX2QIt82
Centro de Formação Dr. Rui Grácio  Sede: Escola Secundária Júlio Dantas, Largo Prof. Egas Moniz, 8600–904
Lagos  Tel. +351 282 77 09 97  e-mail: centroruigracio@esjd.pt  URL: http://centroruigracio.esjd.pt/
 Facebook: https://www.facebook.com/CFAERuiGracio

