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A ação de formação é desenvolvida no âmbito do 
V Plano Nacional para a Igualdade de Género 
Cidadania e Não Discriminação e tem como obje-
tivos:

1. Delinear e consolidar procedimentos de ação 
no sentido dos/as formandos/as aperfeiçoarem a 
intervenção educativa em relação às questões de 
género, de promoção da igualdade entre 
mulheres e homens numa lógica de garantia dos 
direitos humanos e das crianças e do exercício 
pleno da cidadania por mulheres e por homens;

2. Compreender como os estereótipos de género 
influem no modo como as crianças (re)constroem 
masculinidades e feminilidades, com especial 
enfoque na relação entre pares;

3. Explorar os Guiões de Educação na prática edu-
cativa, tendo em vista a sua aplicação com grupos 
de crianças da educação pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos 
do Ensino Básico.

      
 

N.º de créditos: 0,6 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-80096/14

Formação: 15 horas

Dia da semana: Terça-feira

Horário: 17h30 - 20h00

Início: 13 de janeiro de 2015

Inscrições: até ao dia 6 de janeiro de 2015

Máximo de 25 participantes *

Custo: 10 euros**

* Na seleção dos participantes a organização privile-
giará a heterogeneidade do grupo: níveis de 
educação e ensino, Agrupamentos de Escola de 
onde são oriundos os/as docentes e género. 

Datas                    Duração

13/01/2015

3/2/2015

10/02/2015

24/02/2015

10/3/2015

18/04/2015
Sábado

(Seminário Final)

2h30

2h30

2h30

2h30

2h30

2h30
(9h30 -12h)

Para mais esclarecimentos e inscrições 
contactar susanat@eselx.ipl.pt ou 
anagama@eselx.ipl.pt

** Despesas de emolumentos. 
Para professores cooperantes  da ESELx 
e Agrupamentos TEIP,  aos quais a ESELx 
presta consultoria, a inscrição é gratuita.

Calendarização das Sessões


