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Ação em modalidade de Curta Duração
Nos termos do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, nos seus artigos 6.º, 7.º e 19.º, e tendo em conta o Decreto-Lei n.º 127/2015, de 7 de julho, e o Despacho n.º 5741/2015, de 29 de maio, a modalidade de
formação contínua de curta duração abrange as ações, com a duração de 3 a 6 horas, aprovadas, reconhecidas e certificadas pelo CFAE, de acordo com o definido no seu regulamento interno, podendo ser usadas
pelos docentes até ao limite máximo de um quinto do total de horas de formação obrigatória no respetivo escalão ou ciclo avaliativo.

1– DESIGNAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO:

“ (Re)pensar a educação para os valores à luz do Pacto Educativo Global – desafios para a disciplina de
EMRC “
2– N.º HORAS (3 a 6):

6 horas

3– BREVE FUNDAMENTAÇÃO (com base nas necessidades identificadas ou nos objetivos a atingir):
O mundo contemporâneo está em transformação contínua, sendo assolado por diversas crises. Vivemos uma mudança
epocal: uma metamorfose não só cultural, mas também antropológica, que gera novas linguagens e descarta, sem
discernimento, os paradigmas recebidos da história. A educação é colocada à prova pela rápida aceleração – a chamada
rapidación –, que prende a existência no turbilhão da velocidade tecnológica e digital, mudando continuamente os pontos
de referência. Neste contexto, perde consistência a própria identidade e desintegra-se a estrutura psicológica perante uma
mudança incessante que «contrasta com a lentidão natural da evolução biológica» (Francisco, Carta enc. Laudato si’, 18).
Passados alguns anos, visto que toda a mudança precisa duma caminhada educativa para fazer amadurecer uma nova
solidariedade universal e uma sociedade mais acolhedora, somos desafiados a refletir e a dialogar sobre o modo como
estamos a construir o futuro do planeta e sobre a necessidade de investir os talentos de todos. Nunca, como agora, houve
necessidade de unir esforços numa ampla aliança educativa para formar pessoas maduras, capazes de superar
fragmentações e contrastes e reconstruir o tecido das relações em ordem a uma humanidade mais fraterna.
O programa de EMRC apresenta diversas Unidades Letivas (em todos os ciclos de ensino) que procuram fomentar um
espírito crítico e participativo dos alunos acerca desta ou de outras temáticas. Aos docentes de EMRC é lançado o desafio
de promoverem uma leitura da atualidade, enquadrando o respeito pela diversidade, a educação para os valores de forma
integrada.
(Re)pensar a educação para os valores à luz dos desafios do Pacto Educativo Global é construir um mundo mais solidário!
4– DESTINATÁRIOS

Docentes do Grupo 290
5– CONTEÚDOS e/ou OBJETIVOS (discriminar de modo articulado os tópicos concretos que serão abordados):
- O Pacto Educativo Global e o seu enquadramento curricular na disciplina de EMRC;
- Construir itinerários pedagógicos, no âmbito da disciplina de EMRC, que integrem uma abordagem transversal
desta temática;
- Promover o trabalho colaborativo na construção de estratégias e ações comuns que reforçam o papel preponderante
da disciplina na formação integral.
6- PROPONENTES:

Secretariado Diocesano do Ensino Religioso Escolar - Guarda

7– FORMADOR
Juan Ambrosio (http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=1638213100916070) B.I. 10280687
Nome JUAN FRANCISCO GARCIA AMBROSIO Reg. Acr. CCPFC/RFO-02292/97
8- LOCAL / DATA / HORÁRIO:
Local
On-line síncrona(Plataforma
ZOOM)

Data
03/06/2022 - 04/06/2022

Horário
20h – 23h/9h30 – 12h30
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