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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:

"Diversidade, Ambiente e Sustentabilidade a partir da Carta Encíclica “Laudato Si” e seu enquadramento curricular na disciplina de EMRC.
2– N.º HORAS (3 a 6):

6h

3– BREVE FUNDAMENTAÇÃO (com base nas necessidades identificadas ou nos objetivos a atingir):

O Ano Laudato Si’, que terminará a 24 maio 2021, propõe «um compromisso público comum com a
sustentabilidade total a ser alcançada em sete anos».
Tendo em conta algumas das metas curriculares, consignadas nos domínios de aprendizagem da disciplina de
EMRC, nomeadamente a promoção do Bem comum e o cuidado do outro (N) e a promoção do diálogo entre a
cultura e a fé (L), considera-se ser importante a abordagem mais aprofundada dos aspetos que a Carta encíclica
Laudato Si‘, do Papa Francisco, nos interpela e desafia para compreender e responder melhor às necessidades
da nossa Casa Comum. A encíclica é considerada como uma bússola moral, espiritual e social capaz de criar um
mundo mais solidário, fraterno, pacífico e sustentável. 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 temática e tem alcançado um grande nível de reflexão, nas diferentes vertentes, quer política, quer
social, quer cultural, muitas vezes a partir de muita mediatização de circunstâncias pontuais, que fazem mexer
algumas estruturas para a ação concreta. Um dos objetivos da disciplina é interpretar criticamente a ação
humana sobre a natureza. Aos docentes de EMRC é lançado o desafio de promoverem uma leitura da
atualidade, enquadrando o respeito pela diversidade, as questões ambientais e o desenvolvimento sustentável, a
partir daquele texto do Papa Francisco.
‘Ecologia Integral: um caminho de vida e de cura para um planeta doente – lições e desafios da
4– DESTINATÁRIOS
encíclica Laudato Si’’ depois de 5 anos de sua publicação’, vem mobilizando milhares de atividades replicadas
Docentes
do inteiro
Grupo 290/EMRC
no mundo
para retomar a leitura interpretativa da Carta/Encíclica Laudato Si’, expressão latina que
significa ‘louvado sejas’.
5– CONTEÚDOS e/ou OBJETIVOS (discriminar de modo articulado os tópicos concretos que serão abordados):
A Carta/Encíclica do Papa Francisco é resultado de um estudo profundo sobre a grave crise ambiental que
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• Construir itinerários pedagógicos, no âmbito da disciplina de EMRC, que integrem a temática da
ecologia Integral;
• Implementar estratégias de trabalho sobre a temática em estudo de acordo com o Currículo de
‘Ecologia
Integral: lições e desafios da encíclica Laudato Si’’ e o seu enquadramento curricular na disciplina de
EMRC.
EMRC
•
6-• PROPONENTES: Departamento 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

Data

22/05/2021

Horário

10:00h-13:00h e 14:00h-17:00h
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