Ação de formação
“O Lugar da Sagrada Escritura na Didática da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica”
Destinatários: Professores do Grupo 290 (formação relevante para efeitos do artigo 9º do RJFC = formação

específica).

Modalidade: Oficina de formação
Total de horas: 15 horas presenciais conjuntas + 15 horas de trabalho autónomo
Formador: Juan Francisco Garcia Ambrósio
Local de realização: Seminário Maior da Guarda
Cronograma: Início a 23/02/2019 (ver cronograma completo abaixo)
Inscrição: Até 15/02/2019, através do preenchimento do formulário
https://goo.gl/forms/MAs4XGTHLlLtb1ys2
Objetivos:

disponível

on-line

em

• Consolidar conhecimentos sobre as «escrituras sagradas» como territórios de identidade e património da humanidade;
• Fomentar o trabalho colaborativo entre alunos de forma mais frequente;
• Implementar estratégias de trabalho sobre a mensagem Bíblica;
• Criar recursos próprios, adaptados ao estudo do Cristianismo;
• Alterar as práticas letivas, recorrendo a uma abordagem mais aprofundada da Sagrada Escritura e a sua ligação aos conteúdos
programáticos da disciplina nos diferentes anos de escolaridade;
• Desenvolver competências no âmbito da leitura, interpretação e compreensão hermenêutica das «escrituras sagradas».
• Conceber itinerários pedagógicos, no âmbito da disciplina de EMRC, que integrem exercícios de leitura, interpretação e compreensão das
«escrituras sagradas».

Regime de avaliação dos formandos:

Sendo obrigatória a frequência de, pelo menos, 2/3 das horas presenciais conjuntas previstas para a ação de formação, os formandos serão
avaliados tendo como referência os seguintes critérios:
1 - Participação – 25%
2 - Produção e aplicação de materiais e recursos relevantes e adequados ao nível etário dos alunos- 60%
3 - Reflexão crítica final – 15%
A classificação final será quantitativa expressa na escala de 1 e 10 valores, de acordo com o referencial seguinte:

Excelente
Muito Bom
Bom
Regular
Insuficiente

9 a 10 valores
8 a 8,9 valores
6,5 a 7,9 valores
5 a 6,4 valores
1 a 4,9 valores

Critérios de Seleção de Formandos:
Os candidatos são ordenados de acordo com as seguintes prioridades:
1.ª
2.ª
3.ª
4.ª

Docentes
Docentes
Docentes
Docentes

a lecionar nos agrupamentos de escolas associados de CFAE GUARDA-1;
a lecionar noutros estabelecimentos de educação e ensino público da área da Diocese da Guarda;
de outros agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do ensino público;
de outros estabelecimentos de ensino.

Dentro de cada prioridade, os candidatos são ordenados por:
1.º
2.º
3.º
4.º

Ser docente do quadro;
Maior proximidade de mudança de escalão (aplicável apenas aos docentes do quadro)
Maior número de dias de tempo de serviço;
Data de receção pelo CFAE GUARDA-1 da ficha de inscrição.

Nota: A turma será constituída por um número máximo de 20 formandos.
Data de afixação da lista de selecionados: a partir de 19/02/2019, em http://www.cfae-guarda1.pt

Cronograma previsto
Data / Dia da Semana
23-02-2019

sábado

23-03-2019

sábado

11-05-2019

sábado

Sessão

Horas

Horário

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

3
3
3
3
3

09H30 – 12H30
14H00 – 17H00
09H30 – 12H30
14H00 – 17H00
14H00 – 17H00

Total de Horas Presenciais

15
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