
21/10/2019 CCPFC - Gestão de Processos

www.e-processos.ccpfc.uminho.pt/p2_acc_desp/imprimir.php?codigo=107775 1/3

Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #107775)

Ficha da Ação

Título Eco-Escolas: Da metodologia do projeto à transversalidade pedagógica e temática
Área de Formação F - Formação ética e deontológica
Modalidade Oficina de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 6009804    Nome MARIA MARGARIDA CARVALHO GOMES    Reg. Acr. CCPFC/RFO-12379/01
Componentes do programa todas    Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
O Programa Eco-Escolas é o maior projeto Nacional e Internacional de Educação Ambiental nas escolas desde o pré-
escolar até já à Universidade. As suas linhas de ação, pautam-se por uma metodologia de projeto, partindo de uma
questão ou problema, seguindo as fases de inquirição, pesquisa, análise, conclusão, validação, implementação de ações
concretas e sua avaliação. Consciencializar os cidadãos para os desafios de viver bem dentro dos limites do planeta
passa por uma forte aposta numa abordagem mais sistémica da educação e esta, assente na lógica da participação e
corresponsabilização.
Esta formação destina-se à preparação de docentes mais conscientes, inovadores, inclusivos e empreendedores,
estimulando o debate público sobre os valores associados ao Desenvolvimento Sustentável numa perspetiva
transdisciplinar e de cidadania ativa. De acordo com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania que define a
Educação Ambiental como uma das temáticas obrigatórias em Educação para a Cidadania, bem como as competências
do Perfil dos Alunos.
Objetivos a atingir
(In)formar e mobilizar o cidadão para a educação ambiental e a sustentabilidade.
Aumentar a literacia sobre o território (capacidades, vulnerabilidades e resiliências) e sobre todos os outros eixos de
sustentabilidade na sua dimensão preventiva, expansão e integração de uma cultura ambiental e do território, assente no
fortalecimento da cooperação e parcerias;
Explorar e “descomplicar” a metodologia do Programa Eco-Escolas, e utilizar a metodologia do programa integrada na
prática letiva, recolhendo informação e investigando para desenvolver boas práticas de cidadania ambiental ativa;

Evidenciar as potencialidades do Programa Eco-Escolas na Educação para a Cidadania, através da realização com os
alunos, pequenos projetos interdisciplinares numa perspetiva de interiorização e apropriação necessidade e da mudança
efetiva das práticas;

Partilhar experiências/recursos/saberes desenvolvidos no decorrer da formação, ao longo do ano.
Conteúdos da ação
Descomplicar” a Metodologia do Programa Eco-Escolas - da auditoria à reavaliação 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável 
Educação para a Cidadania e trabalho de projeto 
Abordagens teórico-práticas das seguintes temáticas Educação para a Sustentabilidade; Desenvolvimento Sustentável;

Duração
Horas presenciais: 25 
Nº de horas acreditadas: 50

   Horas de trabalho autónomo: 25

Duração
Entre 4 e 8    Nº Anos letivos: 1

Cód. Dest. 17   Descrição Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário
DCP   Descrição

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20
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Agenda 21; ODS, ENEA, ENEC; Responsabilidade Social e cidadania; Avaliação de Projetos.
E ainda sobre os temas de trabalho do Programa Eco-Escolas: Água; Resíduos; Energia; Agricultura Biológica; Espaços
Exteriores; Mobilidade, Ruído, Biodiversidade, Floresta e Alterações Climáticas; Comunidades Sustentáveis.
Trabalho de Grupo - Análise e discussão de metodologias, estratégias e atividades específicas no âmbito da Educação
Ambiental para a sustentabilidade e do trabalho de projeto.

Debate de estratégias facilitadoras da Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) e do potencial do Programa Eco-
Escolas no desenvolvimento das competências do século XXI como o pensamento crítico, a capacidade de resolução de
problemas, colaboração e criatividade, comunicação e liderança. 
Análise de Recursos pedagógicos de educação ambiental para a sustentabilidade, numa perspetiva de cidadania ativa
Técnicas de trabalho de campo 
Apresentação dos trabalhos resultantes
Metodologias de realização da ação

Regime de avaliação dos formandos
Elementos de avaliação
A- Participação ativa nas atividades durante a formação
B-Elaboração de um plano de ação segundo os parâmetros a fornecer aos formandos
C – Desenvolvimento do projeto individual, em contexto escolar
D-Elaboração de relatório crítico individual segundo os parâmetros a fornecer aos formandos
Peso dos diferentes elementos de avaliação
A- 50% 
B- 15%
C- 20%
D- 15%
Avaliação final
A classificação quantitativa, traduz-se numa escala de 1 a 10.
A avaliação final terá uma menção qualitativa (Insuficiente; Regular, Bom, Muito Bom e Excelente) e o valor final da
classificação quantitativa
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Para além Licenciatura em Geografia (FL-UL), a formadora tem um Diploma de Estudos Avançados em Território,
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável- Faculdade de Ciência e Tecnologia. Universidade Nova de Lisboa 2007/2008 .
Média final 17 valores. Na profissionalização em Exercício. classificação de 18 valores.
Desde 2000: Diretora Técnico-Pedagógica da Associação Bandeira Azul da Europa, requisitada pelo Instituto do Ambiente
ao abrigo do protocolo com o ME. coordena projetos, como: Escolas "Eco-Escolas" e "Jovens Repórteres para o
Ambiente" (Foundation for Environmental Education); Autarquias: “ECOXXI” “Eco-Freguesias XXI” (projetos de que é
autora).
Formadora em 2 ações creditadas (média de 120 formandos anuais). Centro de Formação Orlando Ribeiro.
Organiza 4 Encontros/Seminários de formação dirigidos a diversos públicos alvo: professores, alunos
Formadora/oradora em diversos Encontros/Seminários/Colóquios. temática: educação para o desenvolvimento
sustentável. (média 20 anuais)
Organiza de programas e projetos de intercâmbio nacional e internacional entre jovens (2 anuais: Missões JRA).
Formadora e supervisora. IAVE (2013-2019)
Bibliografia fundamental
Programa Eco-Escolas. Guia do Professor. ABAE (2010) https://ecoescolas.abae.pt/wp-
content/uploads/sites/3/2014/09/Guia-do-professor.pdf
Programa Eco-Escolas. Guia de Auditoria Ambiental. ABAE (2014) https://ecoescolas.abae.pt/wp-
content/uploads/sites/3/2014/09/GuiaDeAuditoriaAmbiental.pdf
Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade(2018)
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Educacao_Ambiental/documentos/referencial_ambiente.pdf
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (2018)
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Aprendizagens_Essenciais/estrategia_cidadania.pdf
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – A Maior Lição do Mundo http://maiorlicao.unicef.pt/

Processo

Data de receção 28-08-2019    Nº processo 107378    Registo de acreditação CCPFC/ACC-106131/19
Data do despacho 14-10-2019    Nº oficio 7851    Data de validade 14-10-2022
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Presencial   Trabalho autónomo
Abordagens teórico-práticas das seguintes temáticas Educação para a
Sustentabilidade; Desenvolvimento Sustentável; Agenda 21; ODS,
ENEA, ENEC); Responsabilidade Social e cidadania; Avaliação de
Projetos.
E ainda sobre os temas de trabalho do Programa Eco-Escolas: Água;
Resíduos; Energia; Agricultura Biológica; Espaços Exteriores;
Mobilidade, Ruído, Biodiversidade, Floresta e Alterações Climáticas
Trabalho de Grupo - Análise e discussão de metodologias, estratégias e
atividades específicas no âmbito da Educação Ambiental para a
sustentabilidade e do trabalho de projeto.

Debate de estratégias facilitadoras da Aprendizagem Baseada em
Projetos (PBL) e do potencial do Programa Eco-Escolas no
desenvolvimento das competências do século XXI como o pensamento
crítico, a capacidade de resolução de problemas, colaboração e
criatividade, comunicação e liderança.

  

Aplicação de técnicas de observação de
aspetos relevantes em termos ambientais do
local de acolhimento da ação.
Desenvolver com os alunos um projeto, de
acordo com a metodologia Eco-Escolas, de
uma das temáticas, com elaboração de
recursos em grupos interdisciplinares em
educação para a sustentabilidade
Apresentação de resultados de boas práticas
de escolas 
Avaliação dos recursos elaborados no âmbito
da formação
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