
Razões justificativas da ação 

A crise global que se vive atualmente exige urgentemente a pro-
moção de um desenvolvimento que responda às necessidades do 
presente sem colocar em risco a satisfação das necessidades das 
gerações vindouras. 

Neste cenário atual, é urgente capacitar os docentes com ferra-
mentas pedagógicas que lhes permitam cumprir os objetivos rela-
cionados com a Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA) 
e a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC). 
Transmitir e promover nos alunos competências e um conjunto de 
atitudes e valores à altura dos atuais desafios.; 

Para que os alunos consigam no futuro argumentar, debater e 
sustentar posições fundamentadas é necessário que a escola lhes 
forneça competências consideradas fundamentais para participa-
rem ativamente na tomada de decisões necessárias para a evolu-
ção de uma sociedade mais sustentável.  

    Sustentabilidade em Cidadania: Estratégias Didáticas                                                     
(CCPFC/ACC-107884/20) 
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Email 
profsintra@gmail.com (Geral)
profsintra.formacao@gmail.com (Formação) 

SEDE 
Praceta Francisco Ramos Costa, 13 C 
Tapada das Mercês 
2725-579 Mem Martins 

Formadora: 

Elsa Florêncio 

Modalidade: 

Cursos de Formação (CF) 

25 horas (1 crédito) 

12 h síncronas + 13 h assíncronas  

Calendarização 

8, 9, 12, 15, 17 e 19 de junho  

Horário:  

Das 17h às 19h  

Forma de realização:  

Através da plataforma Zoom 

Avaliação: 

Trabalhos entregues por mail  

Custo:  

30 €  (para sócios e não sócios) 

Destinatários:  

Associação de  Professores de Sintra 

Registo da creditação: CCPFC/ENT-AP-0455/19 

Objetivos 

Estabelecer uma base sólida de conhecimento, dos vários temas 
constituintes do Referencial de Educação Ambiental para a Susten-
tabilidade; 

Formar nos docentes uma consciência de sustentabilidade, essen-
cial para transmitir aos alunos as competências necessárias, para a 
procura de soluções referentes aos desafios que ameaçam a hu-
manidade; 

Facilitar o contacto dos docentes com estratégias de carácter práti-
co, que promovam uma cidadania mais consciente com efetiva 
alteração de atitudes individuais e coletivas. 

Conhecer e desenvolver técnicas de comunicação não violenta 

Ação cofinanciada pela Câmara Municipal de Sintra 

Educadores de Infância e Profes-

sores dos Ensinos Básico e Secun-

dário e Educação Especial (Para os 

efeitos previstos no nº1, do artigo 8º, do 

Regime Jurídico da Formação Contínua de 

Professores, a presente ação releva para 

os efeitos de progressão em carreira). 
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