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Workshop - 04 h
Professores de todos os grupos
Acreditado como
Ação de Curta Duração
Escola Secundária Mouzinho da Silveira
Apartado 49
7301-901 PORTALEGRE
Telef. e fax: 245 205 768 e 245 208 676
E-mail: cefopna@gmail.com
URL: www.cefopna.edu.com

Da Teoria à Prática

Formadores:

José Janela

Bacharelato

Grau académico:

Educação Pré-Escolar

Licenciatura

Nível de Ensino:

1º CEB

Mestrado

Pós-graduação
Doutoramento

2º CEB
Ensino Secundário

Outro

3º CEB
Educação Especial

Qual? ____________________
__________________________

Vínculo:
Quadro de Agrupamento/Escola
Contrato

Quadro de vinculação
Sem vínculo
Outro

Data de início do vínculo contratual : _____/_____/_____

A FICHA DE INSCRIÇÃO deverá ser preenchida com letra de imprensa e todos os campos deverão ser preenchidos para posterior utilização para fins estatísticos e de avaliação.
CP - Código Postal; BI/CC - Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; NIF - Número de Identificação Fiscal; NISS - Número de Identificação da Segurança Social

Grupo de Recrutamento: _______

Qual? ______________________________
___________________________________

Agrupamento/Escola: ________________________________________; Localidade: _______________________________;

E.mail: _________________________________________@____________________________________

BI: _________________________; NIF:_________________________; NISS: _________________________;

CP: __________ - ______; Localidade: _______________________________; Telefone: ______ ______ ______; Telemóvel: _______ ______ _______

Morada: __________________________________________________________________________________________________________________

Nome: __________________________________________________________________________________; Data do Nascimento: ____/____/____;

Esta ação está acreditada como
Ação de Curta Duração,
nos termos legais aplicáveis

Professores de todas as disciplinas e níveis de ensino
O Workshop Educação Ambiental - Da teoria à Prática
dirige-se, prioritariamente, aos docentes do Agrupamento de Escolas José Régio, mas está aberto ao todos
os docentes que queiram participar, e terá o limite de
20 formandos (1 turma)

Formação Contínua de Pessoal Docente

WORKSHOP
WORKSHOP Educação Ambiental - Da teoria à Prática

Agrup. de Escolas José Régio

Educação Ambiental
Aos formandos selecionados serão cobrados € 5 (cinco
euros) para despesas administrativas
e emissão de certificado;
Será passado o respetivo recibo.

Educação Ambiental - Da Teoria à Prática
Objetivos:





Analisar e debater a Educação Ambiental;
Conhecer a ENEA 2020;
Aplicar atividades de Educação Ambiental na
sua atividade letiva;
Conceber saídas de campo destacando diferentes aspetos do ambiente para a sua utilização didática.
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Programa
14h00
14h15

Por cor

Apresentação
A Educação Ambiental no sistema de
ensino

(ENEA 2020), para o período 2017-2020, definida
pelo Ministério do Ambiente, em cooperação com
o Ministério da Educação, assume o compromisso
de promover uma maior e melhor consciência ambiental da população, impulsionando a alteração e
aquisição de novos comportamentos em prol do
ambiente.

14h30

Intervalo

15h45

A Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020, uma perspetiva interdisciplinar no sistema educativo (Pré-escolar,
Básico, Secundário, Profissional e Superior)
Visita à Tapada da Escola José Régio.

16h30

17h30

18h00

Organizada em três eixos temáticos principais:
Descarbonizar a Sociedade, Tornar a Economia
Circular e Valorizar o Território, a Estratégia preconiza uma mudança de paradigma civilizacional apostando em ser um instrumento eficaz para uma sociedade mais ativa, inovadora e ambientalmente

(A Tapada é um terreno contíguo à escola,
vedado com uma rede, com uma área de mais
de dois hectares, com um ecossistema de montado de sobro, onde existe uma grande biodiversidade. É um local onde se realizam atividades didático-pedagógicas e ambientais. (É
conveniente o uso de roupa e calçado confortável)

culta que se traduza em modelos de conduta ambi-

Discussão sobre a utilização didática dos
resultados da visita

resumidamente os principais aspetos da ENEA 2020

Encerramento

tal.

entalmente sustentáveis.
Na Carta de Belgrado a UNESCO assume como
princípio que a Educação Ambiental deve adotar

Público-alvo:
Todos os Grupos de recrutamento
1 turma:
Agrup. de Escolas José Régio (sede
Cronograma:
07/Set/2017, das 14.00 h às 18.00 H

uma abordagem interdisciplinar.
Nesta ação de formação pretende-se abordar
e apontar algumas atividades de Educação Ambien-

Formadores:
José Janela (Mestrado em Cidadania Ambiental e Participação, acreditado como formador pelo CCPFC na área de Educação
Ambiental )

