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Formação avançada 

em CiênCias da eduCação

ESCOLAS CATÓLICAS | OFErTA FOrmATIvA
CurSO SObrE “O prOjETO EduCATIvO dA ESCOLA CATÓLICA”

modalidade: Curso de 25h (registo de acreditação nº CCpFC/ACC-81228/15)
Créditos: 1 

destinatários: Educadores de Infância e professores dos Ensinos básico e Secundário de escolas católicas.
docência: joaquim Azevedo e Isabel baptista

Conteúdos da ação:
módulo a- o que é uma escola católica na tradição do magistério da igreja 
1.  o que diz o magistério da Igreja?
 (apresentação dos principais documentos orientadores, nos últimos 25 anos)
2.  o que diz o Episcopado português?
 (apresentação do principais documentos orientadores)
3.  problemas identitários das escolas católicas pelo mundo

Módulo B- A antropologia cristã e o perfil humanista da escola católica
1.  os contributos da antropologia cristã à escola católica
2.  o perfil humanista nuclear da escola católica 
3.  a identidade básica da escola católica, em qualquer contexto

módulo C- Liberdade de aprender e de ensinar em Portugal
1.  o que dizem os principais documentos orientadores do país
2.  a prevalência dos direitos pessoais sobre os direitos sociais
3.  a organização da educação escolar por parte do Estado, na sua história mais recente, em portugal (séc. XX e XXI)
4.  o Estado Garantia e a liberdade de aprender e de ensinar

Módulo D- A Escola Católica no mundo de hoje: desafios à sua identidade
1.  da sua necessidade no panorama cultural atual
2.  da sua orientação pedagógica: principais linhas orientadoras
3.  da sua orientação organizacional e administrativa

Módulo E- Dilemas e problemas de afirmação de uma escola católica em Portugal
1.  o controlo da administração educacional e a liberdade
2.  o recrutamento dos docentes e diretores e restante pessoal
3.  os modelos de Contratos com o mE e a sustentabilidade

Nota: As Escolas podem optar pela frequência de módulos isolados (5h) não havendo neste caso acreditação associada.

 distância da escola < 25km 25 a 200km > 200 km

Tipologia de formação CurSO dE FOrmAÇÃO

nº de horas presenciais 25

valor a pagar pela escola 2 000.00 € 2 125.00 € 2 250.00 €

Tipologia de formação mÓduLOS dE FOrmAÇÃO

nº de horas presenciais 5

valor a pagar pela escola 400.00 € 425.00 € 450.00 €

os pedidos de formação deverão ser endereçados para:

Serviços Académicos - Estudos Avançados e Formação

A/C: Cristina Crava

rua diogo botelho, n.º 1327 | 4169-005 porto

Tel.: 226 196 243 / 02

email: formacao.avancada@porto.ucp.pt


