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Curso de Formação:  Cidadania e Igualdade de Género 

Entidade Promotora:  Escola Básica Integrada da Maia 

Entidade Formadora:  MaiaForm 

Local da Formação:  Escola Básica Integrada da Maia 

Data:   12  /  07  /  21  a   16  /  07  /  21 Horário:  09:30 – 12:30 / 14:00 – 16:00 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

- Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. 

- Estratégia de Educação para a Cidadania da EBI da Maia.  

- De que falamos quando falamos de género? 

- O género como categoria social. 

- A formação da identidade de género. 

- Heterossexualidade, homossexualidade e transgénero. 

- Estereótipos de género. 

- De que falamos quando falamos em cidadania? 

- Que relações há entre género e cidadania?  

- De que falamos quando falamos em cidadania e educação? 

- O poder da linguagem e dos materiais pedagógicos na construção de práticas de cidadania. 

- Género, saberes e competências multidisciplinares. 

- A transversalidade do género na intervenção pedagógica dos curricula. 

- Género e as práticas lúdicas dos tempos livres: as atividades lúdico-motoras e o desenvolvimento dos padrões 
de comportamento masculino e feminino 

- As crenças e os estereótipos de género nas atividades profissionais. 

- Género e corpo: (re)educando o olhar sobre os corpos. 

- Género e as práticas desportivas. 

- Género, educação e saúde: género e comportamentos de risco em saúde. 

- Género, saúde sexual e reprodutiva. 

- Género e liderança: exploração de razões para a assimetria entre mulheres e homens em posições de poder e 
de tomada de decisão. 

- Género e segurança na internet. 

- Sugestões práticas para a lecionação da cidadania e igualdade de género em algumas disciplinas. 

- Avaliação. 

 

 

 

 

PROGRAMA/CRONOGRAMA 
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OBJETIVOS 

 Compreender os objetivos e os pressupostos da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, em 
especial no que concerne ao domínio da Igualdade de Género. 

 Apoiar os professores na integração da dimensão de género nas suas práticas educativas formais e 
informais de modo a identificar e desmistificar estereótipos de género.  

 Consciencializar para a transversalidade das questões de género em todas as esferas da vida social e 
pessoal. 

 Elaborar material didático livre de estereótipos baseados no género ou de quaisquer outros. 

 Favorecer a emergência de novas práticas pedagógicas ao nível dos professores potenciando a 
renovação dos contextos de aprendizagem e a eficiência do processo educativo. 

 Garantir que a educação se estruture a partir do eixo das relações sociais de género, visando uma 
verdadeira liberdade de escolha dos percursos académicos e profissionais dos estudantes. 

 Integrar a Cidadania e a Igualdade de Género nas políticas e práticas da escola, como compromisso de 
toda a comunidade educativa para os valores da cidadania (ex: assembleias, fóruns...). 

 

 

Total de Formandos:  20 

Total de Horas de Formação:  25 

 

 
DEVIDO À SITUAÇÃO PANDÉMICA A DINÂMICA DO CURSO DE FORMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES. 

SERÃO TOMADAS EM CONTA TODAS AS ORIENTAÇÕES EMANADAS PELA AUTORIDADE REGIONAL DE SAÚDE E 
PLANO DE CONTINGÊNCIA DA EBI DA MAIA. 
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