
 

Ações de Formação de curta duração em Cidadania e Desenvolvimento 

 

A DGE informa que irá realizar 2 Ações de Formação de curta duração (3h) intituladas: 

1. Desenvolvimento curricular em Cidadania e Desenvolvimento  

2. Práticas de Avaliação em Cidadania e Desenvolvimento 

Com o objetivo de apoiar os docentes responsáveis pela coordenação e concretização 

da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola, tendo em vista:  

• Promover a construção e o desenvolvimento curricular de uma abordagem 

integrada dos conteúdos de Cidadania e Desenvolvimento; 

• Reforçar a articulação entre as disposições dos documentos orientadores do 

currículo e os documentos e variáveis do contexto das escolas; 

• Incentivar o trabalho colegial de desenvolvimento curricular das equipas 

educativas; 

• Contribuir para a reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas no sentido 

do seu aperfeiçoamento;  

• Articular reflexivamente as disposições contidas nos normativos com as 

opções das escolas, fixadas nos respetivos critérios de avaliação;  

• Considerar a relevância das aprendizagens informais e os meios de as 

incorporar na avaliação dos alunos e da EECE;  

• Apreciar criticamente as práticas em curso e contribuir para o seu 

aperfeiçoamento, a partir dos elementos de diagnóstico disponíveis;  

• Promover práticas de trabalho colaborativo e cooperativo;  

• Incrementar práticas de avaliação que confiram competências aos 

professores para lidar com a mudança e a inovação no âmbito da avaliação 

pedagógica em Cidadania e Desenvolvimento. 

 

Critérios de seleção 

Coordenadores da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola 

Docentes que lecionem a componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento 

 

Prazo de Inscrição: de 10/09/2020 a 25/09/2020 

 

Procedimentos de inscrição 

Para os formandos que se encontram registados na Plataforma de Gestão da 

Formação da DGE, as indicações são as seguintes: 

 

https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/divulgacao_de_acoes_cidadania_jhs.pdf


 

Inscrição nas turmas: 

 

Ação de Formação de Curta Duração: Desenvolvimento curricular em Cidadania 

e Desenvolvimento (3h) 

 

Formadores: José Carlos Matias de Sousa 

                     Maria José dos Reis Neves 

                     Pedro Alexandre Figueira Morais de Meireles 

 

• Turma 1 (06/10/2020 – 16h-19h):  

              https://formacao.dge.min-educ.pt/#/edition/2009721/enroll 

 

• Turma 2 (14/10/2020 – 16h-19h):  

             https://formacao.dge.min-educ.pt/#/edition/2009722/enroll 

 

• Turma 3 (20/10/2020 – 16h-19h):  

             https://formacao.dge.min-educ.pt/#/edition/2009723/enroll 

 

• Turma 4 (28/10/2020 – 16h-19h):  

             https://formacao.dge.min-educ.pt/#/edition/2009724/enroll 

 

• Turma 5 (03/11/2020 – 16h-19h):  

             https://formacao.dge.min-educ.pt/#/edition/2009725/enroll 

 

• Turma 6 (11/11/2020 – 16h-19h): 

             https://formacao.dge.min-educ.pt/#/edition/2009726/enroll 

 

Ação de Formação de Curta Duração: Práticas de Avaliação em Cidadania e 

Desenvolvimento (3h) 

 

Formadores: Amélia Maria da Conceição Miranda Joaquim 

                       Helena Isabel Gonçalves de Miranda Gil 
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                       João Francisco Horta Pacheco dos Santos 

 

• Turma 1 (07/10/2020–16h-19h):  

            https://formacao.dge.mineduc.pt/#/edition/2009715/enroll 

 

• Turma 2 (13/10/2020 – 16h-19h): 

            https://formacao.dge.min-educ.pt/#/edition/2009716/enroll 

 

• Turma 3 (21/10/2020 – 16-19h): 

            https://formacao.dge.min-educ.pt/#/edition/2009717/enroll 

 

• Turma 4 (27/10/2020 – 16h19h): 

            https://formacao.dge.min-educ.pt/#/edition/2009718/enroll 

 

• Turma 5 (04/11/2020 – 16h-19h): 

             https://formacao.dge.min-educ.pt/#/edition/2009719/enroll 

 

• Turma 6 (10/11/2020 – 16h-19h):  

            https://formacao.dge.min-educ.pt/#/edition/2009720/enroll 

 

 

Para os formandos que ainda não se encontram registados na Plataforma de Gestão 

da Formação da DGE, as indicações são as seguintes: 

Para proceder ao registo na Plataforma de Gestão da Formação da DGE, deverá aceder 

ao site http://formacao.dge.min-educ.pt, escolher a opção Formando/Formador (conta) 

e preencher o formulário eletrónico a que tem acesso, tendo em conta que: 

• As perguntas assinaladas com asterisco são de resposta obrigatória; 

• Deve autorizar o texto referente à RGPD; 

• O nome de utilizador (username) não pode ter espaços ou pontuação; 

• As datas devem ser introduzidas utilizando o calendário na lateral da área 

correspondente. Para percorrer o calendário de forma mais célere, sugere-

se que clique no mês e depois no ano, utilizando, em seguida, as setas à 

direita e à esquerda para selecionar o ano pretendido; 
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• A indicação de um contacto telefónico é obrigatória, pelo que, se só tem 

telemóvel, deverá repetir a indicação do seu número nos campos Telefone 

e Telemóvel; 

• Caso o Cartão de Cidadão tenha apenas 7 dígitos, deve acrescentar um 

zero à esquerda pois e a formatação da plataforma exige o preenchimento 

de 8 dígitos;  

• O IBAN não é um campo obrigatório e ao utilizar uma formatação não 

prevista pode não conseguir “guardar” da informação;  

• A mensagem gerada pelo sistema “utilizador já registado” significa que já 

existe outro utilizador registado com o nome de utilizador que indicou, pelo 

que deverá escolher outro. 

No final do preenchimento do formulário eletrónico, deve pressionar o botão “Registar”, 

sendo-lhe apresentada a seguinte mensagem: 

Registo efetuado com sucesso! Por favor verifique o seu 

email para confirmar a conta (caso não o receba no prazo de 

1 hora, envie um mail a solicitar a ativação do seu registo, 

indicando o username utilizado). 

 

Deverá verificar a sua caixa de correio eletrónico (inclusive o spam) e ‘clicar’ na 

hiperligação que lhe foi enviada para ativar a sua conta, sendo reencaminhado de volta 

para o site da formação e mostrada a informação de confirmação de registo bem-

sucedido: 

Utilizador ativado com sucesso.  

 

Futuros acessos à sua área pessoal do sistema devem ser efetuados utilizando a ligação 

http://formacao.dge.min-educ.pt.  A hiperligação que lhe foi enviada para ativação de 

conta deve ser utilizada apenas uma vez para validação. 

 

Quando terminar o seu registo deverá proceder à inscrição na turma pretendida. 

 

Para esclarecimento de dúvidas relativas ao Portal de Gestão da Formação, pode 

contactar os nossos serviços através do seguinte endereço: formacao@dge.mec.pt. 
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