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Curso de Formação «A Cidadania Europeia e a Dimensão Europeia na
Educação»
Formação acreditada, modalidade curso – 25 horas, para Educadores de
Infância e Professores de todos os grupos de docência.

Duração
25 Horas

Nº de Créditos
1

Locais de realização e datas de início



Cartaxo (Escola Secundária do Cartaxo) – Início 26 de Outubro de 2009
Portimão (Escola Secundária Poeta António Aleixo) – Início 30 de Outubro de
2009

Custo
Gratuito

Destinatários
Educadores de Infância e Professores de todos os grupos de docência, Directores e
membros da Direcção das Escolas

Programa
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo

I: Os Conceitos de Nacionalidade e de Cidadania
II: Os Direitos Fundamentais – Textos de Referência
III: O Projecto da União Europeia
IV: Cidadania Europeia: Direitos dos cidadãos
V: Cidadania Europeia: O Dever da Participação
VI: Educar para a Cidadania
Apresentação dos trabalhos produzidos pelos formandos

Conteúdos Pedagógicos
Os conteúdos pedagógicos de suporte à acção são desenvolvidos pelo CIEJD. No
final da formação será entregue um CD a cada formando com os conteúdos
pedagógicos apresentados durante a formação e com documentação de suporte aos
módulos ministrados.

Avaliação
A avaliação será efectuada através:




da participação do formando ao longo das 25 horas;
da apresentação oral do trabalho elaborado pelo formando
do trabalho elaborado no final do curso sobre uma das temáticas abordadas.

Inscrições
Preenchimento da Ficha de Identificação (disponível em:
http://ftp.infoeuropa.eurocid.pt/web/documentos/ciejd/2009/2009_ficha_identificac
ao_formando_pd.dot) e enviar para o e- mail formacao@ciejd.pt.
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Jornada de Formação sobre Cidadania
Formação acreditada pela Direcção-Geral dos Recursos Humanos da
Educação (DGRHE), modalidade Jornada – 6 horas, para pessoal não
docente

Calendário
Novembro

Locais de realização
Lisboa

Destinatários
Pessoal não docente:


Grupo de Pessoal Técnico Superior



Técnico-Profissional



Administrativo



Operário e Auxiliar

Custo
Gratuito

Programa
Módulo I: O Projecto da União Europeia
Módulo II: A Europa dos Cidadãos
Módulo III: Dimensão europeia na educação

Conteúdos Pedagógicos
Os

materiais

a

utilizar

pelos

formadores

são

preparados

pelo

CIEJD

e

disponibilizados a todos os participantes na formação

Inscrições
Preenchimento da Ficha de Identificação (disponível em:
http://ftp.infoeuropa.eurocid.pt/web/documentos/ciejd/2009/2009_ficha_identificac
ao_formando_pd.dot) e enviar para o e- mail formacao@ciejd.pt.
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Aulas Jacques Delors (AJD)
Aulas sobre os assuntos mais pertinentes da União Europeia. Pretende-se
que, de uma forma lúdica e interactiva, despertem os formandos para a
importância da sua participação na construção do projecto europeu.
Destinam-se a todos os alunos dos ensinos básico, secundário e
profissional. Podem ser realizadas nas instalações do CIEJD ou nos
Estabelecimentos de Ensino.

Temáticas abordadas
As aulas podem ser genéricas ou específicas. As aulas genéricas versam o processo
de construção europeia – principais etapas, tratados e sucessivos alargamentos. As
aulas temáticas, em 2009-2010, versam os temas: Cidadania Europeia, Tratado de
Lisboa, Energia e Alterações Climáticas, Diálogo Intercultural e Ano Europeu da
Criatividade e da Inovação.

Destinatários
Alunos dos ensinos básico, secundário e profissional

Formadores
Estas aulas são ministradas por técnicos do CIEJD ou por formadores da Rede
Jacques Delors

Materiais pedagógicos
As aulas decorrem com o auxílio de materiais pedagógicos inovadores e adequados
ao nível etário e perfil dos participantes, desenvolvidos pelo CIEJD

Metodologia
Ao longo de cada sessão, os formandos são convidados a participar colocando
questões, dúvidas e expressando a sua opinião

Local
As aulas podem ser ministradas na Sala de Formação do CIEJD ou de forma
descentralizada, em todo o país, nos estabelecimentos de Ensino que as solicitem

Entidades
Estabelecimentos de Ensino

Custo
Gratuito

Para agendar
Enviar um e-mail para formacao@ciejd.pt
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Fontes de informação europeia na Internet
Aulas práticas para aceder à UE

Tema
As fontes de informação sobre os temas europeus na Internet

Destinatários


Universitários



Investigadores



Todos os profissionais/entidades interessados

Programa
Módulo I: Breve apresentação do CIEJD
Módulo II: Documentação e informação europeias na Internet

Duração
3 horas

Materiais pedagógicos
As sessões decorrem com o auxílio de materiais pedagógicos inovadores e
adequados ao nível etário e perfil dos participantes, nomeadamente:


portáteis multimédia com acesso a rede partilhada sem fios e Internet em
banda larga



smart board



apresentações ppt e map

Método
Formação prática em computador com acesso à Internet

Formadores
Estas sessões são ministradas por técnicos do CIEJD, especializados na pesquisa e
classificação de conteúdos sobre a UE na Internet

Local
As aulas podem ser ministradas na Sala de Formação do CIEJD ou de forma
descentralizada, em todo o país, nos estabelecimentos de Ensino que as solicitem

Custo
Gratuito

Para agendar
Enviar um e-mail para informacao@ciejd.pt

5

Centro de Informação Europeia Jacques Delors
Oferta formativa 2009/2010

Sessões de Informação e Debate
Estas sessões têm como objectivo informar os cidadãos sobre os mais
recentes desenvolvimentos da vida comunitária, contribuindo para um
exercício mais consciente da cidadania. São acções descentralizadas,
realizadas em parceria com entidades que permitam abranger um universo
amplo e heterogéneo.

Temáticas abordadas


Cidadania Europeia



Tratado de Lisboa



Energia e Alterações Climáticas



O Diálogo Intercultural



Ano Europeu da Criatividade e da Inovação

Destinatários
Público em geral. Entidades Públicas e Privadas

Formadores
Estas sessões são ministradas por formadores da Rede Jacques Delors

Materiais pedagógicos
As sessões decorrem com o auxílio de materiais pedagógicos inovadores e
adequados ao perfil dos participantes, desenvolvidos pelo CIEJD

Metodologia
No final da sessão, há um período de debate em que os formandos são convidados
a participar colocando questões, dúvidas e expressando a sua opinião

Local
As sessões são ministradas em todo o país

Entidades
Públicas

ou

Privadas

(Estabelecimentos

de

Ensino,

Órgãos

Autárquicos,

Organizações da Sociedade Civil, Organismos de Informação Europeia, entre
outros)

Custo
Gratuito

Para agendar
A Entidade deverá enviar um e-mail para formacao@ciejd.pt a solicitar o contacto
do formador da respectiva zona geográfica.
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Euroelo
Jogo que pretende testar os conhecimentos dos alunos em matéria
europeia, recorrendo a perguntas de escolha múltipla. Tem como objectivo
incentivar, de uma forma lúdica, a aprendizagem dos temas da União
Europeia.

Temáticas abordadas
As questões são adaptadas ao nível de ensino dos alunos participantes abordando
questões

diversas

como

a

cidadania

europeia,

a

construção

europeia,

as

curiosidades sobre os países, etc.

Destinatários
Alunos do 2º e 3º ciclos do ensino básico, ensinos secundário e profissional

Formadores
As sessões do Jogo são dinamizadas por formadores da Rede Jacques Delors

Metodologia
O jogo consiste na realização de várias rondas de questões de escolha múltipla e
atribuição de prémios aos vencedores

Local
As sessões do jogo podem ser realizadas na Sala de Formação do Centro de
Informação Europeia Jacques Delors ou nos estabelecimentos de Ensino que as
solicitem

Entidades
Estabelecimentos de Ensino e outras entidades que tenham como destinatários os
jovens

Custo
Gratuito

Para agendar
Enviar um e-mail para formacao@ciejd.pt
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Teatro «Uma Viagem à União Europeia"
No sentido de tornar mais atractiva para os mais jovens a informação
sobre a União Europeia, o CIEJD, em colaboração com um grupo de teatro,
desenvolveu uma peça, visualmente apelativa, numa linguagem expressiva
e cheia de humor.
Numa viagem à União Europeia, os actores começam por contar a Lenda da Europa
e dão a conhecer, através de uma viagem cheia de peripécias, os Estados-Membros
da UE.
Um espectáculo de fantoches e actores, visualmente apelativo, numa linguagem
expressiva e cheia de humor, retrata de forma lúdico-pedagógica a Europa a 27,
constituída por muitos povos com diferentes línguas que partilham uma cidadania
comum.

Destinatários
Crianças a partir dos 4 até aos 13 anos

Duração
45 minutos

Locais de realização
Esta

acção

descentralizada

realiza-se

nos

espaços

cedidos

pelas

Câmaras

Municipais, nas próprias Escolas, etc. O espaço poderá ser interior ou exterior, com
ou sem palco (espaço para representação 4mx4mx3m).

Custos
Indicação mediante pedido de orçamento ao grupo de teatro. O pedido pode ser
efectuado através do CIEJD para o e-mail formacao@ciejd.pt. O valor base é de
350 € acrescido de eventuais custos de deslocação.
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Inscrever a Europa nos muros das cidades
Este projecto tem por missão promover uma cidadania europeia activa
através da criação de murais em azulejos que ilustram os artigos da Carta
dos Direitos Fundamentais da UE (CDF).
Este projecto desenvolvido em parceria com a Associação Inscrire tem como
objectivos sensibilizar as populações para a cidadania europeia através da arte
pública, ilustrar os direitos consagrados na Carta através dos trabalhos dos alunos
das Escolas participantes, recorrendo ao apoio das Câmaras e Associações locais e
por último, construir um painel de azulejos, monumento à cidadania, colocado num
local público seleccionado pelo município

Destinatários
Estudantes e público em geral

Duração
5 dias

Locais de realização
Todo o país. Estabelecimentos de Ensino, Órgãos Autárquicos e outras instituições
públicas ou privadas

Custos
Ver orçamento

Para agendar
Enviar um e-mail para vera@inscrire.com
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Exposição evocativa de Jean Monnet
Esta exposição foi promovida pela Representação da Comissão Europeia
em Portugal, com o apoio da Fundação Jean Monnet para a Europa,
encontra-se no Centro de Informação Europeia Jacques Delors e poderá
ser cedida às Instituições que a solicitem.
A exposição é composta pelos seguintes painéis:
1888-1914: Os anos de formação
1914-1938: Vencer a guerra, construir a paz
1939-1945: O combate das democracias
1945-1950: Reconstruir: O plano Monnet
1950-1952: Reconciliar, unir: O plano Schuman
1952-1955: Construir a Europa: a CECA
1955-1975: O Comité de acção para os Estados
Unidos da Europa
1955-1975: As lições da experiência

Destinatários
Alunos do Ensino Secundário e público em geral

Duração
A combinar

Locais de realização
Todo o país, desde que a Entidade assegure o transporte da exposição

Custos
Gratuito
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Conteúdos de apoio


O CIEJD elaborou uma listagem dos conteúdos desenvolvidos para a
comunidade educativa disponível em:
http://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000042888/documento/0001



Conheça também o espaço dos professores no portal Europa:
http://europa.eu/teachers-corner

Saber mais…


Portal do CIEJD: www.eurocid.pt



Biblioteca digital: http://infoeuropa.eurocid.pt



Sítio Aprender Europa: www.aprendereuropa.pt
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