
Educação para o Desenvolvimento e Igualdade entre 
Mulheres e Homens: em torno do recurso Interseções

Curso de formação

18 abril
7 junho
pós-laboral

Objetivos
Reforçar a implementação da Educação para 
o Desenvolvimento Sustentável e da Igualdade 
de Género como domínios da Cidadania e
Desenvolvimento;

Implementar intervenções educativas sobre os 
temas e subtemas do “Referencial de Educação 
para o Desenvolvimento” e dos Guiões de 
Educação “Género e Cidadania”;

Promover práticas pedagógicas que integrem
experiências reais de participação ativa e 
responsável de Cidadania e Desenvolvimento.

Público 
destinatário
Para educadoras/es de infância
e docentes dos ensinos básico 
e secundário
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Modalidade
Curso de formação 
(27 horas) em regime 
e-learning.

N.º máximo de
participantes
25

Inscrições
Decorrem até ao dia 13 de abril, 
através do preenchimento 
deste formulário.

Metodologia
As sessões terão sempre uma abordagem teórico-prática, conjugando a exploração
de conteúdos teóricos com a realização e experimentação de atividades, tendo por
base a experimentação do recurso “Interseções: Igualdade entre Mulheres e Homens
e a Educação para o Desenvolvimento”, e momentos de reflexão e de debate sobre
as mesmas. 

Eliana Madeira | Graal
La Salete Coelho | ESE-IPVC 
Maria João Cardona | ESE-IPSantarém
Teresa Alvarez | CIG

Critérios de 
composição do grupo
Representação dos diferentes ciclos de ensino;
Diversidade geográfica;
Ordem de inscrição.

Formadoras

Calendarização

Aprofundar a reflexão sobre o cruzamento Igualdade entre Mulheres e Homens e os temas da Educação
para o Desenvolvimento;
Potenciar a ampla utilização do recurso educativo “Interseções: igualdade entre mulheres e homens e a
educação para o desenvolvimento”, quer na prática docente, quer na formação inicial de docentes;
Alargar a divulgação do recurso educativo “Interseções”.

Desenvolvimento de uma ação de formação destinada a docentes de diferentes níveis de ensino;
Elaboração de uma brochura que sistematize os cruzamentos entre os temas da ED e as questões da
igualdade entre mulheres e homens; 
Produção de um vídeo sobre a publicação “Interseções: Igualdade entre mulheres e homens e a ED”
incluindo testemunhos de docentes; 
Realização de um Seminário Final de partilha e reflexão sobre as atividades e recursos desenvolvidos.

Sobre o projeto Interseções II: 

Surge na sequência do projeto "Interseções: Igualdade entre Mulheres e Homens e a Educação para o
Desenvolvimento" e desenvolve-se no quadro do Mecanismo de Apoio a Iniciativas ENED 2023. Tem como
objetivos:

Preveem-se as seguintes atividades:

As sessões terão a duração 
de 3 horas (17h30-20h30), 
com exceção da primeira 
e da última, que terão 90 
minutos (17h30-19h00).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV20oZol2LAlJZMp1bvbjqC3L2vy-PrkrkRl43gI4CT8E_Mw/viewform

