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A
ficha
de
inscrição
encontra-se disponível no
site
da
umar
www.umarfeminismos.org,
na página do FORUMAR.
Após o preenchimento da
ficha de inscrição, a mesma
deverá ser remetida por
correio, fax, digitalizada e
enviada
por
email
ou
entregue presencialmente
nas instalações da UMAR.
O pagamento da Acção de
Formação deverá ser feita
no acto de inscrição.
Caso opte por efectuar o
p a g a m e n t o
p o r
transferência
bancária
deverá remeter, junto
à
ficha de inscrição, uma
cópia do comprovativo de
pagamento.
Caso se venha a verificar
inexistência de vaga, o
valor pago será devolvido
aos/às candidatos/as não
aceites.
Na página do FORUMAR
poderá ainda encontrar o
programa formativo, bem
como, o regulamento de
formação.

Acção de Formação:
“Igualdade de Género
e Educação”

FORUMAR
O projecto FORUMAR é uma iniciativa da
UMAR - União de Mulheres Alternativa e
Resposta que teve como primeiro públicoalvo os sectores de mulheres desempregadas e
comunidades locais com modalidades de formação prolongadas.
Ao longo dos últimos anos, este projecto tem
procurado ir de encontro a outros públicosalvo que desejam aprofundar conhecimentos
em matéria de igualdade de género.
Entre a intervenção feminista e os saberes
académicos, a UMAR permite que hoje seja
possuidora
de
uma
vasta
experiência
e
conhecimentos acumulados.

OBJECTIVOS

• Compreender como as diferenças podem servir

de base para a discriminação
o género como construção
social
Reconhecer a falsa neutralidade dos currículos formal e informal
Analisar o carácter sexista na subordinação
linguística e cultural
Analisar a estereotipia de género

• Compreender
•
•

•
• Sensibilizar para o papel da escola como apa•
•
•

relho de reprodução social e/ou agente de
mudança
Reconhecer a necessidade da transversalidade do género na intervenção educativa
Integrar a perspectiva de género nas estratégias de educação e formação
Promover a igualdade de género

FORMADORA
Manuela Góis - Professora acreditada pelo
Conselho Científico-Pedagógico da Formação
Contínua de Professores
pós-graduada em Ciências da Educação (FPCEUniversidade do Porto) e em Estudos Sobre as
Mulheres, (FCSH-Universidade Nova de Lisboa)

CARGA HORÁRIA
5O horas

HORÁRIO e LOCAL
18h30 às 21h30 (pós-laboral)
CFAE - Escola Secundária de Amora

CALENDARIZAÇÃO
7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 de Novembro
5 de Dezembro
5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 de Janeiro
2* de Fevereiro

ENQUADRAMENTO
A escola é cada vez mais um espaço onde a
população mais jovem passa grande parte do
tempo, assumindo um importante papel de
socialização. Sendo um espaço de apropriação
de conhecimentos, convívio com pares e adultos/
as, de construção do Eu individual e do EU com
os/as outros/as, torna-se muito relevante a
Educação para a Cidadania, com base no
respeito pela Igualdade de Género e pelos
Direitos Humanos.
Desta forma, a escola é um organismo capaz de
promover a mudança e alterar as relações
sociais assimétricas entre raparigas e rapazes a
fim
de
construirmos
uma
sociedade
mais
igualitária, plural e com justiça social em que
todas e todos possam exercer uma cidadania
plena.
Assim, a integração da dimensão da Igualdade de
Género nas práticas pedagógicas, com base na
transversalização em todas as áreas, será um
factor de transformação social para a eliminação de qualquer discriminação com base no
género.

PROGRAMA FORMATIVO

*Nota: no dia 2 de Fevereiro a sessão
terminará às 20h30

DESTINATÁRIOS/AS
Módulo 1 - Apresentação, Integração do Grupo,
Organização da formação. A Igualdade de Género. Sexo e Género.
Módulo 2 - A longa caminhada das mulheres
pelos direitos
Módulo 3 - A Discriminação de Género na
Educação
Módulo 4 - Escola como Agente de Mudança
para a Igualdade de Género

Docentes do 1º, 2º e 3º ciclo, Secundário e
Jardins de Infância

LIMITE DE PARTICIPANTES
Mínimo 20 pessoas
Máximo 30 pessoas

ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS
2 créditos

INSCRIÇÃO
100€ até 26 de Outubro
175€ de 27 a 31 de Outubro*
*Nota: Após esta data não serão aceites
quaisquer inscrições

