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Sessões

1

2

3

4

5

16

Competências a
desenvolver

Elementos de conteúdos
associados

Estratégias

Duração
indicativa

- Definir os conceitos chave
- Valores e noções ligadas à - I n v e s t i g a ç ã o
da cultura da paz
cultura da paz
documental (im- 2 h
-Distinguir os diferentes ti- Os diferentes tipos de paz pressa e digital)
pos de paz
- Identificar e apropriar-se
-Trabalho
de
Les processus et les procédas capacidades ligadas à
grupo
dures de culture de la paix
cultura da paz
-Investigação
documental (impressa e digital)
- Identificar os constrangi- - Os constrangimentos e os
-Trabalho
de
mentos e desafios ligados à desafios ligados à edificação
grupo
cultura da paz
da paz
- Reflexão
- Inquérito
- Conceber estratégias de - Estratégias de acção de - Debate
promoção da cultura da paz promoção da cultura da paz - Estudo de caso
-Simulação
-Dramatização
- Integrar a cultura da paz
-Aula de denas actividades pedagógicas
monstração
NB. – Zelar pela integração
- Instrumentos didácticos e -Aula de ensaio
da cultura da paz através
pedagógicos existentes
-Produção de um
do exemplo numa relação
- Fichas pedagógicas
modelo
pedagógica que integre a
- Realização de sessões de - C o n c e p ç ã o ,
dimensão género e encoensino/aprendizagem
elaboração
e
raje os formandos (as) a
- Avaliação das aquisições
implementação
se envolverem no seu meio
de fichas pe(serviço comunitário, vodagógicas
luntariado, etc)

2h

2h

2h

2h

Competências
Intelectuais/Saber

- Definir a paz
- Identificar os valores da paz

Comportamentais/Saber fazer
- Sensibilizar para a paz
- Estudar casos de resolução de
conflitos no seu meio
- Estudar casos de atitude e de
comportamentos favoráveis à paz.

Técnicas/Saber estar

- Respeitar os outros
- Viver em paz com os outros
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Sequência

Actividades
Do formador/a

Controlo dos prérequisitos/
Conhecimentos préadquiridos

Contextualização
Animação das
actividades no
seio dos grupos/
restituição dos
trabalhos de grupo

- Faz o diagnóstico do nível de
assimilação e de cultura dos
formandos(as) em relação às noções
a estudar.

Transferência/
reinvestimento
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Dos formandos (as)
- Respondem às perguntas escritas e/ou orais
- Evocam e discutem
questões de cultura da
paz

-Trabalho individual
-Reflexão
-Discussão livre

- Apresenta a espiral da paz (ver
documento em anexo)
- Apresentam uma situa- Pede para retirar situações de paz a ção de paz por grupo
partir da espiral da paz

Trabalho de grupo

- Em seguida, organiza a exploração
da situação.
- Pede aos formandos para produzirem palavras de ordem veiculando
mensagens sobre a paz

- Analisam a situação;
- Seleccionam os valores
e noções ligadas à paz,
- Produzem palavras de
ordem

-Trabalho de grupo
- Debate com argumento

- Organizam as suas produções de acordo com o
plano seguinte:
• Definição de noções e
valores ligados à paz;
• Atitudes que favoreçam
a paz;
• Sensibilização para a
paz, etc.

Trabalho colectivo

Contribuições
- Fornece informações complemende noções/
tares às produções dos grupos
consolidação síntese

Avaliação/balanço

Estratégias

- Pede aos formandos para:
- Preencher o 7º braço da espiral
- Ilustrar, através de um texto de dez Executam individuallinhas, um desenho ou lema, uma das mente a ordem
outras seis atitudes de paz indicadas
na espiral
- Pede para produzirem, à escolha:
• Um dossiê constituído por textos,
imagens ou fotografias de factos da
vida corrente enaltecendo a cultura
da paz;
• Mensagens de paz à intenção de diferentes tipos de público convidandoos a cultivar a paz consigo próprios e
com os outros.
- Propõem a simulação de uma campanha de promoção do viver em comunidade na cidade.

- Produzem o dossiê

- Elaboram o plano/programa de actividade;

Trabalho individual

- Trabalho de grupo
-Investigação documental

- Implementam o seu Inquérito
plano/programa de acti- Dramatização
vidades de sensibilização Simulação
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8 . EDH (Explorons le Droit Humanitaire) Módulo 2, pag 8. [Em linha]. (Página consultada em15/06/2012). http://www.ehl.icrc.org/images/resources/pdf/
otherlanguages/french/Module2.pdf

9. Secretário Geral das Nações Unidas, An Agenda for Peace (Uma Agenda para a Paz), UN Doc. A/47/277-S/24111 7 de Junho de 1992, parágrafo 20).
10 Comissão Carnegie sobre a prevenção de conflitos mortais: relatório final, (New York: Carnegie Corporation of New York, 1997).
11. Quadro de Prevenção de Conflitos da CEDEAO, Reg. MSC/REG.1/01/08, parágrafo 19).
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Sessão

Competências a
desenvolver

Elementos de conteúdos
associados

1

-Definir os conceitos
ligados aos conflitos
-Identificar e caracterizar as formas, causas e
efeitos dos conflitos

2

Identificar os obstáculos
ligados à prevenção, à
gestão e à resolução dos
conflitos

3

Identificar os factores
e os instrumentos para
gerir e prevenir os
conflitos

4

Comparar modelos de
prevenção, de gestão e
de resolução de conflitos

Concepção, elaDocumentos relacionados com boração e implementação fichas
a situação política da região
pedagógicas

2h

5

Integrar as técnicas de
prevenção, de gestão e
de resolução de conflitos nas actividades
pedagógicas

- Instrumentos didácticos e
pedagógicos existentes
- Fichas pedagógicas
- Realização de sessões de
ensino/aprendizagem
- Avaliação das aquisições

6h

Estratégias

- Investigação
Conflito, conflitos armados,
causas, consequências e natu- documental (impressa e digital)
reza dos conflitos
- Trabalho de
grupo
Obstáculos, problemas e
- Reflexão
dificuldades ligados à preven- - Inquérito
ção, à gestão e à resolução
- Debate
de conflitos
Modalidades/instrumentos de
prevenção, gestão e resolução de conflitos

Estudo de caso

Organização de
um seminário com
os outros parceiros do sistema

Duração
Indicativa

4h

2h

2h
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Competências
Intelectuais/saber

Comportamentais/saber fazer

Identificar e caracterizar as
formas, as causas e os efeitos
dos conflitos

Participar activa e pacificamente
na procura de soluções em debates
contraditórios em situações reais ou
simuladas

Técnicas/saber estar
Discriminar e analisar suportes/
situações relativas às situações de
conflito.

Actividades
Sequência

Do formador/da formadora

O formador/ a formadora :
Controlo dos
- faz perguntas para conhecer
pré-requisitos/
o nível de assimilação e de
conhecimentos précultura dos formandos (as) em
adquiridos
relação às noções que vão
estudar ;
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Dos formandos/
formandas

Estratégias

Os formandos :
- respondem às perguntas
- evocam e discutem questões ligadas às noções que
vão estudar ;

-Q.C.M
-Trabalho individual
- Reflexão
-Discussão livre

Contextualização

- apresenta ou pede para
apresentar a imagem das seis
cenas sobre a história dos dois
burros ;
- organiza, em seguida, a
exploração da situação;

- exploram a situação
(por grupo de trabalho) e
apresentam a sua própria
compreensão ;

Trabalho de grupo

Animação /
restituição dos

- organiza a interpretação dirigida do documento;
- organiza as interacções
relativas à apropriação das
informações úteis ;
- faz os comentários necessários à eliminação de todas
as formas de equívocos ;

- respondem às perguntas
- realizam o trabalho sobre
Trabalho de grupo
a cena que lhes foi atribuída.

Noções/
consolidação e
síntese

- dá uma explicação simples
sobre o problema colocado
em cada cena apoiando-se na
apresentação dos trabalhos de
grupo ;

- transpõem as cenas descritas na vida corrente ;

Noções/consolidação
e síntese

Avaliação dos
conhecimentos/
balanço

Transferência/
reinvestimento

- ajuda os formandos a transpor
para a vida comum (em família,
na sociedade, etc.) as cenas descritas ;
- pede aos formandos para discutirem entre eles no seio do seu
grupo para formularem propostas
que possam ajudar a retirar a
origem, a causa, a natureza e a
prevenção de conflitos ;
- ajuda os formandos a retirar o
alcance e as consequências dos
actos que possam decorrer do
agravamento do conflito .

- formulam propostas
que possam ajudar a
determinar a origem, a
causa e a natureza dos
conflitos ;
- determinam a dimensão e as consequências
dos actos que possam
decorrer do agravamento de um conflito .

Trabalho individual, depois
colectivo

-convida os formandos a produzir
desdobráveis, cartazes, bandeirinhas, faixas de sensibilização sobre
a prevenção de conflitos .

-executam a ordem
escolhendo o modo de
expressão que melhor a
inspira.

Trabalho individual ou de grupo

- pede para produzirem um dossier sobre as causas, as manifestações, as consequências de um
conflito imaginário ou real bem
como as estratégias para a sua
resolução;
- promove as actividades extracurriculares de desenvolvimento
de actividades culturais e artísticas (clubes de investigação
que devem favorecer a ligação
entre os formandos, favorecer a
integração das várias culturas do
país e o conhecimento das outras
culturas, libertar a criação artística (criação de bandas desenhadas, produção de poemas…);
- organiza, no quadro das actividades de clubes, conferências,
saídas culturais, etc.

- produzem o dossiê
(por grupos);
- participam nas actividades do/dos clube(s).

- Trabalho de
grupo
- Pesquisa documental
- Estudo do caso
- constituição de
clubes de investigação tendo
em conta as
opções escolhidas e decididas
pelo grupo de
formandos.
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39

Sessão

Elementos de conteúdos
associados

Estratégias

Duração
indicativa

1.

Definir os conceitos e
princípios ligados aos
direitos humanos

Conceitos, elementos de conteúdos
nos textos relativos aos sistemas
Análise docuinternacionais, regionais e nacionais mental
de direitos humanos

2h

2.

Identificar os instrumentos e mecanismos de
protecção dos direitos
humanos

Recolha dos instrumentos e mecanismos nacionais, regionais e internacionais de protecção dos direitos
humanos

2h

3.

Identificar as obrigações internacionais dos
Estados

Obrigações internacionais dos Estados em matéria de direitos humanos

4.

Mostrar a importância
da harmonização dos
textos para a aplicação
num contexto local

Les stratégies nationales en matière
de Estratégias nacionais em matéria Estudo de caso
de direitos humanos

5.

Adoptar atitudes
favoráveis à promoção
dos direitos humanos

6.

7.

8.
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Competências a
desenvolver

Dramatização
Exercícios sobre o desenvolvimento
de atitudes favoráveis à promoção e
Estudo de caso
ao respeito dos direitos humanos
e documental
Resolver problemas de
Técnicas de resolução de conflitos
« sketches »
não respeito dos direitos aplicadas a situações de não reshumanos
peito dos direitos humanos
Tomar iniciativas em
prol da defesa e do
respeito dos direitos
humanos

Desenvolvimento de atitudes
positivas e de compromisso para
a defesa e o respeito dos direitos
humanos

Integrar os direitos
humanos na execução
de actividades
pedagógicas

- análise dos instrumentos
didácticos e pedagógicos dos
diferentes ciclos
- elaboração de fichas pedagógicas
- realização de sessões de ensino/
aprendizagem
- avaliação das aquisições

Actividades de
mobilização
social
« sketches »

4h

4h

2h

2h

6h

Competências
Intelectuais/saber

Comportamentais/saber fazer

-Identificar os tipos de direitos
- Respeitar os direitos dos outros
humanos
- Cumprir os seus deveres
- Definir os conceitos ligados aos
direitos humanos

Técnicas/saber estar
- Determinar os instrumentos de
direitos humanos necessários à
compreensão e ao tratamento de
situações dadas
-Analisar uma situação relativa à
identificação dos direitos humanos
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ACTIVIDADES
ETAPAS
Controlo dos
pré-requisitos/
conhecimentos préadquiridos

Contextualização

do formador/a

Faz o diagnóstico do nível de assimiRespondem às perlação e de cultura dos alunos (as) em
guntas
relação às noções a estudar
Propõe uma situação:
Uma fotografia representando uma
manifestação pública. Os manifestantes trazem cartazes nos quais reivindicam alguns direitos
humanos: liberdade de expressão,
direito à educação, direito ao trabalho, não discriminação.
Alguns manifestantes têm paus, cacetes e pedras nas mãos.
Instrução:
-Comentar esta fotografia
-Identificar os direitos reivindicados e completar os direitos humanos
fazendo referência aos documentos
disponíveis.
-Propor aos manifestantes outros
processos para além da violência
para fazer respeitar os seus direitos.
- Distribuir os textos dos principais
instrumentos à razão de um texto
por grupo;

Animação das
Organiza a análise,
actividades intraImpulsiona os debates
grupos/restituição dos
Organiza as exposições
trabalhos de grupo

Contribuições /
Organiza o debate
Consolidação e síntese
Organiza a síntese

Avaliação/ Balanço de
actividades
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dos formandos
(as)

Faz perguntas orais ou escritas para
verificar as aquisições.

Respondem às perguntas
Comentam a fotografia

- analisam a fotografia
-executam as instruções

ESTRATÉGIAS

- Q.C.M
-Trabalho individual

Perguntas/respostas
Trabalho colectivo

Debate
Técnica de resolução de problemas

- organizam as
suas respostas em
torno dos pontos
Debate
seguintes:
categorias de
Síntese
direitos, instrumentos de protecção,
mecanismos de
protecção
Respondem às perguntas.

Trabalho individual

Transferência /
reinvestimento

Propõe uma situação:
No vosso estabelecimento, o redactorchefe do vosso jornal escolar é expulso
na sequência de um artigo considerado
tendencioso pelos responsáveis da
escola.
O grupo dos direitos do homem da vossa escola organiza-se para o defender.
Com base nos instrumentos e mecanismos existentes, descrevam o procedimento com a respectiva ilustração

Propõem o procedimento e os artigos
que o ilustram.

Trabalho de
grupo
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Sessão

Competências a
desenvolver

Elementos de conteúdos
associados

1

Definir os princípios e normas
relativas aos direitos humanos

Princípios e normas

2h

2

Retirar as principais características dos direitos humanos

Principais características dos
direitos humanos

2h

3

Conceber estratégias de acção
para a promoção dos principais
direitos humanos

A abordagem “direitos humanos”

4

Exercícios sobre o desenvolviAdoptar atitudes favoráveis ao
mento de atitudes que exprimam
respeito dos princípios, normas
o respeito dos princípios, normas
e características dos direitos
e características dos direitos
humanos
humanos

5

- Análise dos instrumentos didácticos e pedagógicos dos vários
ciclos
- Elaboração de fichas pedagógicas
- Realização de sessões de
ensino/aprendizagem
- Avaliação das aquisições

Integrar os princípios, normas
e características nas actividades pedagógicas

Estratégias

Reflexão, pesquisa
documental (impressa e digital),
debate, exposição, trabalho de
grupo, trabalho
individual, inquérito, trabalhos
dirigidos, simulação, grafismo, …

Duração

4h

4h

6h

Competências
Intelectuais

Comportamentais

-Identificar os princípios e nor-Respeitar os direitos dos outros
mas de base relativas aos direitos
- Cumprir os seus deveres
humanos

Técnicas
- Determinar os instrumentos dos
direitos humanos necessários à
compreensão e ao tratamento de
situações apresentadas
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Etapas

Do formador/a

Dos formandos(as)

Contrôle les
Controlo dos
pré-requisitos/
conhecimentos
pré-adquiridos

Manda fazer o diagnóstico do nível de
assimilação e de cultura dos alunos (as)
em relação às noções a estudar

Respondem às perguntas

Contextualização

Actividade 1 : pedir aos formandos
(as) que façam uma cena de violação
de um ou dos direitos humanos universalmente reconhecido(s) (Declaração
Universal dos Direitos do Homem) e
realcem os direitos postos em causa
Actividade 2 : o formador/a constitui
os grupos de trabalho e propõe uma
leitura documental sobre o preâmbulo
da Declaração Universal dos direitos do
Homem.
Instruções: ler e responder às perguntas relativas aos princípios de base e
normas dos direitos humanos.
O formador/a manda continuar a leitura, nomeadamente os artigos 1, 4, 18,
23 e depois pede aos formandos (as)
para tentarem identificar as características dos direitos humanos aí contidas.

Animação das
actividades no
seio do grupo/
restituição dos
trabalhos de
grupo
Contributos de
conhecimentos/
consolidação e
síntese
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Actividades

Estratégias

- Q.C.M
-Trabalho individual

Dramatização
Trabalho de grupo
Os formandos (as)
Simulação
fazem a cena e retiram
Agitação
os direitos em questão
Recolha de respostas

Os alunos(as) lêem e
respondem individualmente ou em grupo às
perguntas propostas
pelo formador/a.

Organiza a análise,
Impulsiona o debate
Organiza as apresentações

restituem as suas
produções durante a
plenária animada pelo
formador/a

-ajuda a estruturar e a estabilizar as informações recolhidas pelos
formandos(as) e introduz melhorias.

elaboram a síntese
sobre os princípios,
as normas e as características dos direitos
humanos num quadro
recapitulativo

Leitura e análise
documental seguida de perguntas/
respostas.

Debate em
plenária
Técnica de clarificação de valores

Quadro recapitulativo

Avaliação/
balanço

Transferência/
reinvestimento

propõe uma avaliação sob a forma de
um problema de violação de direitos do
homem a tratar

-tratam do problema

Trabalho individual

- ajuda os formandos(as) a criar clubes
de promoção e de defesa dos direitos
do homem

- mobilizam e criam
clubes de promoção e
de defesa dos direitos
do homem e desenvolvem uma acção de
sensibilização

Mobilização social/
adesão
Reunião constitutiva
Liderança partilhada
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52

53

54

55

56

57

58

59

61

62

63

64

Sequências

Capacidades a
desenvolver

Elementos de conteúdos associados

Conhecer os
fundamentos da
cidadania

Noções, valores e conceitos relativos à
cidadania

Compreender os
princípios ligados à
cidadania

Princípios e actos de cidadania

2

Propor acções para
a promoção da
cidadania

Comportamento responsável;
Compromisso individual e adesão a
movimentos de cidadania;
Actos de apoio à comunidade
etc.

3

Integrar a temática
cidadania nas
actividades
pedagógicas

Análise das ferramentas didácticas e
pedagógicas dos diferentes ciclos ;
Elaboração de fichas pedagógicas ;
Realização de sessões de ensino/
aprendizagem;
Avaliação dos conhecimentos adquiridos

1

Estratégia

Duração
3H

Pesquisa
documental
(impressa ou
digital)
Estudos de
caso: análise
de situação
do pais ;
Simulação
Debates

3H

4H

6H
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CAPACIDADES
Intelectuais (conhecimentos)
- Identificar os princípios da cidadania
- Identificar actos de cidadania
- Definir as atribuições do Presidente da Câmara e a competência
territorial do município
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Comportamentais (atitudes)
- adoptar atitudes de cidadão/
cidadã responsável
- participar na vida do meio
imediato, da autarquia e da nação.

Técnicas (aptidões)
- explicar a importância da
participação cívica local e
nacional
- estabelecer uma ligação
entre a construção nacional e a
participação cívica

Etapas
Controlo dos
pré-requisitos/
conhecimentos
pré-adquiridos

Contextualização

Actividades
Do formador(a)

Faz o diagnóstico do nível de
assimilação e de cultura dos
formandos (as) em relação às
noções de participação cidadã
Propõe uma situação
descrevendo um cidadão/
cidadã que não se interessa
pela vida do município.
Exemplo : Ao passar diante
da Câmara Municipal, dois
amigos constatam a situação
de degradação dos serviços de
limpeza e de acumulação de
lixo.
-Pergunto-me para onde vai o
dinheiro que a Câmara cobra
todos os dias, diz o primeiro.
-Meu caro, eu votei nele, o
resto não me diz respeito,
responde o segundo.

Dos formandos/as

-Respondem às perguntas
-Evocam e discutem questões
relativas à participação cidadã

-Por grupo, procuram nos
documentos postos à sua
disposição e na sua própria
experiência, os argumentos e
as informações para tratar da
situação.

Estratégias
- Q.C.M
-Trabalho individual
- reflexão
- discussão livre

- Pesquisa
documental
(impressa e digital)
- Trabalho de grupo

O professor leva os alunos
– professores a tratar desta
situação procurando nos
princípios e actos de cidadania
, os argumentos para responder
às preocupações do primeiro
amigo e convencer o segundo
a participar na vida do
município.
Animação
dos trabalhos
intra-grupo/
instituição dos
trabalhos de
grupo

Pede aos formandos (as)
para apresentarem as suas
produções por grupo de
trabalho /

-fazem propostas com base
nos resultados das pesquisas e
sobre a sua experiência vivida.

- Plenária de
restituição e
discussão
- Resolução de
problemas
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Contributos/
consolidação síntese

Avaliação/
balanço

Transferência/
re-investimento
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-Propõe um plano que
identifique as atribuições e os
recursos de um município bem
como as suas competências
territoriais.
Manda fazer a síntese das
aquisições com a inclusão dos
contributos necessários

- Propõe uma situação
– problema para avaliar a lição

Propõe iniciar actividades no
estabelecimento favorecendo
a participação na gestão do
estabelecimento
Organiza o seguimento da
implementação das actividades
iniciadas.

-A partir da exposição de um
grupo e através de um debate
fundamentado o grupo – classe:
- elabora o plano de resolução
do problema
- enuncia os argumentos e as
informações a dar aos dois
amigos
- organizam a síntese segundo
o plano seguinte:
-os princípios da cidadania
-definição, responsabilidade
e competência territorial do
município
-os actos de cidadania para
além do acto de votar ;
-a importância da participação
cidadã na vida do município e
do país
- Resolvem individualmente a
actividade de integração.
- Recapitulam os elementos de
conteúdo essenciais relativos
aos princípios e actos de
cidadania, por um lado, e à
participação cidadã, à vida do
município e do país, por outro.
-Escolhem as actividades;
iniciam actividades ou
associações para o seguimento
das acções de administração
do estabelecimento ou as
do presidente de câmara da
cidade em prol das escolas
(infra-estruturas e populações
escolares)
-planificam estas actividades
durante o ano escolar

- Exposição
-Debate
fundamentado
-Reflexão
-Trabalho de grupo
- Trabalho colectivo
-Debate entre os
indivíduos

Trabalho individual

-eleição de
delegados;
-Criação de quadro
de concertação com
a administração ;
- Dramatização
-concepção e
encenação de
pequenas peças ou
sainetes.
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Sequências

Capacidades a
desenvolver

Elementos de conteúdos associados

1

Conhecer os
fundamentos do
civismo

Noções de Estado, de Nação, de direito e
de dever, de civismo, tipologia comparada
dos direitos e deveres…

2

Propor temas de
reflexão para o
envolvimento
no esforço de
construção
nacional

Desafios da construção nacional
- a solidariedade nacional
- o diálogo inter-étnico e religioso
- a promoção da diversidade cultural
- o desenvolvimento da afinidade cultural

3

Integração da
temática do
civismo nas
actividades
pedagógicas

- Análise das ferramentas didácticas e
pedagógicas dos diferentes ciclos;
- Elaboração de fichas pedagógicas;
- Realização de sessões de ensino/aprendizagem
Avaliação das sessões de micro ensino
adquiridas

Estratégia

Duração
indicativa
4h

Pesquisa
documental
(impressa e
digital)
Estudo de
caso: análise
de situação do
país

4h

6h
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Capacidades
Intelectuais (conhecimentos)
- Distinguir os grandes grupos
étnicos
- Identificar as grandes religiões
- determinar o papel da diversidade
étnica e religiosa na construção
nacional
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Comportamentais (atitudes)

- respeitar a diversidade étnica e
religiosa
- viver a integração nacional
- reforçar o diálogo interétnico e
inter-religioso

Técnicas (aptidões)
- estabelecer laços entre as
diferentes etnias e religiões
- explicar a importância da
diversidade étnica e religiosa
- estabelecer ligação entre
a construção nacional e a
diversidade étnica e religiosa
- argumentar em prol do diálogo
inter-religioso e inter-étnico

Etapas

Actividades
Do formador/a

Dos formandos/as

Controlo dos
pré-requisitos/
conhecimentos
pré-adquiridos

Diagnostica o nível de assimilação
e de cultura dos formandos/
formandas em relação às junções
de diversidade étnica e religiosa.

Respondem às perguntas
Evocam e discutem
problemas relativos à
diversidade étnica e
religiosa.

Contextualização

Propõe uma situação descrevendo
duas famílias de origem étnica e
religiosa diferente que se opõem
quanto à celebração de uma festa
religiosa.
Exemplo : no dia da festa de
Natal, o pequeno Kané Mohamed,
muçulmano de etnia Malinké é
convidado pelo seu amigo Alain
Séry, cristão de etnia Bété a
vir almoçar com ele. Mas o pai
de Kané Mohamed recusa-se a
autorizar o seu filho a aceitar o
convite. O pai de Séry intervém
a favor do pequeno Mohamed mas
o pai deste mantém a sua posição.
O professor leva os alunos –
professores a tratar desta situação
procurando desafios da construção
nacional, os argumentos para
convencer o pai de
Mohamed a aceitar viver a
diversidade étnica e religiosa.

Por grupo de 4 o5, os
formandos (as) procuram
nos documentos postos
à sua disposição e na
sua própria experiência,
os argumentos a favor
da diversidade étnica e
religiosa.

Pede aos formandos/as para
apresentarem as suas produções
por grupo de trabalho

-fazem propostas com
base nos resultados das
investigações e sobre a sua
experiência vivida

Animação dos
trabalhos no
seio do grupo/
restituição dos
trabalhos de
grupo

Estratégias
- Q.C.M
- Trabalho
individual
- reflexão
- discussão livre

- Pesquisa
documental
(impressa e digital)
- Trabalho de grupo

- Plenária de
restituição e
discussão
- Resolução do
problema
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Etapas

Contributos
de noções/
consolidação e
síntese

Avaliação/
balanço

Transferência/
reinvestimento
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Actividades
Do formador/a

-Propõe um plano identificando as
diferentes etnias e religiões, as
suas ligações e a sua importância
na construção nacional.
-Manda fazer a síntese das
aquisições realçando os
contributos de noções.

-Propõe uma situação – problema
para avaliar a lição.

Propõe iniciar actividades no
estabelecimento que favoreçam a
integração étnica e religiosa.
-Organiza o seguimento da
implementação das actividades
iniciadas.

Dos formandos/as

Estratégias

A partir da exposição de
um grupo e através de um
debate fundamental, o
grupo - classe
- elabora o plano de
resolução do problema -enuncia os argumentos
a favor do pequeno
Mohamed.
- organizam a síntese
segundo o plano seguinte:
- as grandes religiões e
etnias
-os pontos de convergência
entre as grandes etnias
e religiões evocadas
– a importância das
diversidade étnica e
religiosa na construção
nacional

Exposição
-Debate fundamen
tado
-Reflexão
- trabalho de grupo
-trabalho colectivo
-debate entre os
indivíduos

Resolvem individualmente
a situação – problema
Recapitulam os elementos
de conteúdo essenciais
relativos à relação entre
a diversidade étnica e
religiosa e a construção
nacional

Trabalho individual

-Escolhem as actividades
-Iniciam as actividades
fazendo a sua planificação
para o ano escolar

-Criação de clubes
ecuménicos
-Concepção e
encenação de
pequenas peças ou
sainetes.
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77

78

79

80

Sequência

Capacidades a
desenvolver

Elementos de conteúdos
associados

1

Definir as noções,
valores e conceitos

2

Apropriar-se dos instrumentos, mecanisInstrumentos, instituições e instrumos, normas e regras
mentos da democracia
de funcionamento da
democracia

3

Identificar os obstáculos e os constrangimentos

Valores, princípios e fundamentos da
democracia

Os desafios da democracia a nível
nacional e na região

Estratégias
Pesquisa documental (impressa e digital)
- Trabalho de
grupo

Duração
indicativa
3h

3h

- Pesquisa documental (impressos e numéricos)
- Reflexão

2h
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Sequência

4

5

Capacidades a
desenvolver

Propor acções para a
promoção da democracia

Integrar a temática
democracia nas actividades pedagógicas

Elementos de conteúdos
associados
-Importância dos media para uma
cultura democrática efectiva
-Respeito das leis e regulamentos
-Debate sobre a limitação do número
de partidos políticos
-Pacificação e transparência dos processos eleitorais
Etc.…

Estratégias

Duração
indicativa

- Inquérito
- Debate

4h

-Estudo de
caso

- Simulação
- Análise dos instrumentos didácticos e
pedagógicos dos diferentes ciclos
- Dramatiza- Elaboração de fichas pedagógicas
ção
- Condução de sessões de ensino/
aprendizagem
- Teste

6h

- avaliação dos conhecimentos

Capacidades
Conhecimentos
Identificar as etapas do processo
eleitoral
Analisar as consequências do não
respeito das normas do jogo democrático.
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Atitudes
-Aceitar os resultados
-Respeitar o código eleitoral
-Respeitar as normas da transparência e da equidade

Aptidões

-Desenvolver um espírito critico
- Analisar um processo eleitoral

Sequência
Controlo dos
pré-requisitos/
conhecimentos pré
adquiridos

Contextualização

Animação das
actividades no
seio do grupo/
restituição dos
trabalhos de grupo

Contributos
de noções/
consolidação e
síntese

Actividades
Do formador/a

Dos formandos(as)

O formador(a)
- faz perguntas para conhecer o nível de
assimilação e de cultura dos formandos (as)
em relação às noções a estudar

Os formandos(as):
- respondem às perguntas

- Apresenta um extracto de documento
relativo a uma situação pós-eleitoral caótica.
– faz algumas perguntas de compreensão do
documento

- Observam;
- exprimem-se sobre a
situação apresentada

Pôr os formandos em três pequenos grupos e pedir-lhes que descrevam o processo
eleitoral e que analisem os acontecimentos
pós-eleitorais (os problemas e as suas consequências);
- pede propostas de resoluções para estes
flagelos;
- organiza a acta das produções

- descrevem o processo
eleitoral (por pequenos
grupos):
- antes das eleições
(preparativos);
- durante as eleições
(escrutínio);
- depois das eleições;
- analisam as causas e
as consequências dos
conflitos pós-eleitorais;
- debatem esses conflitos;
- sugerem abordagens
de solução;
- tomam medidas.

- revê e completa:
- as definições dos conceitos chave;
-as três etapas do processo eleitoral;
-ajuda os formandos a identificar as causas e
as consequências dos conflitos pós-eleitorais;
-orienta para o enunciado de boas resoluções
para eleições justas e pacíficas;
-pede que façam a síntese sob a forma de
quadro;
-atribui notas.

- definem:
- os conceitos chave
- as três etapas do processo eleitoral;
- identificam as causas
e as consequências dos
conflitos pós-eleitorais;
-procedem à sua
análise;
-discutem;
-retiram as etapas
fundamentais de um
processo eleitoral;
-apresentam as suas
produções.

Estratégias
- Q.C.M
-Trabalho
Individual

Trabalho individual

Trabalho de grupo,
depois em sessão
plenária
-Técnica de
esclarecimento de
valores
-Dramatiza
ção

Trabalho colectivo
Método de resolução de problemas
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Sequência

84

Actividades
Do formador/a

Dos formandos(as)

Estratégias

Avaliação dos
conhecimentos
adquiridos/ba
lanço

- pede aos formandos(as) para: indicar as
etapas do processo eleitoral;
-identificar os problemas que possam estar
ligados a cada etapa;
-sugerir meios para a sua resolução.

- executam as instruções (a partir dos
debates e das informaTrabalho individual
ções dadas na sequência
anterior.

Transferência/
reinvestimento

- pede aos formandos(as) para produzirem
várias séries de temas favoráveis a :
- campanhas eleitorais…
-escrutínios…
-pós-eleições sem violência

-produzem palavras de
ordem a favor de eleições pacíficas, justas e
transparentes

Trabalho individual
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87

Sequência

Elementos de conteúdos
associados

1

Definir as noções,
valores e conceitos

-Valores, princípios e fundamentos da
boa governação

2

Apropriar-se dos instrumentos, mecanismos, normas e regras
de funcionamento da
boa governação

-Instrumentos, instituições e instrumentos da democracia
-Características e condições da boa
governação

3

Identificar os obstáculos e constrangimentos

Os desafios da democracia ao nível
nacional e na sub-região

4

Propor acções para
a promoção de uma
boa governação

-Media e boa governação
- Tipologia de actos de boa governação
-etc. …

5

88

Capacidades a
desenvolver

Integrar a temática
da boa governação
nas actividades
pedagógicas

- análise dos instrumentos didácticos
e pedagógicos dos diferentes ciclos
- elaboração de fichas pedagógicas
- condução de sessões de ensino/
aprendizagem
- avaliação dos conhecimentos adquiridos

Estratégias

Duração
indicativa
2H

Pesquisa documental (impressa e digital)
- Trabalho de
grupo
- Reflexão
- Inquérito
- Debate
Recurso a pessoas recurso e a
associações
- Estudo de caso
- Simulação
- Dramatização
- Aulas de
demonstração
- Aulas de teste

4H

2H

4H

6H

Capacidades
Intelectuais

Comportamentais

- Conhecer os princípios e os fundamentos
- Identificar os desafios da boa
governação
- Analisar uma situação de governação

Apelido e nome

-Demonstrar imparcialidade
-Ter um espírito crítico
- Demonstrar rigor
- Respeitar os princípios de
igualdade

Função

Técnicas
-Resolver um problema de má governação
-Elaborar um organigrama respeitando os princípios de boa governação
Propor soluções para os problemas
identificados

Perfil

Sexo

Ekwe Abiola

Director de Gabinete

Diplômé de L’ENA

H

Ekwe Nestor

Secretário-geral

Inspecteur Général des impôts

H

Koffi Gregoire

Encarregado de missão

DESS en GRH

H

Ekwe Alimatou

DAF

Professeur d’histoire-Géo

F

Ekwe Kossiwa

Chefe de Gabinete

Directrice de jardin d’enfants

F

Kamara Toffa

Condutor

Titulaire d’un Permis de conduire - Cat B

H

Dieng Henri

Chefe do serviço de
correspondência

Etudiant en thèse

H

WALA Henriette

Secretária Particular

Esthéticienne diplômée

F
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Sequência
Controlo dos
pré-requisitos/
conhecimentos
pré-adquiridos

Contextualização

Do formador/a

Dos formandos

Estratégias

O formador (a):
Os formandos(as) respondem -Q.C.M
- faz perguntas para conhecer o nível de
às perguntas
-Trabalho individual
assimilação e de cultura dos formandos(as)
em relação à matéria a estudar
- propõe a seguinte situação aos
formandos(as):
“2 semanas depois do Conselho de Ministros
e a pedido do Presidente da República, o
Ministro da Educação Nacional, Sr. Ekwe
Hassan Isholah publica a lista dos membros
do seu Gabinete (ver documento de apoio).
Depois da publicação desta lista, o Ministro
recebe um pedido de explicação do Gabinete do Primeiro-Ministro.
- Responde ou manda responder aos pedidos
de esclarecimento que foram feitos

Trabalho individual
- descobrem e observam a
lista;
-pedem alguns esclarecimentos
Em grupo grande
(sessão plenária)

Animação das
actividades
intra-grupo/
restituição dos
trabalhos de
grupo

- organiza os formandos por grupo de 5 ou
6;
- dá as instruções de trabalho:
- analisar a lista observando a adequação,
o perfil/posto e a equidade na distribuição
dos papéis;
- justificar a queixa do Primeiro
Ministro;
-esboçar abordagens de solução

- analisam a lista por grupo;
Trabalho colec-identificam os problemas;
tivo (em sessão
- propõem abordagens de
plenária, em
soluções
seguida por grupo)

Contribuição
de noções/
consolidação e
síntese

- organiza a acta dos trabalhos de grupo;
-completa as informações dadas pelos
formandos(as);
-“injecta” progressivamente outros casos
de má governação relativos a:
- governação social;
-governação económica;
-governação política ;
-participação dos cidadãos na gestão da
“coisa pública”;
-pede que façam a síntese dos novos conhecimentos sobre:
-definição de boa governação;
-características e condições da boa governação;
-desafios da boa governação;

-apresentam os resultados
dos trabalhos de grupo sobre:
- a má governação (nepotismo, não integração do
género, não valorização dos
recursos humanos…);
-os possíveis efeitos desta má
governação;
-propõem o que teriam feito
no lugar do Ministro;
-respondem às perguntas
sobre os outros tipos de má
governação;
-participam na elaboração da
síntese dos conhecimentos
adquiridos no dia;

- pede uma proposta de composição do comité de saúde do instituto de formação (ou
qualquer outros comité ou comissão);
- pede a cada formando(a) para justificar a
opção de cada um dos membros

- présentent les résultats des
travaux de groupe sur :
Trabalho individual
. la mauvaise gouvernance
(nép

Avaliação dos
conhecimentos
adquiridos/
balanço
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Actividades

Trabalho colectivo (em grupos
grandes, depois em
grupos pequenos)

Transferência/
reinvestimento

- propõe um quadro que os formandos(as)
devem
preencher
progressivamente
realçando as formas de má governação que
terão identificado no seu meio (família,
centro de formação, bairro, município/prefeitura, região, nação) durante o trimestre
(lista das situações, suas causas e consequências) e o que eles teriam feito face a
cada caso apresentado/denunciado.

Propõe a composição do coTrabalho individual
mité que tenha em conta as
disposições do regulamento
Dramatização
interno da instituição de forSimulação
mação

91

92

93

95

96

97

Os papéis do género

De produção
de bens e de serviços:
ensino, costura, confecção de
sapatos…

98

De reprodução
-biológica e cultural:
- fazer filhos,
- lazer,
- educação, formação

Comunitário
- organização colectiva das actividades
e serviços sociais
- actividades políticas locais
- participação nos grupos sociais
- gestão social
- gestão comunitária…
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100

101

Sequência

Capacidades a
desenvolver

Elementos de conteúdos
associados

1

Definir as noções de
género e abordagem
do género

-Noções ligadas aos conceitos de género: igualdade de género, equidade
de género, paridade de género
-abordagem do género

2

Apropriar-se dos funPrincípios ligados à abordagem do
damentos da abordagénero
gem do género

3

Identificar os
constrangimentos
e desafios ligados à
realização da abordagem do género

4

Acções/actividades de promoção da
abordagem do género: autonomização/
Conceber acções de
capacitação (plena participação da
promoção da aborda- mulher nas actividades de desenvolgem do género
vimento e de tomada de decisão);
Segurança e desenvolvimento sustentável;
Violência baseada no género

5

102

Integrar a temática
da abordagem do
género nas actividades pedagógicas

Estratégias

2H

-Pesquisa documental (impressa e digital)

Constrangimentos e desafios ligados à
- Trabalho de
realização da abordagem do género
grupo

Analise dos instrumentos didácticos e
pedagógicos
- elaboração de fichas pedagógicas
- realização de sessões de ensino/
aprendizagem
- avaliação dos conhecimentos adquiridos

Duração
indicativa

-Pesquisa documental (impressa e digital)
- Reflexão
- Inquérito
- Debate

2H

2H

2H

Estudo de caso

2H

Competências
Intelectuais/Conhecimentos/
Saber
-Distinguir o género do sexo
-Explicar a evolução do conceito de
abordagem do género

ETAPAS

Controlo dos
pré-requisitos/
conhecimentos
pré-adquiridos

Comportamentais/Saber estar
- Respeitar os princípios de equidade e de igualdade do género

Técnicas/Saber fazer
Implementar uma metodologia
de investigação sobre as noções
de género e de abordagem do
género

ACTIVIDADES
Do formador/a

Faz o diagnóstico do nível de assimilação e
de cultura dos formandos (as) em relação às
noções a estudar

Dos formandos (as)

Respondem às perguntas

Estratégias

-Q.C.M
-Trabalho individual
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ACTIVIDADES
ETAPAS

Do formador/a

-Apresenta uma situação relativa a uma problemática de género. Por exemplo : as 24 horas
dos homens e das mulheres
Contextualiza- -Pede aos formandos (as) para fazerem uma
lista de actividades, identificarem e justificarem
ção
as reservadas aos homens e as que são reservadas exclusivamente às mulheres

Animação das
actividades no
seio dos grupos e análise

Síntese

Avaliação/
balanço

Executam a tarefa

Estratégias

Trabalho de
grupo

-Organiza a acta dos trabalhos de grupo
-Completa as informações dadas pelos formandos
(as)
-Insiste nos seguintes Elementos de conteúdo :
sexo biológico, sexo social, igualdade de género,
equidade de género, paridade de género, discriminação/ disparidade de género, estereótipos de Apresentar os resulgénero,
tados dos trabalhos Plenária
Historial da abordagem do género, Abordagem
de grupo
do bem-estar social, Integração das mulheres
no desenvolvimento, Abordagem do género,
Transversalidade/ capacitação/integração, Sensibilização/ Consciencialização (abordagem do
género), Repartição dos papéis e relações sociais
na sociedade

Manda fazer a síntese das situações

- Pede aos formandos(as) para trabalharem
sobre uma série de afirmações pedindo-lhes que
identifiquem as que são relativas ao género e/
ou sexo
- Manda produzir um suporte de promoção do
género (slogan, desenho ou um texto)

-Pede aos formandos(as) que proponham uma
Transferência/ reorganização na repartição das tarefas quotireinvestimen- dianas segundo o género
-Pede aos formandos(as) para formarem um goto
verno de 25 ministros tendo em conta o género.

104

Dos formandos
(as)

Organizam a
síntese segundo o
plano seguinte :
-definição dos
conceitos chave
-historial da abordagem do género

Harmonização
em plenária,
com vista a
estabilizar as
informações

-Respondem às
perguntas

-Trabalho individual

-Produzem um
suporte.

-Correcção

- reorganizam a
repartição das
tarefas quotidianas
na escola
-Formam um
governo segundo
as instruções do
formador/a .

Trabalho individual
Produção
escrita
Simulação
Dramatização
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Sessão

Aptidões

Conteúdo

1

Apropriar-se das ferramentas de análise da
abordagem género

-a tabela de análise de aquisição do
poder
-a GAM (quadro de análise do género)
-a tabela de análise do sistema educativo
com base no género

2

Dominar os trâmites da
análise do género

-As diferentes etapas de análise
-os recursos associados

3

Conceber as estratégias
de promoção da paz e
do desenvolvimento na
óptica da abordagem
género

-Os dispositivos de implementação das
políticas de género.
-as ferramentas e os instrumentos de
implementação das políticas de género.

Integrar a abordagem
do género nas actividades pedagógicas.

Análise dos materiais didácticos e
pedagógicos.
Elaboração de fichas pedagógicas que
integram a dimensão em relação com
as questões de autonomização das
mulheres, de segurança e desenvolvimento sustentável e violência baseada no
género;
- realização de sessões de ensino/aprendizagem
Avaliação dos conhecimentos adquiridos

4
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Estratégias

Duração

2H
- Investigação
de documentos
(impressos ou
digitais)
- trabalho de
grupo

2H

2H
- Reflexão
- Inquérito
- Debate

6H
Estudo de caso

Competências
Intelectuais/saber
- Analisar o impacto das acções
e comportamentos positivos e
negativos nas condições de vida
de ambos os sexos.
- conceber dispositivos pertinentes favoráveis à paz e ao
desenvolvimento que integrem a
dimensão do género (em relação
com as questões de autonomização da mulher, de segurança e
desenvolvimento sustentável e
de violência baseada no género).

Comportamentais/saber estar

- Respeitar a equidade e
a igualdade do género na
implementação das acções
favoráveis à paz e ao
desenvolvimento.
- Agir com vista à integração do
género nas acções de promoção da
paz e do desenvolvimento.
(capacitação, participação nas
tomadas de decisão)

Técnicas/saber fazer

- Implementar actividades de
desenvolvimento e paz numa
comunidade de acordo com a
perspectiva género
- Contribuir para a evolução de
boas práticas tradicionais sobre as
questões de género.
- Contribuir para a participação
equitativa de mulheres e homens
no processo de desenvolvimento e
de consolidação da paz
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ACTIVIDADES
ETAPAS
Controlo dos
pré-requisitos
/conhecimentos pré-adquiridos
Contextualização

Animação das
actividades no
seio dos grupos e análise

Do formador/a

Faz o diagnóstico do grau de aprendizagem dos formandos em relação à questão levantada

Actividade 1 :
Situação/problema
Apresenta uma situação da vida quotidiana em que há
disparidade de tarefas entre homens e mulheres

- manda ler o texto “Quando as mulheres decidiram
cruzar os braços”
- organiza trabalhos de grupo em torno das seguintes
instruções :
1- Quais eram as tarefas das mulheres e dos homens
antes do incidente ?
2-Qual foi o elemento que fez desencadear o conflito ?
3- O conflito foi resolvido?
4- Que impacto terá o acordo na vida dos habitantes
do reino ?

Dos formandos
(as)
Respondem as perguntas/exprimem a
sua compreensão da
questão

Perguntas/
Respostas/
Instruções de
investigação /
Execução das
tarefas

Analisam a situação e
discutem os papéis

Trabalho individual

Lêem o texto
Apresentam os
resultados da sua
produção
Grupo 1 : Responde
à questão relativa
às actividades dos
homens e mulheres
antes do conflito
Grupo 2 : Analisa o
elemento que desencadeou o conflito
Grupo 3 : identifica
os efeitos do acordo
na vida socioeconómica dos habitantes
do reino.

Trabalho de
Grupo

Organiza a harmonização das pesquisas e das informações recolhidas nos diferentes grupos
Contributos de - convida cada grupo a fazer a síntese sob a forma de
noções
texto, de um quadro ou de uma ilustração que resuma
Consolidação/ a problemática abordada.
- traz algumas informações complementares que ilusSíntese
tram a sua observação através das realidades tiradas
do quotidiano e da actualidade

- apresentam e comentam os diferentes
trabalhos.
O resumo é apresentado em forma de
quadros, ilustrações
e textos conforme as
competências desenvolvidas.

Pede que façam uma reflexão sobre as actividades
levadas a cabo e as informações desenvolvidas : Ensino: (abordagem, domínio dos elementos de conteúdo,
avaliação, material de apoio); Aprendizagem (pertinência das actividades, nível de domínio dos elementos de conteúdos, atitudes e comportamentos dos
formandos(as).

Os formandos, por
grupos, são convidados a resumir pelas
suas próprias palavras
/ figuras/ quadros as
questões abordadas.

Avaliação/
balanço

Transferência/ Preparar/montar uma peça de teatro que ilustre um
reinvestimen- cenário de correcção das disparidades denunciadas no
texto.
to

Estratégias

Preparam e fazem a
cena

Trabalho em
grupo
Discussão em
plenária

Trabalho individual
Trabalho de grupo
Discussão
Trabalho de grupo
Dramatização
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114

115

116

117
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Sequência

Capacidades

Elementos de conteúdo

1

- Apropriar-se das
noções de ambiente
e saúde pública

noções e conceitos ligados à saúde pública
e ao ambiente

2

Identificar os diferentes problemas
ambientais e de
saúde pública

problemas ambientais e de saúde pública

3

Estabelecer a relação entre os problemas ambientais e os
problemas de saúde

Os efeitos destruidores do homem no
ambiente - - os efeitos da degradação
ambiental na a saúde pública

4

Conceber estratégias
de promoção de um
Estratégias de acção de promoção de uma
ambiente saudável e
boa saúde pública
de boas políticas de
saúde pública

5

Integrar a temática
do ambiente e da
saúde pública nas
actividades pedagógicas

Estratégias

Duração

2H

- Investigação de
documentos
(impressos e
em formato
digital)
-Trabalho de
grupo
- Reflexão
- inquérito

Análise de instrumentos didácticos e
- Debate
pedagógicos dos diferentes ciclos
- elaboração de fichas pedagógicas
- realização de sessões de ensino/aprendizagem
- avaliação das sessões de micro ensino
- produção de fichas pedagógicas ajustadas

2H

2H

2H

6H

Competências
Intelectuais (conhecimentos)

-Definir a saúde pública
-definir o conceito de ambiente

Comportamentais (atitudes)
-Adoptar comportamentos
responsáveis e que respeitem o
ambiente e directivas em matéria
de saúde pública .

Técnicas (aptidões)
- Explicar os problemas do
ambiente e de saúde pública relacionar o ambiente e a saúde
pública
-argumentar sobre a promoção
de um ambiente saudável
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Etapas
Controlo dos
pré-requisitos/
conhecimentos
pré-adquiridos

Contextualização

Animação dos
trabalhos no seio do
grupo
Restituição dos
trabalhos de grupo/
dis cussão

120

Actividades
Do (a) formador (a)

Faz o diagnóstico do nível
de assimilação e de cultura
dos formandos em relação
às noções de ambiente e
saúde pública
1- Após uma descrição
do meio de vida dos
formandos, uma visita do
sítio ou a observação de
imagens, de fotografias
ligadas a diferentes
situações ambientais, o
formador(a) a partir de
questões abertas :
- identifica os problemas
ambientais e faz uma lista
das questões relacionadas
com a protecção do
ambiente em ligação com a
saúde pública ;
- identifica os grandes
desafios ligados ao ambiente
e à saúde pública
2- O(a) formador (a) divide
os formandos em quadro
grupos temáticos:
- definição e conservação do
meio
- protecção e preservação
do ambiente e importância
da educação ambiental
- correlação entre a saúde
pública e o ambiente
- Os problemas de saúde
pública e do ambiente ao
nível nacional e mundial

O (a) formador (a) atribui
um tempo a cada um dos
grupos para apresentar
os resultados dos seus
trabalhos.

Dos formandos

- Respondem às perguntas
– evocam e discutem os
problemas

- Por grupo os formandos
enunciam o que sabem
dobre os problemas e os
desafios do ambiente e da
saúde pública.
- Com a ajuda do(a)
formador (a) os
formandos identificam as
questões relativas à saúde
pública e ao ambiente.
Com a consulta
dos documentos
disponibilizados e através
de debates em grupo,
os formandos tratam das
questões submetidas aos
seus grupos e redigem a
sua apresentação

Cada grupo apresenta o
seu trabalho e responde
às questões dos pares

Estratégias
- Q.C.M.
-Trabalho de grupo
-discussão interactiva
-reflexão

Reflexão
Trabalho de grupo
Observações
perguntas e
respostas.

Investigação

Discussões em sessão
plenária

Consolidação/síntese

Avaliação/
Balanço

Os formandos consolidam
os resultados obtidos
e fazem a síntese dos
novos conhecimentos :
O (a) formador (a) valida os pontos de
- os conceitos chave
convergência em relação com tema analisado
ligados á saúde pública e
e introduz mais noções.
ao ambiente :
- as actividades de
Assim o (a) formador (a) harmoniza :
conservação e de
- os conceitos chave ligados à saúde pública
protecção do meio e seu
e ambiente;
alcance;
- as actividades de conservação e protecção
- os mecanismos de
do meio e seu alcance ;
protecção do ambiente ao
- os mecanismos de protecção do ambiente
Debate
nível nacional, regional
ao nível nacional, regional (CEDEAO) e
(CEDEAO) e mundial ;
mundial ;
- A correlação entre o
- a correlação entre o ambiente, a saúde
ambiente, saúde pública e
pública e o desenvolvimento ;
desenvolvimento ;
- os valores relacionados com o ambiente ;
- os valores ligados ao
- a importância da educação, na saúde
ambiente;
pública e no ambiente, considerada como um
- A importância da
direito dos direitos humanos .
educação para a saúde
pública e para o ambiente
considerados como
direitos humanos
O (a) formador (a) propõe actividades de
avaliação sob a forma de:
- questões fechadas, de QCM
-contextualização pouco complexa para
verificar os conhecimentos adquiridos sobre
a importância da preservação do ambiente
através das suas ligações com a saúde
pública e os valores relacionados

- O formador(a):
- ajuda a criar o clube Saúde Ecológica, clube
Transferência/
ecológico
reinvestimento
-inscreve o tema do ambiente e da saúde nas
actividades dos clubes culturais

Os formandos respondem
por escrito, em grupo ou
individualmente.

Os formandos criam o
clube Saúde Ecológica no
seu estabelecimento ou
no seu bairro

PerguntasRespostas
Trabalho
individual
ou de grupo

Reunião
Debate
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122

123

Sequências

Conteúdos

Estratégias

Duração

1

Definir as noções
de desenvolvimento
sustentável

-As noções ligadas ao
desenvolvimento sustentável e ao
ambiente

2h

2

-Identificar os diferentes
problemas relativos
à não realização do
desenvolvimento
sustentável

-Obstáculos ambientais ao
desenvolvimento sustentável

2h

3

4

5
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Capacidades

-Estabelecer a relação
entre os problemas
-Os efeitos da degradação
ambientais e a realização ambiental no desenvolvimento
do desenvolvimento
sustentável
sustentável

- Investigação
documental (
impressa ou
digital)

2h

- Trabalho em
grupo

-Conceber estratégias
de promoção do
desenvolvimento
sustentável

-Estratégia de acção de promoção
do desenvolvimento sustentável

-Integrar a problemática
do desenvolvimento
sustentável nas
actividades pedagógicas

Análise dos instrumentos didácticos - Debate
e pedagógicos dos diferentes ciclos
- elaboração de fichas pedagógicas
- realização de sessões de ensino/
aprendizagem
- avaliação das sessões de micro
ensino
-produção de fichas pedagógicas
ajustadas

-Reflexão

4h

- Inquérito

6h

Competências
Intelectuais

Comportamentais

-Definir o desenvolvimento sustentável
-Identificar os problemas ambientais do seu meio

Etapas
Controlo dos
pré-requisitos e
conhecimentos préadquiridos

-Adoptar um comportamento
cidadão na gestão do ambiente

Técnicas
-Identificar as características do
desenvolvimento sustentável.
- Realizar acções de conservação
e saneamento no seu meio

Actividades
Do Formador

Faz o diagnóstico do
nível de assimilação e de
cultura dos formandos
(as) em relação às noções
a estudar

Dos formandos

Respondem às perguntas
Evocam e discutem
sobre o desenvolvimento
sustentável

Estratégias
-Q.C.M
-Trabalho individual
-Reflexão
-Discussão livre
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Etapas
Controlo dos
pré-requisitos e
conhecimentos
pré-adquiridos

Contextualização

Animação
dos trabalhos
no grupo/restituição dos
trabalhos do
grupo

Noções/
consolidação e
síntese
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Actividades
Do Formador

Dos formandos

Faz o diagnóstico do nível de
Respondem às perguntas
assimilação e de cultura dos
Evocam e discutem sobre o
formandos (as) em relação às
desenvolvimento sustentável
noções a estudar
- Propõe a execução de um
cenário ou a observação de
imagens e desenhos
- Pede aos formandos
para demonstrarem a
interdependência entre o
homem e o seu ambiente
- O/a formador (a) põe à
disposição dos formandos
suportes informativos sobre
o ambiente ( ambiente
limpo, poluído, definição,
qualidade de vida,
capacidade de carga…)
e o desenvolvimento
sustentável e pede-lhes
para definir o ambiente e
identificar as características
do desenvolvimento
sustentável.

Ajuda na estruturação
dos dados recolhidos
referindo-se aos diferentes
instrumentos
(material de apoio
pedagógico).

O formador ouve as
exposições dos grupos,
fornece informações
adicionais sobre os assuntos
discutidos, valoriza-os e
ajuda a elaborar o resumo
final

Os formandos fazem uma dramatização
ou observam os desenhos e imagens

Estratégias
-Q.C.M
-Trabalho individual
-Reflexão
-Discussão livre

Dramatização
Observações
Brainstorming

Tentam demonstrar a interdependência
entre o homem e o seu ambiente.
Os formandos usam os materiais de apoio
e respondem às questões

Trabalhos em grupo
de grupo

O relator de cada grupo apresenta o
trabalho sobre :
- a definição do ambiente e de
desenvolvimento sustentável ;
- o levantamento das necessidades
humanas : alimentação, ar puro,
ambiente limpo e saudável.
- os problemas ambientais e de
desenvolvimento sustentável da sua
localidade ;
- a gestão de recursos ;
-as causas e as consequências da
degradação do ambiente
- a relação entre o ambiente e o
desenvolvimento sustentável ;

Sessão plenária de
debate e validação
dos dados.

Os formandos :
- Seleccionam as actividades mais
realistas e exequíveis a favor do
desenvolvimento sustentável no seu meio
-Prometem resolver todos os problemas
de desenvolvimento sustentável
-Comprometem-se a promover o
desenvolvimento sustentável

Trabalhos de grupo
Elaboração de
um quadro de
recapitulação

Avaliação/
Balanço das
actividades

Transferência/
Reinvestimento

-propõe actividades de
avaliação sob a forma de
produção de dossier sobre
os problemas ligados ao
seu ambiente imediato e
as acções a realizar para
melhorar a situação

Os formandos pesquisam informações sobre
as realidades do seu ambiente.

Criação do dossiê
Trabalho do grupo.

Os formandos elaboram um plano de acção.

O formador realiza um plano
de acção
( acções a implementar,
meios, programação,
parceiros monitorização e
avaliação) para melhorar
o ambiente da sua
escola em relação com o
desenvolvimento sustentável.
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129

130

131

132

133

Sessão

Capacidades a
desenvolver

Elementos de conteúdos
associados

1

Identificar a visão e
a missão da CEDEAO

Noções ligadas à visão, à missão e
aos valores da CEDEAO

2

Esclarecer os princípios e valores fundamentais da CEDEAO

Princípios e valores fundamentais

3

Integrar a temática nas actividades
pedagógicas

4

Promover acções
favoráveis à promoção da visão e à
realização da missão
da CEDEAO

Concepção de fichas pedagógicas
Condução de sessões de ensino/
aprendizagem
Avaliação

Estratégias de acções favoráveis à
promoção da visão e à realização da
missão da CEDEAO

Estratégias

Duração
indicativa
2H

-Pesquisa documental (impressa e digital)
-Trabalho de
grupo
-Reflexão
-Debate

4H

2H

4H

Capacidades
Intelectuais/Saber
-Dar sentido à visão e à missão da
CEDEAO;
-Explicar os valores fundamentais
da CEDEAO
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Comportamentais/saber fazer
-Adoptar uma atitude compatível
com os valores fundamentais
-Aceitar a diversidade geográfica,
cultural e étnica
-Desenvolver o sentido da hospitalidade

Técnicas/Saber estar

Analisar os valores fundamentais
da CEDEAO

Sequência

Controlo dos
pré-requisitos/
pré-aquisições

Actividades
Do formador/a

Diagnosticar o nível de assimilação e de
cultura dos formandos(as) em relação às
noções a estudar
O formador(a) pede aos formandos(as)
para fazerem a lista das divisas de alguns
países membros

Contextualização

O formador(a) pede aos formandos(as)
para fazerem a lista das divisas de alguns
países membros

Análise e apresentação dos
trabalhos de
grupo e debates

O formador(a) indica alguns valores
fundamentais retirados do texto sobre a
visão, a missão e os valores fundamentais
da CEDEAO
Dá as instruções seguintes para os trabalhos de grupo:
- Ler e fazer a lista do texto de forma
individual e colectiva
- Fazer sobre a missão
- Realizar um quadro para comparar os
valores da CEDEAO com os valores e práticas quotidianas

Dos formandos(as)

Respondem às perguntas

Estratégias

Q.C.M
Trabalho individual

Os formandos discutem
sobre as divisas a fim de
retirarem as semelhanças e as complementaridades com os valores

-Debate
-Reflexão
-Pesquisa
documental
(impressa e
digital)a partir
do tratado da
CEDEAO de
Julho de 1993 e
da constituição
do país
-Trabalho de
grupo
- Observação
- Questão
- Respostas

Os relatores de cada
grupo de formandos
apresentam aos outros
os resultados das suas
reflexões

- Exposição dos
trabalhos de
grupo
- Debate
entre os
formandos(as)
em sessão
plenária
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Sequência

Do formador/a

Dos formandos(as)

Estratégias

Elaboração
de novas
aquisições/
Consolidação e
síntese

O formador(a) ajuda na estruturação e
fixação das informações recolhidas trás as
informações complementares para efeitos
de síntese

Os formandos(as)
dedicam-se à recapituTrabalho coleclação dos elementos de
tivo de recapiconteúdos estabilizados
tulação
depois dos debates entre
os grupos

Avaliação/
Balanço

-o formador(a) propõe aos formandos a
produção de um dossier sobre os valores
da CEDEAO em relação com as realidades
nacionais para ver o seu nível de compreensão

Os formandos(as) em
pequenos grupos realizam o dossier

Transferência/
reinvestimento

136

Actividades

Os formandos(as) orga- o formador(a) ajuda a organizar uma
nizam uma jornada de
jornada de sensibilização durante a semasensibilização na escola
na cultural para a partilha dos valores de
ou no seu bairro
outras etnias ou de outros países

Trabalho individual
Dramatização
Teatros
Peças
sainetes reunião
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2. Hobbes. Le Léviathan. Chapitre 13. [En ligne]. Page consultée le 15/06/2012. http://www.itereva.pf/disciplines/philo/Enseignement%20de%20la%20
philosophie/Bulletins/Bulletin5/Hobbes.htm
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141

142

143

Sessões

144

Competências

Conteúdo

1

Apropriar-se dos
valores e noções
ligados à integração
regional

Valores e noções ligados à integração
regional

2

Conceber acções
para a promoção da
integração regional

Estratégias de acção de promoção da
integração regional

3

Identificar os
constrangimentos e
obstáculos ligados à
realização da integração regional

Os constrangimentos e obstáculos
ligados à realização da integração
regional

4

Integrar a temática
de integração regional nas actividades
pedagógicas

Análise dos instrumentos didácticos e
pedagógicos dos diferentes ciclos
- elaboração de fichas pedagógicas
- realização de sessões de ensino/
aprendizagem avaliação das aquisições

Estratégias
- Investigação
documental
(impressa ou
digital)
-Trabalho em
grupo
-Diferentes
tipos de actividades associativas favoráveis à
integração

- Reflexão
- Inquérito
- Debate

Duração

2h

2h

2h

6h

Competências
Intelectuais

Comportamentais/saber fazer

-Apropriar-se dos objectivos da
-respeitar as instituições regionais
integração
-aceitar-se mutuamente
-Dominar as implicações da integra-viver juntos
ção nas populações

Técnicas/saber estar
- Adoptar comportamentos que
permitam ultrapassar os desafios
da integração
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Sequencia
Controlo dos
pré requisitos/
pré
Aquisições

Contextualização

Actividades
Dos formandos(as):

-Faz perguntas aos formandos(as) para
avaliar seu nível de assimilação e cultura
em relação às noções a estudar

Respondem às perguntas

-Apresenta aos formandos(as) uma narração encenando um cidadão da CEDEAO
confrontado com as dificuldades jurídicas
e sociais num país da região que não o
seu país de origem e depois solicita os
seus pontos de vista animando um debate
em torno da questão.

-Debate-- Reflexão
-Pesquisa
documental
(impressa e
digital)a partir
Através dos debates,
do Tratado da
exprimem os seus pontos
CEDEAO de
de vista sobre o probleJulho de 1993 e
ma apresentado
da constituição
do país.
– Trabalho de
grupo
-Observação
-Pergunta
-Respostas

-organiza, se possível, uma saída para
observar a circulação de pessoas e bens
- observam a circulação
numa fronteira e faz perguntas aos alunos
de pessoas e bens na
sobre aquilo que observaram.
fronteira e respondem às
perguntas.

Animação das
actividades nos
grupos
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Estratégias

Do formador(a) :

Propõe um questionário relativo aos
objectivos da integração regional e à livre
circulação de pessoas e bens
Propõe aos formandos(as) constituídos
em pequenos grupos uma leitura documental para:
- rever o historial da integração e o
objectivo perseguido;
-definir a integração segundo os tipos e a
forma;
– ultrapassar os desafios e obstáculos
ligados a esta questão;
-descrever a CEDEAO

Por grupos de 4 a 5,
procuram as respostas às
perguntas feitas (leitura
e análise combinada do
tratado e do artigo da
constituição relativo
à cooperação entre os
Estados bem como a
estrutura da CEDEAO)

QCM
Trabalho individual

Sequencia

Actividades
Do formador(a) :

Dos formandos(as):

Estratégias

Avaliação/
Balanço

-Propõe aos formandos (as) a realização
de um pequeno inquérito no seu meio
sobre os obstáculos à integração regional

Por pequenos grupos
realizam o inquérito

Questionário de
inquérito

Transferência/
Reinvestimento

-Ajuda a organizar uma jornada de
sensibilização durante a semana cultural
para a partilha de valores de outras
etnias ou países

Organizam uma jornada
de sensibilização na
escola ou no seu bairro.

Reunião
Dramatização,
pequenas peças
de teatro, etc.
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3. Lazare Ki Zerbo. L’intégration Africaine: Placer les acteurs au centre. [Em linha]. Página consultada em 15/06/2012.
http://base.afrique-gouvernance.net/fr/corpus_bipint/fiche-bipint-56.html
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