Ação Nº
01-2017/18
Modalidade:
Duração:
Formadores:
Destinatários:
Relevância:

Oficina de formação de docentes em oncologia: Educação para a saúde sobre
cancro na Educação Pré-escolar e no 1.º CEB
Curso de formação

Registo de acreditação:

15 horas

Nº de créditos:

Rute Santos e Tiago Paredes

Local:

CCPFC/ACC-92559/17
0,6 (zero, seis)
Delegação de Leiria do NRC da LPCC
Quinta do Amparo, Lote 2; Marrazes

Educadores de Infância e Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico
A ação releva para efeitos de progressão em carreira e avaliação de desempenho, mas não releva para a
área científica e pedagógica (artigos 8.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, respetivamente).

Objetivos da ação
• Dar a conhecer a Liga Portuguesa Contra o Cancro, sua
missão, finalidades e objetivos, assim como os seus
diferentes serviços;
• Sensibilizar os educadores da educação pré-escolar e
docentes do 1º Ciclo do Ensino Básico para a problemática o
cancro;
• Fomentar conhecimentos na área da oncologia e
prevenção da doença oncológica;
• Capacitar os docentes para atuar ao nível da promoção
da saúde, adoção de estilos de vida saudáveis e
aprendizagem entre pares, junto dos alunos.
• Habilitar os docentes a desenvolver projetos no âmbito
da temática da oncologia e prevenção do cancro em
contexto escolar.
Conteúdos da ação
Módulo I (1h) - A Liga Portuguesa Contra o Cancro;

estabelecidos e respeitando todos os dispositivos legais da
avaliação contínua.
Escala de avaliação: Excelente - de 9 a 10 valores; Muito
Bom - de 8 a 8,9 valores; Bom - de 6,5 a 7,9 valores;
Regular – de 5 a 6,4 valores; Insuficiente – de 1 a 4,9
valores.
A certificação da Ação será efetuada de acordo com a
legislação em vigor.
Os critérios específicos de avaliação serão apresentados na
primeira sessão.
Se pretender informação detalhada, contacte o CF de
LeiriMar.
Cronograma:
Sessão
Nº

Data

Dia da
semana

Horário

Nº horas

Módulo II (1h) - Epidemiologia da Doença Oncológica;

1

17-out-2017

terça

18h00-20h00

2

Módulo III (2h) - Cancro: Causas e Fatores de Risco:
Oncogénese (30m)
Fatores de Risco: Nutrição (30m); Álcool,
tabagismo, exposição solar, sedentarismo, idade, agentes
infeciosos, genética (60m);

2

19-out-2017

quinta

18h00-20h00

2

3

24-out-2017

terça

18h00-20h00

2

4

07-nov-2017

terça

18h00-21h00

3

5

17-nov-2017

sábado

09h30-12h30;
14h30-17h30

6

Total horas

15

Módulo IV (2h) -Prevenção Primária e Sinais de Alerta para o
Cancro;
Módulo V (3h) - Educação para a Saúde em Crianças:
Atividades e Estratégias de Prevenção do Cancro;
Módulo VI (6h) - Projeto de Educação para a Saúde Sobre
Cancro em Contexto Escolar: Planificação
Critérios de seleção dos formandos
1. Docentes de agrupamentos / escolas associadas que
frequentaram a sessão de formação de 4 horas (Curso
Nível I) promovida pela LPCC – Núcleo Regional do Centro;
2. Docentes de agrupamentos / escolas associadas
coordenadores de projetos de EPS;
3. Docentes de agrupamentos / escolas associadas que
integrem as equipas de projetos de EPS;
4. Outros docentes por ordem de inscrição.

Número de vagas - 25
Inscrições: Aceda ao formulário de inscrição AQUI
Prazo de inscrição: 9 de outubro.
No dia 10 de outubro, será informado(a), via email, do
resultado do processo de seleção.
Informações: Para mais informações, contacte o Centro de
Formação de LeiriMar.

Regime de avaliação dos formandos
Os formandos serão avaliados utilizando a tabela de 1 a 10
valores, conforme indicado o Despacho nº 4595/2015, de 6
de maio, utilizando os parâmetros de avaliação

centro de fo rmação de LeiriMar
Escola Sede: Escola Secundária Engº Calazans Duarte
Rua professor Alberto Nery Capucho– apartado 385 -2431-905 Marinha Grande
 t e l e f 2 4 4 5 7 5 1 4 5  http://leirimar.ccems.pt  cfae.leirimar@gmail.com

