
 

 

 

 

  

Interculturalidade e educação artística 

 

 

 

 

 
 

Modalidade: Oficina de formação 
Registo de 

acreditação: 
Aguarda acreditação  

Duração: 15 h (e-learning) + 15 h (Trabalho Autónomo) 

Formadora: Jenny Sousa e Lúcia Magueta 

Destinatários: Professores do Ensino Básico e Secundário 

Englobada no projeto Inter’Artes, o Orfeão de leiria conta com o apoio do Alto Comissariado para as Migrações, 
I.P. (ACM), financiado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração (FAMI), para promover a interculturalidade 
através da música e da dança entre os alunos de diferentes nacionalidades, bem como o reconhecimento e 
valorização da diversidade cultural como uma fonte de oportunidade e aprendizagem para todos. São também 
parceiros o Politécnico de Leiria, o Agrupamento de Escolas D. Dinis, a EAPN, o Jornal de Leiria e a Câmara 
Municipal de Leiria. 

 

Objetivos da ação 
- Compreender o conceito de educação intercultural 
em contexto educativo; 
- Perceber a educação artística enquanto estratégia 
potenciadora de educação intercultural; 
- Conhecer e dominar diferentes estratégias de 
educação artística na promoção da interculturalidade. 

 

Conteúdos da ação 
- Educação intercultural: conceito e objetivos. 
- Metodologias de educação artística para promover a 
interculturalidade. 
- Projetos de educação artística em contextos de 
interculturalidade. 

 

Regime de avaliação dos formandos 
- Obrigatoriedade de frequência de 2/3 das horas de 
formação. 
- Pontualidade, participação ativa nas sessões, 
intervenção crítica (sessões síncronas) e realização 
atempada de todas as tarefas propostas (trabalho 
autónomo) 
- Classificação na escala de 1 a 10, conforme definido 
no Despacho n.º 4595/2015, de 6 de maio, com a 
menção qualitativa de: 
       1 a 4,9 valores – Insuficiente; 
       5 a 6,4 valores – Regular; 
       6,5 a 7,9 valores – Bom; 
       8 a 8,9 valores – Muito Bom; 
       9 a 10 valores - Excelente. 
 
 
 

 
- Elementos de avaliação 
● relatório final a realizar pelo formando que 
retrate/documente 
todo o processo desenvolvido em contexto real no 
âmbito da implementação de metodologias de 
promoção da educação intercultural e uma 
apresentação oral do mesmo ao grupo de formandos e 
formadores. 
● reflexão pessoal tendo como referente todo 
processo vivenciado nesta oficina de formação. 
A certificação da Ação será efetuada de acordo com a 
legislação em vigor. 
 
 
 

Cronograma: 

 
A formação terá início terá início na semana de 18 de 
janeiro de 2021. A calendarização será divulgada na 1ª 
sessão. 

 

 

NÚMERO DE VAGAS: Mínimo 10 e máximo 20 

formandos(as) 

 

INSCRIÇÕES: Aceda ao formulário de inscrição em 

https://www.ipleiria.pt/esecs/formacao-continua/ 

 

 

INFORMAÇÕES: Contacte através do seguinte email 

formacao.continua.esecs@ipleiria.pt 

 

https://www.ipleiria.pt/esecs/formacao-continua/
mailto:formacao.continua.esecs@ipleiria.pt

