ATIVIDADE FORMATIVA
Designação

Razões
Justificativas

Objetivos

Conteúdos

Área de
Formação
Modalidade de
Formação

ITG-2857/22 - Turismo e Globalização na Educação
A Oficina de Formação, intitulada: "Turismo e Globalização na Educação" tem como objetivo
aprofundar os conhecimentos individuais na área do turismo regional, nacional e internacional e
relacionar com a globalização, contribuindo para a melhoria das competências profissionais
dos formandos na introdução de novas medidas inovadoras na educação. Neste sentido, serão
apresentados mapas de fluxos relacionados com o turismo global e as causas que estão
subjacentes ao fenómeno e respetivos impactos na sociedade, no desenvolvimento dos
territórios e no próprio ambiente. Pretende-se também uma reflexão conjunta sobre a
necessidade de promover uma maior sustentabilidade do turismo à escala mundial e analisar
alguns exemplos de boas práticas locais, regionais e nacionais que possam permitir atingir esta
finalidade de inovação na educação. Será abordada a evolução histórica do turismo mundial,
os diversos tipos de turismo e a relação entre o turismo e a globalização numa perspetiva
holística, bem como abordar a importância do planeamento no desenvolvimento turístico desde
muito precocemente ao nível da educação.
OBJETIVOS GERAIS:
- Aprofundar o conhecimento no ensino a uma escala global;
- Conhecer os vários tipos de efeitos do turismo, desde o meio local, regional, nacional e
mundial;
- Analisar mapas de fluxos turísticos à escala mundial.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Conhecer a evolução histórica do turismo a nível mundial;
- Adquirir um conhecimento geral do turismo no mundo;
- Compreender o fenómeno turístico à escala mundial através da análise de mapas de fluxos;
- Construir competências e atitudes teóricas para a análise e o desenvolvimento sustentável do
turismo nos territórios;
- Caraterizar o planeamento turístico e o impacto nas diversas áreas geográficas;
- Compreender a importância dos fatores naturais, dos fatores humanos na afirmação de
espaços emissores e recetores de turismo;
- Identificar os impactos turísticos, as suas implicações na economia, no ambiente e na
sociedade.
- Definições de turismo e globalização em contexto educativo e formativo
- Evolução histórica do turismo no mundo
- O turismo como fenómeno da globalização
- As principais áreas de origem e de destino dos turistas no mundo
- Os fluxos turísticos internacionais
- Fatores que determinam os fluxos turísticos
- Importância do planeamento turístico
- Efeitos positivos e negativos do turismo no mundo
- Os impactos do turismo a nível regional, nacional e mundial
- Efeitos das pandemias no fenómeno turístico e reflexos no Sistema Educativo

Prática/Investigação pedagógico-didatica nos diferentes domínios da docência

Oficina de Formação

Acreditação/
Validação

Formação válida, de acordo com a Portaria n.º 36/2021, de 18 de fevereiro, para progressão na
carreira dos docentes dos grupos de recrutamento indicados como destinatários.

Duração

26 horas

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA
Horas
presenciais/síncronas

13 horas

Horas não
presenciais/assíncronas

13 horas

Destinatários

Todos os Grupos de Recrutamento

Local de
Realização

ESCOLA SECUNDÁRIA JAIME MONIZ

Edifício/Sala

SALA 307

Critérios de
Avaliação

A avaliação será individual, qualitativa e quantitativa, expressa numa escala numérica de 1 a 10
valores, segundo o modelo definido para a formação contínua dos docentes através da Carta
Circular CCPFC 3/2007:
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.
Instrumentos:
-Criação de um portfólio sobre as temáticas desenvolvidas em cada sessão da Oficina de
Formação e pesquisa de material complementar decorrente dos conteúdos das sessões
abordadas, durante o período dedicado ao trabalho autónomo;
-Elaboração de uma recensão critica sobre um dos conteúdos abordados na Oficina de
Formação;
-Questionário relativo à avaliação da Oficina de Formação;
-Os Formandos serão avaliados com base na participação e elaboração de uma reflexão
crítica, no período dedicado ao trabalho autónomo, sobre um dos conteúdos abordados na
Oficina de Formação, com rigor técnico/científico e de acordo com as práticas pedagógicas
educativas.

Dados solicitados na inscrição
Já frequentou alguma ação de formação nesta especialidade?
Indique o cargo que desempenha
Concelho a que pertence o estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.
Formador(a)

Joao Manuel de Lemos Baptista

Calendarização
Presenciais

Inscrições

Data

Hora Início

Hora Fim

26-09-2022

17:00

20:00

27-09-2022

17:00

20:00

28-09-2022

16:30

20:00

29-09-2022

16:30

20:00

Os formandos deverão:
Realizar a sua inscrição até 18-09-2022

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA
Consultar a Lista de Formandos selecionados a partir do dia 20-09-2022
Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 21-09-2022
Consultar a lista definitiva dos Formandos selecionados a partir do dia 23-09-2022

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

