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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Educação Básica 

 

Unidade Curricular: 9853311  - Educação e Igualdade de Género 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 142 ECTS: 1,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Opcional 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Ana Felisbela de Albuquerque Piedade 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

37,5       22                         3       12,5 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se que os/as formandos/as venham a: 

• Desenvolver uma atitude crítica e reflexiva sobre o seu papel na educação para a igualdade de género; 

• Conhecer a evolução dos conceitos e práticas no que se refere à educação de rapazes e raparigas;  

• Identificar os conceitos de género, identidade e cidadania; 

• Analisar as orientações políticas actuais e a legislação para uma educação para a igualdade; 

• Desconstruir estereótipos presentes nas narrativas sobre as diferenças de género; 

• Conceber situações de aprendizagem promotoras da igualdade de género, criando oportunidades de valorização das 
crianças/jovens e fornecendo-lhes elementos para a reflexão sobre as questões da igualdade no âmbito do exercício da 
cidadania. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

1. Evolução dos Conceitos e Práticas na Educação de Género 

1.1. Perspectiva histórica  

1.2. Conceitos de Género, Identidade e Cidadania 

1.3. Política educativa e legislação em Portugal  

2. Narrativas sobre as Diferenças de Género 

2.1. A construção social do género  

2.2. A coeducação nas relações e aprendizagem do género 

2.3. Os estereótipos nos materiais didácticos  

3. Intervenção Educativa para a Igualdade de Género 

3.1. Papel do profissional de educação 

3.2. Organização dos ambientes educativos 

3.3. Desenho das situações de aprendizagem 
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3.4. Selecção dos materiais pedagógicos 

3.5. Envolvimento das famílias e comunidade 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

No seu conjunto os conteudos programáticos levam a uma atitude reflexiva por parte dos/das alunos/as, relativamente ao modo 
como tem vindo a processar-se ao longo do tempo, a construção de género. Enquadra-se espacial e temporalmente o modo 
como cultura e educação condicionam e transformam o entendimento do conceito de género. Por fim,os conteúdos abordados  
permitem que os/as alunos/as reflitam acerca das práticas que se observam nos estabelecimentos de ensino e equipamentos 
ligados à infância, no que concerne à igualdade de género, a luz da legislação e dos contextos socioculturais em que se 
insiram, preparando-os/as para o reconhecimento de práticas de desigualdade e dotando-os/as de competências para as 
modificar . 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Envolvimento activo dos/das formandos/as através do estudo de casos, da resolução conjunta de problemas, da dinamização 
de debates e momentos de reflexão, em pequeno e grande grupo, com base na leitura de textos, no visionamento de vídeos e 
análise de materiais didácticos. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As metodologias ativas e participativas, partindo de situações reais e fomentando a reflexão, o diálogo e o debate de ideias 
permitem que os/as alunos/as tomem contato com a realidade, relitam, desenvolvam um sentido crítico e adquiram 
conhecimento acerca da construção da identidade de género ao longo do tempo e em diferentes contextos legislativos, sociais e 
culturais. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Trabalhos de grupo, Intervenções orais, Teste escrito 
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