Curso de Catequética: A Alegria de Evangelizar (regime b-Learning)
O que é?
O curso de "Catequética: A Alegria de Evangelizar" tem como base o novo Plano de Formação de Catequistas,
o qual assenta em quatro grandes blocos divididos em dez unidades, com uma última unidade que dedicámos
especialmente à figura do Catequista. Trata-se de um curso em regime b-Learning, ou seja, com
aprendizagem online e presencial.
Data de início do curso: 8 de Março de 2021
Data de fim do curso: 4 de Julho de 2021

Data limite de inscrições: 22 de Fevereiro

Conteúdos do curso:
Curso Geral de Catequistas - Módulo de Catequética: Deus revela-se em Jesus Cristo; As etapas da história
da salvação; A transmissão da Revelação; Visão global da missão da Igreja numa eclesiologia de comunhão;
Desafios da catequese contemporânea; A experiência cristã no contexto da experiência religiosa; A missão
evangelizadora da Igreja; Documentos do Magistério que influenciam a catequese; A catequese da Igreja em
Portugal; Lugares da Catequese; O Catequista: competências e formação.
Requisitos: Curso Inicial de Catequistas e/ou Curso de Mensagem Cristã.
Certificado: Módulo de Catequética - Curso Geral de Catequistas (do Patriarcado de Lisboa, válido em todo o país)
Tempo médio de estudo: 2 horas por semana (recomendado).
Método b-Learning (presencial e online):
Cada aluno recebe o Manual de Estudo e os dados de acesso à Plataforma Moodle, onde terá a cada semana
o acesso online a textos de apoio e vídeos educativos. No Moodle o aluno deverá realizar o seu trabalho de
aferição e partilha de conhecimentos e experiências, com acesso a várias actividades: Auto-avaliações,
Avaliações, Trabalhos Práticos e o Fórum.
Encontros presenciais:
Ao longo do curso, realizam-se três Encontros Presenciais. Os alunos têm de assistir obrigatoriamente a um
dos encontros. Para os alunos que não podem participar presencialmente, todos os encontros são
transmitidos em directo online e com possibilidade de participar através do Moodle.
Os três encontros realizam-se ao sábado, das 10h às 12h, nas instalações do Instituto Diocesano da Formação
Cristã, em Lisboa. As datas dos encontros serão transmitidas no início do curso.
NOTA IMPORTANTE: Devido à pademia do Covid-19, estes encontros poderão realizar-se inteiramente
online, via teleconferência.
Tutoria: Cada curso dispõe de um tutor ou mais tutores que garantem a orientação do estudo.
Contributo: Para despesas pedimos a comparticipação de 35€ nos encargos da formação (inclui despesas de
matrícula, material didáctico, acompanhamento e portes de correio para Portugal).
Inscrição: Deve preencher o Formulário online, no qual deve colocar todos os dados obrigatórios e o envio
do comprovativo da comparticipação (pode consultar o IBAN na Ficha). Depois, ser-lhe-á dado acesso ao
espaço online do curso no Moodle do nosso Centro e recebe em casa o Manual.
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