CARTAZ
Ação: “Curso de formação de docentes em oncologia: Educação para a saúde sobre cancro na Educação Pré-escolar e no 1.º CEB”
Destinatários: Educadores de Infância e Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico
Nota: ação relevante para efeitos do artigo 9º do Decreto-Lei nº 22/2014 de 11 de fevereiro (vulgo, formação específica) nos termos do disposto no nº3 do artigo
6º da Portaria nº 196-A/2010 de 9 de abril.

Modalidade: Curso de formação
Total de horas: 15 horas presenciais conjuntas
Registo de acreditação: CCPFC/ACC-93646/18
Formador: Tiago Filipe Caldeira Paredes
Local de realização: EB 2,3 Dr. Guilherme Correia de Carvalho, Seia
Calendarização: 13, 21, 22, 27 e 28 de novembro e 4 de dezembro de 2018 (ver cronograma abaixo)
Inscrição: Até 07/11/2018, através do preenchimento do formulário disponível on-line em https://goo.gl/forms/w9qi4LiQQtmclrhh2 .
OBJETIVOS:
- 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;

REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS:
Avaliação dos formandos baseada nos seguintes pressupostos:
- Obrigatoriedade de frequência de 2/3 das horas de formação presencial.
- Classificação final na escala de 1 a 10, conforme indicado no Despacho nº 4595/2015, e de acordo com o referencial que a seguir
se indica:
De 1 a 4,9 valores – Insuficiente;
De 5 a 6,4 valores – Regular;
De 6,5 a 7,9 valores – Bom;
De 8 a 8,9 valores – Muito Bom;
De 9 a 10 valores - Excelente.
Parâmetros de avaliação e respetiva ponderação
I. Participação (interesse, pertinência, empenho e intervenção nas sessões) – 30 %
II. Produção em grupo e apresentação de um recurso, procedimento para a sua implementação e avaliação de resultados – 40 %
III. Reflexão individual escrita – 30%
OBSERVAÇÕES:
Esta ação decorre de uma parceria entre o CFAE Guarda-1 e a Liga Portuguesa Contra o Cancro.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
1.Docentes dos agrupamentos/escolas associados(as) dos CFAE Guarda 1 e Guarda Raia, coordenadores do PES;
2.Docentes dos agrupamentos/escolas associados(as) dos CFAE Guarda 1 e Guarda Raia, que integrem as equipas do PES;
3.Outros docentes dos agrupamentos/escolas associados(as) dos CFAE Guarda 1 e Guarda Raia;
4.Outros docentes de agrupamentos/escolas não associados(as) dos CFAE Guarda 1 e Guarda Raia ;
Para efeitos de desempate e dentro de cada um dos critérios atrás indicados, os candidatos serão ordenados de acordo com os
seguintes critérios: 1.º ser docente do quadro; 2.º ter mais tempo de serviço docente contabilizável para progressão dentro do
escalão da carreira em que o docente se encontra posicionado; 3.º ter mais tempo total de serviço docente efetivamente prestado;
4º ordem de inscrição.
NOTAS:
1 - N.º máximo de formandos a selecionar: 20;
2 - Deve verificar a sua seleção, no prazo indicado, na página do CFAE. Os inscritos não selecionados não serão contactados.
3 - Em caso de número insuficiente de inscrições, o CFAE reserva-se o direito de cancelar a formação; no caso de não se reunirem
75% de inscrições, a ação poderá ser suspensa, eventualmente para reformulação ou para substituição por outra ação;
4 - A calendarização pode vir a sofrer alterações;
5 - A inscrição na formação pressupõe a aceitação de que, para efeitos dos procedimentos relacionados com a formação, será
prioritariamente notificado(a) através de correio eletrónico.
DATA DE AFIXAÇÃO DA LISTAGEM SELECIONADOS: a partir de 08/11/2018, em http://www.cfae-guarda1.pt

_________________________________________________

CFAE GUARDA-1 ● Sede: Escola Secundária c/3º CEB de Gouveia
Rua Vergílio Ferreira, 6290 – 335 Gouveia
Registo de Acreditação: CCPFC/ENT-AE-1341/17
Tel.: 238 496 126 ● Fax: 238 494 200
cfae.guarda1@gmail.com
www.cfae-guarda1.pt

Cronograma

(Sessões presenciais conjuntas)

Mês/Ano

Novembro de 2018

Dezembro de 2018

Dia do

Nº de

Dia da semana

Sessão

Horário

3

terça-feira

1ª

18:00-20:00

2

21

quarta-feira

2ª

18:00-20:00

2

22

quinta-feira

3ª

18:00-20:00

2

27

terça-feira

4ª

18:00-19:00

1

28

quarta-feira

5ª

18:00-21:00

3

04

terça-feira

6ª

18:00-21:00

3

mês

TOTAL
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horas

15

