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Ação de formação 
 

“Diretores/Titulares de Turma no processo de referenciação e inclusão dos 
alunos com NEE” (Turma 4 – Celorico da Beira) 
 

Destinatários: Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores 
de Educação Especial (formação específica para todos os grupos de recrutamento). 

Modalidade: Oficina de formação 

Total de horas: 15 horas presenciais conjuntas + 15 horas de trabalho autónomo 

Formador: José Carlos Rodrigues Almeida Lopes 

Local de realização: Escola Básica e Secundária Sacadura Cabral – Celorico da Beira 

Cronograma: Início a 12/03/2016 (ver cronograma completo abaixo). 

Período de inscrição: Até 29/02/2016 

Processo de inscrição: Preenchimento e envio/entrega ao/no Centro de Formação Guarda-1 da 

ficha de inscrição que segue em anexo e disponível em http://www.cfae-guarda1.pt. Apenas serão 

consideradas as inscrições que derem entrada no Centro de Formação até à data limite do prazo 

definido para inscrição (29/02/2016). 

Critérios Gerais de Seleção de Formandos:  

Os candidatos são ordenados de acordo com as seguintes prioridades: 
1. Docentes do quadro a lecionar nos estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento de 

Escolas de Celorico da Beira; 

2. Docentes contratados a lecionar nos estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento de 
Escolas de Celorico da Beira; 

3. Docentes do quadro a lecionar nos demais estabelecimentos de educação e ensino associados do 
CFAE GUARDA-1; 

4. Docentes contratados a lecionar nos demais estabelecimentos de educação e ensino associados do 

CFAE GUARDA-1 
5. Outros Docentes.  

Dentro de cada prioridade, os candidatos são ordenados por: 
1. Maior proximidade de mudança de escalão (aplicável apenas aos docentes do quadro); 

2. Maior número de dias de tempo de serviço; 
3. Maior idade cronológica. 

Nº de formandos: A turma será constituída por um número máximo de 20 formandos. 

NOTA: Os custos decorrentes da execução desta formação (turma 4) serão suportados conforme 

o acordado entre a Direção do Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira e os formandos. 

Data de afixação da lista de selecionados: a partir de 03/03/2016, em http://www.cfae-

guarda1.pt  

Cronograma previsto 
(sessões presenciais) 

 

Data / Dia da Semana Sessão Horas Horário 

12/03/2016 sábado 1ª 4 09H00 – 13H00 

09/04/2016 sábado 3ª 4 09H00 – 13H00 

16/04/2016 sábado 
4ª 4 09H00 – 13H00 

5ª 3 14H15 – 17H15 

TOTAL de HORAS 15  
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