Ação de Formação de Curta Duração
“Projeta-me | Caixa de Imagens do Mundo - Um recurso educativo do
Programa de Educação Estética e Artística”
Destinatários: Educadores de infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de Educação
Especial
Modalidade: Ação de Curta Duração (relevante para avaliação do desempenho e progressão na carreira)
Total de horas: 6 horas
Formadora: Dina Maria de Oliveira Soares
Local de realização: Escola Básica e Secundária de Aguiar da Beira (sala a indicar)
Calendarização: 13 de dezembro de 2021
Período de inscrição: Até às 23H59 do dia 10/12/2021
Processo de inscrição: Registo na plataforma CFAE 360, devendo proceder de acordo com este Guião.

Critérios de Seleção de Formandos:
Para a frequência desta ACD serão selecionados, apenas, candidatos/docentes dos Agrupamentos de Escolas
associados do CFAE Guarda-1 que tenham efetuado o registo na plataforma CFAE 360, bem como a sua
inscrição na ação dentro do prazo definido e acima indicado;

NOTAS:
1 - N.º máximo de formandos a selecionar: 20 (vinte);
2 - Só serão consideradas válidas as inscrições de docentes a exercer funções nos Agrupamentos de Escolas Associados do
CFAE Guarda-1.
3 - Em momento anterior ao início da formação os candidatos selecionados receberão uma comunicação do CFAE a informar
da sua seleção para a frequência da ação.
4 - 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 comunicação dos candidatos selecionados: a partir de 11/12/2021

Cronograma
Local

Data

Escola Básica e Secundária de Aguiar da Beira
(sala a indicar)

13/12/2021

_________________________________
CFAE Guarda-1 – Sede: Escola Secundária c/3º CEB de Gouveia
Rua Vergílio Ferreira, 6290 – 335 Gouveia
Tel.: 238 496 126 ● Fax: 238 494 200
Registo de Acreditação: CCPFC/ENT-AE-1426/20
cfae.guarda1@gmail.com
http://www.cfae-guarda1.pt

Horário
09h00 – 12H00

