Centro de Formação de Associação de Escolas da Zona Oriental do Concelho de Loures

Ações de Curta Duração
(Dec.-Lei nº 22/2014, de 11 de fevereiro e Desp. nº 5741/2015, de 29 de maio)

DATA DE ENTRADA:
____/____/______

REQUERIMENTO PARA RECONHECIMENTO E CERTIFICAÇÃO
1. PROPONENTE:
2. DESIGNAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO: A Intervenção Multinível como resposta à Diversidade na escola Inclusiva
a) Local de realização: Auditório dos Bombeiros Voluntários de Sacavém
b) Área de Formação (1): Prática pedagógica e didática na docência, designadamente a formação no domínio da
organização e gestão da sala de aula;
c)

Destinatários: Professores dos vários níveis e grupo(s) de recrutamento/de lecionação

d) Cronograma:
Mês e Ano

Dia

Horário

Nº Sessão

Total Horas

Setembro 2018

10

Das 14h30 às 17h30

1

3

NOTA: A ação deverá ter a duração mínima de 3 horas e máxima de 6 horas.
e) Entidade(s) promotora(s):
Centro de Formação de Associação de Escolas da Zona Oriental do Concelho de Loures

3. FORMADORES:
a) Nome
A - Carina Lobato Faria
B – Ana Cristina Sampaio
C-

b) Grau(s) académico(s) (Mestrado ou superior)
A – Especialização em Neuropsicologia
B – Mestrado em Ciências da Educação
C - ________________________________________________________________________________________________

(1) De acordo com o art.º 5º do Dec.-Lei nº 22/2014, de 11 de fevereiro:
a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que constituem matérias curriculares nos vários níveis de ensino;
b) Prática pedagógica e didática na docência, designadamente a formação no domínio da organização e gestão da sala de aula;
c) Formação educacional geral e das organizações educativas;
d) Administração escolar e administração educacional;
e) Liderança, coordenação e supervisão pedagógica;
f) Formação ética e deontológica;
g)Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à gestão escolar .
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Centro de Formação de Associação de Escolas da Zona Oriental do Concelho de Loures

4. FUNDAMENTAÇÃO DA INICIATIVA (relação direta com o exercício profissional):

5. ANEXOS OBRIGATÓRIOS
- Programa temático da ação em que constem os conteúdos, objetivos e o nome e habilitações académicas do formador
- Documento comprovativo da presença do(s) interessado(s)
____/____/____
O Requerente,
NIF: ___________________
Contactos do Requerente:
Telemóvel _________________ Email: _________________________________________________________________________
Morada: __________________________________________________________________________________________________
NOTA: O reconhecimento da participação em ações de curta duração que incidam sobre temas científicos ou pedagógicos, exige
uma relação direta com os conteúdos científicos integrados nos curricula do grupo de recrutamento ou de lecionação do docente
em causa (nº 6 do artº 5º do Despacho n.º 5741/2015), de 29 de maio.
Submetido para análise do Conselho de Diretores da Comissão Pedagógica reunido em ____/____/____
Decisão/Despacho:

O Presidente da Comissão Pedagógica,
___________________________________________
(Ana Cristina Sampaio)
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