Plano de formação 2017-2018
Ações inseridas no projeto nº POCH-04- 5267-FSE- 000052

O Centro de Formação de Escolas A23 tem diversas ações de formação previstas para o ano letivo
2017-2018, inseridas no projeto nº POCH-04- 5267-FSE-000052.
A maioria das ações foi planificada tendo em conta os Planos de Ação Estratégica elaborados pelos
Agrupamentos e Escolas incluídos na área geográfica deste Centro de Formação.
Em relação ao plano, apresentado no quadro anexo, devem referir-se os seguintes aspetos:
1 - O quadro apresenta todas as ações/turmas a realizar, ou já realizadas no corrente ano, que
foram aprovadas no projeto POCH acima mencionado;
2 - Estão previstas mais algumas ações de formação, fora do projeto POCH, que serão
oportunamente divulgadas;
3 - No quadro indicam-se as características fundamentais das ações: designação, formadores,
grupos de recrutamento destinatários, locais de realização, datas previstas e Agrupamentos
preferenciais;
4 - Os docentes podem inscrever-se em qualquer das ações, utilizando o link indicado no final
desta página;
5 - Os docentes dos Agrupamentos preferenciais de uma determinada ações/turma são indicados
pela direção do respetivo Agrupamento, mas podem inscrever-se nessa ação ou noutras,
independentemente da indicação da direção;
6 - Na coluna “destinatários (art. 9.º DL 22/2014)” estão indicados os grupos de recrutamento para
os quais o artigo 9º é válido. Esse artigo estabelece que “para efeitos de preenchimento dos
requisitos previstos para a avaliação do desempenho e para a progressão na carreira dos
docentes em exercício efetivo de funções em estabelecimentos de ensino não superior previstos
no ECD, exige -se que a componente da formação contínua incida em, pelo menos, 50% na
dimensão científica e pedagógica”
7 - O processo de inscrições online estará aberto a partir do dia 19 de outubro de 2017,
encerrando no dia 29 de outubro de 2017.
Notas: Inscrições acessíveis a partir do link https://goo.gl/forms/gaeK4J5noJuwc7FE2
Descrição completa das ações na página do Centro de Formação, www.cfa23.pt
Torres Novas, 16 de outubro de 2017

