Formador:
Mestre César Prata
Associação Sindical de Professores
Licenciados

Nótula biográfica:
- Licenciado em História
- Qualificação em Ciências da Educação
- Especialização em Ciências Documentais

Serviços disponibilizados aos associados:

- Participou em festivais internacionais,
dos quais se destacam “Canti di Passione”, (Salento, Itália) e “Ahoje é Ahoje
(Maputo, Moçambique)

- Atendimento personalizado (à distância, chamadas telefónicas grátis e via Skype);
- Informação atualizada online:

- Inúmeros protocolos (instituições bancárias; instituições de ensino superior; seguradoras; casas
comerciais, área da saúde; lazer…). Consulte atualização: www. aspl.pt

Ficha de sócio:

www. aspl.pt

Delegação da Guarda:
271024138 // 962138486

271024138 // 962138486
aspl.guarda@gmail.com

perfil do aluno à saída
da escolaridade
obrigatória

- Apoio jurídico;

Contactos:

Centro de Formação ASPL
Contactos:

Sete estórias
para crescer melhor
- um contributo para o

www. aspl.pt e através de newletters

- Compositor, arranjador, criador e intérprete : canções do ceguinho, Assobio;
Canções do Cordel; Ai! E futuras instalações, etc...

Associação Sindical de
Professores Licenciados

aspl.guarda@gmail.com

Registo de Acreditação
CCPFC/ACC-104582/19
Duração:
25h (1 crédito)

Destinatários
Docentes dos GR
110 | 200 | 210 | 220
(Área específica)
Contactos:
271024138 // 962138486
234 383 992 // 912 579 893
aspl.guarda@gmail.com

Destinatários
Docentes dos GR
110 | 200 | 210 | 220
(Área específica)
Inscrições:
aspl.guarda@gmail.com
962138486 // 271024138
234 383 992 // 912 579 893

OBJETIVOS
— Ler para apreciar textos literários.
— Identificar os elementos organizacionais e estruturais dos contos
— Identificar a finalidade desse género textual
— Conhecer as práticas sociais de produção e circulação dos contos
— Conhecer diferentes tipos de contos

Sessões síncronas
9 maio: 10h00-12h00//14h30-16h30
16 maio: 10h00-12h00//14h30-16h30
23 maio: 10h00-12h00//14h30-16h30

Sócios: 20€
Não Sócios: 40€

— Participar em atividades de expressão
oral orientada, respeitando regras e papéis
específicos.
— Conhecer diferentes registos de literatura tradicional: provérbio, fábula, lengalenga, adivinha, romance, formas musicais
— Tratar registos de literatura tradicional
em contexto de sala de aula

Ação de Formação: “Sete estórias para crescer melhor- um contributo para o perfil do aluno à
saída da escolaridade obrigatória”

Formador:
Mestre César Prata

Nome: ____________________________________________________ Telef.: ________________

Ação de Formação

Morada: __________________________________________________CP _______-____________

perfil do aluno à saída
da escolaridade
obrigatória

Email: ____________________________________________________NIF ___________________

para crescer melhor
- um contributo para o

Escola: _______________________________________________Grupo de recrutamento: _______

perfil do aluno à saída
da escolaridade
obrigatória

Sete estórias

Sócio ASPL n.º _______ 20€ Não sócio: 40€ NOVOS SÒCIOS até 3 de maio: 20 €

para crescer melhor
- um contributo para o

Só serão consideradas as inscrições que sejam formalizadas mediante o preenchimento e o envio desta ficha de inscrição ( aspl.guarda@gmail.com). Os formandos selecionados serão contactados via email . O pagamento deverá ser efetuado, obrigatoriamente, até ao dia 1 de maio (IBAN: PT50 0035 0510 00029693730 63) e o comprovativo da transferência enviado para o email: (aspl.guarda@gmail.com).

Sete estórias

