Formadora:
Doutora Clara Calheiros Serrano
Nótula biográfica:
- Doutora em História Contemporânea e
Estudos Internacionais Comparativos
- Investigadora Integrada do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século
XX da Universidade de Coimbra (CEIS20/
UC)
- Membro Associado do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa (IHC/NOVA/FCSH).

- Tem desenvolvido a sua investigação na
área da História Contemporânea (séculos
XIX e XX), da Construção Europeia e da
Didáctica da História.
- É autora de livros e diversos artigos publicados em Portugal e no Estrangeiro.
- Participou em colóquios nacionais e internacionais e integrou várias comissões
de organização de encontros científicos.

Associação Sindical de Professores

Associação Sindical de
Professores Licenciados

Licenciados

Serviços disponibilizados aos associados:

- Atendimento personalizado (à distância, chamadas telefónicas grátis e via Skype);
- Informação atualizada online:
www. aspl.pt e através de newletters
- Apoio jurídico;
- Inúmeros protocolos (instituições bancárias; instituições de ensino superior; seguradoras; casas
comerciais, área da saúde; lazer…). Consulte atualização: www. aspl.pt

Duração:
25h (1 crédito)

Destinatários:
Docentes dos GR 200 e 400

Ficha de sócio:

www. aspl.pt

Contactos:

Registo de Acreditação
CCPFC/ACC - 105307/19

FORMAÇÃO ONLINE

Delegação da Guarda:
271024138 // 962138486

Centro de Formação
Prof. Doutor Manuel Guedes de Miranda

Contactos:
271024138 // 962138486
aspl.guarda@gmail.com

aspl.guarda@gmail.com

Contactos:
271024138 // 962138486
234 383 992 // 912 579 893
aspl.guarda@gmail.com

FORMAÇÃO ONLINE
Sessões síncronas:
12 junho: 17h00-19h00 / 13 junho: 10h00-12h00
19 junho: 17h00-19h00 // 20 junho: 10h00-12h00
26 junho: 17h00-19h00 // 27 junho: 10h00-12h00

- Problematizar o emprego de estratégias
mais ou menos recentes da historiografia,
nomeadamente a Micro-História, a História
do Tempo Presente a análise contrafactual
(no que respeita a esta última, baseando-se
na experiência dos alunos em jogos de vídeo
versando temáticas históricas).

Ação de Formação: “Fontes, factos e ficções: do ensino da história contemporânea no 2º e 3º ciclos do ensino básico”

- Redigir (e/ou estratégias para que os alunos
venham a redigir) curtas “ficções” históricas,
para posterior análise interpretativa em contexto de sala de aula.

Nome: ____________________________________________________ Telef.: ________________

962138486 // 271024138
234 383 992 // 912 579 893

Morada: __________________________________________________CP _______-____________

Inscrições:
aspl.guarda@gmail.com

Email: ____________________________________________________NIF ___________________

Destinatários:
Docentes dos GR 200 e 400

- Explorar diverso tipo de documentação
(mapas, fotografias, “imagens em movimento”) e seu consequente emprego em materiais didáticos.

Escola: _______________________________________________Grupo de recrutamento: _______

Formadora:
Doutora Clara Calheiros Serrano

Sócio ASPL n.º _______ 20€ Não sócio: 40€ NOVOS SÒCIOS: 20 €

Ação de Formação

- Proceder à análise crítica das fontes primárias e periodísticas existentes na Internet e
da sua possível conversão em material didático (pelos docentes e pelos alunos, em
contexto de trabalho individual ou de grupo).

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 1 de junho (IBAN: PT50 0035 0510 00029693730 63) e o comprovativo da transferência enviado para o email: (aspl.guarda@gmail.com).

OBJETIVOS

