Formadora:
Mestre Constança Azevedo
Associação Sindical de Professores
Licenciados

Nótula biográfica:

Associação Sindical de
Professores Licenciados
O perfil do

professor inclusivo:
-Licenciatura em Educação Física - especialização em dança

Serviços disponibilizados aos associados:

desenvolvimento
de competências
para a

- Mestrado em Desenvolvimento da Criança
-Variante em desenvolvimento motor
- Pós-graduação e Especialização- especialização na área da deficiência mental e motora

Formadora pelo CCPFC, nos domínios:
A 21 – Educação Física
A 31 – Expressões (Físico Motora/ Musical/
Dança)
A 06 - Educação Especial

inclusão

- Atendimento personalizado (à distância, chamadas telefónicas grátis e via Skype);
- Informação atualizada online:
www. aspl.pt e através de newletters

Duração:

- Apoio jurídico;
- 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

25h (1 crédito)

Registo de Acreditação
CCPFC/ACC-104764/19

C 13 – Sensibilização à Educação Especial

Destinatários:
Docentes de todos os grupos de
recrutamento
Contactos:
Centro de Formação ASPL
Contactos:
271024138 // 962138486
aspl.guarda@gmail.com

Delegação da Guarda:
271024138 // 962138486

aspl.guarda@gmail.com

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

Ação de Formação
Formadora:
Mestre Constança Azevedo
Destinatários:
Docentes de todos os Grupos
de Recrutamento
Inscrições:
aspl.guarda@gmail.com

Objetivos:
- Identificar um sistema de valores essenciais
e de áreas de competência adequados ao
perfil dos alunos;

962138486 // 271024138

- Valorizar a diversidade como um recurso e
valor educativo;

FORMAÇÃO ONLINE

- Apoiar e desenvolver aprendizagens em todos os alunos e gerir expectativas;

Sessões síncronas
15 maio: 17h00-19h00 | 16 maio: 10h00-12h00
22 maio: 17h00-19h00 | 23 maio: 10h00-12h00
29 maio: 17h00-19h00 | 30 maio: 10h00-12h00

Sócios : 20€
Não Sócios: 40 €

- Desenvolver competências de trabalho cooperativo com os pares, os alunos, pais, técnicos e outros, na diminuição de barreiras à
aprendizagem.
- Desenvolver competências de autorreflexão
que permitam consolidar estratégias de sucesso.

Ação de Formação ONLINE: “Perfil do professor inclusivo – desenvolvimento de competências para a
inclusão ”

inclusão

Nome: ____________________________________________________ Telef.: ________________

para a

Morada: __________________________________________________CP _______-____________

inclusão

desenvolvimento
de competências

Email: ____________________________________________________NIF ___________________

para a

professor inclusivo:

Escola: _______________________________________________Grupo de recrutamento: _______

desenvolvimento
de competências

O perfil do

Sócio ASPL n.º _______ 20€ Não sócio: 40€ NOVOS SÒCIOS até 1 de outubro: 20 €

professor inclusivo:

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).

O perfil do

