Formadora:

Associação Sindical de Professores Licenciados

Dra. Lúcia Vaz Pedro

Associação Sindical de
Professores Licenciados

“ CORREÇÃO LINGUÍSTICA”
Serviços disponibilizados aos associados:

Nótula Biográfica:

- Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, na variante de
Português e Francês;
- Curso superior de Francês, do
Instituto de Francês do Porto;
- Curso superior de Italiano, da
Embaixada de Itália;

- Formadora acreditada pelo
CCPFC no domínio da Didática
do Português;
- Cronista do JN (crónica semanal: Português Atual);
- Colaboradora no Observatório
da Língua Portuguesa;
- Escritora de romances e de livros infantis;
- Autora de manuais de apoio ao
estudo no âmbito da Língua Portuguesa.

- Atendimento

personalizado

- Informação atualizada online:
www. aspl.pt e atr avés de newsletter
- Apoio jurídico;
- Inúmeros protocolos (instituições bancárias; insti-

Duração: 25 h (1 crédito)

tuições de ensino superior; seguradoras; casas co-

Registo de Acreditação:

merciais, área da saúde; lazer…). Consulte atuali-

CCPFC/ACC - 90734/17

zação: www.

aspl.pt

Destinatários:

Educadores de Infância e Professores dos

Ficha de sócio: www. aspl.pt

Ensinos Básico e Secundário
Local:

LISBOA
Contactos:
212307900/216042890/217950017
T.: 919538998
E-MAIL: tesouraria@aspl.pt

Ação de Formação:

“ CORREÇÃO LINGUÍSTICA”

Nome: _____________________________________________________________ Telef.: ______________________
Morada: _______________________________________________CP _____-____ Localidade: ________________
Email: __________________________________________________________________NIF ___________________
Escola: _______________________________________________________Grupo de recrutamento: ____________
Sócio ASPL n.º ____________ 20€ Não sócio: 40€ Novos Sócios até 20 de MAIO: 20€

Duração: 25h (1 crédito)

CONTEÚDOS:



acentuação;


paragrafação;


ortografia.

Destinatários:
Educadores de Infância e Professores
dos Ensinos Básico e Secundário

sintática :

a morfologia e a sintaxe;


a lógica;



a concordância;



a regência;



a colocação.

e o comprovativo da transferência enviado para o

mento da competência morfos-

50 0035 0510 00029693730 63)

Só serão consideradas as inscrições que sejam formalizadas mediante o preenchimento e o envio desta ficha de inscrição
Os formandos selecionados serão contactados via email . O pagamento deverá ser efetuado, obrigatoriamen-

*Exercícios de desenvolvi-

(aspl.guarda@gmail.com).

Ação de Formação

te, até ao dia 20 de MAIO (IBAN: PT
email: (aspl.guarda@gmail.com).

Não Sócios: 40 €



Sócios : 20€

*Exercícios de desenvolvi25 maio: 09h00 –13h00/14h00-18h30
01 junho: 09h00–13h00/14h00-18h30
08 junho: 09h00 –13h00/14h00-18h00

Pontuação;

Calendarização:



Local: LISBOA

mento da competência gráfica:
Inscrições: tesouraria@aspl.pt
212307900 / 216042890
217950017 / 919538998

“ CORREÇÃO LINGUÍSTICA”

“CORREÇÃO
LINGUÍSTICA”

