Formadora:

Associação Sindical de Professores Licenciados

Associação Sindical de
Professores Licenciados

Dra. Lúcia Vaz Pedro
Serviços disponibilizados aos associados:
Nótula Biográfica:

- Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, na variante de
Português e Francês;

- Atendimento

- Curso superior de Francês, do
Instituto de Francês do Porto;

www. aspl.pt e através de newsletter

- Curso superior de Italiano, da
Embaixada de Itália;

- Formadora acreditada pelo
CCPFC no domínio da Didática
do Português;

personalizado

- Informação atualizada online:

- Apoio jurídico;

Duração: 25 h (1 crédito)

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

- Cronista do JN (crónica semanal: Português Atual);

Ficha de sócio: www.aspl.pt

- Colaboradora no Observatório
da Língua Portuguesa;

APOIO / PARCERIA

- Escritora de romances e de livros infantis;

Registo de Acreditação:
(CCPFC/ACC—103989/19)

Destinatários:

Docentes dos Grupos de Recrutamento
200, 210, 220, 300, 310, 320, 330, 340 e 350
(Área específica)
Local: AVEIRO
APOIO/ / PARCERIA

- Autora de manuais de apoio ao
estudo no âmbito da Língua Portuguesa.
Escola Secundária Homem Cristo

Escola Secundária Homem Cristo

AVEIRO

Contactos:
962138486 / 271024138
234383992/ 912579893
Email: aspl.guarda@gmail.com

- equipar os professores com diversas estratégias/ atividades que potenciem o pensamento emocional do aluno.
- dar conta da importância da escrita como forma de o aluno atingir a liberdade, a autonomia, a responsabilidade e a
consciência de si próprio e do mundo que o rodeia.

Calendarização:

16 novembro: 9h00-13h00 // 14h00-18h30

- valorizar a escrita poética como meio de ensinar os alu-

23 novembro: 9h00-13h00 // 14h00-18h30

nos a ler o mundo, a respeitar-se a si mesmo e aos outros;

30 novembro: 9h00-13h00 // 14h00-18h00

saber agir eticamente, sendo consciente da obrigação de
responder pelas próprias ações;

- promover a escrita como forma de reflexão, desenvolver

Sócios : 20€

o pensamento reflexivo, crítico e criativo, demonstrando
respeito pela diversidade humana e cultural e agindo de

Não Sócios: 40 €

acordo com os princípios dos direitos humanos.

“ PULSAÇÕES ESCRITAS: um contributo para o perfil do aluno do séc. XXI ”

Local: AVEIRO
Escola Secundária Homem Cristo

aluno.

Ação de Formação:

962138486 / 271024138/
234383992/ 912579893

no sentido da realização do que se define como perfil do

Nome: _____________________________________________________________ Telef.: ______________________

Inscrições: aspl.guarda@gmail.com

- sensibilizar os professores para a importância da escrita

Morada: _______________________________________________CP _____-____ Localidade: ________________

Destinatários

Docentes dos Grupos de Recrutamento
200, 210, 220, 300, 310, 320, 330, 340 e 350
(Área específica)

Email: __________________________________________________________________NIF ___________________

OBJETIVOS

Escola: _______________________________________________________Grupo de recrutamento: ____________

Duração: 25h (1 crédito)

Sócio ASPL n.º ____________ 20€ Não sócio: 40€ Novos Sócios até 7 novembro 2019: 20€

Ação de Formação

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

“ PULSAÇÕES ESCRITAS”

