Notícia
Formação de Professores Acreditada
“Roteiros de Biodiversidade e Geodiversidade
no
Parque Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina
“O litoral, que representa uma importante faixa do território português, cuja preservação
importa promover, não só devido aos seus valores geológicos, naturais e paisagísticos, como
também devido ao facto de nele se concentrar três quartos da população portuguesa e de contribuir
para 85% do Produto Interno Bruto Nacional”. Aliando a elevada riqueza do PNSACV e a sua
localização litoral pretende-se, que os professores, como recursos humanos que são, estejam
formados e sejam vetores motores no reforço dos os princípios e eixos temáticos da ENEA2020.
A ação de formação: “Roteiros de Biodiversidade e Geodiversidade no Parque Natural
Sudoeste Alentejano e Costa vicentina” pretende dar a conhecer o património natural do litoral e a
Estratégia Nacional de Educação Ambiental, inicia-se a 19 de setembro em modo on-line com a
introdução ao PNSACV e sua caracterização, no fim de semana de 26 e 27 de setembro decorre na
modalidade de saída de campo, com guião de campo e exploração de materiais científico didáticos,
e no dia 24 de outubro em modo on-line, com a avaliação dos formandos e da ação.
A formação está financiada e os formandos terão a seu encargo as despesas associadas à
deslocação e alojamento perto de Sagres1, da praia do Telheiro e Cabo de São Vicente.
A ação de formação está acreditada para efeitos de progressão na carreira docente dos grupo
disciplinares 230, do 2ºCiclo do Ensino Básico e dos grupos 420, 520 e 560 dos Ensinos
Básico (3ºCiclo) e Secundário, ao abrigo disposto no artº 5 e nº3 do art. Nº14 do Regime Jurídico
da Formação Contínua 2.
Nota 1 - Proposta de alojamento:
Hotel: Navigator Infante D. Henrique, 8650-381Sagres
Data: De 26 a 27 de setembro 2020
Preço: Quarto standard: 50,00 € (individual ou duplo)3
Dados para Pagamento:
Nome GLAMOURFUTUR UNIPESSOAL,LDA
Conta 0861007674430 - EUR - Conta Extracto
IBAN PT50 0035 0861 00007674430 63
BIC SWIFT CGDIPTPL
Envio de Comprovativo para: sales@glamourhotels.pt & info.navigator@glamourhotels.pt.

Centro de Formação de Professores de Oeiras: Drº. Caselas
Contacto: CFECO -214 406 994 / https://www.cfeco.pt/“
Formadora: Clarisse Ferreira
Contacto: clarisse.ferreira@esqm.pt e Telm:934492070
Nota 2 - A ação tem em conta as normas da Direção Geral de Saúde.
Nota 3 - As tarifas acima mencionados são NET, em euros, por quarto e por noite em regime
de apenas alojamento (Incluem as taxas atualmente em vigor).

