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Jornadas Educativas 
                                “PENSAR A EDUCAÇÃO… 2017” 

       Agrup. de Escolas de Vila Nova de Paiva  
                                                                              6 e 20 de Maio de 2017 

Critérios gerais de seleção de formandos 
 

Os candidatos serão ordenados de acordo com as seguintes prioridades: 
1. Docentes atualmente a lecionar no Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva; 
2. Docentes atualmente a lecionar em Escolas Associadas ao EduFor; 
3. Docentes que lecionaram no Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva nos últimos 5 
anos letivos; 
4. Docentes a lecionar em Escolas não Associadas ao EduFor não contabilizados no ponto 3 (*). 
Nas prioridades 1, 2 e 3, os candidatos são ordenados por: 
 Maior número de dias de Tempo de Serviço (para efeitos de concurso); 
 Maior idade cronológica. 
Na prioridade 4, os candidatos são ordenados por ordem de inscrição.  
 
Os participantes integrados no ponto 4 dos critérios gerais de seleção de formandos, caso 
sejam selecionados, só serão considerados após a comprovação do pagamento da taxa 
administrativa de 13€ 
 
Nota: Dentro de cada prioridade será dada preferência aos docentes que pretendam o 
percurso acreditado 

 
Critérios de seleção para os workshops 

 
Workshop 1: “Pedagogias Expressivas” 
Workshop 2: “Motivação para a Leitura” 
Workshop 3: “Desportos Específicos na Natureza” (Canoagem) 
Workshop 4: “Utilização do smartphone, do tablet ou do computador na promoção da 
interatividade nas aulas” (Código QR, ambiente de preparação de jogos em sala de aula ou fora desta e avaliação [socrative])  

Workshop 5: “Biodiversidade no Parque Arbutus do Demo”  
Workshop 6: “Indisciplina e Comportamentos em Sala de Aula” (Desobediências e birras dos alunos) 
 
 Cada formando deverá indicar as seis opções, por ordem de preferência, sendo a seleção 

para os workshops feita pela ordem de inscrição nas Jornadas.  
 A aceitação dos participantes por workshop faz-se em função do número de vagas para o 

mesmo.
 


