
Estã

form

ReK

das

pop

Cart

A  c

aba
O Ce

Insti

que 

  

 

CO
 
 
 
 

Ap
In

  

Modalida
Total de 
Formador
Destinat
Educação E
com alunos
 

Candidat
Os candid

1. Doce
2. Doce

próxi
Dentro de
preferênci

Cronogra
Dias 2

Horas 
  

0
1

                * A

                

ão abertas  c

mando/a  e 

KINDLE+50  p

  condições 

pulação doce

ta Convite d

andidatura  p

aixo indicada
entro de Forma

tuição Coorden

tem como parc

ON

prende
novad

ade: Oficin
horas: 50

r: José Mart
ários: Edu
Especial, co
s. 

turas: Exc
datos serã
ntes a lecio
ntes a lec
mas de Man

e cada priorid
cias a grupo d
ama: 
23/11/2019*

(Sábado) 
09h30/12h30
14h00/17h00
Almoço ofereci

                 

candidaturas

como  suje

pretende  con

em  que  é 

ente e promo

isponível em

processa‐se 

.  
ação EduFor foi 

nadora  é o CII

ceiro o Instituto

NVI

er em
dores

a de Forma
0 (25+25) / 
tins (Docente
ucadores de
om mais de 

lusivamente
o ordenad

onar em esc
cionar em 
ngualde. 
dade os cand
de dois docen

* 04/12/20
(quarta-fei

0 
0 

14h30/17h

ido pelo projeto

           

Mais info

s para 20  va

eito  neste 

ntribuir  para

possível  po

over o reenc

m: http://www

através  da 

convidado a pa

E da  FPCE da  E

o de Educação d

ITE

Ação
m disp
s de A

ação / Reg
Local de 

te do AE de M
e Infância, d
50 anos de

e on-line em
dos de aco
colas do con
Escolas nã

didatos são o
entes da mesm

19 
ira) 

15/01/
(quarta-

h30 14h30/1

o  

ormaçõe

agas  para  a 

projeto  ino

a  o  aumento

otenciar  o  e

antamento p

w.edufor.pt/reki

inscrição  na

articipar no pro

Educação da U

da Universidad

E  

o de for
positiv
Aprend

isto de ac
Realizaçã

Mangualde, f
docentes do
e idade (em

m www.ed
rdo com a
nsórcio EduF
ão contemp

ordenados po
sma Escola/Ag

/2020 
-feira) 

04/0
(quar

17h30 14h3

es e inscr

participação

ovador.  O 

o  do  conhec

envelhecime

profissional. 

indle+50/convi

  ação  de  fo

ojeto ReKINDLE

Universidade do

e do Minho.  

Escola 
Rua

  

rmação
vos m
dizag

creditação
ão: EduFor
formador Edu
os Ensinos B
 dezembro 

dufor.pt , at
s seguinte
For Erasmu
pladas no 

or ordem de 
Agrupamento

03/2020 
rta-feira) 

11
(q

0/17h30 14

ições em w

o  como 

projeto 

cimento 

ento  da 

 

ite.pdf 

rmação 

E+50, cuja 

o  Porto  e 

Sede - Escola S
a Aristides Sous

T
g

 

https

 
óveis

gem (n

o: CCPFC/A
r, Manguald
uFor)  
Básico e Sec
de 2019) e 

té 18/11/20
es priorida
s+ KA1 (Ed
ponto ante

e entrada da c
o.   

1/03/2020 
quarta-feira) 
4h30/17h30

www.ed

Secundária Dr.ª 
a Mendes •  35
Tel. 232618386

geral@edufor.pt 

://www.fpce.

s – Ce
nível ava

ACC-102371
de 

cundário e d
 com turma

019. 
ades: 
duFor/Guard
erior e ge

candidatura,

06/05/2020 
(quarta-feira) 
14h30/17h30 

dufor.pt 

Felismina Alcân
534-003 Mangu
 •  Fax 232618
• www.edufo

up.pt/rekindl

nário
ançado)

1/19 

docentes de
a/atividades

da1); 
ograficame

, mas será da

17/06/202
(quarta-feira
14h30/18h

 
 

ntara 
ualde 
8387 
or.pt 

e50  

os 

e 
s 

nte 

dada 

20 
a) 
30


