Ação: “Formação de Professores em Educação para o Empreendedorismo”
Destinatários: Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário
Modalidade: Curso de formação
Total de horas: 25 horas presenciais
Registo de acreditação: CCPFC/RFO-20208/06
Formadora: MARIA JOSÉ COUTINHO RIBEIRO PEREIRA GOMES
Local de realização: Escola Básica e Secundária de Fornos de Algodres (Sala a indicar)
Calendarização: abril: 24, das 17H00 às 21H00; maio: 4, 18 e 25, das 9H00 às 13H00 e das 14H00 às 17H00.
Inscrição: Até 21/04/2019, através do preenchimento do formulário disponível on-line em: https://forms.gle/imhVe7xA6ojfPLex6
OBJETIVOS:
- Apresentar a relevância do desenvolvimento da atitude empreendedora;
- Demonstrar a justificação conceptual da educação para o empreendedorismo;
- Apresentar a diferença entre empreendedorismo, educação para o empreende dorismo e formação para o empreendedorismo;
- Apresentar a diferença entre “Espírito Empreendedor”, “Cultura Empreendedora”, “Atitude Empreendedora” e “Intra-Empreendedorismo”;
- Apresentar as competências que resultam no perfil empreendedor;
- Sensibilizar os implicados para o desenvolvimento da atitude empreendedora;
- Promover a adoção de metodologias de aprendizagem que promovam atitudes empreendedoras;
- Apresentar metodologias de aprendizagem ativas, centradas no aluno e baseadas em projetos;
- Demonstrar a relevância das TIC no desenvolvimento da atitude empreendedora.
REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS:
Os formandos serão avaliados na escala de 1 a 10, de acordo com o despacho nº 4595/2015, do Secretário de Estado do Ensino e da
Administração Escolar.
A avaliação dos formandos depende da frequência mínima de 2/3 das horas de formação presencial.
Critérios de avaliação:
- Empenho e participação nas sessões – 30%
- Realização e apresentação de um trabalho individual de reflexão sobre a formação vivenciada – 70%
FORMA DE AVALIAÇÃO DA AÇÃO:
A acção será avaliada através de:
- Relatório da formadora
- Questionário de avaliação preenchidos online pelas formandas e formador
- Relatório da entidade formadora.
OBSERVAÇÕES:
Esta ação decorre de proposta formativa do Agrupamentos de Escolas de Fornos de Algodres em parceria com o Município de Fornos
de Algodres e com o CFAE GUARDA-1.
PRIORIDADES DE SELEÇÃO: 1.ª docentes do agrupamento de escolas proponente da ação (AE de Fornos de Algodres); 2.ª
docentes de outros agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas associados do CFAE; 3ª docentes de outros agrupamentos de
escolas e escolas não agrupadas.
Dentro de cada uma das prioridades, os candidatos serão ordenados de acordo com os seguintes critérios: 1.º ser docente do quadro;
2.º ter mais tempo de serviço docente contabilizável para progressão dentro do escalão da carreira em que o docente se encontra
posicionado; 3.º ter mais tempo total de serviço docente efetivamente prestado; 4.º data de receção pelo CFAE da ficha de inscrição.
NOTAS:
1 - N.º máximo de formandos a selecionar: 20;
2 - Só serão consideradas válidas as inscrições no âmbito das prioridades de seleção definidas (consultar PRIORIDADES DE
SELEÇÃO).
3 - Deve verificar a sua seleção, no prazo indicado, na página do CFAE. Os inscritos não selecionados não serão contactados.
4 - Em caso de número insuficiente de inscrições, o CFAE reserva-se o direito de cancelar a formação;
6 - A calendarização pode vir a sofrer alterações;
7 - A inscrição na formação pressupõe a aceitação de que, para efeitos dos procedimentos relacionados com a formação, será
prioritariamente notificado(a) através de correio eletrónico.

DATA DE AFIXAÇÃO DA LISTAGEM SELECIONADOS: a partir de 22/04/2019, em http://www.cfae-guarda1.pt

_________________________________________________
CFAE GUARDA-1 ● Sede: Escola Secundária c/3º CEB de Gouveia
Rua Vergílio Ferreira, 6290 – 335 Gouveia
Registo de Acreditação: CCPFC/ENT-AE-1341/17
Tel.: 238 496 126 ● Fax: 238 494 200
cfae.guarda1@gmail.com
www.cfae-guarda1.pt

