Portalegre 08/Set/2016
09.00 h - 08/Set/2016

FICHA DE NSCRIÇÃO:

PNPSE

O Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar assenta “no princípio de que são as
comunidades educavas quem melhor conhece os seus contextos, as diﬁculdades e potencialidades, sendo, por isso, quem está melhor preparado para encontrar soluções locais e
conceber planos de ação estratégica, pensados ao nível de cada escola, com o objevo de
melhorar as prácas educavas e as aprendizagens dos alunos”.
Resolução do Conselho de Ministros nº 23/2016

Poderá fazer a sua inscrição através do formulário abaixo, enviando para o CEFOPNA por mail (preenchido e
digitalizado), fax ou correio, Ou aceder pelo link abaixo e fazer a inscrição on-line. Em qualquer dos casos, a
inscrição só será validada após o pagamento, que deverá ser realizado no espaço de 48 h

C e nt ro d e C o n gre s s o s d a C â m a ra Mu n i c i p a l
d e Po r ta l e gre

Localidade:

CP:

___________________________________________________

____________ - _______

________ ________ ________

________ ________ ________ Telemóvel:
_________________________

Grau académico: ___________________________________________________________;

Função que desempenha: ___________________________________ ; Grupo de docência (no caso dos professores): ____________;

Localidade: __________________________________________________________________________________________________;

Serviço a que pertence: ________________________________________________________________________________________;

Data de Nascimento: _______/_______/_______

E.mail: _____________________________@___________________________________________________

BI:

Telefone:

______________________________________________________________________________________________________

Morada: _____________________________________________________________________________________________________

Nome:______________________________________________________________________________________________________

Público-alvo: Diretores de Escola, Diretores de CFAE, Autarcas, en"dades parceiras das escolas e
das autarquias, professores e proﬁssionais de serviços de saúde e sociais

h9ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKjwH5cYf7yHH_mOlaq6TRZrwbf8WCX09hZ8FMp0bWBf4yIg/viewform

Escola de Possíveis

SEMINÁRIO Escola de Possíveis

SEMINÁRIO

SEMINÁRIO - E s c o l a d e P o s s í v e i s

08/Set/2016

PROGRAMA
09.30h

Abertura
- Secretário de Estado da Educação
- Presidente da Câmara Municipal de Portalegre
- Presidente do CIMAA
- Coord. Nacional do PNPSE
- Presidente do IP Portalegre
- Diretor do CEFOPNA

10.00h

Construir possíveis: o papel das escolas
Luísa Moreira (Coord. Nacional do PROJETO FÉNIX)
Jorge Pinto (Docente da ESE Setúbal)
Moderador: Miguel Castro (Docente da ESE Portalegre)

11.00h

INTERVALO

11.15h

Construir possíveis: o papel das autarquias e do FSE
José Alberto Fateixa (Unidade de Missão do PNPSE)
Roberto Grilo (Presidente da Comissão Dire"va do POR Alentejo)
Moderador: Nuno Mocinha (Presidente da CIMAA e da C. M. de Elvas)

12.30h

ALMOÇO no refeitório da ESSL

14.30h

Construir possíveis…
Teodolinda Magro (Unidade de Missão do PNPSE)
Apresentação do Projeto PNPSE do Agrupamento nº 3 de Elvas
Moderador: Luísa Moreira (Assessora do CEFOPNA)

15.30h

INTERVALO

15.45h

Programa Nacional de Promoção do Sucesso Educa4vo
José Víctor Pedroso (Diretor Geral da DGE)
José Verdasca (Coord. da Unidade de Missão do PNPSE)
Moderador: Luís Cardoso (Diretor da ESE Portalegre)

17.00h

Portalegre

Receção aos par4cipantes

ENCERRAMENTO
- Presidente da Câmara Municipal de Portalegre
- Diretor Geral da DGE
- Presidente do CIMAA
- Coord. Nacional do PNPSE
- Diretor do CEFOPNA

h9ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKjwH5cYf7yHH_mOlaq6TRZrwbf8WCX09hZ8FMp0bWBf4yIg/viewform

09.00h

C e nt ro d e C o n gre s s o s d a C â m a ra Mu n i c i p a l
d e Po r ta l e gre
09.00 h - 08/Set/2016
INSCRIÇÕES - até ao dia 02 de Setembro de 2016:
Por correio, fax ou mail, para o CEFOPNA (endereço na caixa abaixo)
Custo:

€ 15 (quinze euros) se desejar almoço (servido no refeitório da Escola Secundária de S. Lourenço)
€ 5 (sem incluir almoço)
O pagamento deverá ser efectuado no ato da inscrição
e poderá ser feito em numerário, directamente na sede do CEFOPNA,
por cheque (à ordem de AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO BONFIM/CEFOPNA)
ou por transferência bancária para o
IBAN PT50 0035 0642 00036346930 16

Apoio à realização do Seminário:

CEFOPNA:
Colaboração dos CFAE ALENTEJO:
CFAE ALENTEJO LITORAL (Santiago do Cacém)
CFAE BEATRIZ SERPA BRANCO (Évora)
CFAE MARGENS DO GUADIANA (Beja)
CFAE MARGUA-Entre Mármore e Água (Vila Viçosa)
CFAE PROF’SOR (Ponte de Sor)
CFAE TERRAS DE MONTADO (Mértola)

Escola Secundária Mouzinho da Silveira
Apartado 49
7301-901 PORTALEGRE
Telef. e fax: 245 205 768 e 245 208 676
E-mail: cefopna@gmail.com
URL: www.cefopna.edu.com

