
 

 
 

ACREDITAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO  

 

Como é do conhecimento de todos os docentes, o conjunto de intervenções e atividades 

pedagógicas que estão associadas à realização do conjunto de aulas/conferências hoje iniciadas 

estão acreditadas, no seu conjunto, como um curso de formação: 

 

Educação, Cultura e Desenvolvimento 
Registo: CCPFC/ACC-85601/16, Nº Créditos: 1, Válida até: 20-01-2019 
Modalidade: Curso de Formação, Destinado a: Educadores de Infância e 
Professores dos Ensinos Básico e Secundário 

 

Como é do conhecimento geral, correspondendo ao articulado no RJFCP, a certificação dos 

formandos obedece a um conjunto de requisitos, dos quais salientamos os seguintes: 

1. Assiduidade – sendo um dos requisitos que será ponderado na avaliação, os formandos 

deverão, obrigatoriamente, assinar as folhas de presença nas respetivas sessões, em 

folhas próprias, disponibilizadas pelo Secretariado. De acordo com o Regulamento 

Jurídico da Formação Contínua, os formandos deverão estar presentes em, pelo menos, 

dois terços da formação; 

2. Trabalho final de reflexão – cada formando terá, obrigatoriamente, de elaborar um 

trabalho (individual e inédito), na forma de uma reflexão descritiva/crítica sobre os 

conteúdos abordados na ação de formação e seu impacto nas respetivas práticas 

profissionais.  

Depois de concluído o processo de elaboração do referido relatório crítico, o mesmo 

terá (obrigatoriamente) de ser submetido na plataforma digital www.cfaecentro-

oeste.pt, em, Formulários/Formandos/Envio de Relatórios, até às 24 horas do dia 15 

de Julho de 2016. 

3. Após a apreciação dos trabalhos submetidos, feita pelos formadores acreditados para 

esta ação, serão emitidos os respetivos e devidos certificados, os quais serão enviados 

para a morada postal indicada no registo|inscrição efetuado no nosso portal; 

4. Itens contabilizados para a Avaliação da formação: Presenças; Participação e Relatório 

crítico final. 

A coordenação e supervisão científico-pedagógica da ação de formação será assegurada pelos 

formadores Nicolau Borges e José Monteiro. 

Para mais (outras) informações sobre o processo de acreditação da ação de formação poderão 

solicitar os devidos esclarecimentos para o endereço: geral@cfaecentro-oeste.pt 
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