
DESTINATÁRIOS: 
Professores dos Grupos 260 (2.º CEB) e do Grupo 620 (3.º CEB e ES) – todas as ações. 

LOCAL:  Torres Novas 

OBJETIVOS DA FORMAÇÃO 
A Direção-Geral da Educação/Desporto Escolar, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares/DSR Lisboa e Vale do Tejo, 
em parceria com as Federações Desportivas e o Centro de Formação de Associação de Escolas A23 proporcionam 
aos professores de Educação Física, formação para o ensino de diversas modalidades, que permita promover o 
sucesso da intervenção junto dos alunos, elevando o nível de desempenho da prática desportiva no Desporto Escolar. 

PRÉ-INSCRIÇÕES 
Através do preenchimento do formulário de pré-inscrição acessível online através do link 
https://forms.gle/DxWJMWUuKgQahVYX7 a partir das 00h:01m do dia 04-06-2019 até às 23h:59m do dia 10-06-2019.  

• No momento da pré-inscrição poderão indicar, por ordem de prioridade, três cursos de formação e três workshops. 
• Os professores podem pré-inscrever-se nas duas modalidades de formação, optando por 1 ação e 1 Workshop ou só em uma

delas. A inscrição inclui os almoços nos dias de formação e o jantar convívio no dia 4 de julho. 
• O Centro de Formação de Escolas A23, contactará os professores admitidos até ao dia 17 de junho, devendo estes proceder à 

confirmação da sua inscrição.
• Os restantes professores ficam em lista de espera e só serão contactados em caso de desistência dos professores admitidos. 
• Os professores admitidos deverão solicitar a autorização de participação ao Director da Escola onde exercem funções. 

Informação complementar sobre cada um das Ações de Formação disponível para consulta em http://www.cfa23.pt 

INFORMAÇÕES 
Centro de Formação de Associação de Escolas A23 
e-mail: centroa23@cfa23.pt 
Tel: 249839120/249839128 
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