Ficha de Inscrição

24, 25 e 26 de outubro de 2014

Congresso A I guerra Mundial: Outras vozes, outros olhares
NOME
MORADA
CÓD. POSTAL

LOCAL

-

TELEFONE

Nº CONTRIBUINTE

TELEMÓVEL

E-MAIL
LOCAL DE TRABALHO
Associado nº

3 dias

Não Associado

Prof. Estagiário, Estudante e Associado de Assoc. do SIAP (juntar comprovativo)

2 dias ( sexta e sábado)

1 dia (sexta ou Sábado)

só visitas de estudo

Pagamento de € ________________________________ :
Cheque nº_________________________________________ do Banco__________________________________
Numerário

Vale postal nº_________________________________________

Transf. bancária - banco __________________________________ no dia __________________________________

visitas de estudo - 26.10.2014

jantar convívio - opcional

As visitas de estudo decorrerão em simultâneo, pelo que
deverá indicar, abaixo, a sua ordem de preferência

Restaurante - Mundo dos Sabores (WorlDiscoveries)

a. Museu Militar

Ementa - Bufete: Saladas frescas da época com molhos variados; Sopa camponesa; Caril de
peito de frango; Feijoada à Brasileira; Tripas à Moda do Porto; Bacalhau Espiritual; Frango
com cogumelos e amêndoas; Lulas recheadas; Moamba de frango; Cachupa; Arroz Branco,
Arroz Xau-Xau; Couve Mineira estufada
Sobremesas: Cheesecake de forno acompanhado de collie de frutos vermelhos ou Mousse
de chocolate; Fruta fresca laminada.
Bebidas: 1 garrafa de vinho maduro tinto ou branco, por cada 4 pessoas “Porca de Murça”,
Tinto, Real Companhia Velha 2013; “Porca de Murça”, Branco, Real Companhia Velha 2013
Água de 1 Litro (2 pessoas); limonada de gengibre e hortelã (1 jarro por 3 pessoas); 1 café por
pessoa

b. Museu da Liga dos
Combatentes
c. WorlDiscoveries

15 euros pessoa:

Recorte e envie, até à data indicada no programa, para a sede da APH: R. Açucenas, lote 7 - loja 12 1300-003 Lisboa

Ficha de Inscrição

Modalidades de pagamento: transferência bancária para o NIB 003506750003836793088 (envio da cópia do
Visita de estudo à Geórgia e Arménia
de postal
março ctt
a 5 de abril de 2015
comprovativo para secretariadoaph@netcabo.pt); chequede
ou27
vale

Requisitos para creditação
No caso de querer beneficiar da creditação (0,6 unidades de crédito), deverá contemplar os seguintes requisitos:
1. ser Professor de História e Geografia de Portugal do 2º ciclo do Ensino Básico (grupo 200) ou Professor de História do 3º
ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário (grupo 400);
2. preencher, no primeiro dia, a ficha de identificação de formando que está na sua pasta e entregá-la no secretariado;
3. assinar as folhas de presença correspondentes a cada uma das sessões antes do seu início, junto do secretariado. Como
terá que assistir a 2/3 das horas do Congresso terá, no mínimo, de assinar folhas de presença correspondentes a 10 horas.
4. preencher a ficha de avaliação do Congresso que está na sua pasta (assinalando que pretende acreditação) e entregá-la
no secretariado, no final do Congresso;
4. fazer um trabalho escrito individual que consiste na elaboração de um relatório crítico de uma das sessões à escolha do
formando. Deve corresponder a um máximo de 5 páginas A4 impressas a letra Arial tamanho 11 ou Times New Roman
tamanho 12 e com espaçamento entre linhas de 1,5. O trabalho terá que ser feito em computador e enviado para o e-mail
secretariadoaph@netcabo.pt até ao dia 27 de novembro de 2014. A APH confirmará, também por e-mail, a sua recepção.
Se obtiver uma avaliação igual ou superior a 5 valores, o certificado será enviado para a sua residência após a avaliação dos
formadores.

