Ficha de Inscrição

26, 27 e 28 de outubro de 2018

CONGRESSO Portugal 1918-1933. Dos ideiais e dos desenganos aos autoritarismos
NOME
MORADA
CÓD. POSTAL

-

LOCAL

TELEFONE

Nº CONTRIBUINTE

TELEMÓVEL

E-MAIL
LOCAL DE TRABALHO
Associado nº

3 dias

Não Associado

2 dias

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

1 dia (sexta ou Sábado)

só visita de estudo

Pagamento de € ________________________________ :
Cheque nº_________________________________________ do Banco__________________________________
Transf. bancária - banco __________________________________ no dia __________________________________
Numerário

Vale postal nº_________________________________________

Valor da inscrição no congresso:

visitas de estudo - 28.10.2018
As visitas de estudo decorrerão em simultâneo, pelo que
deverá indicar, abaixo, a sua ordem de preferência

A. Igreja, Museu e Arquivo de S. Roque
B. Museu Geológico
C. Museu do Aljube

3 dias: associados - 50 € / profs. estagiários*/estudantes* - 35€;
não associados - 95 €
2 dias: associados - 40 € / profs. estagiários*/estudantes* - 20€;
não associados - 80 €
1 dia: associados - 20 € / profs. estagiários*/estudantes* - 15€;
não associados - 40 €
só visitas de estudo - 10€ / profs. estagiários*/estudantes* - 10€;
não associados - 12,50 €
*juntar comprovativo

Envie a sua inscrição até ao dia 19 de outubro de 2018
Recorte e envie, até à data indicada, para a sede da APH: R. Açucenas, lote 7 - loja 12 1300-003 Lisboa

Requisitos para creditação
No caso de querer beneficiar da creditação (18 horas), 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 estará na sua pasta e entregá-la no secretariado;
3. assinar as folhas de presença, junto do secretariado. Como terá que assistir a 2/3 das horas do Congresso terá, no mínimo,
de assinar folhas de presença correspondentes a 12 horas.
4. preencher a ficha de avaliação do Congresso que estará na sua pasta (assinalando que pretende acreditação) e entregá-la
no secretariado, no final do segundo dia de Congresso;
5. 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 email
secretariadoaph@netcabo.pt até ao dia 30 de novembro de 2018.
A APH confirmará, também por email, a sua receção.

Condições de inscrição nas atividades da APH:
A ficha de inscrição pode ser:
- entregue na sede da APH
- enviada para a sede da APH pelos CTT, por fax ou email A APH confirmará as inscrições, por email, depois de findo o
prazo estipulado para as mesmas.
Modalidades de pagamento:
- por cheque (só será depositado a partir do dia fixado como prazo de inscrição e, por isso, pedimos a vossa atenção para
a data de validade do cheque)
- por vale postal
- por numerário (só quando entregue na sede da APH)
- por transferência bancária para o IBAN PT50 0035 0675 00038367930 88
(envio de cópia do comprovativo para secretariadoaph@netcabo.pt ou para o fax 21 7647201) - obrigatório para
inscrições enviadas pelos CTT, por email ou fax

