Centro de Formação de Associação das Escolas de Matosinhos

Escola-Sede: Escola Secundária Augusto Gomes

C o m u n i c a d o
(12 de Maio)

A Comissão Pedagógica do CFAE_Matosinhos, reunida no dia 12 de Maio de 2009:
a. atendendo ao despacho de 20 de Abril de 2009 de Sua Exa. o Secretário de Estado da
Educação, que alterou o seu despacho de 27 Janeiro de 2009 no respeitante à definição de
prioridades de formação para efeitos de financiamento, retirando as acções propostas no âmbito
da Avaliação de Desempenho Docente e no âmbito do Plano Tecnológico da Educação (docentes
e não docentes);
b. considerando o impacto dessas alterações no Plano Docente 2009;
redefiniu a estratégia de implementação do Plano e decidiu tomar as medidas seguintes:

Pessoal Docente
1. Suspender de imediato as inscrições nas acções de Certificação de Competências
TIC;
2. Adiar para o princípio de Junho todas as outras acções que se iniciavam em Maio,
comunicando o facto aos formandos que a elas se candidataram;
3. Antecipar para 22 de Maio o prazo-limite de inscrição nas acções que terminava a 29
de Maio;
4. Informar, via correio electrónico, os candidatos às acções de Certificação de
Competências TIC da sua não realização no âmbito desta candidatura, abrindo um
prazo até ao dia 22 de Maio para que, se pretenderem, possam transferir a inscrição
para acções que se vão realizar;
5. Criar um único momento de selecção para todas as acções na semana de 25 de
Maio;
6. Redifinir o público-alvo de algumas das acções corrigindo constrangimentos
detectados;
7. Criar, se possível, novas turmas da maioria das acções da área das ciências da
especialidade;
8. Publicitar a 27 de Maio as listas de selecção dos formandos, informando os
seleccionados;
9. Apresentar no site o Plano reformulado à luz destas alterações;
Pessoal Não Docente
10. Suspender as inscrições nas acções de Certificação de Competências TIC;
11. Seguir o ritmo normal de inscrições previsto (que termina em 20 de Maio);
Para além disso, decidiu retirar do site a possibilidade de inscrição directa online, que se
afigurou confusa para os formandos menos infoletrados, mantendo apenas a solução de
transferência do boletim, preenchimento em Word e posterior envio em anexo a uma
mensagem de correio electrónico, fax, correio ou entrega em mão.
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