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2 OZARFAXINARS N.2 – DEZEMBRO 2005

ozarfaxinars é a e-revista (revista electrónica) do PRÓfessor – Centro de For-

mação de Professores de Matosinhos e tem a finalidade de divulgar as acti-

vidades de formação do PRÓfessor, desenvolvidas no âmbito de temáticas de

actualidade relativas à formação contínua, em particular, e ao sistema edu-

cativo em geral.

ozarfaxinars assume as características de uma revista científica com uma

comissão de leitura e uma comissão de redacção.

ozarfaxinars tem como colaboradores privilegiados os formadores e formandos

do PRÓfessor a convite da equipa dinamizadora ou por iniciativa dos autores.

ozarfaxinars é publicada sob duas formas: e-revista, a versão electrónica, na

Internet, no site do PRÓfessor, em http://www.cidadevirtual.pt/cfaematosi-

nhos, em formato .pdf, e em versão papel, que será enviada gratuitamente a

todas as Escolas Associadas.

ozarfaxinars é editada em números trimestrais, exclusivamente em formato

electrónico, e números especiais, simultaneamente em formato electrónico

e em papel.

ozarfaxinars apresentará nos números trimestrais temáticas generalistas, em

seis a doze artigos.

ozarfaxinars dedicará os números especiais em exclusivo a temáticas que cons-

tituíram ou constituem objecto de uma acção ou conjunto de acções de for-

mação e, independentemente da linha de coordenação escolhida, constituirá,

em cada número, uma abordagem globalizante da temática, coordenada por

uma equipa de formadores, que incluirá:

– documentos produzidos por essa equipa (nomeadamente extractos

de publicações, teses, artigos e materiais produzidos para a(s)

acção(ões) de formação);

– bibliografia detalhada de publicações de referência;

– indicação de locais da Internet relevantes em relação à temática em

análise;

– trabalhos produzidos pelos formandos que participaram na(s)

acção(ões) de formação orientadas por esse(s) formador(es);

– fotografia e uma sinopse curricular da equipa de formadores.
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