
                  
Centro de Formação de Associação das Escolas de Matosinhos                                                      

R. Damão 4450-107 MATOSINHOS   tel. 229399260  Ext. 44   fax. 229389686     E

O Programa Aprendizagem ao Longo da Vida tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento da 

União Europeia enquanto sociedade baseada no conhecimento, 

sustentável, com mais e melhores empregos assim como com uma maior coesão social, atuando em paralelo para 

uma adequada proteção do ambiente, considerando as gerações futuras.

Que oportunidades? Que experiências?

Relato, na primeira pessoa, de uma visita de estudo.
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Docentes

Escola EB 
 

Via e

 

(*) Docente do AE Leça da Palmeira e Stª Cruz do Bispo, 

CONTINUOS TRAINING OF TEACHERS, TRAINERS AND EDUCATION AND TRAINING INSTITUTION’S MANAGERS

cofinanciado no âmbito do PROALV, que decorreu em 

parceria com a Agência Nacional 
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O Programa Aprendizagem ao Longo da Vida tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento da 

União Europeia enquanto sociedade baseada no conhecimento, caracterizada por um crescimento económico 

sustentável, com mais e melhores empregos assim como com uma maior coesão social, atuando em paralelo para 

uma adequada proteção do ambiente, considerando as gerações futuras.

 

Que oportunidades? Que experiências? 

Relato, na primeira pessoa, de uma visita de estudo.

Workshop dinamizada por   

Orquídea Gomes  (*) 

 
Data e hora   

de Maio de 2012, 15.00 - 17.30h 
 

Destinado a   

ocentes  do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

 

Local    

Escola EB - 2,3 de Leça da Palmeira, Sala a indicar 

 

Inscrições  

ia e-mail para cfaematosinhos@gmail.com  

até ao dia 23 de Maio 

o AE Leça da Palmeira e Stª Cruz do Bispo, elemento do projeto SUPPORT INITIAL AND 

TEACHERS, TRAINERS AND EDUCATION AND TRAINING INSTITUTION’S MANAGERS

cofinanciado no âmbito do PROALV, que decorreu em Heppenheim, Alemanha, de 23 a 27 de 

a Agência Nacional PROALV – Programa Aprendizagem ao Longo da V

                                          
                                         Escola-Sede: Escola Secundária Augusto Gomes 

http://www.cfaematosinhos.eu 

 
O Programa Aprendizagem ao Longo da Vida tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento da 

caracterizada por um crescimento económico 

sustentável, com mais e melhores empregos assim como com uma maior coesão social, atuando em paralelo para 

uma adequada proteção do ambiente, considerando as gerações futuras. 

Relato, na primeira pessoa, de uma visita de estudo. 

SUPPORT INITIAL AND 

TEACHERS, TRAINERS AND EDUCATION AND TRAINING INSTITUTION’S MANAGERS, 

de 23 a 27 de Abril de 2012 em 

Programa Aprendizagem ao Longo da Vida 


