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A meia excepção

Este número do ASSPnews não é uma excepção
mas tem carácter excepcional.

Destaques

O seu carácter excepcional poderá radicar-se no
facto de não ter sido programado mas sugerido.
E bem sugerido.
Tem igualmente um duplo carácter excepcional
porque a sugestão não partiu de uma associação
de professores mas de uma sociedade cientíﬁca
centrada na Geologia, a Associação Portuguesa
de Geólogos, a qual não está incluída na lista de
endereços para envio do ASSPnews.

XXXVI CAP -

Curso de Atualização
de Professores de
Geociências -

Mirando o futuro pelos
olhos da Geologia

A não excepção advém do facto de se tratar de
um importante acontecimento para os Professores pelo que é entendimento da ASSP que haveria desvio da sua missão se esta sugestão fosse
olhada de forma distraída ou, pior, ignorada.
É nesta perspectiva que se situa a sua participação explícita nos actos de formação acreditada
claramente manifestada no corpo desta edição.

Levar a todas as escolas de todos os graus de
ensino a proposta da Associação Portuguesa de
Geólogos é sentida pela ASSP não como obrigação mas acto gratiﬁcante porque intrinsecamente contido no amplo quadro que conforma a sua
relação com todos os Professores.

´Na proposta “Mirando o futuro pelos olhos da
Geologia” parece que a provocação é uma especiaria cuidadosamente usada tendo em vista de
sensibilizar Professores de outras áreas de
ensino para além da geologia.
Esta edição do ASSPnews atingirá o objectivo
para que foi criada se levar geólogos e não geólogos até Estremoz para viver a experiência de
espreitar o Futuro pelos olhos de uma ciência
frequentemente tida como ciência do Passado.
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Mirando o futuro pelos olhos da Geologia
XXXVI CAP - Curso de Atualização de Professores de Geociências

O XXXVI CAP – Curso de Atualização de
Professores de Geociências irá decorrer nos
dias 26 e 27 de novembro, no Centro Ciência Viva de Estremoz. A edição deste ano,
intitulada “Mirando o futuro pelos olhos
da Geologia”, irá combinar sessões teóricas e práticas que permitirão discutir o
futuro do planeta e da sociedade moderna
pela perspetiva da Geologia, centrando-se
no aumento exponencial do consumo mundial de recursos geológicos e na sua disponibilidade futura.
Este curso terá, igualmente, uma componente relacionada com a cartograﬁa geológica, abordando os seus conceitos básicos,
a sua interpretação com vista à reconstrução da história geológica de Portugal e o
cruzamento de vários tipos de informação
geológica com vista à compreensão e
génese dos recursos geológicos.
O XXXVI CAP está acreditado pelo CCPFC.

Formulário de inscrição para
Docentes

(Nota: Formulário destinado aos docentes que pretendem obter créditos pela
frequência do curso de formação. Caso
pretenda participar no curso de formação, mas não pretenda a obtenção de
créditos, por favor, preencha o formulário
de inscrição para Não Docentes)

Formulário de inscrição para
Não Docentes

Destinatários

Docentes dos grupos de recrutamento 230
(matemática e ciências da natureza), 520
(biologia e geologia) e 420 (geograﬁa),
entre outros, a outros grupos proﬁssionais e
ao público em geral.
Consulte mais informações no Website do
XXXVI CAP.

Dúvidas

Para quaisquer dúvidas, não hesite em
contactar-nos para info@apgeologos.pt

APG - Associação Portuguesa de Geólogos
Museu Geológico
Rua da Academia das Ciências nº 19 - 2º andar (Museu Geológico de Lisboa) | 1200-003 Lisboa
Telf/Fax: 213 477 695 (2ª a 6ª das 10h às 13h)
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FORMAÇÃO CONTÍNUA DE
PROFESSORES

A Iniciativa Inovadora
A ASSP, para docentes seus associados, faz uma comparticipação
directa de 50% do custo de Acções de Formação Acreditadas pelo
Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua através de
um Centro de Formação.
O valor máximo de comparticipação é de cem euros por associado,
podendo ser repartida por várias acções de formação
Os Associados interessados devem apresentar proposta referindo
a Formação em que desejam participar, o custo e a Entidade Formadora.
É indispensável que o docente, no final da Formação, apresente o
certificado de participação.
Conheça-nos melhor em www.assp.pt
Sede: Largo do Monte, nº1 - 1170-253 Lisboa
Tel.: 218 155 466 | 218 888 428 | Fax: 218 126 840
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