
14º Congresso a atividade dos CFAE  

19 e 20 outubro 2018 

Santo Tirso 

25 Anos de Formação Contínua: Tributo e Desafios para os CFAE 

 

Debater no 14º Congresso a atividade dos CFAE é uma tarefa que 

consideramos complexa, mas fundamental neste ano de celebração dos 25 anos 

de criação do sistema nacional de formação contínua dos profissionais de 

educação e de criação dos CFAE.  

Os CFAE, concebidos com alguma precariedade, que em certos casos  

perdura, correram, por várias vezes, o risco de serem extintos, mas souberam 

encontrar caminhos onde muitos só entreviam dificuldades, resolveram o que 

muitos não solucionavam, assumiram nas suas práticas a autonomia que 

tantos temem ainda ousar. Tantas vezes ignorados, tantas vezes 

secundarizados, tantas vezes desvalorizados, mas outras tantas enaltecidos e 

parabenizados, os CFAE completam 25 anos e este congresso é, sobretudo, um 

pretexto de celebração do testemunho e orgulho de quem exerce funções de 

serviço público de educação com eficiência e qualidade e não tem receio de 

afirmar isso! 

Se para o desenvolvimento dos CFAE importa desenvolver o 

associativismo das Escolas, para o desenvolvimento da formação contínua em  

Portugal importa desenvolver o associativismo de todos os CFAE, eis os nossos  

caminhos, pois só será possível desenvolver uma formação contínua centrada 

nas escolas se, com efeito, for um trabalho que associe efetivamente as escolas. 

Não há dúvidas de que os CFAE têm tido  ao longo dos últimos 25 anos 

um papel insubstituível, visto que as suas dinâmicas emergem dos contextos 

escolares e das reais necessidades das Escolas e dos seus agentes educativos. 

Constitui um dos principais desafios para os CFAE  o desenvolvimento 

estratégico da Formação Contínua. Importa potenciar os recursos já existentes 

no terreno, não desperdiçando o know-how adquirido e a implantação territorial 

conseguida pelos CFAE ao longo de 25 anos. Claro que todo o trabalho 

desenvolvido, ao longo de 25 anos de formação contínua, é merecedor de um 

profundo tributo  
 

Dos vários objetivos deste 14º Congresso, destacamos os seguintes: 

 - Assinalar os 25 anos de atividade dos CFAE; 

 - Compreender o papel dos CFAE na promoção da formação contínua de 

docentes; 

 -Refletir sobre as realidades formativas e as perspetivas futuras, num contexto 

de melhoria das aprendizagens dos alunos; 

 - Contribuir para a criação de Ambientes de Aprendizagem Inovadores; 

 - Contribuir para a implementação da flexibilização curricular e a autonomia 

das escolas; 

 - Potencializar a dimensão científica e pedagógica da formação contínua de 

docentes; 

 - Analisar o impacto da educação e formação, numa ótica de melhoria das 

práticas pedagógicas e didáticas; 



 -Apresentar propostas de futuro para consequente melhoria dos serviços 

prestados pelos CFAE. 

 

Os destinatários são o Pessoal Docente e não Docente das escolas, 

Centros de Formação, as Conselhos de Diretores, Secções de Formação e 

Monitorizaçãos, Direções de Escolas/Agrupamentos de Escolas os 

Investigadores, Formadores, as Autarquias e Técnicos da Educação. 

 
A inscrição pode ser efetuada através do link: 

https://goo.gl/forms/EZ8eA4JNwBvlgZJu2 
 
Os pagamentos deverão ser efetuados por Transferência Bancária para o 

IBAN: PT50003501770002787393060 
 
Em anexo, enviamos flyer, um quadro do alojamento turístico e outras 

informações relativas a alojamentos em Santo Tirso. 
 

Santo Thyrso hotel  

Os preços referidos incluem Pequeno-almoço Bufete e IVA à taxa Legal em vigor.  
 
 

Santo Thyrso Hotel  
Praça Conde S. Bento, nº29ª 4780-538 Santo Tirso T. (+351) 252 830 420 

F.(+351) 252 850 224 www. santothyrsohotel.com 

 Alojamento  Preços de 
Balcão  

Preços com 
desconto  

Quarto Superior  
2 pax  

100.00€  90.00€  

Quarto Superior  
1 pax  

86.00€  77.50€  

Quarto 
Executive  
2 pax  

85.00€  75.00€  

Quarto 
Executive  
1 pax  

72.50€  65.00€  

Quarto 
Standard  
2 pax  

74.50€  67.00€  

Quarto 
Standard  
1 pax  

56.00€  50.00€  

Cama Extra  15.00€  15.00€  
Berço  10.00€  10.00€  

Suplemento de 
Pequeno-almoço  
 

5.00€  5.00€  

Hotel Cidnay 
Quarto single - 82.50€ por noite 
Quarto duplo/twin 89.50€ por noite 
Tel./fax: +351 252 859 300/320 
CIDNAI - Hotelaria & Turismo, S.A 

https://goo.gl/forms/EZ8eA4JNwBvlgZJu2


Rua Dr. João Gonçalves - Apartado 232 
4784-909 Santo Tirso 
 
Residencial dos Carvalhais –  
Endereço: Praça Rodrigues Ferreira, Santo Tirso 
Telefone: 252 857 910 
 
Single Stander.............  .30.00€ 
  Duplo Stander...............35.00€ 
  Suite..............................50.00€ 
  Triplo.............................55.00€ 
  Single Superior.............45.00€ 
  Duplo Superior..............50.00€ 
  Incluí Pequeno Almoço 
 

 

https://www.google.pt/search?safe=strict&q=residencial+dos+carvalhais+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkxLc7OsNCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwE6bu1DLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwinpI6khMbaAhVhQJoKHbR2DB4Q6BMI0QEwEA
https://www.google.pt/search?safe=strict&q=residencial+dos+carvalhais+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwinpI6khMbaAhVhQJoKHbR2DB4Q6BMI1AEwEQ
https://www.google.pt/search?q=Hotel+dos+carvalhais+Santo+Tirso&oq=Hotel+dos+carvalhais+Santo+Tirso&aqs=chrome..69i57j0.7723j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

