
 

 

CONFERÊNCIA SUPER03 

DIDÁTICA DAS LÍNGUAS Abordagens criativas na aprendizagem da gramática 

Modalidade presencial – 14, 15 e 16 de julho de 2022 – Braga, Portugal 

 

REGULAMENTO 

 

INSCRIÇÕES 

1. As inscrições encontram-se abertas até ao dia 9 de julho de 2022, caso não se atinja antes 

dessa data a capacidade máxima do auditório. 

2. As inscrições são efetuadas online, através do preenchimento do formulário disponível no 

website da Conferência SUPER03. 

3. A inscrição pode enquadrar-se numa das seguintes tipologias: 

a) Associados/as da Casa do Professor (ou familiares registados), com quotização em dia e 

mediante indicação do número de Associado/a. Os não associados/as poderão associar-se à 

Casa do Professor, de modo a beneficiarem da redução de preço aplicável; 

b) Público em geral – professores, educadores, pais e comunidade em geral com interesse na 

temática. 

4. No formulário de inscrição é obrigatório confirmar, no campo indicado, se é Associado/a da 

Casa do Professor. 

5. No ato de inscrição, deve ser efetuada a escolha dos workshops a frequentar, por dia, estando 

estas inscrições limitadas à capacidade da sala. 

6. A inscrição só é válida após pagamento e validação dos dados constantes do formulário. 

7. A não comparência ou desistência não implica a devolução do valor pago, nem permite o 

acesso à certificação. 

8. A inscrição confere acesso ao programa, material da conferência, momentos culturais, coffee 

breaks e certificado. 

9. A Conferência SUPER03, a decorrer nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2022, encontra-se 

acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, na modalidade de curso 

de formação – conferência, em regime presencial, com a duração de 25 horas, relevando efeitos 

para a progressão da carreira docente dos professores dos grupos de recrutamento 110, 120, 

200, 210, 220, 300, 320, 330, 340, 350, 910. 

10. A Casa do Professor pode, a qualquer momento, deixar de aceitar inscrições nas diferentes 

modalidades. 

11. Se o evento vier a ser cancelado pela Casa do Professor, será devolvido o montante pago no 

ato de inscrição. 

 

https://super.casadoprofessor.pt/


 

12. Em caso de adiamento, o/a formando/a terá a sua inscrição garantida para as novas datas 

anunciadas. Se não aceitar a respetiva alteração, poderá usufruir do valor pago, pelo período de 

um ano, após a data de aquisição, num serviço da Casa do Professor. 

 
FUNCIONAMENTO 

1. A Conferência SUPER03 decorre de quinta-feira a sábado, dias 14, 15 e 16 de julho de 2022, 

no Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio, em Braga. 

2. O programa da Conferência SUPER03 inicia às 9:00 do dia 14 de julho e termina às 17:00 do 

dia 16 de julho de 2022. 

2. O secretariado abre às 8:30, pelo que aconselhamos chegar cedo para evitar filas no check-in 

3. O programa poderá sofrer alterações por motivos alheios à Organização. 

4. Os workshops acontecem em paralelo durante a tarde de quinta-feira (dia 14 de julho), e 

manhãs de sexta-feira (dia 15 de julho) e sábado (dia 16 de julho), pelo que todos os 

participantes devem registar a sua presença no workshop onde se encontra registado. 

5. Os participantes que provoquem qualquer tipo de danos nas instalações onde decorre o 

evento ou em materiais expostos nos locais associados à Conferência SUPER03 terão de assumir 

a responsabilidade pelos mesmos. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. A inscrição pressupõe a aceitação integral do presente regulamento. 

2. A participação na Conferência SUPER03 na condição de formando/a, usufruindo do processo 

de certificação para efeitos de progressão na carreira, obedece às condições presentes no 

Regulamento da Formação da Casa do Professor. 

3. A Organização reserva-se no direito de registar som, imagens ou vídeo das atividades, pelo 

que os participantes, ao inscreverem-se, gentilmente cedem os seus direitos sobre estes 

registos, concordando com a respetiva divulgação. 

4. Os casos omissos neste regulamento são decididos pela Organização. 

 

 

Braga, 26/05/2022 


