Caro(a) Professor(a)
Dando continuidade ao projeto iniciado em 2018/2019 subordinado ao tema do Holocausto, o CFAECAAV
disponibiliza no presente ano 2020/2021 uma atividade formativa com deslocação a Cracóvia, a realizar
de 15 a 18 de julho de 2021, sob a designação "O Holocausto: História, Identidade e Memória".
Esta atividade formativa está acreditada pelo CCPFC, como curso de formação de 30 horas, e releva para
efeitos de progressão em carreira e avaliação de desempenho dos Professores do Ensino Básico e
Secundário e de Educação Especial.
O plano de voos é o seguinte:
Data

Percurso

Companhia

Voo

Saída

Chegada

15 Julho 2021

LISBOA / MUNIQUE

LUFTHANSA

LH 1781

06H15

10H15

15 Julho 2021

MUNIQUE / CRACÓVIA

LUFTHANSA

LH 1622

11H25

12H40

18 Julho 2021

CRACÓVIA / FRANKFURT

LUFTHANSA

LH 1369

18H55

20H30

18 Julho 2021

FRANKFURT / LISBOA

LUFTHANSA

LH 1172

21H30

23H40

Preço:
Este Programa tem um custo mínimo de 695€ e máximo de 720€, dependendo do número de
participantes.
Ao valor do Programa acresce a importância de 40€ por participante para pagamento ao guia/formador,
e mais 10€ caso o docente pretenda realizar a formação certificada.
Assim, prevendo-se um mínimo de 55 participantes, o valor total a pagar será de 735€ (ou 745€, se incluir
a certificação da formação), e já inclui a deslocação de autocarro entre Aveiro e Lisboa e o regresso a
Aveiro.
O pagamento será concretizado através de um sinal após a confirmação de seleção, seguido de prestações
mensais a acordar com a agência de viagens.
Critérios de seleção de participantes:
O máximo de participantes é de 60, e os critérios de seleção (se for o caso) são os seguintes:
1º - Docentes em efetividade de funções nas escolas associadas do CFAECAAV, por ordem de inscrição.
2º - Docentes em efetividade de funções em escolas não pertencentes do CFAECAAV, por ordem de
inscrição.
Participação de não docentes:
São admitidos acompanhantes de docentes (idade mínima de 18 anos) se ficarem vagas por preencher
após a seleção dos docentes.
Inscrições:
As inscrições são feitas online, através do preenchimento do formulário eletrónico do CFAECAAV,
disponível no seguinte link: https://forms.gle/QyunQiQwpDKPG4Lh6
Data limite de inscrição: 30 de novembro de 2020
Anexo: Programa completo da viagem

CENFORMA - Centro de Formação de Montijo e Alcochete
Programa preliminar a concretizar de acordo com o número de adesões

CRACÓVIA
15 a 18 de julho de 2021
1º Dia - LISBOA (AVIÃO) - CRACÓVIA
Comparência no aeroporto de Lisboa para embarque em voo regular Lufthansa às
06h15 com destino a Cracóvia, via Munique. Chegada prevista às 12h40 e transfer
em autocarro privativo até ao hotel. Almoço. Início das visitas com destaque para o
quarteirão Judeu de Kazimierz. Visita às Sinagogas Stara, Remuh e Cemitério. Visita
interior ao Museu Judaico Galicia. Alojamento em hotel 3*.
2º Dia - CRACÓVIA - WIELICZKA - CRACÓVIA
Após o pequeno-almoço, início das visitas com acompanhamento de guia local,
ao centro histórico/monumental da antiga capital polaca, onde estudou o Papa
João Paulo II: Gueto de Cracóvia, Farmácia de Tadeusz Pankiewicz “Pod Orlem” e
Museu da Fábrica de Oskar Schindler. Almoço. Partida em autocarro privativo para
Wieliczka. Visita às mais antigas minas de sal do mundo, com os seus intermináveis
túneis, lagos e capelas com esculturas de sal. Regresso a Cracóvia. Alojamento.
3º Dia - CRACÓVIA - AUSCHWITZ / BIRKENAU - CRACÓVIA
Após o pequeno-almoço, saída para Auschwitz, em autocarro privativo. Visita
guiada ao campo de concentração de Auschwitz e Birkenau que funcionou entre
14 de Julho de 1940 e 27 de Janeiro de 1945. Construido pelos nazis durante a
ocupação da Polónia durante a II Grande Guerra, triste testemunho do assassinato
de mais de 1 milhão de pessoas de diversas nacionalidades, maioria judeus.
Considerado Património da Humanidade da UNESCO. Almoço. Regresso a Cracóvia.
Alojamento.
4º Dia - CRACÓVIA (AVIÃO) - LISBOA
Após o pequeno-almoço, continuação das visitas com destaque para Catedral
de Wawel e para a Praça do Mercado. Visita à Sinagoga Tempel. Em horário a
combinar, transfer em autocarro privativo para o aeroporto de Cracóvia para
embarque em voo regular Lufthansa às 18h55 com destino a Lisboa, via Frankfurt.
Chegada prevista às 23h40.

Fim da viagem e dos nossos serviços.

Proposta de 27 de agosto de 2020

PREÇO POR PESSOA
675 €
680 €
690 €

Mínimo 55 participantes		
Mínimo 50 participantes
Mínimo 45 participantes

INCLUI:
- Passagem aérea em classe económica em voo regular Lufthansa, Lisboa/
Munique (duração aproximada de 3h00), Munique/Cracóvia (duração
aproximada de 1h15) e Cracóvia/Frankfurt (duração aproximada de
1h35), Frankfurt/Lisboa (duração aproximada de 2h10);
- Todas as taxas de aeroporto, segurança e combustível;
- I peça de bagagem no porão até 23kg + 1 item da bagagem de cabine até
8 kg;
-Transfer em autocarro privativo Aeroporto/Hotel/Aeroporto e visitas do
2º(meio-dia) e 3º dia;
-Guia local falando português ou espanhol para visitas do 2º dia (meiodia) e 3º dia;
- 4 dias / 3 noites de alojamento e pequeno-almoço em hotel 3*, em
quartos duplos;
- Meia pensão - (3 almoços);
-Entrada nas Sinagogas Stara e Remuh, Museu Judaico Galicia, Farmácia
“Pod Orlem”, Museu da Fábrica de Schindler, Minas de Sal de Wieliczka,
Campo de Concentração de Auschwitz e Birkenau, Catedral de Wawel e
Sinagoga Tempel;
- Taxas hoteleiras, serviços e Iva;
- Seguro Multiviagens Escolas (assistência, cancelamento, interrupção e
coberturas complementares COVID-19)
EXCLUI:
- Acompanhamento por nosso representante;
- Bebidas às refeições (exceto água);
- Extras de caráter particular e tudo o que não estiver mencionado como
incluído.
NOTAS:
-A reserva das visitas está sujeita à disponibilidade dos monumentos/
atrações. Qualquer alteração, será efetuada sem descaracterizar o
programa da viagem;
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
-Cartão de Cidadão ou Passaporte válidos e eventuais vistos para
participantes não portugueses;

Programa a cargo de Pinto Lopes Viagens com o RNAVT n.º 2070
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