Caro(a) Educador(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 Praga, a realizar de
8 a 11 de julho de 2021, sob a designação "Entre a II Guerra Mundial e Guerra Fria".
Esta atividade formativa está acreditada pelo CCPFC, como curso de formação de 26 horas, e releva para
efeitos de progressão em carreira e avaliação de desempenho dos Educadores de Infância, Professores
do Ensino Básico e Secundário e de Educação Especial.
O plano de voos é o seguinte:
Data

Percurso

Companhia

Voo

Saída

Chegada

8 Julho 2021

PORTO / FRANKFURT

LUFTHANSA

LH 1181

06H00

09H40

8 Julho 2021

FRANKFURT / PRAGA

LUFTHANSA

LH 1396

12H10

13H10

11 Julho 2021

PRAGA/ FRANKFURT

LUFTHANSA

LH 1401

18H25

19H35

11 Julho 2021

FRANKFURT / PORTO

LUFTHANSA

LH 1180

21H00

22H45

Preço:
Este Programa tem um custo mínimo de 735€ e máximo de 755€, 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 50 participantes, o valor total a pagar será de 775€ (ou 765€, se incluir
a certificação da formação), e já inclui a deslocação de autocarro entre Aveiro e Porto 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/ZBDK3CDDMpsviCja7
Data limite de inscrição: 30 de novembro de 2020
Anexo: Programa completo da viagem

CFAECAAV

Programa preliminar sujeito a concretização em função do número de adesões

Praga
Entre a II Guerra Mundial e Guerra Fria
8 a 11 de julho de 2021
Cidade mágica: Praga transborda história e cultura. Cidade mágica,
dos palácios, das praças, dos cantos e recantos e das pontes, o
fascínio de uma cidade única! Descubra também a face escondida
de Praga durante a guerra, a sede secreta da resistência de Praga.

1º DIA – ESCOLA - PORTO (AVIÃO) – PRAGA
Em horário a combinar, partida da Escola em autocarro privativo, em direção ao aeroporto
Francisco Sá Carneiro para embarque às 06h00 em voo regular Lufthansa, com destino a Praga,
via Frankfurt. Chegada prevista às 13h10 e transfer em autocarro privativo para o hotel. Início das
visitas ao Museu Kafka. Destaque para a Lennon Wall. Situada na parte nobre de Praga, perto da
Ponte Carlos, o maior cartão postal da cidade, encontra-se um muro colorido, dedicado a John
Lennon. Destaque para a Cidade Velha - a Praça da República, Casa Municipal, Torre do Relógio e
estátua Jan Hus. Jantar em restaurante. Alojamento no Hotel Axa ou similar.

2º DIA – PRAGA
Após o pequeno-almoço, início das visitas à zona alta de Praga: Hradcany ou a zona do Castelo.
Visita à Catedral de S. Vito e destaque para o antigo Palácio Real, a Basílica de S. Jorge e a célebre
Rua do Ouro. Visita ao Mosteiro de Strahov. Almoço em resturante. De tarde, destaque para o
Bairro Judaico, situado ao ao lado da Cidade Velha. É denominado de Josefov, em homenagem ao
Imperador José II que realizou grandes transformações no bairro e derrubou as muralhas do Gueto.
Destaque para o Museu Judaico. Visita às Sinagogas Judaicas e ao Cemitério Judaico, que durante
mais de 300 anos foi o único lugar onde era permitido enterrar judeus em Praga. Alojamento.

3º DIA – PRAGA-LIDICE-PRAGA
Após o pequeno-almoço, continuação das visitas com destaque parav a Casa Dançante e para a
Igreja Ortodoxa dos Santos Cirilo e Metódio, onde sete soldados perderam a vida depois de terem
levado a cabo uma operação para assassinar um oficial alemão, Reich Reinhard Heydrich, a chamada
Operação Antropoide. A cave histórica é agora um memorial. Partida em autocarro privativo para
Lidice, pequena aldeia que foi destruída a 10 de junho de 1942, depois do assassinato de Reinhard
Heydrich, a 27 de maio, posteriormente sob comando de Karl Hermann Frank. Destaque para o
Memorial de Lidice e visita ao Museu. Regresso a Praga. Cruzeiro com jantar a bordo pelo rio Vltava.
Alojamento.

4º DIA – PRAGA (AVIÃO) - PORTO - ESCOLA
Após o pequeno-almoço, continuação das visitas. Destaque para visita ao Museu do Comunismo.
Narra os anos do regime comunista da atual República Checa, desde a implantação do modelo
político em 1948 até à sua queda em 1989, com a Revolução de Veludo. Visita ao Memorial de
Jan Palac. Passagem pela Praça Venceslau. Visita ao Museu Mucha. Em horário a combinar, transfer
em autocarro privativo para o aeroporto, para embarque às 18h25 em voo regular Lufthansa, com
destino ao Porto, via Frankfurt. Chegada prevista às 22h45. Partida em autocarro privativo para a
Escola.

INCLUI:
- Passagem aérea em classe económica em voo regular Lufthansa, Porto/
Frankfurt (duração aproximada de 2h40), Frankfurt/Praga (duração
aproximada de 1h00) e Praga/Frankfurt (duração aproximada de 1h10),
Frankfurt/Porto (duração aproximada de 2h45);
- Todas as taxas de aeroporto, segurança e combustível;
- Uma peça de bagagem de 23kg no porão + uma peça de bagagem na
cabine até 8kg;
- Transfer em autocarro privativo Escola/Aeroporto do Porto/Escola,
Aeroporto/Hotel/Aeroporto e visitas do 3º dia (meio-dia);
- 4 dias/3 noites de alojamento e pequeno-almoço em hotel, em quartos
duplos;
- Meia pensão - 2 jantares + 1 almoço
- Entrada no Museu Kafka, Castelo de Praga, Catedral de S. Vito, Mosteiro
de Strahov, Museu Judaico, Sinagogas, Cemitério Judaico, Memorial e
Museu de Lidice, Cruzeiro no rio Vltava, Museu do Comunismo, Memorial
de Jan Palac e Museu Mucha;
- Bilhetes de elétrico na cidade de Praga;
- Taxas hoteleiras, serviços e Iva;
- Seguro Multiviagens Escolas (assistência, cancelamento, interrupção e
coberturas complemantares COVID-19).
EXCLUI:
- Acompanhamento por Guia Pinto Lopes Viagens;
- 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; eventuais vistos para
participantes não portugueses.

Fim da viagem e dos nossos serviços.
Proposta de 26 de agosto de 2020
Programa a cargo de Pinto Lopes Viagens com o RNAVT n.º 2070
Rua Pinto Bessa, 466, 4300-428 Porto, +351 222 088 098 • Rua Viriato, 1A (Picoas), 1050-233 Lisboa, +351 213 304 168 • plvescolas.com • escolas@pintolopesviagens.com
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