Exmo. (a) Senhor(a) Diretor(a)/Presidente da CAP
Lisboa, 14 de maio de 2020
Assunto: 2ª edição da “Formação para a Docência Digital e em Rede” – Universidade
Aberta/DGE

Vamos avançar com a 2ª edição da “Formação para a Docência Digital e em Rede”, no âmbito
de uma parceria entre a Direção-Geral da Educação e a Universidade Aberta, nos seguintes
termos:
Com o objetivo de apoiar as escolas ao nível do desenvolvimento do ensino a distância, num
momento em que as atividades letivas presenciais se encontram ainda parcialmente suspensas,
a Universidade Aberta (UAb), em colaboração com a Direção-Geral da Educação (DGE),
disponibiliza a 2ª edição da Formação para a Docência Digital e em Rede, dirigida
especificamente aos Diretores/Presidentes de CAP que não participaram na 1ª edição e
extensível a mais dois professores por escola que, preferencialmente, desempenhem funções
de liderança intermédia. Para as escolas/agrupamentos que já participaram na 1ª edição
abrimos três novas vagas.
Consideramos que será do maior interesse que os docentes que vieram a ser indicados para a
formação pelos respetivos Diretores sejam membros do Conselho Pedagógico da Escola /
Agrupamento.
Tendo por base o Roteiro - 8 Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino a Distância
(E@D) nas Escolas, pretende-se, assim, apoiar as escolas ao nível do desenvolvimento de
metodologias de ensino a distância, através de uma formação assíncrona de natureza teóricoprática, com um total de 25h, e que decorrerá durante 3 semanas, entre 28 de maio e 18 de
junho de 2020.
Ao longo das três semanas de formação, serão desenvolvidos os seguintes temas:
I – Educação e Comunicação Online e Modelos Pedagógicos Virtuais (8 horas)
II – Plataformas e Tecnologias Digitais Online (8 horas)
III – e-Atividades de Aprendizagem e Avaliação Digital (9 horas)
A formação em apreço está acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação
Contínua (CCPFC).

Convidamos todos os Diretores/Presidentes de CAP que ainda não realizaram esta formação a
participar, bem como a designar dois professores, até ao próximo dia 20 de maio, através do
preenchimento do seguinte formulário:

https://area.dge.mec.pt/formacaodocenciadigital
Posteriormente, serão contactados pela Universidade Aberta no sentido de efetivarem a
inscrição.

Com os melhores cumprimentos,
O Diretor-Geral da Educação
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