nto: Apoio Tutorial
T
Especcífico ‐ ano leetivo 2016/1
17
Assun

Lisboa, 11 dee abril de 20
017
Exmo
o/a. Senhor/aa Diretor/a,

Despacho No
ormativo n.º 4‐A/2016, a Direção‐Ge
eral da
Nos ttermos do deefinido no arrt.º 12.º do D
Educaação, em co
olaboração com a Escoola de Psicollogia da Universidade ddo Minho, está
e
a
impleementar um
m plano forrmativo com
m o objetivvo de apoia
ar, esclareceer e desenvvolver
comp
petências, caapacitando os professo res‐tutores que irão exxercer funçõões no âmbiito da
medida de Apoio Tutorial Esp
pecífico.
Nestee contexto, informa‐se que
q já se enncontram ab
bertas as insscrições paraa a 3ª edição dos
curso
os infra:



Curso onlinee de formaçã
ão livre – Maassive Open Online Course (12h);
Curso onlinee de formaçã
ão acreditaddo (25h);

Para a inscrição no Curso on
nline de form
mação acred
ditado, as Direções dos A
Agrupamenttos de
Escolas deverão aceder
a
ao lin
nk http://areea.dge.mec.p
pt/tutoria‐moodle e form
malizar a inscrição
dos p
professores‐ttutores, num
m máximo dee dois por Agrupamento.
As insscrições são limitadas e serão
s
confirm
madas via co
orreio eletrón
nico por ordeem de chega
ada.
Este ccurso terá o seu início, previsivelmennte, no dia 2 de maio de 2017.
Para a inscrição no
n Curso online de form
mação livre, as
a Direções dos
d Agrupam
mentos de Escolas
deverrão aceder ao link htttp://area.dgee.mec.pt/tuttoria‐mooc e formalizarr a inscrição
o dos
profeessores‐tutorres, num máximo de dezz por Agrupamento.
Os docentes insccritos neste curso irão receber um
m email contendo inforrmações sob
bre os
passo
os a seguir paara completa
arem a sua innscrição no curso
c
supra.
Este ccurso terá o seu início, previsivelmennte, no dia 2 de maio de 2017.
Para
informaçções
adiccionais,
apoio
o.tutorial@dge.mec.pt.

ppoderá

contactar‐noss

atravéss

C
Com os melhores cumprimentos,

O Direetor‐Geral daa Educação
José Vitor dos Santos
Duarte Pedroso
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