Assunto: Qualifica e Futurália 2018 – Salões de Oferta Educativa, Formativa e Empregabilidade

Lisboa, 26 de fevereiro de 2018

Exmo./a Senhor/a Diretor/a do Agrupamento de Escolas/Escola não agrupada

À semelhança dos anos anteriores, a Direção-Geral da Educação (DGE) vai participar na
exposições Qualifica e Futurália que decorrerão, respetivamente, entre 1 e 4 de março de
2018, na EXPONOR - Matosinhos e de 14 a 17 de março de 2018, na FIL – Parque das Nações.
O conceito do Stand DGE tem subjacente o lema “Pensar, Agir, Aprender!”, refletindo a visão
que a DGE sustenta para a Educação no futuro próximo nos domínios do ensino e da
aprendizagem.

São seus objetivos:
•
Promover uma mostra de práticas inspiradoras no âmbito dos Ambientes de
Aprendizagem e Flexibilização Curricular onde são equacionados os papéis dos alunos e dos
professores nas relações que estabelecem no interpretar e agir o currículo.
•
Realizar atividades de ensino e aprendizagem, com recurso a metodologias inovadoras,
centradas nos alunos e que apelam à colaboração, à pesquisa, à comunicação e onde cada
aluno terá oportunidade de aprender, ativamente, sempre que justificável e adequado, com
recurso a tecnologias de informação e comunicação. Os professores serão convocados a
testarem estas metodologias, acompanhando, moderando e orientando os trabalhos dos
alunos, in situ, com o apoio de especialistas que estarão no espaço da DGE.
•
Disponibilizar workshops, exclusivamente para professores, de todas as áreas
disciplinares e ciclos de ensino.

Para
mais
informação
sobre
o
stand
da
DGE,
consulte
o
http://www.erte.dge.mec.pt/feiras-de-educacao-formacao-juventude-e-emprego-0

site:

Consulte também os links da Qualifica 2018, http://qualifica.exponor.pt/pt/ e da Futurália
2018, http://futuralia.fil.pt/.

Gostaríamos de poder contar com a vossa presença no stand da DGE nesta edição de 2018.
Para esclarecimentos adicionais, poderão contactar através do correio eletrónico
feiras@dge.mec.pt.

Contamos com a sua presença,
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