
 

 

Assunto: Qualifica e Futurália 2017 - Salões de Oferta Educativa, Formativa e Empregabilidade 

 

Lisboa, 6 de março de 2017 

 

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

 

À semelhança dos anos anteriores, a Direção-Geral da Educação (DGE) a Direção-Geral da 

Educação (DGE) vai participar nas exposições Qualifica e Futurália, que decorrerão 

respetivamente entre 16 a 19 de março de 2017 na Exponor e entre 29 de março e 1 de abril 

de 2017 na FIL. 

São seus objetivos: 

• Mostrar boas práticas das escolas do ensino básico e secundário onde estão a ser 

implementados estes ambientes inovadores de ensino e aprendizagem, permitindo aos 

visitantes do stand da DGE uma interação e exploração que permita identificar e esclarecer os 

fatores críticos de sucesso subjacentes; 

• Promover o contacto e exploração de recursos pedagógicos e didáticos inovadores no 

âmbito do processo de ensino e aprendizagem para apoio à comunidade educativa.  

Para mais informação sobre o stand da DGE, consulte o site: 

http://www.erte.dge.mec.pt/feiras-de-educacao-formacao-juventude-e-emprego.  

Nesta conformidade, gostaríamos de poder contar com a vossa presença nesta edição de 

2017, nomeadamente através da participação nas visitas guiadas ao stand da DGE. Para 

participação nestas visitas, os Agrupamentos/Escolas não agrupadas deverão aceder ao link: 

http://area.dge.mec.pt/insc_feiras e formalizar a sua inscrição. 

Dado o horário de funcionamento destes eventos, as inscrições nas atividades (visitas guiadas) 

têm um número limite de participações, aos quais será dado acesso ao stand da DGE de forma 

gratuita, pelo que o registo terá de ser feito com a maior brevidade, sendo a data limite, no 

caso de a inscrição ser para a Qualifica, as 24.00h de dia 13 de março e no caso de a inscrição 

ser para a Futurália, as 24.00h de dia 27 de março.  

A confirmação do registo e participação nas visitas guiadas será feita, por e-mail, junto da 

Direção do Agrupamento de Escolas/Escola não agrupada no dia 14 de março, no caso de a 

inscrição ser para a Qualifica e no dia 28 de março, no caso de a inscrição ser para a Futurália.  

http://www.erte.dge.mec.pt/feiras-de-educacao-formacao-juventude-e-emprego
http://area.dge.mec.pt/insc_feiras


 

 

Para esclarecimentos adicionais, poderão contactar através do correio eletrónico 

dge@dge.mec.pt. 

 

Contamos com a sua presença, 

 

 

 

O Diretor-Geral da Educação 

 

 

 

(José Vítor Pedroso) 
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