16 fevereiro de 2018

sexta-feira, 17h00 – 20h00

Professores e alunos do séc XXI
Aprendizagem por Inquiry e Interdisciplinaridade

A PLATON pretende proporcionar aos professores e às
comunidades escolares uma estrutura de formação de
professores coerente que atualizará as suas práticas de ensino.
Em particular, a PLATON tem como objetivo oferecer um
quadro de formação aberto e inovador aos professores dos
diferentes ciclos do ensino básico ao secundário, que se
desenvolve sobre diferentes eixos, nomeadamente através de:
• Promover abordagens de ensino centradas no aluno, como a metodologia das Ciências da
Educação Baseada em Inquérito (IBSE), de modo a facilitar a abordagem por parte dos
professores face ao desempenho insuficiente em competências básicas de matemática, ciência
e literacia linguística, além de melhorar efetivamente as capacidades de res
olução de problemas
dos alunos.

Venha conhecer estes e outros projetos. Participe ….
Dinamizadora: Rosa Doran, astrónoma com uma especialização em ensino das ciências.
Destinatários: Docentes de todos os níveis de ensino.
Inscrições: Gratuitas e exclusivamente on-line, até às 12h00 de 14/02/2018.
Os candidatos serão ordenados de acordo com as seguintes prioridades:
1. Docentes a lecionar nas Escolas Associadas ao EduFor;
2. Docentes a lecionar em Escolas não Associadas ao EduFor.
Dentro de cada prioridade os candidatos são ordenados por ordem de inscrição.

Local: EduFor Innov@tive Classroom Lab - Escola Secundária Felismina Alcântara, Mangualde
Nota: Para os docentes, esta ação de curta duração poderá ser reconhecida e certificada pelo EduFor.
As ações de curta duração certificadas relevam, nos termos do n.º 1 do artº 3º do despacho nº 5741/2015 de 29/05, para os efeitos
previstos no Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário.

Mais informações e inscrições em www.edufor.pt
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