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ACD (Ação de curta duração) 

Ferramentas para ensinar e aprender a distância 
 
Objetivos: 

• Desenvolver as capacidades de selecionar ferramentas e tarefas que promovam o ensino e 
aprendizagem a distância; 

• Construir atividades sustentadas na modalidade de ensino a distância; 
• Fomentar a efetiva utilização das tecnologias no processo de ensino/aprendizagem; 
• Promover a reflexão sobre a implementação de práticas pedagógicas na modalidade de ensino a 

distância. 
 

Dinamizadores responsáveis: Carlos Rodrigues/Jaime Fernandes 
 
Destinatários: Todos os grupos de recrutamento 
 
Datas de realização:  07 de setembro de 2020, das 14h30 às 17h30 
 
Local: Presencial na Sala de Ambientes Colaborativos de Aprendizagem - Escola Básica e Secundária 
de Penalva do Castelo 
 
Os candidatos serão ordenados de acordo com as seguintes prioridades: 

1ª - Docentes a lecionar no AE de Penalva do Castelo; 
2ª - Docentes a lecionar noutras Escolas Associadas ao EduFor; 
3ª - Docentes a lecionar em Escolas não Associadas ao EduFor. 

 
Dentro de cada prioridade os candidatos são ordenados por ordem de inscrição. 

 
Inscrições: Gratuitas e exclusivamente on-line, em www.edufor.pt, até dia 03/09/2020, no máximo 
de 20 formandos.  
 

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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