
                                                                                                                                                                                               
 

 

Exmo. (a) Senhor(a) Diretor(a)/Presidente da CAP 

 

Assunto: Convite - Evento Nacional “Capacitação Digital dos docentes”. 

 

A Direção-Geral da Educação irá dinamizar, no próximo dia 16 de junho de 2021, entre as 17h00 e as 

19h00, o Evento Nacional “Capacitação Digital dos docentes”.  

Com este evento, dirigido a Diretores de Centros de Formação de Associação de Escolas, Embaixadores 

Digitais, Diretores de Agrupamento de Escolas, Equipas de Desenvolvimento Digital, Professores, 

Investigadores e público em geral, pretende-se divulgar alguns dos resultados das ações que têm vindo a 

ser desenvolvidas e promover uma discussão em torno dos desafios da capacitação digital dos docentes. 

Como sabemos, a transformação digital em curso exige o investimento nas pessoas e nas suas 

qualificações, de modo a dar resposta aos desafios atuais e futuros.  

Para que a Escola possa corresponder às exigências deste novo contexto digital, é essencial:  

• criar as condições para a integração transversal das tecnologias nas diferentes áreas curriculares 

dos ensinos básico e secundário, visando a melhoria continua da qualidade das aprendizagens e 

a inovação, bem como o desenvolvimento do sistema educativo;  

• integrar o digital nas práticas profissionais e pedagógicas dos docentes, nas rotinas das escolas, 

de acordo com uma estratégia global de desenvolvimento digital;  

• dar resposta aos desafios e mudanças inerentes a uma transição global, garantido maior 

igualdade e inclusão dos cidadãos.  

Nesse sentido, a Direção-Geral da Educação, em colaboração com os Centros de Formação de Associação 

de Escolas (CFAE), está a implementar o programa de Capacitação Digital das Escolas, que pretende (entre 

outras ações) impulsionar o desenvolvimento de estratégias e metodologias inovadoras com impacto na 

melhoria da qualidade do ensino, nas aprendizagens e nos resultados escolares, constituindo este evento 

uma oportunidade para enriquecer o debate acerca destas questões. 

 

É com todo o prazer que o/a convidamos a assistir a este evento, que será uma boa oportunidade para 

conhecer o trabalho já desenvolvido, bem como os próximos passos, no âmbito da Capacitação digital das 

Escolas.  

Link para inscrições: https://dge-me-pt.zoom.us/webinar/register/WN_Y8Zhz0RMT0OKUBX4piUzog 

 

Mais informações disponíveis em: https://digital.dge.mec.pt/node/137 

https://dge-me-pt.zoom.us/webinar/register/WN_Y8Zhz0RMT0OKUBX4piUzog
https://digital.dge.mec.pt/node/137


                                                                                                                                                                                               
 

Na expetativa de podermos contar com a sua presença.  

 

Gratos cumprimentos,  

                                                               O Diretor-Geral da Direção-Geral da Educação 
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PROGRAMA 

17H00 

 

ABERTURA DA SESSÃO 

João Costa: Secretário de Estado Adjunto e da Educação 

17h15 

PROFICIÊNCIA DIGITAL DOS DOCENTES - ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO CHECK-

IN   

Moderação - Teresa Godinho: Direção-Geral da Educação 

 Margarida Lucas: Universidade de Aveiro 

17H45 

DESAFIOS DA CAPACITAÇÃO DIGITAL DOS DOCENTES 

Moderação – Maria João Horta: Direção-Geral da Educação  

Neuza Pedro: Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua 

José Lagarto: Universidade Católica 

         Felicidade Alves: Agrupamento de Escolas do Barreiro 

         Bernardete Lopes: Embaixadora Digital do CFAE Montijo e Alcochete  

        Teresa Sá: CFAE Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel 

19H00 
ENCERRAMENTO DA SESSÃO 

José Vítor Pedroso: Direção-Geral da Educação 

 

 


		2021-06-07T17:33:54+0100
	José Victor Dos Santos Duarte Pedroso




