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REGtÃo euróHomn DA MADETRA
GOVERNO REGIONAL

SEcRETARIA REGIoNAL DE EDUcAçÃo, ctÊltctR E TEcNoLoGtA
DrREçÃo REGToNAL DE EDUcAçÃo

Ex.mo/a. Senhor/a, Presidente do Conselho Executivo/ Diretor/a do
Estabelecimento de Ensino,

Decorrente da situação pandémica vivida na Região Autónoma da Madeira, bem

como em todo o território nacional que levou as autoridades regionais e nacionais

competentes suspenderem as atividades letivas, não letivas e de componente de apoio à

família, de caráter presencial, desde L6 de março de 2020 e colocaram todas as crianças e

alunos dos estabelecimentos de educação e ensino na modalidade de ensino e

aprendizagem não presencial, a distância.

Conscientes dos constrangimentos e limitações que este desafio gerou no seio das

comunidades de aprendizagem e na perspetiva de empoderar os docentes de conceitos,

ferramentas e respostas para fazer face a este tipo de situação, a Direção Regional de

Educação promove, no âmbito da implementação do ensino a distância, um Curso de

Formação destinado a educadores e professores de todos os níveis de educação e

ensino, a decorrer entre os dias 29 de junho a 31 de julho de 2O2O, perfazendo um total
de 25 horas de formação validado pela Direção Regional de Educação para efeitos de

progressão na carreira docente.

A modalidade da formação será E-Learning, através da Plataforma Microsoft Teams

e a formadora será a docente Marlene Lira.

As temáticas propostas são as seguintes

Pressupostos do ensino a distância; estratégias de ensino, adaptadas ao ensino a

distância; instrumentos de avaliação em contexto de ensino a distância; articulação

curricular fundamental em ensino a distância.
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SEGRETARTA REGTONAL DE EDUCAçÃO, CtÊNCA E TECNOLOGTA
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O Guião do curso e cronograma seguem em anexo

Os interessados poderão efetuar a sua inscrição, através do formulário disponível

até 24 de junho de 2O2Q, no seguinte link:

https://forms.office.com/Paoes/ResoonsePaqe,asox?id=boXYTcRCZk6U0SwtEB-

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

haota
'lMarco Pau

w

lo Ramos Gomes)
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