
s. R.

REGÁO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGTONAL DE EDUCAçÃO, CtÊNCA E TECNOLOGTA
DrREçÃO REGTONAL DE EDUCAçÃO

Ex.mo/a. Senhor/a, Presidente do Conselho Executivo;

No âmbito da iniciativa Apps for Good, a Direção Regional de Educação (DRE) vem
convidá-lo/a a integrar um programa internacional que a DRE apoia desde 2018, com
resultados práticos visíveis e de grande impacto tanto em alunos como em professores.

Se está interessado/a em estimular os seus alunos para causas sociais ao mesmo
tempo que desenvolvem competências digitais em ambiente de projeto, o Apps for Good
proporciona a todos os professores os conteúdos necessários, através de uma formação
acreditada e de uma plataforma online, enquadrada numa metodologia simples e adaptável
a diversos modelos de implementação curricular. O programa culmina numa competição
regional e nacional.

Quem pode participar?
Professores de todas as áreas disciplinares
- Recomenda-se a participação de pelo menos 2 professores por escola de diferentes

grupos disciplinares. Não sendo obrigatório, a experiência de implementação indica que o
trabalho colaborativo entre professores maximiza o apoio dado aos alunos nas diversas áreas
que integram o programa,

Alunos
- Alunos a frequentar entre o 5.e e o L2.s ano de escolaridade;
- Com ou sem conhecimentos em programação.

lnscrições
lnscreva-se, até ao dia 21 de setembro de 2020, através do formulário disponível em:
https://www.a ppsforgood.org. pt/l nscricaoEscola/

Ao participar no Apps for Good a sua escola passa afazer parte de uma comunidade
que já conta com 448 escolas, 1133 professores e 13080 alunos em Portugal.

Atendendo à situação da COVID -L9, a participação neste projeto, deve ter em conta
a alínea c), do n.e 3, do ofício circularda DRE n.s 5.0.0-078/2O2O,de2L/07.
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Assunto: Apps for Good
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Flexibilidade Curricular I Educação para a Cidadania I Perfil dos alunos à saída da

escolaridade obrigatória :

Complementarmente, e dada a sua natureza e objetivos, o Apps for Good está alinhado
para responder aos desafios da flexibilidade curricular, porque permite uma abordagem
interdisciplinar; e da Educação para a Cidadania, por se focar em soluções que abordam os

temas consagrados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e por

permitir abordagens.
A abordagem pedagógica Apps for Good promove, ainda, o desenvolvimento de

competências associadas ao referencial do perfil dos alunos à saída da escolaridade
obrigatória.

Para obter mais informações sobre o programa e conhecer as últimas edições, poderá

aceder aos seguintes endereços eletrónicos:

http ://www. a p psfo rgood. org
https ://cd i.org. pt/ap ps-for-good

https ://www.face boo k.co m/cd i portu ga I

Para esclarecimentos adicionais pode consultar a equipa do Apps for Good Portugal
através do en dereço: mati ld e.bu isel @cd i.org. pt ou 9254539 47 .

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

(Marco Paulo Ramos Gomes)
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