
 
A partir de 18 de Maio de 2020, são retomadas as atividades letivas presenciais: 11.º e 12.º anos, 2.º e 3.º anos 

dos cursos de dupla certificação do ensino secundário. 

Todas as medidas deverão ser acompanhadas de condições específicas de funcionamento, incluindo regras de 

lotação, utilização de equipamentos de proteção individual, agendamento e distanciamento  

físico que acrescem às condições gerais para o levantar de medidas de confinamento. 

Pode ler informações específicas aqui.  

 

Considerando o atual contexto de ensino e aprendizagem, a Direção-Geral da Educação promove 

seis webinars com diversos convidados, especialistas em temáticas que se prendem com a utilização  

ética e segura do ensino a distância. Os webinars, com a duração de 30 minutos, decorrem  

à 3.ª feira, a partir das 17h, de forma síncrona, via plataforma Zoom.  

Para mais informações, veja aqui.  

 

 

 

 

A Direção-Geral da Educação disponibiliza, na sua página eletrónica, um conjunto de faq´s relativas ao ensino 

básico e ao ensino secundário, designadamente sobre provas de equivalência à frequência e  

exames nacionais. Pode aceder aqui. 

 

No site https://apoioescolas.dge.mec.pt/ encontram-se disponíveis: 

 Aulas de Alemão (3º ciclo), Aprendizagens Essenciais trabalhadas e sugestões de atividades a 

desenvolver em cada aula. Pode aceder aqui.  

 9 Princípios orientadores para acompanhamento dos alunos que recorrem  

ao #EstudoEmCasa. Aceda ao documento aqui. 

 Questões Frequentes sobre o #EstudoEmCasa: Ler aqui. 

 

 

 

 
 

As potencialidades do Moodle são imensas. O roteiro que se segue disponibiliza  

aos professores algumas orientações simples para a utilização desta plataforma,  

num contexto de ensino a distância. 

Pode ler o roteiro aqui. 
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Webinars DGE - Segurança no Ensino a Distância 

 

DGE - Perguntas Frequentes (FAQ'S) 

 

a 

Orientações - Regresso às aulas em regime presencial 

 

a 

# EstudoEmCasa 

MOODLE na Educação a Distância 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/dgeste_-_regresso_aulas_em_regime_presencial_11_e_12_anos_de_escolaridade_e_2_e_3_anos_dos_cursos_de_dupla_certificacao_do_ensino_secundario.pdf
https://apoioescolas.dge.mec.pt/node/912
https://www.dge.mec.pt/perguntas-frequentes-faqs
https://apoioescolas.dge.mec.pt/
https://estudoemcasa.dge.mec.pt/alemao/3o-ciclo
https://apoioescolas.dge.mec.pt/sites/default/files/2020-04/Escolas%23EstudoEmCasa.pdf
https://apoioescolas.dge.mec.pt/node/810
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/moodle_na_educacao_a_distancia.pdf


  

 

Wie wollen wir zukünftig in Europa reisen, ohne die Umwelt stark zu belasten?  

Was können wir konkret tun gegen steigende C02-Emissionen?   

Wie können wir europaweit ein Bewusstsein schaffen für verantwortungsvolle Mobilität? 
 

Mit diesem Wettbewerb zeigt das Goethe-Institut, dass das Reisen auch in diesen Zeiten möglich ist – zunächst 

konzeptionell, später ganz real.                                                                                                                                    

 

 

                                   

                           

 

 

 

 
Wie kann man mitmachen? Erfahren Sie hier. 
 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

O Conselho Nacional de Educação disponibiliza o Roteiro para guiar a resposta educacional à Pandemia da 

COVID-19 de 2020 para consulta. 

Este documento, da autoria de Fernando Reimers, de Harvard, e Andreas Schleicher,  

da OCDE, identifica uma checklist de 25 pontos para uma resposta educacional  

à Pandemia da COVID-19. 

 

  

 

Nos passados meses de Março e Abril, o Centro de Economia da Educação da Faculdade de Economia da 

Universidade Nova de Lisboa (Nova SBE) esteve a recolher informação junto de professores para perceber 

como a experiência de ensino a distância se encontra a decorrer. 

Aqui pode ler os resultados desse trabalho. 
 

Agora existe um segundo inquérito que pretende medir a forma como está a decorrer esta experiência do 

ensino a distância ao longo do 3º período. Os investigadores envolvidos na recolha destes dados asseguram a 

total confidencialidade e proteção da informação reportada, garantindo que esta será apenas divulgada de 

forma agregada e nunca de forma individualizada por professor ou por escola.  
 

Participe, este inquérito está disponível através do link: https://bit.ly/2YA51p9.  

Para qualquer questão que subsista, o contacto é possível através  

do e-mail: economicsofeducation@novasbe.pt. 

 

 

 

Am 9. Mai 2020 feiern wir das 70-jährige Bestehen unserer europäischen Union.  

Der Europatag erinnert uns jedes Jahr wieder, wie lange wir schon in Frieden und Einheit leben. 

 

Links zum Thema: 

1.  Schumann Erklärung 

2. Die EU – eine Folienpräsentation (auch auf portugiesisch) 

 
Einen schönen Europatag 2020! 

 

 

 

#oekoropa -  Wettbewerb - Goethe-Institut 

 

 

Conselho Nacional de Educação 

 Teams: 3 bis 4 Schüler*innen 

 Alter: 16 - 19 Jahren 

 Einsendeschluss: 01. Oktober  2020 

      - Unvergessliche Erlebnisse  

      - Attraktive Preise  

 

Inquérito sobre ensino a distância 

 

 

 

9. Mai - Europatag 

 

 

 

https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/oek.html
https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/oek.html#i6559307
http://www.cnedu.pt/pt/noticias/internacional/1541-roteiro-covid-19
http://www.cnedu.pt/pt/noticias/internacional/1541-roteiro-covid-19
http://www.cnedu.pt/content/noticias/internacional/resumo-portuguesCOVID19.pdf
https://kc-economics-of-education.github.io/ensino-distancia-resultados/
https://bit.ly/2YA51p9
mailto:economicsofeducation@novasbe.pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_de
https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_de
https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_pt


 

Apoie a APPA – atualize as quotas ou inscreva um/a amigo/a! 

ATUALIZE A SUA QUOTA 

Quota anual: 25 euros (ano letivo) 

Transferência para o NIB: 0010 0000 0248 7710 0015 1 

Em caso de dúvida, ligue-nos: 225 103 962 / 917 899 996 ou envie um email para appa.alemao@gmail.com 

 

  
 

 O Socrative  - http://www.socrative.com/ - é uma aplicação simples de elaboração de questionários 

(preparação de testes, quizzes, etc.) que pode ser usada a distância para receber feedback da aprendizagem 

do aluno em tempo real. Através de um sistema de perguntas e respostas, o professor pode recolher as 

respostas dos alunos, percebendo melhor a sua compreensão relativamente aos temas em estudo. Com esta 

ferramenta, o professor pode controlar o tempo de duração de um teste. Pode, por exemplo, deixá-lo vários 

dias disponível para os alunos. Os testes também podem ser partilhados entre professores. 

O Socrative permite obter relatórios dos testes realizados pelos alunos. Fornece três tipos de relatório: 

um pdf individual, um pdf da turma e uma grelha em Excel com os resultados de toda a turma. 

 

 Mentimeter - https://www.mentimeter.com/ - plataforma online que pode dar apoio à avaliação formativa, com 

recolha de dados em tempo real (as apresentações podem ter perguntas, jogos, sondagens, 

questionários, slides, imagens, gifs e muito mais). 

 

 Kahoot  - https://kahoot.com/: semelhante aos anteriores, as apresentações permitem a utilização de vídeos. 

 

 O Quizizz  - https://quizizz.com/, semelhante aos anteriores, permite que os professores escolham e adaptem 

um questionário existente. 

 
 

  

DAF-THEMENTREFF 
Programm 2020 

 

 8. Mai - Österreichische Landeskunde im DaF-Unterricht (Magdalena Schmölzer) 
              (findet exklusiv im Online-Format von 16.30 - 18 Uhr statt)     
 

 5. Juni - Musik im DaF-Unterricht (Susanne Eichenhofer) 
                           (findet exklusiv im Online-Format von 15 - 18 Uhr statt)    
 

 25. September - „Anders als immer“ – Projekte im DaF-Unterricht (Alcina Viana/Beate Weber) 
 

 27. November - Advent und Weihnachten im DaF-Unterricht (Ursula Kuhlmann) 

 
Die Workshops finden jeweils freitags von 15.30 – 18.30h statt. 

Die Teilnahme ist gratis und nur über Voranmeldung möglich. 
 

 

Anmeldung "DAF-THEMENTREFF" 2020 
 

  

Exemplos de plataformas e ferramentas digitais a utilizar para apoio à AVALIAÇÃO 

 

 

 

"Bis bald! Bleiben sie gesund und achten Sie aufeinander!" 

Goethe-Institut Portugal: Fortbildungsreihe für DaF-Lehrende 

 

 

 

mailto:appa.alemao@gmail.com
http://www.socrative.com/
https://www.mentimeter.com/
https://kahoot.com/
https://quizizz.com/
https://www.goethe.de/ins/pt/de/spr/unt/for/dat/t20.html

