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5 abril
9.00

6 abril
Abertura
9.30

9.30

Combater os preconceitos raciais
Fabrice Teicher

As raízes do antissemistismo e a Shoah na
Europa
Georges Bensoussan

Ateliê pedagógico

11.15

Outros genocídios e atrocidades de massa
Iannis Roder

11.15

Os judeus e a Shoá: resistência, trauma e
memória
Jochen Oppenheimer

12.45

12.45

Almoço livre

14.15

As violências do colonialismo
Delphine Boissarie

Almoço livre
16.00

14.15

Os Direitos Humanos. Contexto e Evolução
Cláudia Pedra, DGE

16.00

Ateliê pedagógico

Antissemistismo e redes sociais
Fabrice Teicher

Refugiados à procura de abrigo: refugiados
judeus em Portugal na II Guerra Mundial,
refugiados na Europa do séc. XXI
Manuel Loff

Inscrição

7 abril
9.00

Ateliê pedagógico

Discriminação contra os Roma
Jacques Olivier David
10.30

A Direção-Geral da Educação utiliza uma plataforma informática através da qual
será gerida toda a formação que é promovida por esta instituição. Assim, tornase necessário que todos os formadores e todos os formandos de iniciativas de
formação da DGE se registem nesta plataforma.
Para o fazerem devem aceder ao seguinte endereço:
http://formacao.dge.min-educ.pt

Ateliê pedagógico

Lutar contra as teorias do complô
Marini Bambi

Uma vez no site do portal, deve escolher o menu Conta e a opção Registo de
Formando e preencher o formulário eletrónico a que têm acesso, tendo em
conta que:
·

12.00

Encerramento

as perguntas assinaladas com asterisco são de resposta obrigatória;

·
a indicação de um contacto telefónico é obrigatória, pelo que se só têm
telemóvel, deverão repetir a indicação do seu número nos campos Telefone e
Telemóvel.
No final do preenchimento do formulário eletrónico, deve pressionar o botão de
Registar, sendo-lhe apresentada a seguinte mensagem:
Registo efetuado com sucesso! Por favor verifique o seu email para confirmar a
conta.
Deverá verificar a sua caixa de correio eletrónico e ‘clicar’ na hiperligação que lhe
foi enviada para ativar a sua conta, sendo reencaminhado de volta para o site da
formação e mostrada a informação de confirmação de registo bem sucedido:
Utilizador ativado com sucesso. Por favor entre no sistema.
Uma vez registado na plataforma de formação da DGE os formandos podem
proceder à sua inscrição na ação de formação selecionando o respetivo código e,
seguidamente, a opção Inscrever

