O ensino do Holocausto:

Ação de Curta Duração

As raízes do antissemitismo
e o Holocausto

para Professores (200 e 400)
4 horas

Organizadores:
Direção-Geral da Educação

Mémorial de la Shoah

Curso de formação de professores
Curso de formação de professores

Lisboa
15 horas xxx créditos
Escola Secundária Rainha D. Leonor 15 horas xxx créditos
9 novembro 2018
Organizadores
Organizadores

Direção-Geral da Educação
Direção-Geral da Educação
Mémorial de la Shoah
Mémorial de la Shoah

Programa

Inscrição

14.00

A Direção-Geral da Educação utiliza uma plataforma informática através da
qual será gerida toda a formação que é promovida por esta instituição. Assim,
torna-se necessário que todos os formadores e todos os formandos de
iniciativas de formação da DGE se registem nesta plataforma.

15.00

Abertura

A importância de estudar o Holocausto,

Para o fazerem devem aceder ao seguinte endereço:

Isabel Marques, APH

http://formacao.dge.min-educ.pt

As raízes do antissemitismo europeu
Joël Kotek , Mémorial de la Shoah

16.3018.00

O Holocausto na Europa
Pascal Zachary, Mémorial de la Shoah

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:
·

as perguntas assinaladas com asterisco são de resposta obrigatória;

·
a indicação de um contacto telefónico é obrigatória, pelo que se só tem
telemóvel, deverá 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 (http://formacao.dge.mineduc.pt/#/edition/791504/enroll).

