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OsMOOC na Formação

Contínua de Professores: 
Questões, Desafios e 

Respostas

Inscrição gratuita com 
registo requerido 

ENTIDADES PARCEIRAS:

ORGANIZAÇÃO: 

OBJETIVOS: 

O presente evento pretende:

i. estimular a reflexão e a discussão aberta 
em torno de novos formatos formativos 
no contexto da formação contínua de 
professores, explorando o conceito de 
Massive Open Online Courses (MOOC) 
como resposta em grande escala às 
necessidades atuais na área do 
desenvolvimento profissional docente,

ii. partilhar experiências formativas em 
formato massivo no contexto da formação 
contínua de professores, realizadas 
nacional e internacionalmente,

iii. apresentar o estudo piloto que se procura 
estabelecer para análise da viabilidade 
dos MOOC como novo formato de ação 
de formação contínua de professores, 
analisando-se riscos e vantagens na 
acreditação e creditação desta 
modalidade formativa.

DESTINATÁRIOS: 
Entidades envolvidas na formação 
contínua de professores, Formadores de 
Professores, Professores, Investigadores na 
área da Educação.



OsMOOC na Formação

Contínua de Professores: 

Questões, Desafios e 

Respostas

Inscrição gratuita com 
registo requerido 

ENTIDADES PARCEIRAS:

ORGANIZAÇÃO: 

PROGRAMA

10h30 Abertura
João Costa, Secretário de Estado Adjunto e da Educação 
Leandro S. Almeida, Presidente IE UMinho
Rui Trindade, Presidente CCPFC 

11h00
Conquistas e ambições no domínio da formação contínua de 
professores em Portugal: o que foi e o que precisa ser
Manuela Esteves, IE ULisboa

11h40 
EUN teacher Academy MOOCs: numbers of Portuguese 
teachers’ involvement
Benjamin Hertz, European Schoolnet

12h15
MOOC em Portugal: dados da Iniciativa Portuguesa 
‘Plataforma Nau’ relativamente à formação de professores
Pedro Cabral, FCCN

13h00- 14h30 Almoço

14h30
MOOC na formação contínua de professores em Portugal: 
Reflexão sustentada por casos práticos
Carla Lourenço, DGE 

Impacto no desenvolvimento profissional no âmbito dos 
MOOC, na perceção dos professores
Fernanda Ledesma, ANPRI

Garantia da qualidade em MOOC na formação contínua de 
professores: Elementos críticos e possibilidades
Flávia Vieira, IE UMinho

15h45
Apresentação do Projeto-Piloto MOOC na formação 
contínua de professores
Neuza Pedro, CCPFC 

16h30 Espaço para resposta a questões 

17h00 Encerramento


