Lisboa, 10 de julho de 2020

Assunto: Apps for Good 7.ª Edição 2020-21 – Participe!

Exmo/a. Sr/a. Diretor/a,

No âmbito da iniciativa Apps for Good, a Direção-Geral da Educação (DGE) vem convidá-lo/a a integrar
um programa internacional que a DGE apoia desde 2014, com resultados práticos visíveis e de grande
impacto tanto em alunos como em professores VER AQUI. Ao participar no Apps for Good, a sua escola
passa a fazer parte de uma comunidade que, em Portugal, já conta com 448 escolas, 1133 professores e
13080 alunos.

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 disponibiliza 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. Os
conteúdos que oferece podem ser aplicados num modelo presencial ou em b-learning. O programa
culmina numa competição regional e nacional. VER VÍDEO

O programa está acessível a todos os alunos – do 5.º ao 12.º ano de escolaridade – e a professores de
diferentes grupos de recrutamento, que poderão trabalhar de forma colaborativa, maximizando o apoio
dado aos alunos, nas diversas áreas que integram o programa.

O Apps for Good está alinhado para responder aos desafios da flexibilidade curricular, porque permite
uma abordagem interdisciplinar, e da Educação para a Cidadania, ao focar-se em soluções que abordam
os temas consagrados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e por permitir
abordagens diversificadas, tendo em conta os referenciais da DGE. A abordagem pedagógica Apps for
Good promove, ainda, o desenvolvimento de competências associadas ao referencial do Perfil dos Alunos
à Saída da Escolaridade Obrigatória.

Inscrições
Inscreva-se através do formulário disponível em https://www.appsforgood.org.pt/InscricaoEscola/
até ao dia 21 de setembro de 2020.

Para obter mais informações sobre o programa e conhecer as últimas edições, poderá aceder aos
seguintes endereços eletrónicos:
http://erte.dge.mec.pt/apps-good
https://cdi.org.pt/apps-for-good/
https://www.facebook.com/cdiportugal

Para esclarecimentos adicionais, pode consultar a equipa do Apps for Good Portugal através do endereço:
matilde.buisel@cdi.org.pt ou 925453947.
Com os meus melhores cumprimentos,

O Diretor-Geral da Direção-Geral da Educação

