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MAIS ARTIGOS DE EMPREGO
Trabalhadores da Groundforce fazem
nova greve, com manifestação, no dia
31

A Universidade do Porto acaba de lançar o seu primeiro MOOC
(Massive Online Open Course) na plataforma digital MiríadaX, que
permite que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo,
frequente esta formação, com gestão própria de horários e de forma
gratuita.

Nova plataforma avalia bemestar e
saúde dos trabalhadores
portugueses

PATRÍCIA SUSANO FERREIRA | PFERREIRA@DESTAK.PT

Estagiários integrados no mercado
de trabalho diminuiram em 2014

Intitulado “As alterações climáticas nos media escolares”, o primeiro
MOOC da Universidade do Porto é dedicado às alterações
climáticas e à utilização dos media digitais em salas de aula para
a aprendizagem do tema. É, por isso, particularmente desenhado
para professores do ensino básico e secundário da área das
Ciências, aos responsáveis pelos media escolares e a todos os
interessados nestas temáticas.

Inquérito conclui que "não existe
qualquer lista VIP" na ASAE

Foto: 123rf

LUISA CASTEL
BRANCO

O objetivo do curso é dotar aqueles professores de novas
ferramentas para que, através dos média escolares, comuniquem
mais eficazmente as mudanças que estão a acontecer no clima e as
suas principais causas, impactes e possíveis soluções, numa
linguagem familiar aos alunos do ensino básico e secundário.
No fim do projeto, alunos e professores das escolas participantes
poderão candidatarse a um prémio para a implementação de
uma medida de adaptação ou de mitigação das alterações
climáticas nas respetivas escolas.
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15 amigos gostam disto
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Corpo encontrado em Brighton trava
buscas por amigos de português
desaparecido

Circulação na Linha Verde do Metro
interrompida entre o Cais do Sodré e
BaixaChiado

Défice público na zona euro recua
para 2,3% no primeiro trimestre 
Eurostat

Judite de Sousa esteve internada
após ser encontrada insconciente em
casa

Mercado liberalizado de eletricidade
com cinco novos comercializadores
em 2015

Suspensas buscas por mergulho
para encontrar homem de 36 anos

Líder nortecoreano pede "vingança"
contra EUA pelo 62.º aniversário do
armistício

Cristina Ferreira reage a críticas a
vestido

Taxas Euribor mantêmse a três, seis
e 12 meses e descem a nove meses
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Paulo Portas em Luanda para o dia de
Portugal na maior feira de Angola

Pedro Proença é candidato à Liga de
futebol para "credibilizar e criar valor"

Dois concertos no Edpcooljazz

Tribunal de Contas aponta
"irregularidades financeiras" do SATU
Oeiras

Luís Duque entrega lista de
candidatura

Campos Matos amplia "Roteiro da
Lisboa de Eça de Queiroz" e seus
arredores

BE diz que Presidente da República
não tem mandato para impor maioria

Bónus em Dinheiro Agora você começa a Ganhar com nosso Dinheiro. Abra sua conta! www.roboforex.pt
Emagreça de forma segura. Para emagrecer 10 kg, bastam 3 cápsulas. Sem Yoyo! www.medicreporter.com

VERSÃO MOBILE | COMERCIAL | DISTRIBUIÇÃO | REDACÇÃO | CONDIÇÕES UTILIZAÇÃO | FICHA TÉCNICA
© Copyright 20072015 Destak . Todos os direitos reservados . Desenvolvido por Ervilhazul
rss | html5 | css | wai | creative commons

http://www.destak.pt/artigo/237004universidadedoportolancaoseuprimeirocursoonline

2/2

