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Proibida assistência humanitária no
leste da Ucrânia

Educação

Curso gratuito na Universidade do Porto sobre ambiente
Texto Juliana Batista | Foto DR | 16/08/2015 | 08:54

O primeiro curso gratuito online da
Universidade do Porto é dedicado às
alterações climáticas. A formação é dirigida a
professores do ensino básico e secundário, a
responsáveis pelos media escolares e a aos
interessados neste tema

Alarmados com a notícia de que as autoridades de
facto no leste ucraniano ordenaram a retirada das
agências das Nações Unidas de Luhansk, um
responsável da ONU exortou essas autoridades a
garantirem a ajuda humanitária

Concerto em Coimbra ajuda alunos sírios

ONG portuguesa a votos para prémio
europeu

IMAGEM

Caso seja a mais votada, uma associação
portuguesa pode vir a ser considerada a ONG
Europeia do Ano

A+ A
ENVIAR IMPRIMIR COMENTAR PARTILHAR

PORTUGAL ANTERIOR SEGUINTE

A Universidade do Porto (UP) vai ter, pela primeira vez, um curso online gratuito. O primeiro curso MOOC (Massive Online
Open Course) da UP é dedicado às alterações climáticas e à utilização dos media digitais em salas de aula para a
aprendizagem do tema. De acordo com a instituição, o curso destinase a professores do ensino básico e secundário da
área das ciências, a responsáveis pelos media escolares e a todos os interessados nestas temáticas.
O MOOC «As alterações climáticas nos media escolares» vai preparar os formandos para comunicarem mais eficazmente
as alterações que estão a acontecer no clima e os seus principais motivos, impactos e possíveis soluções, numa
linguagem familiar aos alunos do ensino básico e secundário. No final do projeto, alunos e professores das escolas
participantes poderão candidatarse a um prémio para a implementação de uma medida de adaptação ou de atenuação
das mudanças climáticas nos respetivos estabelecimentos de ensino.
Esta formação é gratuita, pode ser frequentada em qualquer parte do mundo, está disponível na plataforma digital MiríadaX
e cada estudante pode fazer a gestão dos seus próprios horários. O curso está disponível para os utilizadores registados
na plataforma MiríadaX, um agregador de MOOC`s das 1242 universidades iberoamericanas que fazem parte da rede
Universia. O registo na plataforma e a inscrição no curso são gratuitos e realizados online.
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Nove concertos no Festival de Órgão da Madeira
,9 a 18 de outubro, Funchal
Conferências promovem bemestar psicológico ,2
de outubro, Seminário Diocesano de Leiria

PENSAMENTO DO DIA
Ser santo não chega, ser bom também não; é
preciso saber respeitar as boas maneiras e
conveniências sociais.
Beato José Allamano

O MOOC integra um projeto mais amplo, o Clima@EduMedia, e faz parte do Programa AdaPT, gerido pela Agência
Portuguesa do Ambiente, enquanto gestora do Fundo Português de Carbono (FPC). Beneficia de um apoio de 472.041,22
euros, cofinanciados a 85 por centro pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, através do Programa EEA Grants, e a 15 por
cento pelo FPC.
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Morte de jovem centroafricano provoca
espiral de violência

Igreja Católica pede abolição da pena de
morte

Casal de voluntários termina missão no
Guiúa

Projeto «Caminhos de Fátima»
apresentado na Cova da Iria

Nigéria promete resgatar reféns ao Boko
Haram

Suspensa pena de morte a Asia Bibi

Institutos debatem vida consagrada em
Moçambique

Desafio da Igreja é reconfigurar a
comunidade cristã

Angola: um ano de presença missionária

Família é «o prato forte» da renovação
social

Sauditas preparamse para executar
jovem

Clooney cria projeto para vigiar dinheiro
de grupos armados

http://www.fatimamissionaria.pt/artigo.php?cod=32749&sec=7
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