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MAIS DE 700 PESSOAS PARTICIPARAM
NO PRIMEIRO CURSO ONLINE DA UP
Foram mais de 700 os participantes no curso online “As alterações climáticas
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Universidade Do Porto

no média escolares”, uma iniciativa inédita da Universidade do Porto (UP) em
parceria com a plataforma Miríada X e o projeto Clima@EduMedia.

ARTIGOS
RELACIONADOS

O curso online (ou, para ser mais específico, um Massive Online Open Course, ou
MOOC) termina este sábado, dia 14, com uma sessão presencial no Auditório Ferreira da
Silva da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), tendo arrancado a 5 de
outubro, na plataforma digital Miríada X. A sessão é fechada ao público e a UP espera
reunir mais de 250 alunos do curso online que, assim, poderão receber um certificado de
ação de formação contínua de docentes. Na sessão estarão presentes o reitor da UP,
Sebastião Feyo de Azevedo, bem como Luísa Aires, da Universidade Aberta, que falará
sobre as vantagens dos MOOC).
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O curso gratuito foi a primeira investida da Universidade do Porto no mundo do ensino
online, tornado popular em plataformas como o edX ou o Coursera. Na prática, qualquer
pessoa em qualquer pessoa do mundo pode inscreverse e gerir por si mesma o ritmo de
estudo a que desenvolve o curso, que era direcionado especialmente “à comunidade de
professores do ensino básico e secundário”, explica a UP.
O objetivo, desenvolvido e explorado ao longo de 5 semanas, era “mostrar as vantagens
do uso dos meios de comunicação no ensino das alterações climáticas e da ciência em
geral”. Os participantes tiveram acesso a 10 vídeos, 9 manuais de apoio e várias
propostas de trabalho autónomo e estratégia de ensino.

Há 1 semana
Quarteirão da Real
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cidade

Citado em comunicado, o coordenador do Clima@EduMedia e docente da UP José
Azevedo refere que o curso “inova ao fornecer aos professores um conjunto de
estratégias para implementar em sala de aula”.
Se ainda estiver interessado em participar, pode inscreverse no curso até este sábado.

