
Ação de Curta Duração
acreditada

Duração - 3.00 h
Período da tarde / dia 13 de fevereiro 2019 (14.30 h)

Destinatários
Docente, Psicólogos, …

Conteúdos

- Apresentação dos participantes e dos formadores;
- Apresentação da sessão
- Conceitos e seu enquadramento jurídico e social;
- Ética e valores morais / Portugal no contexto mundial;
- Consequências económicas, sociais e políticas do suborno e da corrupção;
- Discussão sobre valores morais e seus reflexos nas atitudes e nos comportamentos;
- Ética e riscos no nosso quotidiano profissional;
- A leitura como catalisadora da discussão sobre princípios e valores e dos seus reflexos nas atitudes e nos comportamentos de cada um de 
nós – exemplos de aplicação;
- Recursos educativos: prevenir a fraude e a corrupção e apoiar a formação cívica.



Os procedimentos para registo como utilizador/a da plataforma de DGE e para inscrição na sessão são os 
seguintes:

1. Para inscrição individual como Utilizador da Plataforma da DGE apresenta-se um resumo, integrando já algumas soluções para
dificuldades que nos têm sido reportadas por outros docentes

Segundo a Direção Geral de Educação, para proceder à Inscrição individual como Utilizador da Plataforma da DGE deve :
- aceder ao site em http://formacao.dge.min-educ.pt/ 
- escolher Registo de Formando/Formador (conta) e preencher o formulário eletrónico;

Está com dificuldades em gravar? Então verifique, por favor, se:
- digitou corretamente todos os algarismos do NIB do Cartão Cidadão, etc;
- introduziu a data de nascimento ou outra qualquer sempre a partir do calendário, pois esta NÃO PODE SER DIGITADA 
MANUALMENTE/obterá sempre INDICAÇÃO DE ERRO;
- utilizou espaços ou pontuação no Nome do Utilizador (não pode fazê-lo, pois obterá sempre INDICAÇÃO DE ERRO);
- deixou em branco o campo do contacto telefónico que é obrigatório, se só têm telemóvel indique o mesmo número nos dois 
campos -Telefone e Telemóvel;

- ver na sua caixa de correio eletrónico o link para ativação da conta ( caso não o encontre verifique se foi para o spam);
- proceda à ativação da sua conta ‘clicando’ na hiperligação que lhe foi enviada, que o reencaminhará novamente para o site da 
formação e mostrará : Utilizador ativado com sucesso.

2. Uma vez registado/a como utilizador da plataforma pode agora proceder à sua Inscrição na ação com o nome “Prevenir para mudar” / 
Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira

- tenha em atenção que o endereço eletrónico para inscrição nas ações é diferente do anterior/ a inscrição numa ação de formação é feita 
através de https://formacao.dge.min-educ.pt/#/edition/906352/enroll; 

- quando acede ao endereço de inscrição na ação aparece-lhe uma caixa de entrada onde deve digitar o Nome de utilizador e a 
Palavra Passe que definiu quando fez o seu registo como utilizador da plataforma ( ponto 1);
- indique ou escolha o nome da ação, que neste caso é Prevenir para mudar e a turma (neste caso será turma única)

http://formacao.dge.min-educ.pt/
https://formacao.dge.min-educ.pt/#/edition/906352/enroll

