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TÍTULO WEBINAR DATA/ Horário Orador/a (s) Convidado/a (s) Sinopse DESTINATÁRIOS 

 
Pode inscrever-se aqui 

7 junho 
 

18:30h – 19:30h 

✓ Rui Oliveira Soares 

Estima-se que 25% da população em Portugal corre o risco de ter cancro 

até aos 75 anos. Embora esta doença continue a proliferar, a 

probabilidade de cura é cada vez maior e os estudos indicam que 30% a 

50% dos casos podem ser evitados através de hábitos saudáveis. Neste 

webinar, o Dr. Rui Oliveira Soares irá abordar a importância da educação 

para a saúde na adoção de comportamentos que ajudarão a prevenir 

diferentes formas de cancro. 

Prof. Coord. Ed. Cid; 

Prof. Coord Ed. Saúde; 

docentes; Psicólogos 

escolares; Equipas de 

Saúde Escolar 

 
Pode inscrever-se aqui 

8 junho 

10:00h – 11.30h 

 

✓ Rui Rosa  

✓ Joana Guerra Tadeu 

No Dia Mundial dos Oceanos - 8 de junho – Cruzando os domínios da 

Igualdade de Género e da Educação Ambiental, procura sensibilizar 

crianças, jovens, docentes e restante comunidade educativa para as 

questões da sustentabilidade e de como podemos ser protetores do 

Oceano no nosso dia a dia. Neste evento, Rui Rosa e Joana Guerra 

Tadeu, vão falar sobre alterações climáticas, a poluição e a sobrepesca no 

oceano global; o que é o Ecofeminismo, como as mulheres cuidam do 

Oceano; projetos específicos de capacitação no feminino e proteção 

ambiental e da quantidade de vidas humanas que dependem de um 

Oceano saudável e próspero. 

Docentes e alunos/as de 

turmas de 1º, 2º e 3º 

ciclo e ensino secundário 

 

Pode inscrever-se aqui 

8 junho 

17:30h – 18.45h 

 

✓ Lúcia Leitão 

✓ Eduardo Farinha 

Pereira  

✓ Maria Igreja  

✓ Maria Irene Ramos 

✓ Manuela Silva  

A Direção-Geral da Educação e os supervisores financeiros irão 

apresentar o Referencial de Educação Financeira e explorar os três 

Cadernos de Educação Financeira já publicados, com o objetivo de apoiar 

os docentes de todos os ciclos e níveis de educação e ensino na 

abordagem às temáticas da educação financeira que integram o domínio 

“Literacia financeira e educação para o consumo” a trabalhar no âmbito 

da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 

Docentes de todos os 

ciclos e níveis de 

educação e ensino 

 

https://dge-me-pt.zoom.us/webinar/register/WN_F2FbTYOOQBCzbgi5G2w89g
https://dge-me-pt.zoom.us/webinar/register/WN_TYvTDRMQQSOtDVRZ3FlzHg
https://dge-me-pt.zoom.us/j/83962493477?pwd=K2h5R1p5ck5sNVJLdzhrZmhreFRCQT09
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TÍTULO WEBINAR DATA/ Horário Orador/a (s) Convidado/a (s) Sinopse DESTINATÁRIOS 

 
Pode inscrever-se aqui 

22 junho 

 
18:30h – 19:30h 

✓ Nuno Corte Real 

Portugal é um dos países com maior número de horas de sol e com 

um clima extremamente favorável e convidativo à prática da atividade 

física. No entanto, é um dos países europeus com maior incidência de 

sedentarismo com consequências graves ao nível de diferentes 

indicadores de saúde. 

Neste webinar, Nuno Corte-Real irá abordar a importância da 

atividade física para a promoção da saúde e para o bem-estar físico, 

emocional e social de todos nós, mas, sobretudo, das crianças e jovens 

Prof. Coord. Ed. Cid; 

Prof. Coord Ed. Saúde; 

docentes; Psicólogos 

escolares; Equipas de 

Saúde Escolar 

 
Pode inscrever-se aqui 

29 junho 
 

18:00h – 20:00h 

✓ Francisco Teixeira 

✓ Carla Pacheco 

✓ Celeste Aires  

✓ Clarisse Ferreira 

✓ Isabel Fernandes  

✓ Joaquim Ramos Pinto  

✓ Jorge Fernandes   

✓ José Janela   

✓ Margarida Gomes  

✓ Paula Banza  

✓ Teresa Oliveira 

A iniciativa permitirá, conhecer a oferta da Associação Bandeira Azul 

(ABAE), da Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), 

da Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade 

(FAPAS), do Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e 

Ambiente (GEOTA), da Liga para a Proteção da Natureza (LPN), da 

Associação Nacional de Conservação da Natureza (QUERCUS), 

Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), do Centro de 

Conservação das Borboletas de Portugal (TAGIS), da - Associação de 

Defesa do Ambiente - Rio Neiva e da Associação Cristã de Estudos e 

Defesa do Ambiente - A Rocha 

Docentes e técnicos de 

educação 

 

 

https://dge-me-pt.zoom.us/webinar/register/WN_BD4skMOOS1WN8MBsP7EPVQ

