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Caros colegas,
Boa tarde!
Tal como combinado, venho por este meio disponibilizar informações adicionais, no seguimento do
workshop LA/FCL em que participaram.
Aproveito para voltar a agradecer a vossa colaboração, entusiasmo, empenho e o interesse
demonstrados, que tornaram muito gratificante o tempo que partilhei com vocês!
Seguem abaixo o link do prezi explorado no decurso da sessão
Link do prezi (apresentação) - http://bit.ly/novafoco
Abaixo, seguem os links para cursos da EUN, assim como os endereços do grupo do facebook e o
de correio eletrónico das embaixadoras da Iniciativa LA/FCL:
Cursos da EUN - http://www.europeanschoolnetacademy.eu/
Facebook da Iniciativa LA/FCL - https://goo.gl/65hvle (tornem-se nossos "amigos"!)
Correio das Embaixadoras da Iniciativa LA/FCL - embaixadorasla-fcl@dge.mec.pt
Envio-vos igualmente um link para as "ajudas" do Socrative (em português) que podem ser úteis
para o esclarecimento de eventuais dúvidas e informação relativa a "Perguntas rápidas" (Quick
Question) que esta ferramenta permite realizar. Nas perguntas rápidas (de escolha múltipla ou
verdadeiro/falso), o professor coloca oralmente uma questão na aula e o Socrative é apenas
utilizado para que os alunos possam responder (o professor não escreve a pergunta, fá-la oralmente
referindo as opções de resposta que os alunos irão procurar responder).
Socrative
http://help.socrative.com/user-guide/?lang=pt-br
Como fazer perguntas rápidas (de múltipla escolha, verdadeiro/falso)
http://goo.gl/EEVK8I
https://goo.gl/yC6TkW

Os certificados do workshop serão enviados pela ERTE/DGE à diretora do CF de Escolas Novafoco,
Drª. Helena Castro, a quem solicitamos que os faça chegar até vós.
Estarei ao vosso dispor para qualquer informação ou esclarecimento sobre as atividades da
Iniciativa Laboratórios de Aprendizagem (PT)/Future Classroom Lab (EUN).
Se entretanto surgir alguma dúvida relativamente às ferramentas abordadas, por favor, não
hesitem em entrar em contacto comigo.
Muito obrigada a todos pela vossa amabilidade e colaboração.
Continuação de bom trabalho.

