Apps

for

Good

na Futurália, Qualifica e Feira das Profissões

O CDI esteve com o Apps for Good

8 Março, Dia da Mulher

em

O CDI não deixou passar este dia

ligadas à Educação, Formação e

em vão. Uma vez mais, um bem-

Orientação Educativa. Começou na

hajam a todas as meninas e

Futurália, em Lisboa, no espaço

mulheres que diariamente olham

Capital Humano (POCH) a convite

para a tecnologia como um meio

da Fundação para a Ciência e a

para ligar e conduzir motivações.

Tecnologia (FCT), com a presença

três

importantes

iniciativas

da Michelly Sousa, aluna do Apps
for Good 2014/2015 na Escola
Seomara da Costa Primo, onde
mostrou a app O Meu Curso e
partilhou a sua experiência no
programa a todos os alunos e

professores presentes. Aceda aqui
ao

webcast

da

apresentação.

Seguiu-se a Feira das Profissões
em Mafra, uma iniciativa da própria
Câmara Municipal e que se inseriu
nas Jornadas da Juventude 2016.

Get
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Week

2016

De 14 a 20 de Março todos os
cidadãos

e

entidades europeias

receberam o convite para criar

Por fim, a Qualifica no Porto, Feira
de Educação, Formação, Juventude
e Emprego, onde o Apps for Good
marcou novamente presença no
espaço Capital Humano.

iniciativas que desafiassem qualquer
pessoa a usar a internet e as novas
tecnologias de forma segura e
confiante. O Centro de Cidadania
Digital de Marvila (CCDM) aderiu a
esta campanha ao dinamizar a
sessão (Con)viver à distância. Os
séniores que estão a participar no
CDI Comunidade deram os seus
primeiros passos no Skype, uma

Formar Formadores CDI

ferramenta de comunicação sem

A equipa do CDI Portugal esteve no

barreiras, para todas as idades e que

CCDM a formar futuros formadores

nos liga a todo o mundo. Get Online

na sua metodologia. Agir XXI,

Week (GOW) foi uma iniciativa da

Centro de Promoção Social da

ONG

PRODAC, Centro de Acolhimento

Telecentre-Europe

e

que

complementa a campanha do eSkills

para

for Jobs Portugal. Em Portugal a

Associação Futuro Autónomo foram

GOW

as

2016 foi promovida pela

Crianças

entidades

Refugiadas

da

freguesia

e

de

Fundação para a Ciência e a

Marvila que se fizeram representar

Tecnologia.

e que agora se encontram aptas a
também desenvolverem Centros de
Cidadania Digital, com a missão de
mudar vidas pela tecnologia.

Robótica

no

CCDM

Os meninos e meninas do
Centro

Social

Paroquial

S.

Maximiliano Kolbe estiveram no
CCDM a aprender a montar e a
programar um robot. Numa
tarde descontraída iniciaram-se
na programação e na eletrónica,
graças ao professor Carlos
Almeida da Escola D. Dinis em
Marvila, que possibilitou este
primeiro contato com a robótica
e a quem transmitimos o nosso
agradecimento.

Workshop de Robótica

Visitas Presenciais às Escolas Apps for Good 2015/2016
Desde o dia 11 de Abril que a equipa do CDI Portugal se encontra na segunda
fase das visitas presenciais a todas as escolas que estão a participar do
programa neste ano letivo. Até ao momento, já foram visitas cerca de 30
escolas com equipas de alunos e professores muito envolvidos no seu
trabalho e entusiasmados para participar nos Encontros Regionais em Junho.
Até dia 3 de Junho a equipa continuará nas visitas presenciais com o forte
apoio da SIVA que disponibilizou uma viatura para o efeito.

