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Ficha da Acção

Designação Explorar recursos didáticos no domínio das TIC

Região de Educação Área de Formação A B C D
Classificação Formação Contínua Modalidade Oficina de Formação

Cód. Área C05 Descrição Didácticas Específicas (domínio científico específico),
Cód. Dest. 99 Descrição Professores de educação especial, do ensino básico, do ensino secundário e educadores
de infância

Dest. 50% Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 9772977 Nome Carla Cristina Martins Fernandes Reg. Acr. CCPFC/RFO-37431/16

Componentes do programa Nº de horas 20

Formadores sem certificado de registo

Duração
Nº Total de horas presenciais conjuntas 20    Nº Total de horas de trabalho autónomo 20
Nº de Créditos 1.6
Calendarização
Entre 1 e 12 (meses)

Nº de formandos por cada realização da acção
Mínimo 10    Máximo 20

Anexo B

A preencher nas modalidade de Oficina, Estágio, Projecto e Círculo de Estudos
Razões justificativas da acção: Problema/Necessidade de formação identificado
A proliferação de programas, aplicações, suportes e plataformas informáticos tem como consequência perversa a
possibilidade de, muito rapidamente, qualquer utilizador ser ultrapassado pelo ritmo dos acontecimentos, não
acompanhando o estado da arte. Para além disso, a maioria das inovações são de cariz multidisciplinar, podendo ser
utilizadas por profissionais dos mais variados quadrantes de atividade. Nessa medida, afigura-se de extrema
importância proceder a ações de divulgação dos novos recursos disponíveis, cuja validade didática seja inequívoca e
cuja utilidade se revele indiscutível.
Assim, a razão de ser da realização desta ação de formação prende-se com a necessidade de atualização de
conhecimentos dos docentes das mais variadas áreas disciplinares, no âmbito específico das TIC, com viabilidade
pragmática em termos didáticos, em particular no que diz respeito ao armazenamento e manipulação de suportes em
som, em imagem e no domínio virtual.
Efeitos a produzir: Mudança de práticas, procedimentos ou materiais didácticos
Com a realização desta oficina de formação, pretende-se uma mudança das práticas letivas, a partir do momento em
que os docentes envolvidos se encontrarão habilitados com as TIC:
• Produzindo, utilizando e avaliando materiais a utilizar no processo de ensino e aprendizagem de diferentes matérias
curriculares;
• Estabelecendo novos vínculos sociais para partilha de informação relevante, novos conhecimentos, recursos
inovadores e ferramentas tecnologicamente emergentes;
• Traduzindo os benefícios da tecnologia em reais mudanças de práticas educacionais e aumento significativo da
qualidade e eficiência da educação;
• Levando a que o professor se aproprie de diferentes ferramentas passando de utilizador a produtor de recursos
educativos, permitindo uma maior adequação entre os conteúdos e o público alvo;
• Aprendendo a gerir o envolvimento dos alunos e a aumentar a sua participação dentro e fora da sala de aula;
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• Desenvolvendo projetos e atividades que potenciem a utilização de diferentes tecnologias em contextos inter e
transdisciplinares.

Conteúdos da acção
Os conteúdos a abordar serão variados, podendo ser distribuídos de acordo com as seguintes categorias:
- partilha de experiências (linguísticas, culturais, sociológicas) vivenciadas durante a mobilidade a York realizada pelos
formadores no âmbito do Programa Erasmus +;
- conjunto de aplicações informáticas disponibilizadas na plataforma Google (Google Apps);
- criação de blogues (Blogger);
- manipulação de som e criação de podcasts (Spreaker);
- edição, tratamento e gravação de imagens (Flickr) ;
- edição, tratamento e gravação de vídeos (Windows Movie Maker);
- análise das possibilidades oferecidas por várias aplicações disponibilizadas online para criação de materiais e
recursos didáticos (classtools.net; snacktools.com; wordle.net; discoveryeducation.com; easel.ly);
- combinação de som e imagem: gravação de ecrãs e de sons (flashbackrecorder.com);
- criação de questionários, inquéritos e sondagens de opinião (Google Forms);
- criação de websites (Wix).
Metodologias de realização da acção
A formação será dividida em múltiplos módulos dependentes de cada conteúdo particular que se pretenda explorar.
Cada módulo será composto por duas partes distintas: uma primeira parte, eminentemente teórica, em que se
apresenta cada aplicação, programa ou recurso, a sua funcionalidade, as suas potencialidades e os seus handicaps;
a segunda parte, essencialmente prática, em que se dará a possibilidade aos formandos de proceder à exploração de
cada um dos conteúdos apresentados do ponto de vista teórico, de forma a poderem demonstrar o seu domínio dos
instrumentos e a adaptação das suas funcionalidades às áreas disciplinares que lecionam .
Cada módulo será ministrado em datas distintas e separadas no tempo, de forma a possibilitar aos formandos uma
correta assimilação, experimentação e aplicação das ferramentas disponibilizadas e dos materiais produzidos, em
contexto de sala de aula/escola.
A última sessão - em que se procederá à apresentação pública dos trabalhos finais realizados pelos formandos, em
sede de trabalho autónomo - terá um intervalo maior no tempo, de forma a permitir que os formandos tenham as
condições necessárias para uma devida aplicação/experimentação dos trabalhos.

Regime de avaliação dos formandos
De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho
4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10
valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores
abaixo apresentados e respetiva ponderação:

- Assiduidade/Pontualidade e Participação nas atividades/tarefas das sessões presenciais – 25%
- Qualidade do trabalho desenvolvido autonomamente – 60%
- Relatório crítico individual – 15%

Nota: As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação
Forma de avaliação da acção
A avaliação da ação será realizada nos termos dos artº 3º do Despacho 4595/2015, de 6 de maio, através de:
- Questionário aos formandos (online): avaliação da ação, do formador e do CFAE;
- Relatório de reflexão crítica dos formandos;
- Relatório do/s formador/es;
- Análise e tratamento dos dados pela Direção do CFAE
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Consultor de Formação
B.I. 10273715 Nome

Especialistade Formação
B.I. Nome
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