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Ficha da Acção

Designação As TIC no processo de ensino/aprendizagem

Região de Educação Área de Formação A B C D

Classificação Formação Contínua Modalidade Curso de Formação

Cód. Área C15 Descrição Tecnologias Educativas (Informática/Aplicação da Informática),
Cód. Dest. 15 Descrição Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário

Dest. 50% Descrição

Reg. de acreditação (ant.) CCPFC/ACC-77782/14

Formadores

Formadores com certificado de registo

B.I. 9461589 Nome LUÍS MANUEL TEIXEIRA DA SILVA Reg. Acr. CCPFC/RFO-25328/09

Componentes do programa Nº de horas 25

B.I. 11676447 Nome PEDRO MANUEL MENDES MACEDO Reg. Acr. CCPFC/RFO-27415/10

Componentes do programa Todas Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Duração
Nº Total de horas 25    Nº de Créditos 1

Anexo A

A preencher nas modalidade de Curso, Módulo, DSES e Seminário

Razões justificativas da acção e a sua inserção no plano de actividades da entidade proponente
Atualmente, a atividade docente está profundamente marcada pelas TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação),
havendo cada vez mais a necessidade de compreender os processos de transformação dos dados em bruto em
conhecimento utilizável.
O aparecimento de novos paradigmas educacionais justifica uma formação em domínios emergentes de forma a dar
resposta às necessidades mais prementes, podendo ser potenciadora e geradora de novas situações de aprendizagem
e metodologias de trabalho;
Os recursos de acesso à Web estão cada vez mais diversificados. Computador portátil, Tablet, telemóvel e outros
dispositivos permitem estar on-line em qualquer lugar e a qualquer hora. O desenvolvimento das tecnologias móveis
está a proporcionar a evolução natural de modelos educacionais. A Web 2.0 móvel emerge como um ambiente de
ensino e aprendizagem viável. Tratando-se de ambientes emergentes há necessidade de produção de recursos
educativos de qualidade, definindo-se como revolução tecnológica, social e cultural que se estende a todas as áreas
da sociedade, obriga a mudanças na forma como se usa a Internet e se interage em contexto educativo. As
ferramentas Web 2.0 permitem uma abordagem do processo de ensino e aprendizagem partilhada, colaborativa,
estimulante e inovadora;
A integração de tecnologias na sala de aula tem vindo a ser amplamente estudada. Os resultados têm mostrado
envolvimento dos alunos, aumento da motivação, promoção da aprendizagem colaborativa e cooperativa e reforço do
papel do professor como mediador dos processos de aprendizagem;
O Plano Tecnológico da Educação (PTE) tem vindo a desenvolver-se em três eixos de atuação temáticos: Tecnologia,
Conteúdos e Formação. Para além de equipar as escolas com diversos equipamentos tecnológicos, visa também o
reforço das qualificações e a valorização das competências dos professores, para ajudar a ultrapassar fatores
inibidores da modernização tecnológica do sistema educativo. Daqui resulta a imperiosa necessidade de rentabilização
dos equipamentos informáticos existentes nas escolas, a formação dos agentes educativos e a criação e
disponibilização de conteúdos digitais à medida das necessidades;
Assim, este curso pretende preparar os professores com competências necessárias à criação de recursos educativos
que produzam respostas pedagógicas cada vez mais ajustadas às características, necessidades e interesses dos
alunos e da comunidade educativa.
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Objectivos a atingir
O curso permitirá que o professor abordar e consolide as competências TIC, pela concretização dos seguintes
objetivos:

• Utilizar de metodologias ativas e participativas, com recurso às TIC, no processo de ensino/aprendizagem;
• Utilizar as TIC como ferramentas transversais ao currículo;
• Partilhar de experiências/recursos/saberes no seio da comunidade educativa;
• Valorizar a prática avaliativa indutora de melhoria da qualidade dos processos educativos;
• Adoção de práticas que levem ao envolvimento dos alunos em trabalhos digitais;
• Desenvolver uma prática pedagógica renovada, dinâmica, interativa e adaptada às exigências da sociedade em que
vivemos, potenciada pelos benefícios da TIC;
• Criar e aplicar materiais educativos interativos no processo de ensino/aprendizagem potenciadores da construção
colaborativa do conhecimento;
• Promover de forma eficaz do envolvimento, interação, criatividade, motivação, autonomia e aprendizagem dos alunos.

Conteúdos da acção
O curso, divido em 8 workshops, terá um total de 25 horas, que serão distribuídas pelos conteúdos, como se apresenta
a seguir:

• Microsoft OneNote 2007
o Introdução ao OneNote 2007
o Escrever, formatar e rever notas
o Inserir objetos nas páginas
o Partilhar, distribuir e imprimir

• Microsoft PowerPoint 2007
o Generalidades do PowerPoint
o Efeitos de Animação
o Transições entre diapositivos

• Criação de vídeos
o Introdução do Microsoft MovieMaker
o Criação de vídeos a partir de vídeos e fotografias

• Alojamento e partilha de dados na Cloud
o Criação de uma conta na Cloud
o Manipulação de informação
o Trabalho colaborativo na Cloud

• Websites/blogs
o Criação de um website/blog online
o Edição de um website/blog online

• Plataforma de colaboração e partilha de conteúdos na educação
o Criação de uma conta na plataforma edmode.com
o Manipulação da área de trabalho do professor
o Manipulação de recursos e atividades
Metodologias de realização da acção
s atividades a realizar decorrem em sessões presenciais, teórico/práticas, num total de 25 horas. As sessões deverão
ser de caráter predominantemente prático, com alguns momentos expositivos/demonstrativos. Sugere-se a metodologia
de aprendizagem por execução de tarefas. Salienta-se que as atividades integradoras devem ser desenvolvidas com a
preocupação de ligação com os contextos e as vivências profissionais dos participantes. Na abordagem a cada
aplicação, o formador deverá propor a elaboração de documentos, recursos e materiais, com sentido no contexto
profissional dos formandos. Nas sessões de introdução a novas aplicações, o formador deverá recorrer à projeção
para exemplificar e/ou demonstrar, sendo aconselhável a utilização de apresentações eletrónicas na abordagem de
conteúdos mais teóricos. É aconselhável que o formador recorra a ferramentas de fácil familiarização, de modo a que
o formando possa solicitar apoio quer na escola, quer no ambiente familiar.
ORGANIZAÇÃO DAS SESSÕES
1º Sessão - (3h30m)
Abertura i informações sobre processo de avaliação
Microsoft OneNote 2007

2º Sessão - (3 horas)
Microsoft OneNote 2007
Microsoft PowerPoint 2007

3º Sessão - (3 horas)
Microsoft PowerPoint 2007

4º Sessão - (3 horas)
Criação de vídeos

5º Sessão - (3 horas)
Alojamento e partilha de dados na Cloud

6º Sessão - (3 horas)
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Processo

Data de recepção 23-11-2016 Nº processo 82830 Registo de acreditação CCPFC/ACC-77782/14

Data do despacho 02-01-2017 Nº oficio 320 Data de validade 28-04-2017

Estado do Processo C/ Aditamento - pedido deferido

Websites/blogs
7º Sessão - (3 horas)
Websites/blogs
Plataforma de colaboração e partilha de conteúdos na educação

8º Sessão - (3h30m)
Plataforma de colaboração e partilha de conteúdos na educação
Avaliação

Regime de avaliação dos formandos
Nos termos do artigo 13.º do Regime Jurídico de Formação Contínua, com a redação dada pelo artigo 4.º do
Decreto-lei n.º 15/2007 de 19 janeiro (Alteração ao Regime Jurídico de Formação Contínua), a avaliação aos
formandos terá de ser quantitativa. Esta é expressa na escala de 1 a 10 e é atribuída com base nos indicadores abaixo
apresentados e respetiva ponderação:

Participação/Realização das Tarefas nas Sessões/Assiduidade/Pontualidade 40%
Reflexão crítica/Memória final/Relatório de implementação/Prova de conhecimentos 60%
Forma de avaliação da acção

Bibliografia fundamental
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