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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #104097)

Ficha da Ação

Título Tratamento de imagens em meio escolar - Photoshop Avançado
Área de Formação G - Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à gestão escolar
Modalidade Oficina de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 9848491    Nome DALILA ALVES DURÃES    Reg. Acr. CCPFC/RFO-24390/08
Componentes do programa Todas as componentes do programa    Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
Esta formação pretende formar/atualizar os professores tornando-os capazes de desenvolver soluções visuais de
comunicação em ambiente escolar, dando respostas às exigências de uma escola mais inovadora e mais ajustada às
necessidades dos alunos, dotando-os de competências elencadas no PASEO. A ação foi desenhada com vista a dotar os
formandos de conhecimentos e competências avançadas na manipulação e criação de imagens digitais, utilizando de
forma aprofundada as funcionalidades do software, respondendo a uma necessidade decorrente do novo paradigma de
escola - inclusiva, flexível e autónoma. Paralelamente à realidade da escola de hoje e da influência do mundo digital, esta
formação pretende desenvolver a criatividade dos professores, por forma a tornar a aprendizagem mais motivadora.
Objetivos a atingir
-Dotar os formandos de conhecimentos e conceitos avançados para uma exploração e utilização das potencialidades do
Photoshop e potenciar a adequação da aplicação às suas necessidades educativas em contexto de sala de aula. 
–Potenciar a aquisição de conhecimentos técnicos e metodologias educativas que permitam a materialização de soluções
visuais, no âmbito das problemáticas das atividades criativas. 
– Compreender a edição de imagem como base fundamental dos objetos visuais nos media. 
–Permitir o domínio de técnicas de edição, tratamento, retoque, ilustração, ambientes 3D, animação e preparação de
ficheiros para impressão e Web.
- Produzir materiais para aplicação em sala de aula.
-Analisar conjuntamente as produções/recriações/aplicações de forma a potenciar o desenvolvimento de soluções visuais
de comunicação em contexto escolar.
Conteúdos da ação
As sessões serão demonstrativas e explicativas com a realização de exercícios em cada sessão e a análise, discussão e
crítica dos exercícios realizados.
Assim: 
1ª sessão Presencial – 3 horas: 
Revisão de conteúdos básicos Photoshop inicial: Layers - Ferramentas de pintura e edição; Máscaras e ferramentas de
seleção;Componente vetorial.
2ª sessão Presencial – 3 horas: 
Ferramentas de retoque e correção: Tratamento de Imagem; Ferramentas de retoque e pintura. 
3ª sessão Presencial – 3 horas: 
Manipulação e tratamento da imagem digital avançada. 

Duração
Horas presenciais: 25 
Nº de horas acreditadas: 50

   Horas de trabalho autónomo: 25

Duração
Entre 1 e 12    Nº Anos letivos: 1

Cód. Dest. 99   Descrição Professores de grupos de recrutamento 550 e 600
DCP 99   Descrição Professores de grupos de recrutamento 550 e 600

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20
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4ª sessão Presencial – 3 horas: 
Técnicas avançadas: Layermask; Vector mask; Clipping mask; Filtros; CameraRaw.
5ª sessão Presencial – 3 horas:
Aplicativo frames: Posição, opacidade; 6. Efeitos Animação: (Time Line); Posição; Opacidade; Estilos; Som. 
6ª sessão Presencial – 3 horas:
Edição em 3D: Filtros de malha; Materiais, Luz. 
7ª sessão Presencial – 3 horas:
Exportação de Ficheiros: Impressão; Ficheiros para web; Modelos de gravação ; Componentes paralelos.
8ª sessão Presencial – 4 horas:
Apresentação dos trabalhos realizados autonomamente.
Metodologias de realização da ação

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:
- Envolvimento e qualidade nas atividades/tarefas das sessões presenciais – 25% 
- Qualidade do trabalho desenvolvido autonomamente – 60%
- Relatório crítico individual (escrito) – 15%
Nota: As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação
Bibliografia fundamental
Cláudia Pernencar e Isabel Alcobia, PHOTOSHOP CC - DEPRESSA e BEM, FCA, 2014;
Magno Urbano, FOTOGRAFIA DIGITAL - TÉCNICAS COM PHOTOSHOP, FCA, 2011;
Martin Evenin, Adobe Photoshop CC 2018, Focal Press.

Processo

Data de receção 07-12-2018    Nº processo 103706    Registo de acreditação CCPFC/ACC-103479/19
Data do despacho 04-04-2019    Nº oficio 3279    Data de validade 04-04-2022
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Presencial   Trabalho autónomo

As sessões de formação, presenciais, incorrerão no sentido de efetuar um apoio às práticas
educativas e serão eminentemente práticas, sendo desenvolvidas com suporte teórico,
para melhor compreensão dos conteúdos a explorar. Os encontros irão desenvolver-se a
partir de momentos de trabalho cooperativo (pequeno grupo e grande grupo) e de trabalho
individual, de modo a que os formandos desenvolvam sentimentos de segurança perante o
Photoshop e o avanço/familiaridade com esta ferramenta. Durante as sessões procurar-se-
á estabelecer a interação entre a formação recebida e a prática pedagógica em sala de
aula. De igual modo, privilegiar-se-á o desenvolvimento de trabalhos de apoio à prática
educativa.

  

As sessões de formação
autónomas, monitorizadas
pela formadora, serão
práticas, sendo
desenvolvidas com o
suporte teórico prestado na
sessão presencial e
pretendem aplicar os
conteúdos apreendidos
nas sessões presenciais.


