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Ficha da Ação

Título As TIC na implementação do Desenho Universal para a Aprendizagem nas Ciências Exatas, da Natureza e das
Tecnologias
Área de Formação B - Prática pedagógica e didática na docência
Modalidade Oficina de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 10026935    Nome CARLA EMÍLIA DE FREITAS RIBEIRO CARDOSO    Reg. Acr. CCPFC/RFO-21804/07
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 7840047    Nome MARIA HELENA T. BRAGANÇA BORGES SOEIRO    Reg. Acr. CCPFC/RFO-12606/01
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 10273715    Nome Helena Isabel dos Santos Ribeiro Ferreira    Reg. Acr. CCPFC/RFO-28909/11
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 10408251    Nome JÚLIO DINIS PATRÍCIO ALVES BORGES    Reg. Acr. CCPFC/RFO-26992/10
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
A entrada em vigor do Decreto-lei nº54/2018, de 6 de julho requer, da parte de todos os docentes, a implementação de
práticas pedagógicas subjacentes aos princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA). Por outro lado, a
atividade docente está profundamente marcada pelo uso das TIC, havendo cada vez mais a necessidade da sua
utilização em contexto de sala de aula para melhor interagir com os discentes. Assim, urge interiorizar novos conceitos,
metodologias, estratégias e ferramentas digitais, para responder às necessidades decorrentes da aplicação da legislação,
analisando situações concretas ao nível das diferentes áreas curriculares disciplinares das ciências
exatas/natureza/experimentais, de molde a capacitar os docentes para a reconstrução da Escola Inclusiva, através da
implementação dos princípios do DUA, a fim de que todos os alunos, independentemente da sua situação pessoal e
social, encontrem a resposta educativa adequada, para que no final da escolaridade obrigatória, tenham adquirido a
formação necessária à sua plena inclusão social.
Com esta ação de formação visamos a apropriação de conceitos, metodologias e estratégias assentes no desenho
universal para a aprendizagem e na abordagem multinível de acesso ao currículo, promovendo a utilização das TIC nos
processos de ensino e aprendizagem.
Objetivos a atingir
Com esta oficina de formação pretende-se levar os formandos a: 

Duração
Horas presenciais: 15 
Nº de horas acreditadas: 30

   Horas de trabalho autónomo: 15

Duração
Entre 1 e 12    Nº Anos letivos: 1

Cód. Dest. 99   Descrição Professores dos grupos 230, 500, 510, 520, 540 e 550
DCP 99   Descrição Professores dos grupos 230, 500, 510, 520, 540 e 550

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20
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Desenvolver uma visão compreensiva da legislação em vigor no âmbito da Escola Inclusiva; 
Aumentar as suas capacidades e atitudes de análise crítica, de inovação e de investigação no domínio das políticas
educacionais inclusivas e da utilização das TIC; 
Ampliar conhecimentos sobre o Desenho Universal para a Aprendizagem e a Abordagem Multinível de Acesso ao
Currículo; 
Construir e aplicar instrumentos de planificação e de avaliação que possibilitem a implementação do DUA; 
Compreender as potencialidades pedagógicas das plataformas disponíveis na Web integrando-as nas aprendizagens
formais. 
Operacionalizar estratégias de motivação e aprendizagem com recurso a softwares gratuitos que promovam o
desenvolvimento de competências específicas da área disciplinar em que forem produzidos. 
Identificar situações concretas ao nível das diferentes áreas curriculares disciplinares das Ciências em que as TIC possam
ser utilizadas para a criação e desenvolvimento de experiências de aprendizagem relevantes para os alunos.
Conteúdos da ação
1ª sessão (2 horas) 
Apresentação da ação, conteúdos programáticos e explicitação do modo como se processará a avaliação. Breve reflexão
sobre a Abordagem Multinível de acesso ao currículo, as TIC na prática pedagógica e o Desenho Universal para a
Aprendizagem.
2ª sessão (3 horas)
Os princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem: múltiplos meios de envolvimento, múltiplos meios de
representação e múltiplos meios de expressão;
3ª sessão (3 horas)
Proporcionar múltiplos meios de envolvimento: estimular o interesse dos alunos e motivá-los para a aprendizagem
recorrendo a múltiplas formas; a utilização das TIC como estratégia de motivação e envolvimento; introdução ao Edpuzzle
e ao Kahoot; 
4ª sessão (2 horas)
Proporcionar múltiplos meios de representação: apresentar a informação e o conteúdo em múltiplos formatos para que
todos tenham acesso; Planificação de aulas com recurso ao Edpuzzle, de acordo com as aprendizagens essenciais de
cada disciplina;
5ª sessão (2 horas)
Proporcionar múltiplos meios de expressão: permitir formas alternativas de demonstração das parendizagens, por parte
dos alunos; Planificação da avaliação com recurso ao Kahoot;
6ª sessão (3 horas)
Apresentação e partilha dos materiais construídos. Reflexão acerca do contributo dos mesmos para a implementação dos
princípios do DUA nas diferentes áreas curriculares disciplinares das ciências.
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:
- Participação e empenhamento nas tarefas propostas – 60%
- Produção de um trabalho e/ou reflexão crítica– 40%

Nota: As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Trata-se de uma equipa de formadores internos, três dos quais da mesma escola e pertencentes aos departamentos de
Matemática e Ciências a que se juntou a professora/formadora do departamento de educação especial.
Bibliografia fundamental
Decreto-lei nº54/2018, de 6 de julho
Ministério da Educação / Direção-Geral da Educação (DGE). 2018. Manual de Apoio à Prática
Aprendizazens essenciais disponíveis em https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico e em
https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-secundario
Perfil dos Alunos à Saísa da escolaridade obrigatória (PASEO), disponível em
https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf

Processo

Presencial   Trabalho autónomo

A realização da oficina será alicerçada nas componentes do saber-fazer prático ou
processual. Desenvolver-se-á em sessões presenciais (teórico-práticas) e em outras tantas
horas de trabalho autónomo. Trata-se de um ensinoaprendizagem marcadamente centrado
nas necessidades dos formandos, sendo de realçar uma componente de reflexão
significativa. Fomentar-se-á o trabalho individual, cooperativo e colaborativo na exploração
de casos práticos, com vista à posterior implementação em sala de aula. Os formandos
serão convidados, ainda, a construir materiais adequados à sua área disciplinar suportados
nas AE que envolvam a motivação, representação e expressão de todos os alunos (Perfil
do aluno), para serem aplicados em contexto de sala de aula.

  

Nas sessões autónomas,
os formandos serão
convidados a aplicar os
planos que construiram,
fazendo a aferição dos
resultados obtidos e
respetivos registos, que
servirão de base para, em
sessão presencial conjunta,
serem analisados e
debatidos. 
- Screening do grupo;
- Identificação e registo de
fatores pessoais e
ambientais;
- Planificação de aulas;
- Planificação da avaliação;
- Reflexão com vista à
reformulação de práticas e
partilha de experiências.
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