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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #106578)

Ficha da Ação

Título Tecnologias Educativas Multimodais
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. 10313871    Nome TIAGO RUI CARVALHO E PEREIRA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-21934/07
Componentes do programa Todas as componentes do programa    Nº de horas 15

B.I. 6948860    Nome MARIA ALBERTINA TEIXEIRA CASTRO NOVAIS    Reg. Acr. CCPFC/RFO-20309/06
Componentes do programa Todas as componentes do programa    Nº de horas 15

B.I. 8070235    Nome Maria do Rosário Oliveira    Reg. Acr. CCPFC/RFO-30716/12
Componentes do programa Todas as componentes do programa    Nº de horas 15

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
De acordo com os princípios orientadores definidos no decreto-lei n.º 55/2018, de 6 de julho relativa à conceção,
operacionalização e avaliação das aprendizagens do currículo dos ensinos básico e secundário, assente numa definição
curricular comum nacional tendo em vista o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória (PASEO), num contexto
de escola inclusiva e tendo em conta que: “… a sociedade enfrenta atualmente novos desafios, decorrentes de uma
globalização e desenvolvimento tecnológico em aceleração, tendo a escola de preparar os alunos, que serão jovens e
adultos em 2030, para empregos ainda não criados, para tecnologias ainda não inventadas, para a resolução de
problemas que ainda se desconhecem.”, importa dotar os professores das ferramentas de apoio a estes novos desafios
que colocam o foco na autoaprendizagem orientada dos alunos, de acesso a fontes de informação diferentes das
disponibilizadas pelos docentes, de articulação e validação de aprendizagens formais e não-formais na preparação da
resolução de problemas que exigem a multiplicidade de conhecimentos, capacidades e competências.
Objetivos a atingir
O ensino diferenciado compreende a fruição do ritmo, capacidade e destreza do aluno num ambiente na sala de aula e
fora dela. Com o objetivo de promover um ensino diferenciado e inclusivo, é necessário refletir sobre a organização da
aula nas dimensões - PET: Pedagogia, Espaço, Tecnologia promovendo cenários de aprendizagem inovadores, de
construção do conhecimento pelos alunos de forma autónoma e direcionada, pelo que se pretende levar os formandos a:
Conhecer novos ambientes de aprendizagens
Conhecer e utilizar plataformas de trabalhos, criando materiais didáticos inovadores
Planificar atividades e construir recursos educativos com os pares, obedecendo aos princípios estabelecidos no PASEO e
às aprendizagens essenciais do ano de lecionação.
Aplicar os recursos em sala de aula com os alunos
Refletir sobre as práticas, de forma a introduzir melhorias.

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 do Grupo 110
DCP 99   Descrição Professores do Grupo 110

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20
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Conteúdos da ação
A ação irá ser desenvolvida em três módulo na modalidade de Oficina de Formação:

Utilizando como suporte à formação o ecossistema “UP2Universe” que entre outras é composto por:
- Learning Management Systems (LMS)
- Conteúdos
- Gravação e Publicação
- Interações em tempo real
- Interações sociais
- Partilha de documentos
- Edição colaborativa
- Learning Analytics

Módulo 1 – Tecnologias Multimodais
Repositórios de objetos de aprendizagem
Editores de objetos de aprendizagem de diferentes formatos (Hiperligação, vídeo, áudio, visitas virtuais e de colaboração
em tempo real)
Módulo 2 – A Sala de Aula do Futuro, agora
Organização do espaço aula com diferentes áreas de aprendizagem e recursos tecnológicos a utilizar.
Módulo 3 – Cenário de aprendizagem
Construção de um cenário de aprendizagem suportado com a tecnologia multimodal e definição dos espaços de
aprendizagem.
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
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Bibliografia fundamental
Correia, G. S. (2018). A utilização de tecnologia e estratégias de diferenciação pedagógica para promover aprendizagens
na Educação Pré-Escolar e no Ensino do 1.o Ciclo do Ensino Básico. Obtido de
https://repositorio.uac.pt/handle/10400.3/4789
Faria, P. (2014). Tecnologias digitais e práticas comunicativas multiliterácitas e multimodais: um caminho para a inovação
educativa. Obtido de https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/35784
Pinto, A. (2010). Scratch na aprendizagem da Matemática no 1. o Ciclo do Ensino Básico: estudo de caso na resolução de
problemas. Obtido de https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/14538
Ribeiro, C. (2006). RobôCarochinha: Um estudo qualitativo sobre a robótica educativa no 1o ciclo do ensino básico.
Obtido de https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/6352
educação, C. C.-P. revista científica de, e 2011, undefined. (sem data). TPACK: em busca de um referencial teórico para a
formação de professores em Tecnologia Educativa. repositorium.sdum.uminho.pt. Obtido de
https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/13670

Processo

Data de receção 08-07-2019    Nº processo 106466    Registo de acreditação CCPFC/ACC-105326/19
Data do despacho 23-09-2019    Nº oficio 6504    Data de validade 23-09-2022
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Presencial   Trabalho autónomo

A componente presencial desenvolver-se-á numa lógica de “Aprendizagem
Invertida” e de sequência de Ação, Reflexão e Aplicação, na qual se exploraram as
ferramentas multimodais de edição, construção, organização e de repositório que
permitiram a realização de atividades práticas num ambiente colaborativo, de
partilha e de reflexão; Reflexão crítica sobre o desenvolvimento da componente de
trabalho autónomo. 
Construção de Ambientes Educativos Inovadores e pedagogias inovadoras de
diferenciação, criando espaços virtuais de aprendizagem de acordo com as
exigências/perfil dos alunos do 1º ciclo.

  

Construir um Ambientes Educativo
Inovador, com pedagogias
inovadoras de diferenciação,
criando espaços virtuais de
aprendizagem de acordo com as
exigências/perfil dos alunos do 1º
ciclo.
Planificar atividades e construir
recursos, tendo em vista a sua
aplicação com os alunos em
contexto curricular e educativo,
utilizando as ferramentas
exploradas nas sessões conjuntas.
Refletir criticamente sobre a
aplicação prática e interesse
educativo dos recursos;
A componente de trabalho
autónomo será apoiada num
ecossistema de aprendizagem
UP2Universe.
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