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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #110681)

Ficha da Ação

Título Ferramentas Google como recurso didático no processo de ensino-aprendizagem
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. 9937467    Nome CARLOS MANUEL PEREIRA CUNHA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-31011/12
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 10313871    Nome TIAGO RUI CARVALHO E PEREIRA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-21934/07
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 8051079    Nome Francisco José de Abreu Alves Pinto    Reg. Acr. CCPFC/RFO-29258/11
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
À medida que as escolas em todo o mundo tentam dar resposta à realidade do E@D, é fundamental conhecer e aperfeiçoar
estratégias e metodologias diversas de ensino fora do contexto escolar, fora da sala de aula. Para ajudar na transição do
modelo de ensino atual, para que os docentes, alunos e escola se adpatem a uma nova forma de desenvolver o currículo e
promovam uma evolução na aquisição de aprendizagens, não descurando os documentos orientadores; D.L. nº55/2018, D.L.
nº54/2018 e Despacho n.º 6478/2017, é premente aperfeiçoar as competências digitais dos docentes desenvolvendo Cenários
de Aprendizagem variados, interdisciplinares e promotores da construção de conhecimentos. Esta ação de formação visa criar
condições para o desenvolvimento de estratégias no âmbito da integração do digital em contextos de aprendizagem
específicos.
Objetivos a atingir
Conhecer as ferramentas do Google, numa ótica comunicativa e formativa;
Utilizar o Google Docs para criar documentos colaborativos e fomentar a realização de trabalhos colaborativos entre os alunos.
Utilizar o Google Classroom para configurar uma turma, distribuir tarefas, compartilhar informações, tarefas, avisos e
perguntas;
Recorrer aos Formulários Google para realizar testes ou fichas de trabalho que os alunos podem responder nos seus
dispositivos móveis.

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 dos grupos 230, 500, 510, 520, 530, 540, 550 e 560
DCP 99   Descrição Professores dos grupos 230, 500, 510, 520, 530, 540, 550 e 560

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20
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Desenvolver competências em selecionar e conceber novos recursos de aprendizagem em ambientes virtuais.
Compreender os benefícios das aplicações online e a sua utilização na sala de aula;
Desenvolver práticas inovadoras no ensino nas suas escolas;
Recorrer ao Google Sites para criar um site de divulgação da disciplina onde serão colocados os materiais aqui produzidos
Conteúdos da ação
Com base nas aprendizagens essenciais das áreas dos formandos envolvidos (Ciências Exatas, da Natureza e Tecnologias),
explorar:
• Google Docs (documentos colaborativos): permite partilha e colaboração e permite ser usado em simultâneo com a Google
Classroom;
• Formulários Google (criar fichas com correção automática) que podem ser integrados na Google Classrom;
• Google Classroom (plataforma de ensino): comunicação e atribuição de trabalhos aos alunos podendo fazer também
avaliação;
• Google Sites (criar páginas web): pode ser usado como complemento da Google Classroom.
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:
1. Participação nas atividades
- Trabalhos constantes nas fichas de trabalho a desenvolver em cada sessão - 50%
- Participação nas atividades e interação com os outros formandos nos fóruns e plataforma Google Classroom - 30%
2. 2. Relatório Final/ Apresentação das Atividades
Reflexão crítica sobre o percurso formativo / auto avaliação e Apresentação dos trabalhos - 20%.

Nota: As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Bibliografia fundamental
Getting the Most from Google Classroom: A Pedagogical Framework for Tertiary Educators
https://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=3792&context=ajte
GOOGLE CLASSROOM: WHAT WORKS AND HOW? http://jesoc.com/wp-content/uploads/2016/03/KC3_35.pdf
Students acceptance of Google classroom: An exploratory study using PLS-SEM approach
https://onlinejour.journals.publicknowledgeproject.org/index.php/i-jet/article/viewFile/8275/4996
https://dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0
https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-secundario

Processo

Data de receção 17-09-2020    Nº processo 109898    Registo de acreditação CCPFC/ACC-108555/20
Data do despacho 07-10-2020    Nº oficio 5768    Data de validade 07-07-2023
Estado do Processo C/ Reclamação - pedido deferido com alteração do certificado

Presencial   Trabalho autónomo

A ação encontra-se estruturada em 8 sessões que serão disponibilizadas nas
datas a calendariz Em todas as sessões haverá um sumário/ checklist, com
indicações sobre o trabalho a desenvolver, que passa pela exploração dos
conteúdos da formação, fazendo a ponte entre a componente presencial e o
contexto profissional de cada formando;
A primeira sessão será destinada à apresentação dos formandos, dos
formadores e da ação, assim como à apresentação dos conteúdos e
metodologia da Oficina de Formação e explicitação dos critérios de avaliação
dos formandos . 
A última sessão será dedicada à apresentação e partilha final da atividade
criada e implementada e sua reflexão.

  

Na componente de trabalho autónomo, os
formandos, individualmente, deverão: 
- 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; 
- experimentar no seu contexto educativo
algumas das atividades planificadas e
recursos construídos; 
-refletir criticamente sobre a aplicação
prática e interesse educativo das
possibilidades do desenvolvimento da
aprendizagem ativa com os seus alunos.
O apoio ao trabalho autónomo e à
realização das tarefas será assegurado
pela equipa formadora através do Fórum de
apoio a cada sessão, disponível em
contexto colaborativo - google Classroom.


