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Ficha da Ação

Título E@D uma estratégia holística para a transformação digital da prática pedagógica
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. 9461589    Nome LUÍS MANUEL TEIXEIRA DA SILVA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-25328/09
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 6948860    Nome MARIA ALBERTINA TEIXEIRA CASTRO NOVAIS    Reg. Acr. CCPFC/RFO-20309/06
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 5786532    Nome MANUEL JOSÉ NOVAIS MALHEIRO FIGUEIRA DE SOUSA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-16133/03
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
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 adaptem 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 da comunidade educativa
desenvolvendo Cenários de Aprendizagem variados, interdisciplinares e promotores da construção de conhecimentos. É
necessária uma concepção da prática docente integral e não a análise isolada do ensino e das ferramentas digitais.
Objetivos a atingir
- Desenvolver as competências digitais dos docentes tendo em consideração as orientações Curriculares em TIC, os Cenários
de Aprendizagem e a ABRP; 
- Contactar com as ferramentas da CLOUD e plataformas para criação de salas de aula online (MICROSOFT TEAVIEWER,
GOOGLE CLASSROOM, CLASSDOJO, ZOOM, MOODLE e outras);
- Abordar as ferramentas de computação na nuvem: processador de texto; folha de cálculo; apresentações eletrónicas;
formulários;
- Reconhecer a importância das metodologias potenciadoras das competências e capacidades constantes no Perfil dos Alunos

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. 14   Descrição Professores dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário
DCP   Descrição

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20



à Saída da Escolaridade Obrigatória;
- Identificar a mais-valia das ferramentas digitais no E@D e com elas desenvolver atividades e tarefas motivadoras e capazes
de desenvolver aprendizagem de forma continuada ao longo do tempo;
- Criar cenários de aprendizagem em contextos virtuais.
Conteúdos da ação
1. Breve apresentação dos conteúdos e metodologia da Oficina de Formação e explicitação dos critérios de avaliação dos
formandos. (30 minutos).
2. Os Cenários de Aprendizagem e a ABRP. (1:30h)
3. Apresentação e experimentação das ferramentas de formação à distância: a. Moodle; b. Microsoft Teamviewer; c. Google
Classroom; d: ClassDojo; e: ZOOM. (6:00h)
4. Computação na nuvem (6:00h): 
a. Conceito; 
b. Vantagens & desvantagens; 
c. Serviços oferecidos: 
i. Servidor cloud; 
ii. Email na cloud; 
iii. Aplicações de escritório; 
d. Conhecer algumas das principais plataformas baseadas na nuvem (Google drive e Onedrive). 
5. Ferramentas de computação na nuvem: 
a. Processador de texto; 
b. Folha de cálculo; 
c. Apresentações eletrónicas; 
d. Formulários. (9:00h)
6. Apresentação do trabalho colaborativo (1:30h): 
a. Criar tarefas e documentos em colaboração com outros utilizadores; 
b. Partilhar ficheiros com outros utilizadores; 
c. Preenchimento do formulário de satisfação. 
7. Avaliação da Oficina de Formação. (30 minutos)
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
ALVES, Lynn; NOVA, Cristiane. Educação a distância: uma nova concepção de aprendizado e interatividade. São Paulo:
Futura, 2003.
Matos, J. F. (2014). Princípios orientadores para o desenho de Cenários de Aprendizagem [Online]. Retirado de
https://drive.google.com/open?id=0Bw9_y3mpURWiUFpsV2cxS2FyVkk

Processo

Data de receção 24-11-2020    Nº processo 109912    Registo de acreditação CCPFC/ACC-108568/20
Data do despacho 04-12-2020    Nº oficio 6553    Data de validade 07-07-2023
Estado do Processo C/ Aditamento - pedido deferido com alteração de certificado

Presencial   Trabalho autónomo

Nestas sessões, exclusivamente presenciais, serão explorados os conteúdos da
ação, recorrendo a metodologias participativas onde cada formando tem um papel
central promovendo o isomorfismo de práticas. Constituem-se grupos de trabalho
para aplicação dos conhecimentos adquiridos, apresentação e discussão dos
trabalhos desenvolvidos, assim como partilha de experiências.
A primeira sessão será destinada à apresentação dos formandos, dos formadores e
da ação. A última sessão será dedicadas à apresentação e partilha final da
atividade implementadas reflexão final. Nas restantes sessões de trabalho conjunto
serão abordados os conteúdos da formação, fazendo a ponte entre a componente
presencial e o contexto profissional de cada formando.

  

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.




