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Ficha da Ação

Título Estratégias de capacitação e motivação dos docentes para a transição digital
Área de Formação B - Prática pedagógica e didática na docência
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 11716470    Nome MARIA DE LURDES GOMES NEVES    Reg. Acr. CCPFC/RFO-28904/11
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
A RCM n.º 30/2020, que define e esclarece sobre o Plano de Ação para a Transição Digital, em articulação com o documento de referência para este programa - DigCompEdu – que
apresenta 22 competências, organizadas em 6 áreas, e um modelo de progressão para ajudar os docentes a avaliarem e desenvolverem a sua competência digital, servem de base a
esta proposta de formação.
Os docentes necessitam de um conjunto de competências digitais específicas para a sua profissão, de serem preparados para a transição deste novo paradigma, o que implica novas
formas de trabalhar a relação com os alunos e com os pares, o incremento das práticas colaborativas e a assunção da liderança em sala de aula.
Com esta ação, os docentes tornar-se-ão capazes de aproveitar o potencial das tecnologias digitais para melhorarem a qualidade do ensino, da relação pedagógica com os seus alunos
e, consequentemente, da educação em Portugal.
Objetivos a atingir

Duração
Horas presenciais: 25
Nº de horas acreditadas: 25

Cód. Dest. 16   Descrição Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de Educação Especial
DCP   Descrição



• Capacitar os docentes para a motivação e liderança para a transição digital;
• Desenvolver técnicas facilitadoras de aprendizagem para aplicação aos alunos com vista à assimilação dos conteúdos e à promoção de maior rendimento, concentração memorização.
• Definir estratégias e métodos de concentração que facilitem a aprendizagem com a transição digital;
Conteúdos da ação
I- A liderança para a motivação e capacitação dos docentes na transição digital
• A motivação aplicada à transição digital
• A liderança em contexto educativo aplicada à transição digital
II- A Psicologia da Aprendizagem e da Memória:
• Modelos teóricos;
• Aprendizagem verbal;
• Aprendizagem de categorias;
• Aprendizagem individual;
• Aprendizagem em sala de aula;
• Aprendizagem em grupo;
III- Psicologia cognitiva e aprendizagem escolar:
• Organização do material a ser aprendido;
• Profundidade e elaboração dos materiais;
• Os efeitos do conhecimento prévio;
• Competências meta-cognitivas (mindmaps);
• Algumas sugestões para uma aprendizagem bem-sucedida
III- Técnicas de concentração e memorização:
• Técnicas de Visualização;
• Técnicas de Auto-controlo;
• Técnicas de respiração;
• Técnicas de ancoragem;
IV- Projetos, Programas de Treino de concentração em sala de aula através do desenvolvimento de competências digitais especificas;
• Projeto de formação-ação e desenvolvimento de materiais a aplicar nas escolas pelos professores para promoção da concentração e memória. ·
• Divulgação, avaliação e discussão em público do projeto e dos materiais produzidos e das práticas experienciadas pelos formandos.
• Novas formas de funcionamento da sala de aula: 
o Comunidades virtuais de aprendizagem.
o Grupos interactivos;
Metodologias de realização da ação
Apresentação e discussão dos conceitos estruturantes da temática. Elaboração dos materiais didáticos e de materiais a aplicar na sala de aula pelos formandos

Criação e operacionalização de projetos/procedimentos para mobilização de conhecimentos através de aulas essencialmente práticas

Divulgação, avaliação e discussão em público dos temas desenvolvidos e dos materiais produzidos.
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, qualidade e participação nas atividades/tarefas das sessões – 40% 
- Relatório reflexivo (…) – 60%

Nota - As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação.
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
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