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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #114567)

Ficha da Ação

Título Utilização do Google sites no Ensino da Matemática
Área de Formação A - Área da docência
Modalidade Oficina de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 9340770    Nome OSCARINA MANUELA RIBEIRO NOGUEIRA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-20719/06
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 7720580    Nome Maria de Lurdes Gandarinho Carlos    Reg. Acr. CCPFC/RFO-39820/19
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
Esta oficina de formação enquadra-se no Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) e apresenta-
se como estratégia de melhoria das aprendizagens e do sucesso escolar na disciplina de Matemática. 
Com ela, pretende-se motivar, capacitar e apoiar os professores na utilização de estratégias de aprendizagem ativas
dentro e fora da sala de aula, experienciando os recursos e as ferramentas necessárias para a concretização dessas
práticas, de modo a promover e a apoiar a sua utilização pedagógica e ajudar os alunos a superar as suas dificuldades ou
a aprofundar as suas aprendizagens.
Objetivos a atingir
Recorrendo ao Google Sites pretende-se levar os formandos a criar um site de divulgação da disciplina de matemática
que pode ser usado com o Google Classroom. 
• Utilizar o Google Docs e Jamboard para criar documentos colaborativos e fomentar a realização de trabalhos
colaborativos entre os alunos. 
• Recorrer aos Formulários Google para realizar testes ou fichas de trabalho que os alunos podem responder nos seus
dispositivos móveis.
• Desenvolver competências em selecionar e conceber novos recursos de aprendizagem em ambientes virtuais.
• Desenvolver práticas inovadoras no ensino da matemática.
• Criar recursos para colocar no site, depois de devidamente experimentados, em contexto de sala de aula.
• Refletir conjuntamente sobre o efeito do uso de materiais produzidos no Classroom.
Conteúdos da ação
•Exploração da ferramenta Google Classroom com recurso a tutoriais escritos e/ou em vídeo.
•Criação de um site na área de cada docente, com base nas aprendizagens essenciais da matemática. 
•Criação de documentos do Google, apresentações do Google.
•Exploração dos Formulários do Google com recurso a tutoriais escritos e/ou em vídeo.
•Criação de formulários do Google para utilização em sala de aula com os alunos e para alocar na página web.
•Participação em atividades conjuntas que envolvam documentos, apresentações, folhas de cálculo e formulários do
Google ficando com a perspetiva do aluno enquanto utilizador dessas aplicações.

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 e 500
DCP 99   Descrição Professores dos grupos 230 e 500

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20
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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
https://support.google.com/sites?usp=sites_home#topic=7184580 https://support.google.com/docs/?hl=pt-
BR#topic=1382883
Aprendizagens essenciais da matemática https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-secundario
Aprendizagens essenciais da matemática https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico

Processo

Data de receção 26-07-2021    Nº processo 114169    Registo de acreditação CCPFC/ACC-112628/21
Data do despacho 06-09-2021    Nº oficio 5267    Data de validade 06-09-2024
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Presencial   Trabalho autónomo
Nas sessões presenciais (25 horas) serão exploradas as diferentes
ferramentas a utilizar na construção de um site e dar-se-á início à
criação de sites recorrendo ao Google Sites. Também se dará início
à planificação de aulas, com base no currículo de matemática, e à
elaboração de diferentes materiais utilizando aplicações gratuitas e
para posterior publicação nos sites criados. Nestas sessões
privilegiar-se-á a partilha de experiências e a criação conjunta de
materiais.

  

O trabalho autónomo (25 horas) incidirá na
exploração, aprofundamento, criação e aplicação
dos diferentes recursos na criação de um site e
posterior implementação em contexto educativo,
sob monitorização da equipa formadora. Na última
sessão, proceder-se-á à partilha e discussão dos
trabalhos elaborados com a apresentação dos sites
criados pelos formandos.


