ATIVIDADE FORMATIVA

Inovar as Práticas Pedagógicas com as Tecnologias Educativas

DESIGNAÇÃO

010.01.22-DFP-059.01/14
Objetivos Gerais:
Dotar os professores e educadores de infância de um conjunto de ferramentas e
metodologias que potenciem a integração das TIC nas áreas disciplinares.
Objetivos Específicos:
Fomentar a utilização das tecnologias educativas junto da comunidade docente.
Inovar metodologias de trabalho e estratégias de aprendizagem.
Disponibilizar e planear exemplos concretos de situações de aprendizagem recorrendo à
integração das TIC em aprendizagens específicas.
Apresentar aplicações e serviços Web gratuitos interligados com a lecionação de várias
áreas disciplinares.

OBJETIVOS

MÓDULO I
Integração e utilização das TIC na sala de aula
MÓDULO II
Conceitos iniciais
MÓDULO III
Regras essenciais para a criação de recursos educativos digitais
MÓDULO IV
Práticas pedagógicas: planificação de situações de aprendizagem
MÓDULO V
Serviços WEB e aplicações para criação de RED`S
MÓDULO VI
Trabalho Final

CONTEÚDOS

METODOLOGIA

A oficina de formação é realizada em regime de blended learning com três sessões presenciais, de
quatro horas cada, perfazendo um total de 12 horas.
Nestas sessões será aplicado um método expositivo e reflexivo, com a criação de vários debates
sobre os temas abordados, troca de experiências, apresentação e demonstração de aplicações e
ferramentas, entre outros.
No final de cada sessão presencial existirá uma aplicação prática das aprendizagens efetuadas
para consolidação dos conhecimentos e competências adquiridas.
Na última sessão presencial os formandos irão apresentar o trabalho final.
Para a vertente não presencial, os participantes terão que aceder diariamente à plataforma de
aprendizagem disponível no endereço: http://formacao.educatic.info/
Nesta plataforma de aprendizagem explorarão os diversos recursos disponibilizados (sequências de
aprendizagem, bibliografia, objetos de aprendizagem, etc.) e realizarão as atividades propostas
para cada um dos módulos apresentados.
A participação/exploração da oficina de formação na plataforma de aprendizagem é da inteira
responsabilidade do participante.

ÁREA DE
FORMAÇÃO

B – ÁREA DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

MODALIDADE DE
FORMAÇÃO

Oficina de Formação

ACREDITAÇÃO/
VALIDAÇÃO

Formação válida para progressão em carreira, de acordo com o Despacho n.º 106/2005, de 21 de
Setembro.

DURAÇÃO
DESTINATÁRIOS
Nº DE
PARTICIPANTES

36 horas ( 12 horas presenciais e 24horas b-learning)
Professores a lecionar no 1º Ciclo do Ensino Básico e Educadores de Infância
20

FORMADORA

CRITÉRIOS DE
SELEÇÃO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

CERTIFICAÇÃO

LOCAL DE
REALIZAÇÃO
CALENDARIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES

Berta Sara Garcia Bernardo
Ordem de Inscrição
Professores a lecionar no 1º Ciclo do Ensino Básico (GR 110, GR120, GR150, GR140)
Educadores de Infância (GR100)
A avaliação será individual, qualitativa e quantitativa, expressa numa escala numérica de 1 a 10
valores, nos termos previstos na Carta Circular CCPFC - 3/2007, de setembro de 2007, do Conselho
Científico Pedagógico da Formação Contínua e com base nos seguintes critérios:
Assiduidade e pontualidade – 10%
Trabalho Individual 40 %
Intervenções pertinentes 30%
Tarefas realizadas nas sessões 20%
Os formandos que cumprirem as condições mínimas de frequência da ação terão acesso a um
certificado de formação mediante o pagamento da taxa de 6,53€ (Portaria n.º 2/2012 de 12 de
janeiro).
Sala de Formação – Divisão de formação de Pessoal
Rua dos Ilhéus 1ºC – 1º andar
Sessões Presenciais: 14h00 – 18h00
02 , 09 e 15 de julho de Julho de 2014
Os formandos deverão levar o seu computador portátil
Através da página da DRE na internet, no separador Formação, em http://www02.madeiraedu.pt/dre/formacao.aspx, os formandos deverão:

INSCRIÇÕES

Realizar a sua inscrição até as 14h do dia 18 de junho de 2014;
Consultar a lista dos formandos selecionados a partir do dia 19 de junho de 2014;
Consultar a lista definitiva dos formandos selecionados a partir das 14 horas do dia 20 de
junho de 2014;
Os formandos suplentes deverão também consultar a lista definitiva.
Os formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até as 14h00 do dia 20 de junho
de 2014, através do endereço eletrónico dfp.dre@live.madeira-edu.pt.

