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Ficha da Acção

Designação DIGILER: QUADROS INTERATIVOS, LEITURA E ESCRITA EM SUPORTES DIGITAIS

Região de Educação    Área de Formação    A  B  C  D 

Classificação Formação Contínua    Modalidade Oficina de Formação

Cód. Área C15   Descrição Tecnologias Educativas (Informática/Aplicação da Informática),

Cód. Dest. 99   Descrição Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Educação
Especial

Dest. 50% 02   Descrição Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
Nome MARIA ALCINA RODRIGUES CORREIA    

Componentes do programa Todas    Nº de horas 25

Nome CARLA ALEXANDRA ALEGRE LOPES 

Componentes do programa Todas    Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Duração
Nº Total de horas presenciais conjuntas 25    Nº Total de horas de trabalho autónomo 25
Nº de Créditos 2
Calendarização
Entre 1 e 5 (meses)

Nº de formandos por cada realização da acção
Mínimo 10    Máximo 20

Anexo B

A preencher nas modalidade de Oficina, Estágio, Projecto e Círculo de Estudos
Razões justificativas da acção: Problema/Necessidade de formação identificado
Os desafios que se colocam à sociedade contemporânea, induzidos pelas inovações tecnológicas, cuja ação tem vindo
a instalar-se, sobretudo a partir da primeira década do século XXI, obrigam a (re)pensar as formas de trabalhar em
todas as áreas da atividade humana em geral, à escola e à educação em particular.
Numa sociedade cada vez mais de informação e no quadro do Plano Tecnológico para a Educação, em que as
escolas se encontram equipadas com quadros interativos, nomeadamente o Centro Escolar (C.E.), são impostos novos
desafios aos professores: como utilizar os quadros? Serão um mero substituto do quadro negro? Que potencialidades
pedagógicas e que mais-valias trazem ao processo de ensino/aprendizagem?
Desta forma, urge acompanhar estas tendências e fornecer meios e estruturas (Biblioteca Digital) para que alunos e
professores possam estar a par destas novas tecnologias de acesso à informação e servir-se delas para melhorar os
níveis de literacia da nossa população.
Face ao exposto, foram diagnosticados, no nosso Agrupamento em geral e no Centro Escolar em particular, os
seguintes pontos fracos: - Deficiente acesso a plataformas e ferramentas digitais de escolas; fraca rentabilização dos
quadros interativos/ferramentas interativas instalados nas salas de aulas do C.E.; fraco desenvolvimento de
competências relacionadas com plataformas de leitura e escrita/e-learning por parte de professores e alunos que
trabalham nas escolas das aldeias distantes do Centro Escolar;
É neste contexto que se enquadra esta proposta de oficina de formação que promove a análise das potencialidades e
das implicações da utilização destas tecnologias nas escolas.
Esta oficina de formação visa também dar continuidade à ação de formação realizada em 2013 sobre escrita criativa e
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ir ao encontro das necessidades de formação dos docentes do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas de Nelas, para
que a sua participação/colaboração no projeto «Ideias com Mérito», que o Agrupamento viu contemplado pela RBE,
seja proactivo e leve a boas práticas que sejam facilitadoras e enriquecedoras do processo ensino-aprendizagem.
A utilização de elementos multimédia é de fácil apresentação e interação por todos os elementos do processo de
ensino-aprendizagem, e, normalmente, traz consigo uma maior motivação dos alunos. A fácil e motivadora utilização
destas ferramentas promove também o envolvimento dos alunos em trabalho prático com a intervenção e ajuda das
TIC. Tratando-se de ferramentas que promovem as aprendizagens, a renovação das metodologias de ensino-
aprendizagem e a aplicação inter e transdisciplinar de forma lúdica e interativa, pode e deve ser utilizada no 1º Ciclo
do Ensino Básico.
A comunicação de ideias e experiências, a produção, pelos formandos, de materiais de apoio e sua disponibilização
online, prolongando os momentos de aprendizagem no tempo e no espaço, poderá revelar-se bastante oportuna para
enfrentar algumas questões e realidades relacionadas com a utilização destes equipamentos neste nível de educação e
ensino. A presente oficina de formação pretende, portanto, dotar os formandos com competências no âmbito do
processo de utilização dos quadros interativos e de construção, recorrendo a ferramentas web diversas,
nomeadamente no âmbito da escrita, de materiais de apoio às diversas áreas do currículo.

Efeitos a produzir: Mudança de práticas, procedimentos ou materiais didácticos
OBJETIVOS:
- Favorecer a emergência de novas práticas pedagógicas pelos professores do 1º ciclo;
- Apoiar as escolas e professores na utilização dos quadros interativos em contexto de aprendizagem escolar;
- Promover a inovação educacional, potenciando a utilização das TIC;
- Promover a construção/divulgação de materiais e boas práticas no âmbito da integração dos quadros interativos e
das TIC em geral;
- Identificar potencialidades na aprendizagem através da utilização de ferramentas informáticas para a escrita
partilhada;
- Fomentar a criação de redes de aprendizagem cooperativa de âmbito regional, nacional e internacional;
- Promover a troca de experiências e reflexão sobre a utilização pedagógica do quadro interativo neste nível de
educação e ensino;
- Promover a leitura em suportes digitais;
- Construir e divulgar materiais pedagógicos digitais no âmbito das áreas disciplinares do currículo do 1º ciclo;
- Partilhar um repositório de materiais digitais curriculares com a comunidade escolar.
- Incrementar junto dos alunos a utilização de alguns recursos web a trabalhar no âmbito desta formação.

Conteúdos da acção
- Apresentação de experiências, por parte dos formandos e do formador, de utilização do Quadro Interativo como
instrumento didático;
- Potencialidades do Quadro Interativo no processo de ensino-aprendizagem – apresentação de boas práticas;
- Estratégias de utilização do Quadro Interativo numa perspetiva de reorganização e gestão de sala de aula, adaptadas
aos espaços e equipamentos disponíveis nas escolas;
- Metodologias de integração do Quadro Interativo no processo de construção e produção do conhecimento;
- Criação de questionários com recurso ao Google Drive;
- Construção de textos por alunos e professores com recurso ao Google Drive e a outras ferramentas web que
permitem escrita criativa e/ou partilhada;
- Produção e utilização de recursos para o ensino e aprendizagem (webquests, palavras cruzadas, textos, quizzes,
fichas de leitura, guiões de leitura, slides de apresentação):
- Conceção de recursos de suporte às atividades dos professores;
- Conceção de recursos para o apoio à aprendizagem dos alunos;
- Criação de livros digitais com recursos a diferentes ferramentas web.

Metodologias de realização da acção
Esta ação de formação terá a duração de 25 horas presenciais conjuntos acrescidas de 25 horas de trabalho
autónomo. Os conteúdos serão abordados mediante a apresentação de pequenos exemplos e exercícios de aplicação
dos procedimentos. Os formandos resolverão exercícios práticos de acordo com os conteúdos lecionados no 1º ciclo.
As 25 horas de trabalho presencial estarão divididas em 9 sessões de 3 horas cada e uma última sessão de 2 horas.
Tratando-se de uma ação que não deve exceder os 20 formandos e de um trabalho que exige acompanhamento
individualizado por parte dos formadores, a turma será dividida em dois grupos, sendo que a 1ª sessão é comum para
todos e, a partir da 2ª, cada grupo terá com a sua formadora quatro sessões autónomas, ou seja, se um grupo está a
trabalhar, com a ajuda de software específico, a escrita criativa, o outro estará a trabalhar com os quadros interativos.
Os grupos trocarão após a 5ª sessão. Uma vez que se trata de uma oficina para produção de materiais para
implementar no terreno, todas as sessões presenciais, excetuando as duas primeiras, servirão para preparar trabalho
de campo.
Logo após as duas primeiras sessões, os formandos serão convidados a utilizar os quadros interativos e a pesquisar
ferramentas da Web 2.0 que sirvam de suporte ao trabalho colaborativo a ser desenvolvido no decurso da formação.
As sessões de formação serão organizadas com base nos conhecimentos que os participantes detêm e nas
expectativas destes face ao módulo de formação proposto.
Serão criadas oportunidades de trabalho individual e em grupo, privilegiando propostas integradoras de carácter
prático, com a preocupação da ligação com os contextos de cada Escola/Agrupamento e as vivências profissionais
dos formandos, que apontem novos caminhos e metodologias que se traduzam em práticas inovadoras com os alunos,
com os professores e outras instituições socioeducativas.
Os formandos, por cada sessão, construirão uma ou duas atividades a realizar em contexto de sala de aula e, após a
experimentação, discutirão em grande grupo os resultados dessa experimentação.
Os materiais produzidos no âmbito desta formação serão reunidos pelas formadoras que, depois de avaliados, os farão
chegar aos Professores Bibliotecários para se constituírem como fundo a colocar à disposição de todos os docentes e
alunos na plataforma LMS a criar para o efeito (dando cumprimento ao projeto «Ideias com Mérito»).
6.2. Calendarização
6.2.1. Período de realização da ação durante o mesmo ano escolar:
Entre os meses de outubro e março
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Processo

Data de recepção 25-07-2013    Nº processo 79912    Registo de acreditação CCPFC/ACC-75226/13

Data do despacho 05-09-2013    Nº oficio 4964    Data de validade 05-09-2016

Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

6.2.2. Número de sessões previstas por mês: de 1 a 3
6.2.3. Número de horas previstas por cada tipo de sessões: 2 ou 3
?Sessões presenciais conjuntas: 25 horas
?Sessões de trabalho autónomo: 25 horas

Sessões Presencias:
1ª sessão (outubro) – Módulo Hardware/Software – grupo (A+B) – Nº de horas (3)
2ª sessão (outubro) – Módulo QI (grupo A) – Módulo EC (grupo B) - Nº de horas (3)
3ª sessão (outubro) – Módulo QI (grupo A) – Módulo EC (grupo B) - Nº de horas (3)
4ª sessão (novembro) –Módulo QI (grupo A) – Módulo EC (grupo B) - Nº de horas (3)
5ª sessão (dezembro) – Módulo QI (grupo A) – Módulo EC (grupo B) - Nº de horas (2)
6ª sessão (janeiro) – Módulo QI (grupo B) – Módulo EC (grupo A) - Nº de horas (3)
7ª sessão (janeiro) – Módulo QI (grupo B) – Módulo EC (grupo A) - Nº de horas (3)
8ª sessão (fevereiro) – Módulo QI (grupo B) – Módulo EC (grupo A) - Nº de horas (3)
9ª sessão (fevereiro) – Módulo QI (grupo B) – Módulo EC (grupo A) - Nº de horas (2)

Módulo Q.I. – Quadros interativos – formadora: Carla Lopes
Módulo E.C. – Escrita criativa – formadora: Alcina Correia

Regime de avaliação dos formandos
Para além do cumprimento das determinações legais (carta circular CCPFC 3/2007), os critérios sobre os quais
incidirá a avaliação/classificação dos formandos na oficina serão os seguintes:
Participação, Realização das Tarefas nas Sessões, Assiduidade e Pontualidade - classificação máxima 2,5
Produção de Trabalhos e/ou Materiais e Aplicação dos materiais produzidos em sala de aula - classificação máxima 6
Reflexão Crítica/Relatório de implementação - classificação máxima 1,5

A classificação final a atribuir a cada formando será quantitativa, expressa numa escala de 1 a 10 valores, nos termos
seguintes:
Excelente – de 9 a 10 valores
Muito Bom – de 8 a 8,9 valores
Bom – de 6,5 a 7,9 valores
Regular – de 5 a 6,4 valores
Insuficiente – de 1 a 4,9 valores

Forma de avaliação da acção
_ Inquérito a distribuir, por amostragem e on-line, no final da ação aos formandos, com garantia de anonimato, para
posterior análise e avaliação pela entidade formadora.
_ Relatório do(s) Consultor(es) de Formação ou Especialista(s).

Bibliografia fundamental

Consultor de Formação
B.I.    Nome

Especialistade Formação
B.I.    Nome
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