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1.  DESIGNAÇÃO DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO 

 
Leituras em Linha 

 
 
2.  RAZÕES JUSTIFICATIVAS DA ACÇÃO: PROBLEMA/NECESSIDADE DE FORMAÇÃO IDENTIFICADO 
 
O Tablet PC, ou simplesmente Tablet, é um dispositivo que pode ser usado para leitura de livros, jornais e revistas, 
acesso à Internet, produção de documentos, visualização de fotos, vídeos, etc. Apresenta um ecrã tátil que é o 
principal meio de entrada de dados; é um novo conceito, não deve ser comparado a um computador ou a um 
smartphone, embora possua diversas funcionalidades dos dois. 
Acreditamos que o Tablet é um dispositivo multimédia com potencialidades que permitem alterar de forma 
significativa a natureza da informação trabalhada na aula (com recursos multimédia e de animação gráfica), os 
tempos e espaços de aprendizagem (com a disponibilização “on-line” de recursos) e as dinâmicas da sala de aula.   
Os benefícios da introdução desta tecnologia nos contextos de aprendizagem começam agora a ser estudados e 
documentados em diversos países.  
Será que o maior envolvimento dos alunos, o aumento da motivação, a promoção da aprendizagem cooperativa 
(com o incremento das interacções entre pares) e o reforço do papel do professor como mediador dos processos de 
aprendizagem terão como consequência reflexos positivos na eficiência dos processos de ensino e de aprendizagem? 
No decorrer desta formação, procuraremos dar resposta a esta e outras questões, pois a formação pretende ser o 
suporte a um projeto que vai ser implementado no terreno para uso dos Tablet com alunos do 10º ano.  
"Leituras em Linha" é também o nome dum projeto, cofinanciado pela Fundação Calouste Gulbenkian e coordenado 
pelo EduFor, que envolve alunos do 10º ano e respetivos docentes de Português, bem como os Professores 
Bibliotecários e docentes de TIC de escolas associadas. O projeto visa o desenvolvimento da leitura e da escrita 
através do recurso aos novos meios tecnológicos e digitais, concretamente Tablets e e-books. O projeto financiou a 
aquisição de Tablets; contudo, a disponibilidade da tecnologia é apenas a condição necessária, não constituindo por 
si qualquer solução para mudar as práticas dos docentes. As reais “mais-valias” resultam fundamentalmente da 
interacção entre as pessoas, e só a participação empenhada dos docentes como “arquitectos dos contextos de 
aprendizagem” poderá potenciar para a Educação os benefícios desta e de outras tecnologias.  
Esta acção de formação, na modalidade de projecto, visa criar condições, ao nível deste grupo de docentes 
(professores de português, Professores Bibliotecários e professores de TIC), para o desenvolvimento de estratégias 
no âmbito da integração desta tecnologia nos contextos de aprendizagem em geral e nas didáticas específicas em 
particular. Pretende-se desenvolver um projeto de ação que pesquise as melhores formas de uso do Tablet como 
suporte para a leitura digital e não só.   

 
 
3.  DESTINATÁRIOS DA ACÇÃO 

3.1. Equipa que propõe (caso dos Projectos e Círculos de Estudo) (Art. 12º-3 RJFCP) (Art. 33ºc) RJFCP) 
3.1.1. Número de proponentes: 15 

3.1.2. Escola(s) a que pertence (m):  Escolas Associadas ao EduFor  

3.1.3    Ciclos/Grupos de docência a que pertencem os proponentes: 

Educadores de infância, professores do ensino básico, professores do ensino secundário e educação 

especial 

3.2. Destinatários da modalidade: (caso de Estágio ou Oficina de Formação)  
 

 
 
Os dados recolhidos são processados automaticamente, destinando-se à gestão automática de certificados e envio de correspondência. O 
preenchimento dos campos é obrigatório pelo que a falta ou inexactidão das respostas implica o arquivamento do processo. Os interessados poderão 
aceder à informação que lhes diga respeito, presencialmente ou por solicitação escrita ao CCPFC, nos termos dos artigos 27º e 28º da lei nº 10/91 
de 19 de Fevereiro. Entidade responsável pela gestão da informação: CCPFC – Rua Nossa Senhora do Leite, nº 7-3º - 4700 Braga. 



4. EFEITOS A PRODUZIR: MUDANÇA DE PRÁTICAS, PROCEDIMENTOS OU MATERIAIS DIDÁCTICOS 
• Capacitar os formandos na conceção e implementação de práticas inovadoras, com suporte às TIC;  
• Apoiar os Agrupamentos envolvidos e os professores na criação de condições para uma adequada utilização 

do Tablet em contextos de aprendizagem escolar;  
• Refletir sobre os impactos do paradigma digital nos processos de comunicação e interação e o seu potencial 

para promover a inovação e mudança dos processos de ensino e de aprendizagem;  
• Favorecer a emergência de novas práticas pedagógicas ao nível dos professores potenciando os benefícios 

dos Tablets na renovação dos contextos de aprendizagem e eficiência do processo educativo;  
• Promover a divulgação e partilha de materiais, metodologias e práticas no âmbito da integração educativa 

dos Tablets e das TIC em geral;  
• Fomentar a criação de redes de aprendizagem cooperativa para a utilização educativa dos Tablets e das TIC 

em geral;   
• Perspetivar o trabalho da Biblioteca Escolar com recurso à integração dos ambientes digitais, de forma a criar 

e desenvolver novos serviços e novos espaços de aprendizagem reais ou virtuais, bem como o trabalho em 
rede;  

• Melhorar as competências dos professores e do professor bibliotecário para o uso e exploração do Tablet, de 
forma a criar novos ambientes de aprendizagem;  

• Planificar atividades no âmbito dos aplicativos a usar no Tablet, agregação e publicação de conteúdos, etc., 
promovendo a formação nestes aplicativos e integrando-os nas práticas de sala de aula em articulação com a 
Biblioteca;  

• Promover atividades com os formandos, de forma a envolver toda a Escola/Agrupamento na participação e 
desenvolvimento de comunidades de aprendizagem e comunidades de prática, em torno de interesses e 
problemas comuns, estendendo-se essa prática a outras comunidades a nível local;  

• Potenciar a produção e elaboração de conteúdos a produzir para formatos a distância. 
 
5. CONTEÚDOS DA ACÇÃO (Práticas Pedagógicas e Didácticas em exclusivo, quando a acção de formação decorre 
na modalidade de Estágio ou Oficina de Formação) 
 
Breve apresentação das linhas mestras de um projecto de investigação participada. 
As possibilidades de uso, em contexto educativo, do TABLET:  

• o TABLET e as dinâmicas da comunicação e interação na Educação;  

• o TABLET e os recursos digitais, com especial enfoque nos livros digitais (ebooks).  

Tecnologias Web2.0: recursos pedagógicos para a sala de aula e para a biblioteca escolar.  

Implementação do Tablet na sala de aula e na biblioteca escolar: 

• exemplos de aplicação;  

• criação de guiões para uso;  

• apresentação de resultados da aplicação.  

Da aprendizagem colaborativa às comunidades de prática.  
Meta-avaliação do projeto. Resultados da investigação participada. 
 

 



 
6.  METODOLOGIAS DE REALIZAÇÃO DA ACÇÃO   
 

6.1. Passos metodológicos  

 
     As 17 horas de trabalho presencial estarão divididas em 7 sessões de 2 horas cada e uma última sessão de 3 
horas, entre os meses de novembro a abril.  
    Uma vez que se trata de um projecto para implementar no terreno os Tablets, todas as sessões presenciais, 
exceptuando as duas primeiras, servirão para preparar trabalho de campo. 
    Logo após as duas primeiras sessões, os formandos serão convidados a pesquisar ferramentas da Web2.0 que 
sirvam de suporte ao trabalho colaborativo a ser desenvolvido no decorrer da formação.  
     Quanto às duas primeiras sessões, porque se trata de “fazer entrar” os formandos em universos próprios, 
metodológico (o da investigação) e conceptual (o uso da tecnologia), recorreremos à estratégia da “pergunta 
impertinente” para clarificar conceitos e delimitar o universo conceptual em que investigar o uso do Tablet faz 
sentido. 
3ª a 7ª sessão 
Planeamento do trabalho 
Definição dos indicadores e respectivos instrumentos de recolha de informação / evidências.  
Preparação e adaptação dos instrumentos  
Planificação de aulas e respectiva aplicação  
Resultados da aplicação 
8ª sessão 
Meta-avaliação do projecto. Resultados da investigação participada. 

 
             

6.2. Calendarização 

6.2.1. Período de realização da acção durante o mesmo ano escolar: 

Entre os meses de novembro a abril  
 

6.2.2. Número de sessões previstas por mês: 1 a 2    

6.2.3. Número de horas previstas por cada tipo de sessões:  
 

Sessões presenciais conjuntas         17  horas      

                         Sessões de trabalho autónomo        34  horas 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

 



7.  REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS 
Para além do cumprimento das disposições legais, a avaliação dos formandos será formalizada numa escala de 1 a 10 
de acordo com as cartas circulares 3/2007 e 1/2008 do CCPFC. Os critérios sobre os quais irá incidir a 
Avaliação/Classificação serão: 
• 15% - assiduidade; pontualidade; participação; realização das tarefas nas sessões conjuntas;  
• 65% - planificação de actividades e produção de materiais. Investigação/aplicação em contexto educativo. 

Partilha de resultados. 
• 20% - relatório de reflexão final.  

 
 
8.  FORMA DE AVALIAÇÃO DA ACÇÃO 

Inquérito a distribuir no final da ação aos formandos, com garantia de anonimato, para posterior análise e 
avaliação no Órgão de Gestão das Escolas envolvidas e na Comissão Pedagógica do Centro de Formação.  
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• Material a elaborar pelo formador.  
• Sítios da Internet: 

o http://edutechdebate.org/tablet-computers-in-education  
o http://www.ehow.com/facts_5814338_benefits-tablet-computer-education_.html 
o http://bibliotequices.blogspot.com/2011/02/ipad-e-novo-paradigma-nos-conteudos.html 
o http://lerebooks.wordpress.com  
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