
Cronograma 

Oficina de Formação 

Integração das TIC na sala, 

aprofundando práticas    

que promovam as  

aprendizagens 

Destinatários:  Professores dos Ensinos 

Básico e Secundário 

Formadora: 

 

SENHORINHA DAS DORES SOUSA TEIXEIRA 

Organização 

Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e Baião – 

Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 –  
4600-018 AMARANTE  
Telef. 255410190 – Fax 255432149. 

e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com 
Skype: cfaeab 
Web:  http://www.cf-ab.com/ 
Facebook: Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e 

Baião - Cfaeab 

Inscrições até ao dia 20 de março de 2019, em  

https://goo.gl/forms/qFfWwPYfgfEUKpCE2 

(Prioridade docentes do Agrupamento de Escolas 

Amadeo de Souza-Cardoso) 

  

Acreditação 

A Oficina de formação “Integração das 

TIC na sala, aprofundando práticas que 

promovam as aprendizagens “, 30horas 

(15h presenciais mais 15h trabalho au-

tónomo), foi acreditada, na modalidade 

de Oficina de Formação, pelo CCPFC ao 

abrigo do RJFC, com o n.º de registo  

CCPFC/ACC– 102485/19 

Local 

Escola Básica  

Amadeo de Souza-Cardoso 

N.º 

Sessões 

Data Horário 

N.º de 

Horas 

1 26-03-2019 17h30-20h30 3 

2 02-04-2019 17h30-20h30 3 

3 23-04-2019 17h30-20h30 3 

4 30-04-2019 17h30-20h30 3 

5 07-05-2019 17h30-20h30 3 

Total de horas 15h 

Para os efeitos previstos no nº1 do artigo 8º, do 

Regime Jurídico da Formação Contínua de 

Professores, a presente ação releva para efeitos de 

progressão em carreira de Professores dos Ensinos 

Básico e Secundário . 

Para efeitos de aplicação do artigo   9.º do Regime 

Jurídico da Formação Continua de Professores 

(dimensão científica e pedagógica), a presente ação  

não releva para a progressão em carreira. 

 

Efeitos para progressão 



 

Objetivos a atingir 

- O pessoal docente tem demonstrado grande 

interesse em relação à problemática da aplicação 

de novas ferramentas tecnológicas digitais, nas 

práticas pedagógicas, em contexto de sala de au-

la. Neste sentido, considerou-se fundamental for-

mar os docentes, nesta área de conhecimento 

digital, no sentido de os dotar do conhecimento 

tecnológico possível para melhor manuseio das 

ferramentas e aplicativos e para que se possa oti-

mizar e melhorar novas práticas pedagógicas, 

promotoras de aulas mais inovadoras. 

- Mudar práticas pedagógicas. 

- Conhecer e manusear novos aplicativos 

(Kahoot, Socrative). 

- Conhecer e valorizar a tecnologia digital, como 

promotora de novas práticas pedagógicas. 

- Promover a partilha e colaboração entre os do-

centes. 

Objetivos da ação Conteúdos da ação 

 

Conteúdos da ação 

 

Os conteúdos serão desenvolvidos partindo da apren-
dizagem por partilha e colaboração entre os docentes, 
através do uso e manipulação do smartphone, tablet ou 
computador, usando estratégias de observação, expe-
rimentação e criação de ferramentas digitais tecnológi-
cas, usando os aplicativos-  Kahoot e Socrative, atra-
vés duma metodologia prática e demonstrativa. 
Privilegiando a componente teórica, mas também a 
discussão e a reflexão, importa que os professores se 
confrontem com o que está implicado na criação, utili-
zação e avaliação  dos ficheiros feitos nos diferentes 
aplicativos. Será com base nas necessidades e contex-
tos específicos de cada grupo de formandos que devem 
ser elaborados os roteiros de formação. 
 Sem prejuízo do princípio da flexibilidade, conside-
ram-se alguns eixos conceptuais e práticos em torno 
dos quais se poderá estruturar o trabalho ao longo do 
curso:  
A. Conhecer o aplicativo Socrative (8 horas)  
a.   Vantagens do uso do aplicativo 
 b.  Princípios de aprendizagem e criação de ficheiros 
no aplicativo Socrative 
 c. Criação de ficheiros em pequenos grupos de for-
mandos 
 d. Apresentação de alguns modelos de aplicativos 
 e. Discussão dos trabalhos apresentados 
 f. Conceitos e fundamentos de avaliação; 
 
B. Conhecer o Aplicativo Kahoot  (7 horas) 
a. Conhecer ferramentas disponíveis no aplicativo 
b. Criar ficheiros que sejam de aplicação prática e efi-
caz entre professores / alunos  
c .  Conhecer as vantagens do uso do telemóvel no tra-
balho online, na prática pedagógica 
d. Apresentação dos trabalhos e sua avaliação  

     
 
 

Regime de avaliação dos formandos 
 do CFAE de Amarante e Baião.  
É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das 

sessões previstas. Em cada sessão, serão passadas 

folhas de presença, para assinatura dos inscritos.  

A avaliação dos formandos será realizada em obedi-

ência ao disposto no Regime Jurídico da Formação 

Contínua tendo em conta: 

Avaliação dos formandos 

A avaliação será expressa numa escala de 1 a 10, a que 

corresponde a menção qualitativa de:  

  
PARTICIPAÇÃO 

(2 VALORES) 

  
Rigor das interven-

ções 

  
Envolvimento nas 

tarefas 

1 Valor 1 Valor 

  

TRABALHO  

AUTÓNOMO 
(4 VALORES) 

Qualidade das refle-

xões ou materiais 

produzidos 

Aplicação dos mate-

riais em contexto 

educativo 

2 Valores 2 Valores 

 

TRABALHO FINAL 

INDIVIDUAL (Sob 

forma de relatório ou 

portefólio) 
(4 VALORES) 

  

Estrutura 

  
Rigor científico 

e pedagógico 

  
Reflexão 

do impacto 

1 Valor 1,5 Valores 1,5 Valores 


