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Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e Baião – 
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OFICINA DE FORMAÇÃO 

Aprender com dispositivos móveis – 
cenários inovadores de 

aprendizagem (nível de iniciação) 

Destinatários:  Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário e Professores de Educação Especial 

Inscrições até 20 de junho de 2020, em 

    https://forms.gle/8FevqTBzPMYv54Jr8 

 

(Ação do plano de formação da Escola Secundária de 

Amarante—Prioridade aos docentes da Escola) 

Acreditação 

 

A ação de formação “Aprender com dis-

positivos móveis – cenários inovadores 

de aprendizagem (nível iniciação)“, 50h , 

foi acreditada, na modalidade de Oficina 

de Formação, pelo CCPFC ao abrigo do 

RJFC, com o n.º de registo  CCPFC/ACC-

106989/20. 

Edgar Manuel Ribeiro Lamas 

Formador 

Local 

Escola Secundária de Amarante 

Data Horário* Horas 

03/09/2020 14h30-17h30 3 

07/09/2020 16h45-19h45 3 

10/09/2020 16h45-19h45 3 

14/09/2020 16h45-19h45 3 

22/10/2020 16h45-19h45 3 

28/12/2020 16h45-19h45 3 

18/11/2020 16h45-19h45 3 

24/11/2020 16h45-19h45 4 

                             TOTAL = 25Horas 

 

* O horário poderá ser ajustado, no início da 

formação. 



 

Introduzir a utilização de dispositivos móveis no ambien-

te de sala de aula. 

Fornecer aos professores diferentes competências de 

aprendizagem técnica e de inovação pedagógica para a 

utilização de dispositivos móveis em sala de aula. 

Promover uma utilização eficiente das tecnologias mó-

veis nas atividades letivas. 

Integrar as componentes científica, técnica e pedagógica 

na elaboração de planos de aula. 

Construir, aplicar e refletir sobre recursos digitais para 

uso na sala de aula. 

Utilizar de forma colaborativa plataformas digitais. 

Conhecer e aplicar cenários de inovação pedagógica de 

gamification e flipped learning. com a utilização de dis-

positivos móveis. 

     Objetivos a atingir Conteúdos da ação 

1. O Mobile Learning em contexto de sala de aula  

Reflexão sobre Aplicações utilizadas em contexto de sala de aula  

Reflexão sobre Metodologias utilizadas em contexto de sala de aula 

Reflexão sobre a integração destas tecnologias móveis nos currículos 

2. O Tablet Definições Básicas  

Princípios básicos da utilização do Tablet 

Instalar e desinstalar aplicações 

Criar e sincronizar contas 

3. O sistema operativo do equipamento 2 hora) 

Instalar e atualizar aplicações específicas de funcionamento do sistema 

operativo 

O gestor de ficheiros 

4. As aplicações do sistema operativo  

Conhecer as aplicações básicas do sistema operativo 

5. Cenários de inovação pedagógica: Flipped Learning   

Flipped Learning: características principais 

Reflexão sobre os planos de aula com base no cenário de inovação 

pedagógica 

Utilização da Câmara Fotográfica e da aplicação Estúdio de filme para 

criar uma narrativa visual  

6. Cenários de inovação pedagógica: Gamification na sala de aula  

Características principais  

Reflexão, desenho e construção de um modelo de Gamification para a 

sala de aula 

7. Exploração de aplicações  (THINGLINK, DUCKDUCKGO, KAHOOT, 

GOCONQR, TELLAGAMI, SOCRATIVE, EXPLAIN EVERYTHING, PICCOLLA-

GE) 

Efeitos para progressão 

Para os efeitos previstos no n.º1 do artigo 8.º, do Regime Jurídico da 
Formação Contínua de Professores, a presente ação releva para efeitos 
de progressão em carreira  de Professores dos Ensinos Básico e Secun-
dário e Professores de Educação Especial.  
Para efeitos de aplicação do artigo 9.º do Regime Jurídico Formação 
Continua de Professores (dimensão científica e pedagógica), a presente 
ação não releva para a progressão em carreira.  

Avaliação dos formandos 

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 presen-

ça, para assinatura dos inscritos.  

A avaliação dos formandos será realizada em obediência ao 

disposto no Regime Jurídico da Formação Contínua tendo 

em conta: 

  

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 peda 

gógico 

  

Reflexão do 

impacto 

1 Valor 1,5 Valores 1,5 Valores 

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

corresponde a menção qualitativa de:  


