
Cronograma 

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 

CURSO DE FORMAÇÃO 

Gamificação e Aula Invertida:  
novas tecnologias, novas práticas 

pedagógicas  

Destinatários:  Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

Inscrições até 20 de dezembro de 2019,  

em 

https://forms.gle/aHEF9rRmbcqqN9t38 

 

Acreditação 

 

A ação de formação “Gamificação e 

Aula Invertida: novas tecnologias, 

novas práticas pedagógicas “, 25h , 

foi acreditada, na modalidade de 

Curso de Formação, pelo CCPFC ao 

abrigo do RJFC, com o n.º de registo  

CCPFC/ACC 103867/19 

Pedro Jacinto Oliveira Carvalho 

Formador 
Local 

Escola Secundária  

de 

 Amarante 

Data 

  

Horário 

 

 Horas 

18-02-2020 17h45-20h45 3 

03-03-2020  17h45-21h45  4 

17-03-2020  17h45-21h45  4 

31-03-2020  17h45-21h45 4 

21-04-2020  17h45-21h45 4 

28-04-2020  17h45-20h45 3 

05-05-2020  17h45-20h45 3 

                             TOTAL = 25Horas 

 



 

Objetivos a atingir 

 

No final da ação, os formandos devem ser ca-

pazes de: Perceber os conceitos de Gamifica-

ção e de Aula Invertida; 

Identificar os elementos da Gamificação e da 

Aula Invertida; Perceber a forma como, quer a 

Gamificação quer a Aula 

Invertida, poderão contribuir tanto para o pro-

cesso de aprendizagem como para a avaliação; 

Aplicar a Gamificação e a 

Aula Invertida de forma efetiva, com o objetivo 

de melhorar a aprendizagem dos alunos; Utili-

zar aplicações e ferramentas 

da Gamificação e da Aula Invertida, tendo 

consciência dos benefícios da sua utilização no 

processo de 

ensino/aprendizagem. 

     Objetivos a atingir Conteúdos da ação 

 

Conteúdos da ação 

 

1. Apresentação do curso – 1h 

2. Introdução ao conceito de Gamificação – 1h 

3. Introdução ao conceito de Aula Invertida – 1h 

4. Vantagens e limitações da Gamificação e da Aula 

Invertida – 1 h 

5. Aplicação prática da Gamificação na sala de aula – 

8 horas 

a. Ferramentas “web based”; 

b. Apps. 

6. Aplicação prática da Aula Invertida – 8 horas 

a.        Ferramentas “web based”; 

b.         Apps. 

7. Partilha de projetos – 4 h 

8. Avaliação do curso – 1h 

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.  
Para efeitos de aplicação do artigo 9.º do Regime Jurídico Formação 
Continua de Professores (dimensão científica e pedagógica), a presente 
ação releva para a progressão em carreira de Professores dos Ensinos 
Básico e Secundário.  

Avaliação dos formandos 

Critérios de Avaliação 

É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das sessões previs-
tas. Em cada sessão, serão passadas folhas de presença, para assi-
natura dos inscritos.  
A avaliação dos formandos será realizada em obediência ao dis-
posto no Regime Jurídico da Formação Contínua tendo em conta: 

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

de a menção qualitativa de:  

  
PARTICIPAÇÃO 

(4 valores) 
  

Rigor das 
interven-

ções 

Envolvimen-
to nas tarefas 

Produção / 
apresentação 

de atividades e 
materiais 

individual-
mente ou em 

trabalho cola-
borativo 

1 Valor 1 Valor 2 Valores 
  

TESTE OU TRA-
BALHO FINAL 

INDIVIDUAL 
(Sob forma de 
relatório ou porte-
fólio) 

(6 valores) 
  

Estrutura 
Rigor cientí-
fico e peda-

gógico 

Reflexão do 
impacto 

2 Valores 2 Valores 2 Valores 


