
Cronograma 

OFICINA DE FORMAÇÃO 

Realidade Aumentada - 
A tecnologia que permite unir 
o real e o virtual para a pro-
moção da aprendizagem dos 

alunos 

Destinatários:  Professores dos 2º e 3º Ciclos 

do Ensino Básico 

Formadora: 
ELISABETE MARIA DOS ANJOS BATISTA 

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 junho, 

em  

https://forms.gle/H3cBfPVP5q2LPZmZ9 

 

(Ação do plano de formação do Agrupa-

mento de Escolas Amadeo de Souza-

Cardoso—Prioridade para os docentes do 

Agrupamento)  

Acreditação 

A Oficina de formação “ Realidade Aumenta-

da - A tecnologia que permite unir o real e o 

virtual para a promoção da aprendizagem 

dos alunos“, 15horas presenciais mais 15ho-

ras de trabalho autónomo, foi acreditada, na 

modalidade de Oficina de Formação, pelo 

CCPFC ao abrigo do RJFC, com o n.º de registo  

CCPFC/ACC- 105642/19 

Local 

Escola Básica Amadeo de Souza-

Cardoso 

N.º 

Sessões 
Data Horário* 

N.º de 

Horas 

1 21-09-2020 17h45 –20h45 3 

2 28-09-2020 17h45 –20h45 3 

3 12-10-2020 17h45 –20h45 3 

4 26-10-2020 17h45 –20h45 3 

5 30-11-2020 17h45 –20h45 3 

15h Total de horas 

Efeitos para progressão 

 

Para os efeitos previstos no n.º1 do artigo 8.º, do Regime Jurídi-

co da Formação Contínua de Professores, a presente ação rele-

va para efeitos de progressão em carreira de Professores dos 2.º 

e 3.º Ciclos do Ensino Básico.  

Para efeitos de aplicação do artigo  9.º do Regime Jurídico da 

Formação Continua de Professores (dimensão científica e peda-

gógica), a presente ação não releva para a progressão em carrei-

ra. 

* O horário pode ser ajustado em função do grupo 

de formandos. 



Objetivo geral: 

- Fornecer o conhecimento de técnicas de 

construção de objetos de Realidade Au-

mentada utilizando a aplicação “HP RE-

VEAL”. 

Objetivos específicos: 

- Conhecer os conceitos, técnicas e tecnolo-

gias necessárias à construção de objetos de 

Realidade Aumentada. 

- Perceber as tecnologias necessárias à 

construção de objetos de Realidade Au-

mentada. 

- Identificar os conceitos básicos de cons-

trução de objetos de Realidade Aumenta-

da, os seus constituintes, as suas funções e 

a sua articulação. 

- Utilizar software específico para a cons-

trução de objetos de Realidade Aumenta-

da. 

- Perceber as tecnologias objetos de reali-

dade aumentada. 

Objetivos da ação Conteúdos da ação 

 
- Conceito de Realidade Aumentada. 
- Realidade aumentada X realidade virtual. 
- Potencialidades educativas da Realidade Aumen-
tada. 
- Ferramentas de desenvolvimento rápido (ex: Vul-
foria, Layar, Wikitude…) 
- Softwares de criação de objetos de Realidade Au-
mentada (ex. Aumentaty, Unity…) 
 
 
 

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 pedagó-

gico 

  
Reflexão do 

impacto 

1 Valor 1,5 Valores 1,5 Valores 


