
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 

Ferramentas de apoio ao ensino 
à distância  

Destinatários:   Educadores de Infância e  

Professores dos Ensinos Básico e Secundário  

Inscrições até 19 de novembro de 2020, em 

https://forms.gle/NdjJjjbUfKsrvrEf7 

Acreditação 

 

A ação de formação “ Ferramentas de 

apoio ao ensino à distância “, 25h , foi 

acreditada, na modalidade de Curso 

de Formação, pelo CCPFC ao abrigo 

do nº1, do artigo 22º do Decreto-Lei 

nº22/2014, de 11 de fevereiro, com o 

n.º de registo  CCPFC/ACC  108072/20 

EDUARDO DE CARVALHO TEIXEIRA  

 

Formador 

Local 

 Ação em regime e-

learning 

N.º Ses-

sões 
Data 

Horário 
Sessões 

síncronas 

N.º Horas 
assíncronas 

N.º 
Horas 

1 02/12/2020 19.00 – 21.00   2 

      1 1 

2 09/12/2020 19.00 – 21.00   2 

      2 2 

3 16/12/2020 19.00 – 21.00   2 

      1 1 

4 06/01/2021 19.00 – 20.00   1 

      2 2 

5 13/01/2021 19.00 – 20.00   1 

      1 1 

6 20/01/2021 19.00 – 20.30   1,5 

      3   

7 27/01/2021  19.00 – 20.30   1,5 

      3 3 

8 03/02/2021 19.00 – 21.00   1 

Total de horas 25h 



 

 Saber criar e utilizar ambientes de apren-

dizagem personalizados em plataformas 

digitais de comunicação, nomeadamente 

de texto, imagem, som e vídeo.  

 Debater e aplicar as várias funcionalida-

des da criação, edição e partilha de do-

cumentos digitais.  

 Debater e aplicar as várias funcionalida-

des de wiki's.  

 Debater e aplicar as várias funcionalida-

des de instrumentos de recolha de infor-

mação.  

 Debater e aplicar as várias funcionalida-

des da criação, edição e partilha de audi-

oconferência, videoconferência e webi-

nars. 

 Debater e aplicar as várias funcionalida-

des de plataformas/programas de acesso 

remoto.  

     Objetivos a atingir Conteúdos da ação 

 

 Criação e parametrização de plataformas digi-

tais de comunicação ao nível de texto, ima-

gem, som e vídeo.  

 

 Criação, edição e partilha de documentos digi-

tais.  

 

 Criação, edição e partilha de wiki's.  

 

 Audioconferência, videoconferência e webi-

nars:  

Instalação, configuração e utilização de pla-

taformas/programas de acesso remoto.  

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 Educadores de Infância e Professores dos 
Ensinos Básico e Secundário. 
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 

  

PARTICIPAÇÃO 

(4 valores) 

  

Rigor 

das in-

tervençõ

es 

Envolvi-

mento nas 

tarefas 

Produção / apre-

sentação de 

atividades e 

materiais indivi-

dualmente ou em 

trabalho colabo-

rativo 

1 Valor 1 Valor 2 Valores 

  

TESTE OU TRABA-

LHO FINAL 

INDIVIDUAL (Sob 

forma de relatório ou 

portefólio) 

(6 valores) 

  

Estrutu-

ra 

Rigor cien-

tífico e 

pedagógico 

Reflexão do 

impacto 

2 Valo-

res 
2 Valores 2 Valores 

Critérios de Avaliação 

É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das sessões previs-
tas. 
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, conforme indicado na 

Carta Circular CCPFC – 3/2007 – Setembro 2007, a que corresponde a 

menção qualitativa de:  


