
Cronograma 

Oficina de Formação 

Capacitação Digital de  

Educadores de Infância 

 – Nível Intermédio 

Destinatários:  Educadores de Infância 

Formadora: 
 

Ilda Maria Marinho Moreira Teles Braga 

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://esamarante.edu.pt/cfaeab/ 
Facebook: Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e 

Baião - Cfaeab 

Inscrições até  30 de novembro 2022, em  

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSc4BVSUS4vbELAAsNlHpxSmILKYZM-

It3SXx4Zdv4w3AjDS5A/viewform?usp=sf_link 

 

Acreditação 

 

A Oficina de formação “ Capacitação 

Digital de Educadores de Infância – 

Nível Intermédio”, 50 horas (25h pre-

senciais mais 25h trabalho autónomo), foi 

acreditada, na modalidade de Oficina de 

Formação, pelo CCPFC ao abrigo do 

RJFC, com o n.º de registo CCPFC/ACC–

110484/21 

Local 

Escola Básica  

Amadeo de Souza-Cardoso 

N.º 

Sessões 
Data Horário 

N.º de 

Horas 

1 03/01/2023 17h00-20h00 3 

2 09/01/2023 17h00-20h00 3 

3 23/01/2023 17h00-20h00 3 

4 06/02/2023 17h00-20h00 3 

5 22/02/2023 17h00-20h00 3 

6 06/03/2023 17h00-20h00 3 

7 20/03/2023 17h00-20h00 3 

8 28/03/2023 17h00-21h00 4 

Total de horas 25h 

Para os efeitos previstos no 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. 

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

Efeitos para progressão 

 

 

 



 

 Objetivos a atingir 

  

Esta ação de formação pretende desenvolver 

com os docentes de nível básico (A1/A2 do Dig-

CompEdu) um conjunto de conhecimentos e 

estratégias que lhes permita desenvolver CD do 

nível seguinte (B1/B2 do DigCompEdu).São 

objetivos específicos: 

 promover o desenvolvimento das CD dos 

docentes, tendo em vista as 6 áreas do 

referencial DigCompEdu; 

 capacitar os docentes para a realização 

de atividades com tecnologias digitais em 

diferentes modalidades de ensino 

 capacitar os docentes para a implementa-

ção de atividades que promovam a apren-

dizagem e o desenvolvimento das CD dos 

alunos; 

 -estimular a reflexão, partilha e utilização 

crítica das tecnologias em contexto edu-

cativo. 

Objetivos da ação Conteúdos da ação 
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 obe-

diência 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) 

  

Estrutura 

  

Rigor 

científico 

e pedagó-

gico 

  

Reflexão do 

impacto 

1 Valor 1,5 Valores 1,5 Valores 

 

Conteúdos da ação 

 Os conteúdos da ação surgem, em sentido articula-

do e incremental, com os conteúdos da formação 

de nível 1. 

1. Documentos de enquadramento das políticas 

educativas. 

2. 2. Envolvimento profissional: Discussão, reno-

vação e inovação na prática profissional. Pro-

cessos de liderança na era digital. 

3. 3. Recursos Educativos Digitais (RED): Utili-

zação de estratégias e RED avançados de 

forma abrangente. Promoção da utilização de 

RED de forma colaborativa.4 

4. . Ensino e Aprendizagem: Renovação da prá-

tica de ensino de forma estratégica e intencio-

nal. Inovação no processo de ensino e de 

aprendizagem em diferentes modalidades de 

ensino. 

5. 5. Avaliação das aprendizagens: Reflexão crí-

tica sobre estratégias de avaliação digital. Ino-

vação na avaliação das aprendizagens com 

recursos a soluções digitais. 

6. 6. CD dos Alunos: Promoção da CD dos alu-

nos de forma abrangente e crítica. Inovação 

no envolvimento dos alunos utilizando forma-

tos inovadores para promover a sua CD.  

7. 7. Planeamento da formação e aprendizagem 

ao longo da vida.  


