Ação de Formação – P48D

Metodologia e prática do Ensino a Distância, da teoria
à prática com recurso à utilização da plataforma
M Teams
Formadores: Maria Isilda Videira Nogueira da Silva Aguincha (CCPFC/RFO-23272/08) e Augusto Luís
Formiga Ramos (CCPFC/RFO-10743/00)
Modalidade: Curso de Formação (CCPFC/ACC-108288/20)
Duração: 15 horas presenciais
Destinatários: Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de Educação Especial
Calendário: 28/10 (4.ª) 17:30 --- 04/11 (4.ª) 17:30 --- 11/11 (4.ª) 17:30 ---- 18/11 (4.ª) 17:30
02/12 (4.ª) 17:30 --- 16/12 (4.ª) 17:30 - Todas as sessões das 17:30 às 20:00
Local: Escola Secundária do Entroncamento
Regime de funcionamento: E-Learning
Inscrições: Inscrições online na página do CFA23, http://www.cfa23.pt/inscricoes/index.php, a partir
do dia 4 de setembro de 2020.
Critério de seleção: por ordem de inscrição online, com prioridade para docentes do Agrupamento
de Escolas Cidade do Entroncamento
Alguns objetivos da ação:
•Executar os procedimentos necessários para preparar um ambiente de trabalho para o ensino
à distância
•Trabalhar com a plataforma de gestão de aprendizagens M.Teams
•Conceber atividades de aprendizagem que permitam a recolha de elementos de avaliação
Alguns conteúdos da ação:
1.Apresentação da formadora e dos formandos - 1 hora
2.Apresentação da ação: objetivos, conteúdos e avaliação-30 m
3.Preparação do computador para o ensino à distância. 30 m
4.Escolha do browser mais adequado. 30 m
5.Utilização correta do email. 30 m
6.Apresentação da plataforma M.O365 -30 m
7. Trabalho colaborativo com o One Drive- 1 hora
8.Trabalho com o M.Teams- 1 hora
9.Recolha de elementos de avaliação - 3 horas
10. Realização de auto avaliação - 3 horas
11.Respeito pelos direitos de autor - 30 m
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12.Avaliação e auto-avaliação da ação de formação - 3 horas
Metodologias de realização da ação
•Sessões teórico-práticas síncronas realizadas em videoconferência.
Avaliação dos formandos
Teste de avaliação final, resposta múltipla, classificado na escala de 1 a 10.Respeito integral
pelos regulamentos que enquadram a formação contínua de professores, nomeadamente o
RJFCP e as cartas circulares sobre a avaliação da formação de professores emanadas pelo CCPFC
e por CCPFC/DGAE.

Torres Novas, 1 de setembro de 2020
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