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Ação de Formação (D-GM-03) 

Gamificação em Sala de Aula 

 
Formador: A definir pelo Instituto Politécnico de Tomar 

Modalidade: Curso de Formação (CCPFC/ACC-110444/21) 

Duração: 25 horas presenciais 

Destinatários: Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de 
Educação Especial 

Calendário: setembro/22 a abril/23 

Local: A definir 

Regime de funcionamento: Presencial 

Inscrições: Online na página do CFAE A23, http://www.cfa23.pt/inscricoes/index.php, a partir do dia 

28 de julho de 2022. 

Critérios de seleção: por ordem de inscrição online, com prioridade para docentes das escolas 

associadas do CFAE A23. 

Objetivos a atingir: 

Com este curso pretende-se capacitar os docentes com competências para: 

- incorporar dinâmicas e mecanismos de gamificação em processos educativos, como rankings, 
pontos, troféus entre outros; 

- produzir atividades pedagógicas gamificadas. 

- fomentar o uso de tecnologias digitais no processo de aprendizagem aproximando o processo 
educativo da atual dinâmica social; 

- identificar os fatores conceptuais e operacionais que podem facilitar ou dificultar a integração e 
utilização de tecnologias digitais no contexto educativo. 

Conteúdos da ação: 

Sessão 1 – Gamificação: objetivos, áreas de aplicação, exemplos, ferramentas e criação de um 

projeto. 

Sessão 2 – Gamification na educação: Super Teacher Tools 

Sessão 3 – Quizzes: Kahoot 

Sessão 4 – Rever e avaliar conhecimentos: Socrative 

Sessão 5 – Sondagens: Mentimeter; Vídeos interativos: Edpuzzle. 

Sessão 6 – Criação de um projeto de Gamification; Mapas mentais: Coogle; Trabalho colaborativo: 

Padlet 

Sessão 7 – Estratégias de gamificação: Storytelling: Voki; Envolver a audiência: Live Poolls; 

Geocaching 

Sessão 8 – Apresentação e discussão do portefólio dos formandos; Reflexão sobre as repercussões 

da formação na prática pedagógica 

http://www.cfa23.pt/inscricoes/index.php
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Metodologias de realização da ação 

Sessões presenciais: 

As atividades a realizar no curso decorrem em sessões teórico/práticas, num total de 25 horas, de 

carácter predominantemente prático, com alguns momentos expositivos/demonstrativos. 

Sugere-se a metodologia de aprendizagem por execução de tarefas e salienta-se que as atividades 

integradoras devem ser desenvolvidas com a preocupação de ligação com os contextos 

educativos e as vivências profissionais dos participantes. 

Este curso desenvolver-se-á com o apoio numa disciplina alocada no Moodle. 

 

Avaliação dos formandos 

Os formandos devem frequentar, pelo menos, 2/3 do número de horas presenciais da ação. 

Os/As formandos/as serão avaliados de acordo com o Regime Jurídico da Formação Contínua de 

Professores, Decreto-lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, conjugado com o Despacho n.º 

4595/2015, de 6 de maio e com o “Regulamento para Acreditação e Creditação de Ações de 

Formação Contínua”, valorizando-se uma lógica formativa e de acompanhamento. 

A classificação dos formandos será feita por níveis de desempenho na escala de 1 a 10 valores, 

com a menção qualitativa de: 1 a 4,9 valores – Insuficiente; 5 a 6,4 valores – Regular; 6,5 a 7,9 

valores – Bom; 8 a 8,9 valores – Muito Bom; 9 a 10 valores – Excelente, respeitando todos os 

dispositivos legais da avaliação contínua. 

A conclusão da formação implica a obrigatoriedade da elaboração dos vários trabalhos propostos, 

bem como do relatório de reflexão crítica. 

Serão considerados na avaliação dos formandos os produtos resultantes da aplicação dos 

conteúdos, numa ponderação de 80%, correspondendo os restantes 20% à componente de 

participação nas sessões. 
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