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Ação de Formação (D-AD-04) 

Ambientes Digitais na Educação de Infância 

 
Formador: A definir pelo Instituto Politécnico de Santarém 

Modalidade: Oficina de Formação (CCPFC/ACC-110622/21) 

Duração: 15 horas presenciais e 15 horas de trabalho autónomo 

Destinatários: Educadores de Infância (GR100) 

Calendário: janeiro/23 a março/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: 

Pretende-se que no final desta oficina os educadores e os professores sejam capazes de: 

1. Selecionar, criar e partilhar recursos digitais no âmbito da educação de infância; 

2. Integrar as tecnologias digitais nas atividades educativas na perspetiva da articulação 
plena das aprendizagens; 

3. Reconhecer a importância do pensamento computacional na educação de infância; 

4.Conceber atividades com a inclusão de recursos educativos digitais; 

5. Planificar dinâmicas de trabalho com recurso ao pensamento computacional. 

 

Conteúdos da ação: 

Módulo 1: Recursos digitais na educação de infância (4 horas) 

Ferramentas on-line ao serviço da aprendizagem em contexto de educação de infância: 
recursos de comunicação escola/família; recursos educativos digitais, construção de e-
books, atividades a distância; 

Módulo 2: Pensamento Computacional e aprendizagem (4 horas) 

O que é o pensamento computacional e o papel essencial na estruturação do 
pensamento, na construção de conceitos matemáticos e relações entre eles e as 
restantes áreas do conhecimento. 

Módulo 3: Intencionalidade Educativa e planificação de atividades em ambiente de Jardim 
de infância (2 horas) 

O que é e como operacionalizar em jardim de infância a intencionalidade educativa 
recorrendo a recursos digitais. 
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Módulo 4: Planificação de atividades com recursos digitas (2 horas) 

Planificação de atividades e projetos recorrendo a recursos educativos digitais e ao 
pensamento computacional. 

Módulo 5: Avaliação e conclusões (3 horas) 

Apresentação e partilha das atividades desenvolvidas pelos formandos na oficina. 

Reflexão e debate sobre as atividades apresentadas e análise dos resultados obtidos 
pela sua implementação. 

 

Metodologias de realização da ação 

Sessões presenciais: 

A componente presencial desenvolver-se-á em sessões presenciais conjuntas. Estas sessões serão 

intercaladas com sessões de trabalho autónomo e destinadas a: - apresentação e exploração das 

temáticas constantes dos conteúdos da ação; - realização de atividades práticas num ambiente 

colaborativo, de partilha e de reflexão crítica sobre o desenvolvimento da componente de trabalho 

autónomo. As sessões presenciais encontram-se organizadas em 5 módulos distintos de acordo 

com o explicitado nos conteúdos. Na sessão final refletir-se-á acerca de todo o trabalho 

desenvolvido e aplicado em contexto pelos formandos. 

 

Trabalho autónomo: 

Proposta, conceção e desenvolvimento de recursos de apoio à atividade profissional do docente 

com adequação ao seu contexto profissional e pedagógico. Os formandos deverão propor e discutir 

com o formador o desenvolvimento/adaptação de recursos e práticas que possam melhorar o seu 

desempenho profissional, como sejam recursos para usar/desenvolver colaborativamente ou 

individualmente, na pesquisa, no planeamento e na gestão do seu trabalho. 

 

Avaliação dos formandos 

Os formandos serão avaliados de acordo com o Despacho 4595/2015, de 6 de maio, através da escala 
e dos parâmetros de avaliação estabelecidos e respeitando os dispositivos legais da avaliação 
contínua. A conclusão da oficina implica a obrigatoriedade da elaboração dos vários trabalhos 
propostos. 
Os trabalhos realizados pelos formandos serão alojados numa plataforma LMS de acordo com os 
prazos estabelecidos. Cada módulo será avaliado de acordo com o contributo e qualidade da 
intervenção dos formandos para as atividades a desenvolver. 
Serão considerados na avaliação dos formandos os produtos resultantes da aplicação dos conteúdos, 
numa ponderação de 60%, correspondendo os restantes 40% à componente de participação nas 
sessões. 
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