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Ação de Formação (D-IP-03) 

Inovação Pedagógica em Sala de Aula 

 
Formador: A definir pelo Instituto Politécnico de Tomar 

Modalidade: Oficina de Formação (CCPFC/ACC-110445/21) 

Duração: 25 horas presenciais e 25 horas de trabalho autónomo 

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

Calendário: setembro/22 a abril/23 

Local: Escola Secundária do Entroncamento 

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 de formação pretende-se que os professores: 

- Adquiram conhecimento e desenvolvam competências em metodologias de aprendizagem 
ativas e ágeis que facilitem a disseminação do conhecimento e o acompanhamento próximo e 
dinâmico do estudante; 

- Tirem partido de novas modalidades de ensino complementares à atividade presencial, 
permitindo conferir eficácia e eficiência nos processos de aprendizagem dos estudantes; 

- Conheçam os conceitos associados à tecnologia educativa; saibam utilizar diversas ferramentas 
de comunicação e criação de conteúdos; e implementar atividades de aprendizagem e de 
avaliação. 

 

Conteúdos da ação: 

Sessão 1 – Inovação Pedagógica: Tecnologia educativa; Novas configurações de “sala de aula” 

Sessão 2 – Novas metodologias de Ensino e Aprendizagem; Técnicas de Envolvimento e partilha; 
Facilitadores 

Sessão 3 – Sistemas de Gestão de Aprendizagem (LMS); Estruturação de uma unidade curricular 
num LMS; Ferramentas de colaboração e comunicação (síncronas e assíncronas) 

Sessão 4 – Ferramentas de criação e gestão de conteúdos: Apresentações interativas: Sway; Design 
Gráfico: Canva; Podcasts: Anchor; Screencasts: LOOM 

Sessão 5 – Ferramentas de criação e gestão de conteúdos: Vídeos: Microsoft Powerpoint e Stream;  
Publicação de apresentações: Slideshare; Publicação de videos: Youtube 

http://www.cfa23.pt/inscricoes/index.php
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Sessão 6 – Criação de atividades de Aprendizagem: Estratégias de Gamificação; Atividades com 
recurso nas metodologias, técnicas, ferramentas e facilitadores 

Sessão 7 – Tipos de avaliação; Métodos de avaliação; Resultados da avaliação 

Sessão 8 – Apresentação e discussão do portefólio dos formandos; Reflexão sobre as repercussões 
da formação na prática pedagógica 

 

Metodologias de realização da ação 

Sessões presenciais: 

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

25 horas. As sessões deverão ser 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 e as 

vivências profissionais dos participantes. 

 

Trabalho autónomo: 

Trabalho autónomo de 25 horas para: planificar atividades e construir recursos, tendo em vista a 

sua aplicação com os alunos em contexto educativo, utilizando os conteúdos explorados nas 

sessões; experimentar em contexto educativo atividades planificadas e recursos construídos; 

refletir criticamente sobre a aplicação prática e o interesse educativo da utilização de manuais 

digitais junto dos seus alunos, na sala de aula/escola e/ou outros contextos educativos. 

 

Avaliação dos formandos 

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

A avaliação contínua do desempenho dos/as formandos/as terá por base o trabalho realizado nas 

sessões presenciais, assim como na componente de trabalho autónomo, em função das atividades 

realizadas com os/as alunos/as, ao nível da sala de aula e/ou de outros contextos das práticas 

pedagógicas dos/as formandos/as. 

Na parte final da ação, haverá também uma avaliação dos/as formandos/as tendo por objeto a 

apresentação dos trabalhos da componente autónoma, bem como relatório individual. 

Os/As formandos/as serão avaliados utilizando a escala de 1 a 10 valores, conforme estipulado no 

Despacho n.º 4595/2015, de 6 de maio, recorrendo aos parâmetros de avaliação estabelecidos 

pelo CFAE e respeitando todos os dispositivos legais da avaliação contínua. 

 
 
Torres Novas, 20 de julho de 2022 


