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Ação de Formação (D-NM-01) 

Ensinar e Aprender com novas metodologias no 

contexto do Plano de Transição Digital 

 
Formadores: Maria Filomena Lopes Rúbio e José Augusto Duarte Costa 

Modalidade: Curso de Formação (CCPFC/ACC-112450/21) 

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: 

•  Promover a reflexão e o debate sobre as mudanças que se vêm registando no sistema educativo 
e nos sistemas de acesso, produção e consumo de informação, nas exigências do mundo atual e 
de acordo com o PADDE. 

•  Familiarizar os docentes com características e funções de espaços digitais, promovendo a 
criação e implementação de espaços digitais de apoio ao currículo. 

• Planificar, produzir e disponibilizar conteúdos e atividades de ensino e aprendizagem que visem 
o desenvolvimento de competências de comunicação e expressão nas modalidades oral, escrita, 
visual e multimodal no contexto do PTD. 

• Contribuir para a autonomia dos professores na utilização dos media na construção de uma 
escola mais inclusiva e na promoção da literacia digital, no contexto da estratégia de educação 
para a cidadania, avaliando o seu impacto, e procedendo aos reajustes necessários com vista a 
um efetivo impacto no processo de aprendizagem. 

 

Conteúdos da ação: 

Sessão 1 (3 horas) – Introdução. Abordagem às metodologias de ensino e aprendizagem que 

caracterizam as novas exigências na educação; Organização do ensino prevendo a 

utilização crítica de fontes de informação diversificadas e com recurso às tecnologias 

de informação e comunicação. 

Sessão 2 (4 horas) – Ferramentas digitais para partilha de recursos on-line. 
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Sessão 3 (4 horas) – Criação de um e-portefólio. 

Sessão 4 (4 horas) – Ferramentas digitais a utilizar na promoção das aprendizagens e na avaliação. 

Sessão 5 (3 horas) – Planificação de cenários de aprendizagem. 

Sessão 6 (3 horas) – Avaliação da plataforma digital. 

Sessão 7 (4 horas) – Apresentação/partilha dos e-portefólios. Avaliação da ação de formação. 

 

Metodologias de realização da ação 

Sessões presenciais: 

Esta ação terá a duração de 25 horas, com recurso à plataforma Moodle e a salas virtuais de 

comunicação. 

Para o seu desenvolvimento serão adotadas diversas metodologias. Cada sessão, começará por 

uma breve abordagem teórica dos temas e a apresentação de exemplos práticos. De seguida, os 

formandos individualmente ou em grupo, experimentarão diversas aplicações, serviços e 

plataformas de apoio ao currículo e realizarão as atividades propostas. Privilegiar-se-ão atividades 

que apontem novos caminhos e metodologias que se traduzam em práticas colaborativas 

inovadoras, tendo como apoio a Biblioteca Escolar e referência ao Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade. 

Cada formando produzirá um portefólio digital on-line, onde irá alojar recursos de apoio ao 

currículo. 

 

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. 

Cada formando terá de elaborar um e-portefólio (Diário de Aprendizagem) com todos os recursos 

produzidos e um documento escrito individual sobre a ação, com opinião critica sobre o valor da 

formação e a aplicação das aprendizagens. 

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

bem como do relatório de reflexão crítica. 

 
 

Torres Novas, 20 de julho de 2022 
 


