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Ação de Formação (D-ST-01) 

Recursos Educativos Arduino na Aprendizagem das STEAM 

 

Formador: Carlos José Fazendas de Sousa 

Modalidade: Oficina de Formação (CCPFC/ACC-110709/21) 

Duração: 25 horas presenciais e 25 horas de trabalho autónomo 

Destinatários: Professores do Ensino Básico e Ensino Secundário 

Calendário: setembro/22 a junho/23 

Local: Escola Secundária do Entroncamento e Plataforma Zoom 

Regime de funcionamento: b-Learning 

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 sejam capazes de: 

- Promover o trabalho de equipa entre docentes de Informática e docentes de outras disciplinas 
no desenvolvimento de metodologias e materiais de apoio à aprendizagem, em particular das 
Ciências, Matemática, Artes e Tecnologia; 

- Potenciar a acessibilidade e diversidade das tecnologias Arduino no desenvolvimento de 
materiais e metodologias de aprendizagem baseadas em projetos; 

- Promover a investigação de novas metodologias de ensino centradas no aluno, com principal 
interveniente na construção do seu conhecimento; 

- Promover o uso consciente da Internet num contexto de Comunidades de Práticas baseadas 
na Internet. 

Conteúdos da ação: 

• Módulo 1: Fundamental do Arduino (10h) 

Introdução ao Arduino. Vantagens de utilizar Arduino. Arduino – Hardware/Software. 

Ambientes de programação. Shields/placas de expansão. Módulos. Sensores. 

Interligando circuitos no Arduino. Utilização do Multímetro. 

• Módulo 2: Desenvolvimento dos Kits de Aprendizagem Arduino (10h) 

Integração Curricular dos Recursos Educativos a desenvolver. Desafios de aprendizagem. 

Orientações metodológicas. Características técnicas. Navegação segura na Internet. 

• Módulo 3: Kit de Aprendizagem Arduino (5h) 

Documentação, apresentação e partilha de práticas. 
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Metodologias de realização da ação 

Sessões presenciais: 

As atividades a realizar no curso decorrem em sessões presenciais e online, teórico/práticas, num 

total de 25 horas. 

As sessões deverão ser de carácter predominantemente prático, com alguns momentos 

expositivos/demonstrativos, assentes num ambiente colaborativo, de partilha e reflexão. As 

atividades centram-se na exploração dos temas propostos através de metodologias de trabalho 

ativas, realizadas tanto individualmente como em pequenos grupos, e desenvolvidas com a 

preocupação de ligação com os contextos educativos e as vivências profissionais dos participantes. 

Trabalho autónomo: 

Esta componente terá a duração de 25 horas e será apoiada pela plataforma Moodle. Nesta 

plataforma decorrerão interações múltiplas entre formandos e entre formandos e formadores, 

criando-se comunidades de partilha de conhecimento e de experiências, onde os formandos são 

incentivados, através dos vários problemas colocados, a realizarem aprendizagens significativas. 

O trabalho autónomo destina-se a aprofundamento, pelos formandos, dos trabalhos desenvolvidos 

nas sessões presenciais de forma a planificarem e conceberem os Kits de Aprendizagem Arduino 

que irão aplicar em sala de aula. 

 

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 do relatório individual de 

reflexão crítica. 

Os/As formandos/as serão avaliados utilizando a escala de 1 a 10 valores, 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, recorrendo aos parâmetros de avaliação estabelecidos pelo CFAE e 

respeitando todos os dispositivos legais da avaliação contínua. 

 

 
Torres Novas, 20 de julho de 2022 
 


