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AÇÃO DE FORMAÇÃO
O uso pedagógico da plataforma Google Docs
CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO - Endereço a indicar oportunamente
CCPFC/ACC-100240/18
25 horas presenciais
Filipe Manuel da Conceição Franco

Modalidade: Curso de Formação
Destinatários: Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de Educação Especial (releva para efeitos de progressão em carreira).
Conteúdos:

•
•
•
•
•
•
•

Email Escolar
Organização e criação de pastas e ficheiros
Criar folhas de cálculo, documentos, apresentações, desenhos e formulários a partir do Google Drive
Gestão de Calendários
Produção de Sites
Partilha e colaboração entre o Google Sites, Google Drive/Docs, Picasaweb/Youtube e listas de distribuição
Apresentação das evidências produzidas
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Avaliação: Avaliação final quantitativa na escala de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular CCPFC.3/2007.
Calendarização/Horário: 18.MAI.2018 - 23.JUN.2018: 7 sessões de formação.
18.MAI ~ 18:00 - 21:00 | 25.MAI ~ 18:00 - 22:00 | 09.JUN ~ 09:00 - 12:30 | 09.JUN ~ 14:00 - 17:30 |
15.JUN ~ 18:00 - 22:00 | 23.JUN ~ 09:00 - 12:30 | 23.JUN ~ 14:00 - 17:30
Critérios de seleção: Ordem de inscrição.
Inscrições: Até 12 de maio de 2018. Limite de 25 formandos. Esta inscrição deve ser preenchida online no site
www.spzc.pt (Centro de Formação). Em caso de dificuldade de envio, por não conseguir submeter este
formulário, consulte a sua Delegação do SPZC.
Custo da ação: € 10 por formando, a pagar após a confirmação da inscrição. O pagamento será feito na Delegação do
SPZC da sua área de residência, junto com a entrega de cópia de BI/CC (rasurada e considerada apenas
para efeitos desta ação de formação).

CTB-A08T1

