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AÇÃO DE FORMAÇÃO

Tratamento gráfico e utilização de ferramentas livres de aplicabilidade prática no
trabalho docente, para a criação de Recursos Educativos de qualidade para a Escola

LEIRIA
LEIRIA - A indicar oportunamente
CCPFC/ACC-92005/17
25 horas presenciais
Paulo Manuel de Matos Pereira

Modalidade: Curso de Formação
Destinatários: Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Educação Especial (releva para
efeitos de progressão em carreira - não releva na dimensão científica e pedagógica).
Conteúdos: Organização e planeamento da ação
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- Inquérito diagnóstico;
- Avaliação de necessidades e interesses;
- Debate dos objetivos da ação;
- Organização do trabalho a desenvolver;
- Documentação e materiais de apoio

Serviços Google e sua utilização educativa
- Familiarização com as principais ferramentas/aplicações
do Google Services
- Google Drive
- Picasa
- Youtube
- Utilização e rentabilização na prática de algumas destas
ferramentas em contexto pedagógico;
- Utilização avançada dos serviços do Google Drive e de
algumas das ferramentas pedagógicas disponíveis
Tratamento de imagem em serviços e aplicações baseadas
na Web
-O Prezi;
-Outros serviços e ferramentas baseadas na Internet e
passíveis de uma utilização pedagógica: Youtube, Google
Photos;

- Criação de diferentes contas e utilização prática de
serviços diferenciados baseados na Internet;
- Reconhecimento e utilização prática das vantagens
tecnológicas e pedagógicas destes serviços
O Movie Maker e o Picasa como ferramentas de edição e
criação de vídeo e manipulação de imagens para utilização
em contexto de aula e de aprendizagem autónoma (recursos educativos)
- Familiarização com os softwares;
- Criação de recursos digitais e colocação no Youtube;
- Utilização das ferramentas de inquérito utilizando
imagens e vídeos;
- Criação de recursos digitais para colocação em plataformas online (Picasa, Youtube, Google Drive)
Licenciamento de recursos educativos e direitos de
copyright
- Proteção de dados e preservação de privacidade;
- Estabelecimento dos direitos de autor e das fontes;
- Direito de imagem e publicação de documentos online
Avaliação
- Preenchimento do questionário

Avaliação: Avaliação final quantitativa na escala de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular CCPFC.3/2007.
Calendarização/Horário: 10.NOV.2018 - 30.NOV.2018: 7 sessões de formação.
10.NOV ~ 09:30 - 13:00 | 10.NOV ~ 14:00 - 17:30 | 17.NOV ~ 09:30 - 13:00 | 17.NOV ~ 14:00 - 17:30 |
24.NOV ~ 09:30 - 13:00 | 24.NOV ~ 14:00 - 17:30 | 30.NOV ~ 17:30 - 21:30.
Critérios de seleção: Ordem de inscrição.
Inscrições: Até 02 de novembro 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, fazendo-se acompanhar do BI/CC .
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