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AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE

Como motivar mais os meus alunos: o que posso
fazer e que ferramentas informáticas utilizar?

SPZC

centro de formação

COIMBRA

Público-alvo:
Registo da acreditação:
Modalidade:
Duração:

Associados da área da Direção Distrital de Coimbra
CCPFC / ACC - 103039/19
Curso de Formação online
25 horas

Formador responsável: Paulo Manuel de Matos Pereira
Destinatários: Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores
de Educação Especial (releva para efeitos de progressão em carreira - não releva na
dimensão científica e pedagógica).
Conteúdos:

Organização e planeamento da ação
- Inquérito diagnóstico;
- Avaliação de necessidades e interesses;
- Debate dos objetivos da ação;
- Organização do trabalho a desenvolver;
- Avaliação e descritores, documentação e materiais
de apoio.
Google Formulários e Spreadsheet
- Familiarização com esta ferramenta;
- Utilização e rentabilização na prática de algumas
destas ferramentas em contexto pedagógico;
- Utilização do vídeo e imagem como elementos
valorizadores do recurso.
Criação de apresentações multimédia e de recursos didáticos de cariz diferenciado, motivadores e que envolvam e motivem os alunos para
as aprendizagens:
- O Prezi;
- O Canva
- Outros serviços e ferramentas baseadas na Internet
e passíveis de uma utilização pedagógica e

utilização prática das vantagens tecnológicas e
pedagógicas destes serviços.
Criação de inquéritos, formulários e jogos
didáticos de forma colaborativa por alunos e
professores, para utilização na sala de aula e
como tarefas de casa e autónomas de ensino
aprendizagem para os alunos, utilizando o telemóvel/ Tablets e outro equipamento digital.
- O Kahoot - familiarização com esta ferramenta;
- Utilização na prática de algumas destas ferramentas em contexto pedagógico simulando ambiente
da sala de aula;
- Utilização dos telemóveis / Tablets dos formandos
para testar em grupo/turma os recursos criados
e percecionar as diferentes valências e capacidades da aplicação, bem como a sua operabilidade
com outras aplicações na web.
Avaliação
- Preenchimento do questionário de avaliação da
ação e de autoavaliação.

Avaliação: Avaliação final quantitativa na escala de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular
CCPFC.3/2007.
Calendarização/Horário: Início: 30 / junho / 2020 | Fim: 15 / julho / 2020

Ferramentas /requisitos: Internet, dispositivo (pc, portátil …) com câmara, microfone e conta mail da Google
(gmail). Obrigatório ter conta gmail para poder frequentar a ação.
Critérios de seleção: Ordem de inscrição.
Inscrições: Até 26 de junho de 2020. Inscrições limitadas a 15 formandos. Esta inscrição deve ser
preenchida online no site www.spzc.pt (Centro de Formação).
Custo da ação: € 10 por formando. Após confirmaçao da aceitação da inscrição, deve ser feito o pagamento por transferência bancária. Os dados para a transferência serão dados oportunamente.
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