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OBJETIVO 

- Facilitar o desenvolvimento de competências científicas, técnicas e

didáticas, necessárias à implementação das atividades práticas de

sala de aula, enquadradas nas aprendizagens essenciais de cada

disciplina;

- Capacitar os docentes na utilização significativa de ambientes e

ferramentas digitais e definição de estratégias diversificadas de

integração destes em contexto educativo;

- Promover a mudança das práticas na sala de aula por parte dos

docentes no sentido de as tornar consentâneas com as atuais

perspetivas do ensino;

CONTEÚDOS 

1. Apresentação

Teórico-prática

2. Desenvolvimento

3. Conclusões

As sessões serão destinadas à exploração de atividades ativas que 

possam ser implementadas em sala de aula nas diferentes 

disciplinas. 

Durante a formação iremos explorar algumas estratégias como 

sejam o desemparelhado, utilização da imagem num contexto da 

disciplina, promoção do trabalho colaborativo através da criação de 

murais digitais. 

A abordagem destas estratégias relacionadas com as aprendizagens 

ativas terá como suporte a utilização de diferentes aplicações 

digitais, nomeadamente o padlet, mentimeter e o Genially. 

Durante as sessões irá sempre haver a preocupação de realizar uma 

reflexão teórico-prática relativa às potencialidades /  

constrangimentos da aplicação das diferentes estratégias e da 

utilização das aplicações digitais. 
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