CF-SDPM
CENTRO DE FORMAÇÃO DO SINDICATO DEMOCRÁTICO
DOS PROFESSORES DA MADEIRA

Formação Contínua de Docentes 2019/2020
Atividade Formativa “Tablets e Active Panel, a
nova sala de aula”
(13 horas)
Formador: Pedro Manuel Vicente Ramalho

Local de realização: EBS de Santa Cruz

Sala: Sala 303

Datas e Horários: 15 de maio (10h-13h30 e 14h30-18h) e 16 de maio (9h30-13h e 14h17h)

Modalidade da formação: Curso/Módulo de Formação

Caracterização da Ação:
Área de formação: Prática/investigação pedagógico-didática nos diferentes domínios da
docência
Domínio: Tecnologias Educativas (Informática/Aplicação da Informática)
- Nº Total de horas presenciais: 13 horas
- Nº Total de horas não presenciais: 0 horas

- Destinatários: Todos os grupos de recrutamento

Justificação da Ação:
A introdução de manuais digitais nas escolas trouxe novos desafios à educação
regional, desde logo a atualização dos docentes para operarem os equipamentos e
orientarem atividades letivas.
Assim, a capacidade de operar Active Panels (quadros interativos de nova geração) e
conjugá-los com os tablets que suportam os manuais digitais, conduz à utilização de
metodologias ativas e coloca ênfase na avaliação formativa.
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A aplicação dos D.L. n.º 55/2018 e n.º 54/2018 abrem portas para uma personalização
da aprendizagem muito maior, mas esta só se consegue com meios técnicos que
potenciem o trabalho docente e motivem os alunos. Neste sentido, a utilização de Active
Panels conjugado com tablets ou telemóveis aportam novas dinâmicas ao nível da
didática.
Assim, a formação dos professores neste tipo de ferramentas torna-se imperativo no
sentido de poderem potenciar os materiais disponíveis nos estabelecimentos de ensino.

Objetivos (Gerais/Específicos):
Compreender o funcionamento de um Active Panel:
Utilizar com proficiência o quadro interativo;
Utilizar as ferramentas do quadro interativo;
Instalar novos recursos.

Utilizar as plataformas de apoio ao funcionamento dos tablets:
Compreender o funcionamento das diversas plataformas;
Criar recursos para as aulas;
Criar sequências didáticas.

Conteúdos:
Active Panel Promethean:
Ferramentas principais; Activeinspire, Classflow e Promethean store.
Escola Virtual:
O meu espaço; Biblioteca; Disciplinas; Turmas e Dicionários.
Aula Digital:
Biblioteca; Banco de recursos; As minhas salas; Os meus testes e As minhas aulas.
Outras ferramentas:
Kahoot.

Metodologia de realização da ação:
Será utilizada uma metodologia expositiva / demonstrativa seguida de resolução de
exercícios práticos.

Material que os formandos deverão fazer-se acompanhar: Computador Portátil.

Critérios de avaliação da ação:
Participação e Envolvimento na Sessão - 20%
Questionando sobre as aplicações apresentadas;
Sugerindo soluções e práticas para utilização das aplicações.
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Resolução de exercícios práticos - 30%
Resolução dos exercícios propostos com elevado grau de sucesso.
Trabalho prático individual – 50%
Desenvolver uma planificação e recursos para uma aula.

A avaliação será individual, qualitativa e quantitativa, expressa numa escala numérica
de 1 a 10 valores, nos termos previstos na Carta Circular CCPFC - 3/2007, de setembro
de 2007, do Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua, expressa nos
seguintes níveis:
• Excelente (de 9 a 10 valores)
• Muito Bom (de 8 a 8,9 valores)
• Bom (de 6,5 a 7,9 valores)
• Regular (de 5 a 6,4 valores)
• Insuficiente (de 1 a 4,9 valores)

Modelo de avaliação da ação: (A efetuar pelo formador e pelos formandos)
A avaliação da ação será efetuada pelos formandos e pelo formador, através do
preenchimento de questionários de apreciação da ação e de um relatório final.
•

Inquéritos aos formandos

•

Relatório do formador

Inscrições:

De

14/04/2020

https://www.sdpmadeira.pt/pt/

ou

a
por

26/04/2020,

preferencialmente

telefone/mail(formação),

em

indicando

obrigatoriamente os seguintes dados:
- Nome Completo
- Nº de sócio (se for o caso)
- Telemóvel
- Correio eletrónico
- Nome completo da escola onde leciona
- Grupo disciplinar

Contactos:
SDPM - Sindicato Democrático dos Professores da Madeira
Horário: 9H00-12H30

14H00-17H30

Rua do Brasil, nº 72 – Nazaré – 9000-134 Funchal
Telef.: 291 765 112
Email: sdpm@sdpmadeira.pt (geral) formacao@sdpmadeira.pt (formação)
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