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Ficha da Acção
Designação A manipulação de jogos didáticos informáticos – online e software educativo
Região de Educação

Área de Formação

Classificação Formação Contínua

A

B

C

D

Modalidade Oficina de Formação

Duração
Nº Total de horas presenciais conjuntas 25
Nº de Créditos 2
Calendarização
Entre 2 e 6 (meses)

Nº Total de horas de trabalho autónomo 25

Cód. Área C15 Descrição Tecnologias Educativas (Informática/Aplicação da Informática),
Cód. Dest. 03 Descrição Educadores de Infância e Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico
Dest. 50% 03 Descrição Educadores de Infância e Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico
Nº de formandos por cada realização da acção
Mínimo 10 Máximo 20
Reg. de acreditação (ant.)

Formadores
Formadores com certificado de registo
B.I. 9974755
09277/99

Nome CARLA MARIA GONÇALVES MARQUES CORREIA DE BARROS

Componentes do programa

Reg. Acr. CCPFC/RFO

Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Anexo B
A preencher nas modalidade de Oficina, Estágio, Projecto e Círculo de Estudos
Razões justificativas da acção: Problema/Necessidade de formação identificado
Sendo o professor um profissional em formação permanente, as problemáticas do sucesso educativo, entendidas como
um processo dialógico e reflexivo de monitorização da prática pedagógica, ganha maior acuidade no novo contexto
educativo caracterizado pelo enquadramento dos Planos de Ação Estratégica dos agrupamentos de melhoria das
aprendizagens e do sucesso escolar para os próximos anos, com especial relevância nos primeiros anos de ciclo,
baseandose na legislação em vigor, designadamente, no quadro das orientações da política educativa definidas no
Programa do XXI Governo Constitucional, nas grandes opções do plano 20162019 e na Resolução do Conselho de
Ministros n.º 23/2016 de 24 de Março, que deu lugar ao programa Nacional de promoção do Sucesso Escolar. As medidas
de promoção do sucesso educativo, em geral, foram concebidas e definidas ao nível dos Planos de Ação Estratégica de
cada Agrupamento, com base nas dificuldades manifestadas pelos seus alunos e consubstanciando respostas
pedagógicas alinhadas com o diagnóstico, tendo por referência o previsto no artigo 21.º do Decreto Lei n.º 139/2012, de 5
de julho, na redação vigente, no artigo 32.º do Despacho normativo n.º 1 F/2016, de 5 de abril, e, e nos artigos 7.º e 11.º do
Despacho Normativo n.º 4A/2016, de 16 de Junho, relativo às medidas de promoção do sucesso educativo. Neste
sentido, subjazem a este projeto formativo pressupostos de uma formação de professores fundamentados na orientação
para a melhoria da qualidade das aprendizagens indo de encontro às prioridades identificadas pelas escolas em termos da
utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como ferramenta no préescolar e no primeiro ciclo,
nomeadamente a nível dos serviços telemáticos, bem como a manipulação de documentos e informação em formato digital.
De salientar ainda que a Internet e os jogos didáticos informáticos apresentam potencialidades que permitem alterar de
forma significativa a natureza da informação trabalhada na aula, os tempos e os espaços de aprendizagem e as dinâmicas
da sala de aula. Os seus benefícios têm sido amplamente estudados, designadamente, no que concerne ao maior
envolvimento dos alunos, ao aumento da motivação, à promoção da aprendizagem cooperativa, com o incremento das
interações entre pares e o reforço do papel do professor como mediador dos processos de aprendizagem e, como
consequência, os reflexos positivos na eficiência dos processos de ensino e de aprendizagem.
Efeitos a produzir: Mudança de práticas, procedimentos ou materiais didácticos
Em termos de mudança de práticas:
 Sensibilizar os docentes para a importância e efetivação do uso da informática e dos serviços telemáticos, ao seu dispor,
como ferramenta para o real sucesso do processo de ensino e aprendizagem, com recurso ao lúdico;
Em termos de procedimentos:
 Dotar os docentes para os conhecimentos básicos sobre:
a) Pesquisa, download/upload e utilização online de vídeos, imagens, jogos e materiais didáticos;
b) Manipulação, criação e utilização de jogos didáticos informáticos;
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b) Manipulação, criação e utilização de jogos didáticos informáticos;
c) Utilização segura da nuvem computacional;
d) Pesquisa, selecção, criação e manipulação de materiais pedagógicos, fazendo uso de um editor de imagens,
processador de texto, de um apresentador eletrónico e de um programa de formato de documentos portáteis,
designadamente, textos devidamente formatados, tabelas, quadros para a aplicação de jogos adaptados à colmatação de
dificuldades diagnosticadas nos alunos.
Em termos de materiais didáticos:
 Criar jogos didáticos informáticos, de carácter lúdico, adaptados à colmatação de dificuldades diagnosticadas nos alunos.

Conteúdos da acção
1. Organização e planeamento da acção (2hpresencial)
2.1. Avaliação diagnóstica de competências e práticas;
2.2. Avaliação de necessidades e interesses;
2.3. Debate dos objetivos da ação;
2.4. Organização do trabalho a desenvolver no âmbito da ação – Oficina de Formação: Sessões Presenciais Conjuntas
(SPC) – 25h e Sessões Não Presenciais (SNP) – 25h;
2.5. Documentação e materiais de apoio.
2. As TIC como ferramenta no préescolar e no primeiro ciclo (11hpresencial)
2.1. Conceitos e fundamentos sobre as TIC enquanto ferramenta didática no ensino préescolar e no primeiro ciclo (2h
presencial):
a) A importância do lúdico na aprendizagem com auxílio dos jogos didáticos;
b) Explanação teóricoprática sobre a importância da aplicação dos serviços telemáticos e sua segurança;
c) Explanação teóricoprática sobre a importância da utilização dos programas de edição de imagem, processador de
texto, apresentador eletrónico e conversão de documentos no ensino préescolar e no primeiro ciclo.
2.2.Os serviços telemáticos disponíveis como ferramentas no ensino préescolar e no primeiro ciclo (9hpresencial):
a) Pesquisa, seleção e manipulação de informação na web;
b) Pesquisa, seleção e manipulação de imagens e vídeos – download/upload e online;
c) Pesquisa, seleção e manipulação de jogos didáticos online;
d) Manipulação de jogos didáticos informáticos;
e) A utilização da nuvem computacional como armazenamento e partilha de materiais pedagógicos;
3. O editor de imagem, o processador de texto, o apresentador eletrónico, os documentos em formato portátil e a
produção/elaboração de materiais pedagógicos com aplicação de um jogo didático informatizado, de carácter lúdico (9h –
presencial).
4. O editor de imagem, o processador de texto, o apresentador eletrónico, os documentos em formato portátil e a produção
de materiais pedagógicos com um jogo didáctico informatizado (25h – não presencial)
4.1. Produção de um material pedagógico sobre uma temática do ensino préescolar e do primeiro ciclo com utilização das
tecnologias educativas estudadas para a aplicação de jogos adaptados à colmatação de dificuldades diagnosticadas nos
alunos:
Trabalho individual e/ou de grupo, numa ótica colaborativa.
5. Os materiais pedagógicos (3hpresencial)
5.1. Análise qualitativa e reflexiva dos materiais produzidos;
5.2. Prática – Apresentação dos materiais produzidos e propostas metodológicas e de avaliação dos formandos.
Metodologias de realização da acção
Fase I – Organização e planeamento da ação
Sessões Presenciais Conjuntas (2h) – Tipologia da aula: teórica
Avaliação diagnóstica de competências e práticas;
Avaliação de necessidades e interesses;
Debate dos objetivos da ação;
Organização do trabalho a desenvolver no âmbito da ação – Oficina de Formação: Sessões Presenciais Conjuntas (SPC)
– 25h e Sessões Não Presenciais (SNP) – 25h;
Documentação e materiais de apoio.
Fase II – Os serviços telemáticos disponíveis como ferramentas no ensino préescolar e no primeiro ciclo
Sessões Presenciais Conjuntas (11h) – Tipologia das aulas: teórico/práticas
As TIC como ferramenta no préescolar e no primeiro ciclo;
Pesquisa, seleção e manipulação de informação na web;
Pesquisa, seleção e manipulação de imagens e vídeos – download/upload e online;
Pesquisa, seleção e manipulação de jogos didáticos online;
Manipulação de jogos didáticos informáticos;
A utilização da nuvem computacional como armazenamento e partilha de materiais pedagógicos.
Fase III – O editor de imagem, o processador de texto, o apresentador eletrónico, os documentos em formato portátil e a
produção/elaboração de materiais pedagógicos em formato digital
Sessões Presenciais Conjuntas (9h) – Tipologia das aulas: teórico/práticas
Fase IV – Produção/manipulação de um material pedagógico em formato digital
Sessões Não Presenciais (25h) – Tipologia das aulas: práticas
Produção de um material pedagógico, com utilização das tecnologias educativas – serviços telemáticos e aplicativos
diversos para a aplicação de jogos adaptados à colmatação de dificuldades diagnosticadas nos alunos.
Trabalho individual e/ou de grupo, numa ótica colaborativa.
Fase V – Avaliação dos formandos e da ação
Sessões Presenciais Conjuntas (3h) – Tipologia das aulas: teórico/práticas
Avaliação dos formandos;
Avaliação da ação.
Regime de avaliação dos formandos
Critérios de avaliação contínua baseados no desempenho dos formandos nas sessões presenciais conjuntas e nos
trabalhos realizados ao longo do curso.
A Avaliação será contínua e permanente complementada com a apresentação de um trabalho de grupo, por cada dois
formandos, contemplando ainda:
 Registo de fichas de presença, interesse e participação;
 Fichas de trabalho individuais e/ou em grupo de teor prático desenvolvidas pelos formandos.
Forma de avaliação da acção
Avaliação interna com base na opinião dos formandos e do formador, material produzido na ação e mudança de práticas
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investigativas dos formandos.
Avaliação externa com recurso a estudos de entidades externas ao processo formativo.
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