
 
 

 

Formação: 

“O tablet como ferramenta no processo de ensino e 

Aprendizagem” 
 

Objetivos 

 

Desenvolver competências essenciais para o século XXI 

- Promover a inovação educacional, potenciando o uso de tecnologias em contexto de ensino e 

aprendizagem; 

- Conhecer meios tecnológicos eficazes no apoio ao ensino e aprendizagem das matérias 

curriculares dos diferentes grupos de recrutamento; 

- Criar dinâmicas de trabalho colaborativo entre docentes. 

Objetivos específicos: 

- Analisar as potencialidades e desafios da utilização dos tablets na sala de aula; 

- Explorar plataformas e ferramentas digitais, que potenciem a utilização dos tablets; 

- Criar recursos educativos digitais e atividades interativas com recurso às plataformas e 

ferramentas digitais exploradas. 

 

Conteúdos 

 

Módulo 1 – Integração  

- Apresentação dos formandos e formadora 

- Apresentação geral da ação de formação e seu funcionamento 

- Noções básicas sobre eLearning 

- Exploração da plataforma de trabalho “Teams” 

 

Módulo 2 – O tablet na sala de aula  

- Desafios e potencialidades do tablet na sala de aula 

- Exploração das funcionalidades do tablet 

- Resolução de problemas frequentes na utilização dos tablets 

 



Módulo 2 – Manuais Digitais  

- Abordagem aos manuais digitais e a recursos educativos digitais disponíveis, e sua integração 

no processo de ensino e aprendizagem 

- Exploração da plataforma digital “Escola Virtual” 

- Biblioteca (acesso aos e-manuais, ferramentas e conteúdos multimédia) 

- Disciplinas (principais ferramentas de manipulação para consulta e partilha de recursos) 

- Disponibilização de recursos e atribuição de tarefas aos alunos 

- Realização de atividades 

- Recursos de autoaprendizagem 

- Monitorização do desempenho dos alunos em trabalho autónomo 

- App “Escola Virtual” 

- Exploração das plataforma digital ”Aula Digital” 

- Biblioteca (acesso aos e-manuais, ferramentas e conteúdos multimédia) 

- Banco de recursos (principais ferramentas de manipulação para consulta e partilha de recursos) 

- As minhas salas (criação de salas de aula virtuais) 

- Os meus testes (criação, envio e monitorização da realização de testes, trabalhos interativos e 

relatórios de desempenho) 

- As minhas aulas (planificação e criação de aulas interativas) 

- Gestão e partilha de recursos 

- App “Aula Digital” 

 

Módulo 3 – Ferramentas digitais 

- Exemplificação de práticas pedagógicas inovadoras 

- Exploração de ferramentas digitais para criação de atividades interativas e recursos educativos 

digitais: 

- Tricider (Brainstormings) 

- Padlet (murais colaborativos) 

- Canva (conteúdos gráficos e recursos educativos digitais) 

- Kahoot (jogos interativos com feedback imediato) 

- Educaplay (atividades interativas com feedback imediato) 

 

Módulo 4 – Trabalho final  

- Criação e apresentação de recursos educativos digitais e atividades interativas, utilizando as 

ferramentas digitais exploradas (Trabalho prático final) 

- Avaliação da ação de formação 

 



Formadora 

Márcia Azevedo 

 

Calendarização On-Line 

29 e 30 de novembro (18h30 - 21h30 - Horas Síncronas) 

 

3, 7 e 10 de dezembro (18h30 - 21h30 - Horas Síncronas) 

 

(Em cada sessão 2 Horas Assíncronas) 

 

Horas | Acreditação 

25 Horas | Acreditadas 

 

Destinatários 

Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Educação Especial 

 

Plataformas a utilizar 

ZOOM 

 


