
 

 
 
 

Curso de Formação: As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas Ciências Sociais: 

 metodologias ativas no processo ensino-aprendizagem 

 
 

 
Público-alvo: Professores dos Grupos de Recrutamento 400, 420 e 430 

 
(Registo de acreditação CCPFC/ACC – 113510/21) 

 
Formadora: Ana Filipa Joaquim 

 

 

Este Curso de Formação (25 horas) realiza-se de 29 de março a 10 de maio de 2022 segundo 2 modalidades de 

sessões:  

 

a) Sessões Síncronas – em sistema de videoconferência (zoom). A formadora apresenta conteúdos e propostas 

de atividade. Os formandos poderão colocar as suas dúvidas, partilhar as suas 

experiências e posicionar-se criticamente face às questões que sejam apresentadas. 

Realizam-se de acordo com o seguinte calendário: 

 

 

b) Sessões Assíncronas – Estas sessões ocorrem entre cada Sessão Síncrona e destinam-se à realização das 

atividades propostas pela formadora, cujos materiais e guiões de trabalho serão 

disponibilizados na plataforma MOODLE.  

 

 

 

 

 

 



 

 

CALENDARIZAÇÃO DAS SESSÕES: 

DATAS HORAS SESSÃO  DURAÇÃO 

29 de março 19H/22H Síncrona 3H00 

30 de março a 4 de abril - Assíncrona 3H00 

6 de abril 19H/22H Síncrona 3H00 

6 a 22 de abril - Assíncrona 9H00 

3 de maio 19H/22H Síncrona 3H00 

3 a 10 de maio - Assíncrona 4H00 

  TOTAL 25H00 

 

Objetivos a atingir: 

Reconhecer a importância das metodologias ativas com recurso às TIC nos processos de ensino, avaliação e aprendizagem;   

Dotar os participantes de conhecimentos sobre a aplicabilidade de plataformas digitais;  

Integrar as tecnologias digitais na implementação do processo de ensino aprendizagem;  

Criar recursos pedagógicos interativos para transmissão de saberes científicos;  

Planificar/avaliar as atividades realizadas através de recursos pedagógicos interativos (RPI);  

Implementar estratégias diferenciadas através da utilização dos RPI; 

Criar ferramentas de planificação de tarefas e autorregulação das aprendizagens;  

Realizar guiões/roteiros de atividades práticas interativas para os seus alunos;  

Criar ferramentas de avaliação formativa/sumativa para as atividades interativas dos alunos; 

Integrar procedimentos que mobilizem o uso seguro da informação e da comunicação, designadamente no uso da Internet;  

Promover competências transversais e diversificadas, assim como, competências digitais e de empreendedorismo;  

Refletir criticamente sobre as atividades desenvolvidas com os alunos e entre pares. 

 

Conteúdos da ação (sessões síncronas e assíncronas): 

 

• Planificação do Professor: Segurança na Internet; Regulamento Geral de Proteção de Dados e Planificação das atividades 

utilizando metodologias ativas. 

• Planificação das atividades utilizando metodologias ativas. 

• Modelos Interativos de Ensino: Kahoot; Mapas Mentais/Conceptuais e Ferramentas Google; Metodologias de Avaliação e 

Feedback. 

• Conceção prática de recursos pedagógicos através dos modelos interativos de ensino e criação de grelhas de avaliação e 

feedback com descritores qualitativos e qualitativos. 

• Conceção prática de apresentação de resultados através da utilização do Prezzi ou Paddlet. 

• Apresentação de Resultados: Prezzi e Padllet. 

• Conceção de Projeto Individual em relatório escrito. 

 

 

Critérios de Seleção: 

 1. Ser sócio da APROCES com as quotas em dia (caso contrário, a prioridade não será considerada); 

 2. Proximidade da mudança de escalão; 

 3. Necessidade da formação para iniciar ou dar continuidade à lecionação de curso profissional. 

 



 

 

 

Preço: 

• 40,00 € (sócios com mais de um ano de associado); 

• 95,00 € (não sócios); 

• 85,00 € (anteriores formandos, não relevando as ações de formação de curta duração). 
 

 

As nossas ações de formação decorrem com um máximo de 15 formandos, para que possa haver contacto efetivo entre 

os formandos e o(a) formador(a). 

 

Para: 

 

• se inscrever, aceda ao seguinte link: 

• https://forms.gle/c26YVpRAkwSWPzPx8 
 

• mais informações, contacte através de: 

 - Email – centroformacao@aproces.org 

 - Telemóvel – 924 413 057 (2.ª e 5.ª – 14H/17H // 3.ª, 4.ª e 6.ª – 10H/13H)  

 

 

O CENTRO DE FORMAÇÃO da APROCES 
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