Ação 04_18/19– Orientações Curriculares para as Tecnologias da Informação e Comunicação no 1.º Ciclo
do Ensino Básico
Formadora: Carolina Gabriel Vaz da Silva e Almeida
Modalidade: Oficina de formação
Registo: CCPFC/ACC- 102054/18
Duração: 30 H (15 presenciais + 15 trabalho autónomo)
Destinatários: Docentes do 1º CEB
Local de realização: Agrupamento Escolas de Ovar - Sec. Dr. José Macedo Fragateiro

RAZÕES JUSTIFICATIVAS
As literacias digitais vão para além da capacidade de utilização dos computadores e dos dispositivos digitais, abrangendo um conjunto de competências que compreende a utilização e produção de artefactos digitais, processamento e recuperação da informação, participação em plataformas sociais e comunidades de aprendizagem e partilha (UNESCO, 2011). Neste sentido, e tendo em conta a autonomia e
flexibilidade curricular, as aprendizagens essenciais e as orientações curriculares TIC para o 1.º ciclo,
pretende-se contribuir para a capacitação dos professores deste nível de ensino para a adoção de estratégias enriquecedoras da aprendizagem com recurso às TIC, tendo em vista o estipulado no Perfil dos
Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória.
EFEITOS A PRODUZIR:
Promoção da capacidade de diagnosticar dificuldades e reorientar o processo de ensino aprendizagem; conhecimento de diferentes metodologias e estratégias promotoras de competências específicas da disciplina/área curricular; construção de recursos pedagógicos e didáticos, de forma a tentar
solucionar problemas identificados em contexto de sala de aula; diversificação de estratégias, de acordo
com as neces-sidades, dificuldades, interesses dos alunos, etapas e ritmos de aprendizagem; seleção e
aplicação de instrumentos diversificados de avaliação em situações concretas do processo de ensino aprendizagem; reflexão sobre os processos criados e implementados e respetivos resultados, visando
consolidar desempenhos eficazes.
CONTEÚDOS DA AÇÃO:
Módulo 1: Enquadramento e documentos orientadores (1 hora) Apresentação dos documentos orientadores:


Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;



DL 55/2018 de 6 de julho;



Aprendizagens Essenciais das áreas curriculares do 1.º Ciclo;



Orientações Curriculares para as TIC no 1.º Ciclo.

Módulo 2: AS TIC na articulação curricular (4 horas)


Cenários de aprendizagem e metodologias de aprendizagem ativas.



Apresentação, experimentação e análise de atividades integradoras das TIC nas diferentes componentes curriculares do1.º ciclo e promotoras do desenvolvimento dos quatro domínios das Orientações Curriculares para as TIC do 1.º Ciclo.



Ferramentas digitais de suporte à aprendizagem ativa com as TIC.



Exploração da Plataforma de Recursos Educativos Digitais

Módulo 3: Atividades transdisciplinares enriquecidas com TIC (7 horas)



Planificação, conceção de recursos e atividades com as TIC mobilizadoras de aprendizagens das
diferentes componentes do currículo em articulação com os domínios das Orientações Curriculares para as TIC no 1.º Ciclo.

Módulo 4: Avaliação e conclusões (3 horas)


Apresentação e partilha das atividades desenvolvidas pelos formandos na oficina.



Reflexão e debate acerca das atividades e recursos desenvolvidos bem como dos resultados obtidos pela sua implementação em contexto do 1.º Ciclo.

AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS:
Os formandos serão avaliados de acordo com o Despacho 4595/2015, de 6 de maio, através da escala
e dos parâmetros de avaliação estabelecidos e respeitando os dispositivos legais da avaliação contínua. A
conclusão da oficina implica a obrigatoriedade da elaboração dos vários trabalhos propostos, bem como da
aplicação das planificações realizadas em contexto sala de aula e ainda da elaboração de relatório de reflexão crítica.
Os trabalhos realizados pelos formandos serão alojados numa plataforma LMS e de acordo com os
prazos estabelecidos. Cada módulo será avaliado de acordo com o contributo e qualidade da intervenção
dos formandos para as atividades a desenvolver.
Serão considerados na avaliação dos formandos os produtos resultantes da aplicação dos conteúdos,
numa ponderação de 60%, correspondendo os restantes 40% à componente de participação nas sessões.
Os materiais resultantes serão tidos em consideração para integrar a Plataforma de Recursos Educativos a disponibilizar pela DGE.
CRONOGRAMA
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SESSÃO Nº/HORÁRIO

Nº HORAS

15

