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Modalidade / Horas 
Oficina, 50 horas (25 presenciais e 25 em trabalho 
autónomo 
 
Público-alvo 
Professores do grupo de recrutamento 550 
 
Formador(es) 
José Paulo Santos 
 
Calendários-horários / Local 
Turma A: Junho - 3, 15, 17, 22, 24   Julho - 1, 8, 15, 20 
das 21.00-23.00h e 22 das 20.00-23.00h (As sessões 
em falta serão marcadas por acordo entre formador e 
formandos).  Prazo limite de inscrição - 29 de Abril. 
Local - Escola a indicar. 
 
Razões justificativas da acção: Problema / 
Necessidade de formação identificados 
A informática é uma das áreas onde o ritmo das 
mudanças tecnológicas se faz sentir de forma mais 
acentuada. O professor de informática dedica muito do 
seu tempo a actualização de conhecimentos 
tecnológicos que o ritmo da mudança exige.  
Os professores de informática sentem frequentemente a 
necessidade de desenvolver e consolidar 
conhecimentos que lhes permitam alcançar um nível de 
maior confiança nas matérias a leccionar. 
Por outro lado, consideramos que a escola tem muito a 
ganhar com o know-how do grupo de informática, na 
implementação de soluções nas áreas administrativa e 
pedagógica que permitam tornar mais eficazes e 
eficientes os processos e procedimentos internos da 
Escola e a gestão da informação produzida. 
Neste sentido esta acção de formação na área das 
tecnologias Web, orientada ao desenvolvimento de sites 
dinâmicos, além de ir ao encontro das necessidades 
manifestas de actualização do corpo docente nas 
tecnologias emergentes, vem também potenciar o 
desenvolvimento da escola na vertente organizacional, 
pedagógica e de relação com o meio, através de 
projectos Web criados e liderados por professores de 
informática. 
 
Efeitos a produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didácticos 
- Realizar sites dinâmicos com acesso a bases de dados 
Access ou Mysql; 
- Utilizar tecnologias usadas no melhoramento dos 
procedimentos administrativos e pedagógicos internos 
da escola através da construção de uma Intranet ou site 
Web; 
- Elaborar materiais didácticos tendo por base site Web 
dinâmicos. 
 
Conteúdos da acção 
1. Configuração de um servidor Web IIS ou Apache. 
2. Introdução ao Dreamweaver 8. 

3. CSS; 
4. Construção de páginas com acesso a bases de dados 
Access ou Mysql, usando as funcionalidades do 
Dreamweaver; 
 
Metodologias 
Parte-se do diagnóstico dos saberes e experiências dos 
participantes bem como dos seus contextos 
profissionais, os quais serão abordados numa 
perspectiva crítica de construção do conhecimento. 
Espaços de síntese e reflexão garantem oportunidade 
para partilha de experiências e troca de opiniões entre 
os formandos. 
Trabalho prático e de grupo em predominância, 
proporcionam condições de execução e transposição 
para o contexto educativo em que o formando trabalha. 
Entre sessões presenciais e de trabalho autónomo, os 
formandos realizarão pesquisas e produzirão materiais 
relacionados com os conteúdos da acção, realizando a 
sua aplicação em contexto. De seguida, individualmente 
ou em pequeno grupo, os formandos reportarão, 
regularmente ao grande grupo, o trabalho autónomo 
desenvolvido por forma a proporcionar o debate e a 
reflexão conjunta dos materiais produzidos, facto que 
constituirá importante contributo para as intervenções 
subsequentes. 
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas acções de 
formação do CFAE_Matosinhos - Centro de Formação 
de Associação das Escolas de Matosinhos, é contínua, 
participada por todos os intervenientes. Os critérios de 
avaliação a utilizar são: assiduidade; qualidade da 
participação no contexto dos objectivos / efeitos a 
produzir; qualidade do trabalho individual, relatório de 
reflexão crítica ou relatórios de progresso. Para cada 
critério de avaliação é definida uma escala qualitativa de 
5 níveis e uma escala quantitativa, em percentagem, 
afecta a esses níveis. A média dos resultados obtidos 
nos três critérios de avaliação constitui o valor médio de 
desempenho que é depois traduzido numa classificação 
quantitativa final. 
A avaliação da acção é feita através do preenchimento, 
pelo formando, de um documento que lhe é fornecido no 
primeiro dia. Elaboração de um relatório detalhado 
referente ao tratamento dos dados recolhidos. 
 
Inscrições online  (a partir de 14 de Abril) 
http://www.cfaematosinhos.eu/candidatura.htm  
(Preenchimento do boletim online e envio directo via correio 
electrónico. Esta funcionalidade está disponível para os 
utilizadores em computadores com um gestor de correio activo, 
do tipo Outlook ou Outlook Express). 
 
Transferir boletim de candidatura  (a partir de 14 de Abril) 
http://www.cfaematosinhos.eu/boletimcandidatura.doc 
(Transferência do boletim de candidatura, em formato .doc de 
MS Word, versão 97-2003, preenchimento e envio anexo a 
uma mensagem para cfaematosinhos@mail.telepac.pt ). 


