
                                         
 

Centro de Formação de Associação das Escolas de Matosinhos                                                                                                                           Escola-Sede: Escola Secundária Augusto Gomes 
 

Plano de Formação para a Certif icação de Competências TIC - Nível 2 -  2010  
C418. Quadros interactivos multimédia no ensino/apr endizagem  

das Humanidades e Ciências Sociais  
Acção  ac red i t ada  j unto  do  CCPFC  -  Conse lho  C i en t í f i co -P edagóg i co  d a  Fo rmação  Cont ínua  

Cand id a ta  a  co f i nanc i amen to  no  âmb i t o  do  QREN/POPH -  T ipo l og i a  3 . 5  
 

 

 

R. Damão 4450-107 MATOSINHOS   tel. 229399260  Ext. 44   fax. 229389686     E-mail: cfaematosinhos@mail.telepac.pt     http://www.cfaematosinhos.eu 

 

Modalidade / Horas 
Curso, 15 horas 
 
Público-alvo 
Professores dos grupos de recrutamento 200, 290, 400,  
410, 420, 430 e 530 
 
Formador(es) 
Turma A - Armando Oliveira 
Turma B - Armando Oliveira 
Turma C - Susana Alves e Conceição Moreira 
Turma D - Paula Simões 
Turma E - Adelino Sousa e António Sá Amorim 
 
Calendários-horários / Local 
. Turma A - (200 e 400) - Julho - 5, 6, 7, 8 e 9, das 16.00 
às 19.00h. Local - Escola EB - 2,3 Óscar Lopes 
. Turma B - (200 e 400) - Julho - 12, 13, 14, 15 e 16, das 
16.00 às 19.00h. Local - Escola EB - 2,3 Óscar Lopes 
. Turma C - (410) - Julho - 12, 13, 14, 15 e 16, das 17.00 
às 20.00h. Local - Escola Secundária João Gonçalves 
Zarco 
. Turma D - (420) - Julho - 6, 7, 12, 13 e 14 das 18.00 às 
21.00h. Local - Escola EB - 2,3 Dr. José Domingues dos 
Santos - Lavra 
. Turma E - (430 e 530) - Julho - 12, 13, 14, 15 e 16, das 
17.00 às 20.00h. Local - Escola Secundária da Boa 
Nova - Leça da Palmeira 
Nota - Os docentes do grupo 290 serão integrados em 
turmas de CFAE contíguos. 
 
Razões justificativas da acção: Problema / 
Necessidades de formação identificados 
A componente da formação do Plano Tecnológico da 
Educação (PTE) visa o reforço das qualificações e a 
valorização das competências, ultrapassando os 
principais factores inibidores da modernização 
tecnológica do sistema educativo, promovendo a 
utilização das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) nos processos de ensino e 
aprendizagem e na gestão administrativa da escola, a 
formação de docentes centrada na utilização 
pedagógica das TIC e a existência de mecanismos de 
certificação de competências em TIC de pessoal 
docente e não docente. 
No âmbito do eixo da formação do PTE, o programa 
Competências TIC tem como objectivo desenvolver e 
implantar um sistema de formação e de certificação de 
competências TIC modular, sequencial e 
disciplinarmente orientado. Esta acção de formação é 
parte integrante do programa Competências TIC. 
O quadro interactivo multimédia apresenta 
potencialidades que permitem alterar de forma 
significativa a natureza da informação trabalhada na 
aula (com recursos multimédia e de animação gráfica), 
os tempos e espaços de aprendizagem (com a 

disponibilização “on-line” de recursos), e as dinâmicas 
da sala de aula.  
Os benefícios da introdução destas tecnologias nos 
contextos de aprendizagem têm sido amplamente 
estudados e documentados em diversos países. 
Estudos de investigação, realizados por universidades 
do Canadá, Estados Unidos e Reino Unido, com 
estudantes de diferentes áreas do conhecimento, níveis 
de ensino e em diferentes tarefas (analise de 
diagramas, textos, simulações, etc.) demonstram o 
maior envolvimento dos alunos, o aumento da 
motivação, a promoção da aprendizagem cooperativa 
(com o incremento das interacções entre pares) e o 
reforço do papel do professor com mediador dos 
processos de aprendizagem e, como consequência, os 
reflexos positivos na eficiência dos processos de ensino 
e de aprendizagem. 
São assim bem-vindos os planos de apetrechamento 
das nossas salas de aula com este tipo de 
equipamentos previstos nomeadamente no Plano 
Tecnológico para a Educação (PTE). Contudo, a 
disponibilidade da tecnologia é apenas a condição 
necessária (e porventura a mais fácil) não constituindo 
por si qualquer solução para mudar a Educação em 
Portugal. As reais “mais-valias” resultam 
fundamentalmente da interacção entre as pessoas e só 
a participação empenhada dos Professores como 
“arquitectos dos contextos de aprendizagem” poderá 
potenciar para a Educação os benefícios desta e de 
outras tecnologias. 
Parece-nos portanto fundamental que, a par do 
apetrechamento, se crie condições para que os 
professores possam responder aos desafios colocados 
pelo PTE, potenciando os benefícios da tecnologia em 
reais mudanças de práticas que possam constituir mais-
valias significativas da qualidade e eficiência da 
Educação. A Formação Contínua de docentes é uma 
das condições essenciais para a concretização destas 
finalidades. 
Esta acção de formação visa criar condições para o 
desenvolvimento de estratégias no âmbito da integração 
dos QIM nos contextos de aprendizagem em geral e nas 
didácticas específicas das Humanidades e Ciências 
Sociais tendo como destinatários os seguintes grupos 
de recrutamento: Português e Estudos Sociais-História 
(200); Educação Moral e Religiosa (290); História (400); 
Filosofia (410); Geografia (420); Economia e 
Contabilidade (430). 
 
Objectivos 
. Apoiar as escolas e os professores na criação de 
condições para uma adequada utilização dos quadros 
interactivos multimédia em contextos de aprendizagem 
escolar. 
. Reflectir sobre os impactos do paradigma digital nos 
processos de comunicação e interacção e o seu 
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potencial para promover a inovação e mudança dos 
processos de ensino e de aprendizagem.  
. Favorecer a emergência de novas práticas 
pedagógicas ao nível dos professores potenciando os 
benefícios dos quadros interactivos na renovação dos 
contextos de aprendizagem e eficiência do processo 
educativo. 
. Reflectir e debater as potencialidades dos quadros 
interactivos nas didácticas específicas das 
Humanidades e Ciências Sociais e Humanas. 
 
Conteúdos da acção 
1. O quadro interactivo multimédia (QIM) como um 
sistema.  
1.1. Conceitos e tecnologias; 
1.2. Princípios de funcionamento; 
1.3. Regras de utilização em segurança; 
1.4. Condicionantes e estratégias de remediação. 
2. Os QIM e as dinâmicas da comunicação e interacção 
na Educação. 
2.1. O paradigma digital e as dinâmicas da comunicação 
e interacção; 
2.2. Suportes de informação multimédia; 
2.3. Os QIM e a aprendizagem colaborativa; 
2.4. Os QIM e a renovação dos espaços e tempos dos 
contextos de aprendizagem; 
2.5. Exploração de recursos educacionais disponíveis 
na Internet. 
3. As funcionalidades dos quadros interactivos nas 
didácticas específicas das Humanidades e Ciências 
Sociais e Humanas: 
3.1. A tinta digital e as estratégias de "brainstorming"; 
3.2. Implementação de mapas de conceitos com 
recursos aos QIM; 
3.3. Recurso ao suporte digital (imagem, vídeo e 
animação); 
3.4. Conteúdos e aplicações Web; 
3.5. Exploração de jogos educativos; 
3.6. Análise de dados, organização da informação e 
expressão gráfica. 
 
Metodologias 
- Organização e planeamento da acção (2 h) 
. Avaliação diagnóstica de competências e práticas; 
. Avaliação de necessidades e interesses; 
. Debate dos objectivos da acção; 
. Documentação e materiais de apoio. 
- Conceitos e práticas de integração dos quadros 
interactivos na Educação (6 h) 
. Quadros interactivos multimédia (QIM) - conceitos e 
tecnologias; 
. Prática: Exploração de equipamentos, sistemas e 
aplicações; 
. Os QIM e a renovação dos contextos de 
aprendizagem; 

Metodologia para a adequada utilização dos QIM na 
sala de aula. 
- Os QIM na didáctica específica das Humanidades e 
Ciências Sociais e Humanas (5h) 
. Os QIM no âmbito da didáctica específica das 
Humanidades e Ciências Sociais e Humanas - 
Integração curricular; 
. Reflexão e debate sobre metodologias para a 
integração dos QIM nos processos de ensino e 
aprendizagem das didácticas específicas dos 
formandos; 
- Avaliação dos formandos e da acção (2 h)  
. Avaliação da acção; 
. Avaliação dos formandos. 
 
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: qualidade da participação no 
contexto dos objectivos / efeitos a produzir; qualidade do 
trabalho individual.  
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. 
Nota - Consultar, por favor, Sistema de Avaliação 
dos Formandos Docentes (Artigo 50º. do Regulamento 
Interno, aprovado em 2 de Fevereiro de 2010). 
 
Informações sobre o Plano  
- Esta formação insere-se no SFCCTIC - Sistema de 
Formação e de Certificação de Competências TIC, 
definido pela [Portaria nº 731/2009, de 7 de Julho].  
- Segundo esse sistema, 90% dos docentes a 
exercerem funções em Matosinhos terão acesso a 
formação até 2013, duas acções obrigatórias e duas 
opcionais, que lhes permitirá aceder ao Nível 2 de 
Certificação de Competências  TIC. 
- Em 2010 teremos 36 turmas, destinadas a 720 
formandos, o que corresponde ao primeiro grupo (A) de 
30% dos docentes de cada grupo de recrutamento das 
nossas Escolas Associadas. 
- Em 2011 o Grupo A realizará a segunda acção e o 
Grupo B fará duas acções. Em 2012 os Grupos A e B 
realizam a terceira acção e o Grupo C fará duas acções. 
Em 2013 os Grupos A e B realizam a quarta acção e o 
Grupo C a terceira e quarta. Da totalidade dos docentes 
a exercerem funções em Matosinhos, 90% concluirão 
assim o processo e ascendem ao Nível 2 de 
Certificação de Competências TIC. Os restantes 10% 
chegarão ao mesmo nível na sequência de avaliação 
positiva de portefólio digital. 
- As inscrições realizam-se, através de impresso próprio, 
directamente junto das Direcções das Escolas 
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Associadas, a quem compete  o estabelecimento dos 
critérios e a selecção dos formandos. 
- Até 2 de Junho os Agrupamentos / Escolas enviam ao 
CFAE_Matosinhos os boletins de inscrição dos 
formandos, por acção.  
- As acções previstas decorrerão na modalidade curso, 
terão a duração de 15 horas e a participação de 20 
formandos. 
- As listas provisórias serão divulgadas no sítio do 
CFAE_ Matosinhos, em http://www.cfaematosinhos.eu 
no dia 14 de Junho.  
- A organização desta formação é feita em rede, com 
partilha de recursos e de formadores ao nível do Grande 
PortoNorte. Este facto faz com que seja necessário, 
para completar turmas, proceder à deslocação para 
CFAE contíguosde de alguns formandos. 
- Todas as acções que constam deste plano relevam 
para a progressão na carreira e para o processo de 
avaliação de desempenho docente na componente 
didáctico-científica. 
 


