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Modalidade / Horas / Créditos 
Oficina, 30 horas (15 presenciais e 15 em trabalho 
aotónomo), 1,2 créditos 

 
Público-alvo 
Educadores e Professores do Ensino Básico e do 
Ensino Secundário 

 
Formadoras 
Otília Cancela e Silvia Vilarinho 

 
Calendários-horários / Local 
Em calendário e horário a definir. 

 
Razões justificativas da ação:  
Problema / Necessidade de formação identificados 
Nas palavras de Maria João Gomes, docente da 
UMinho, apresentadas ao VII Simpósio Internacional de 
Informática Educativa – SIIE05 “Weblog ou 
simplesmente “blog” são palavras que entraram já no 
nosso quotidiano e nas nossas escolas, senão através 
dos professores pelo menos através de alguns alunos 
mais entusiastas e mais familiarizados com o uso da 
Internet. A “blogosfera” tem já no seu seio um conjunto 
de práticas educativas que abarcam uma grande 
diversidade de abordagens. Há blogs criados e 
dinamizados por professores ou alunos individuais, há 
blogs de autoria coletiva, de professores e alunos, há 
blogs focalizados em temáticas de disciplinas 
específicas e outros que procuram alcançar uma 
dimensão transdisciplinar. Há blogs que se constituem 
como portfólios digitais do trabalho escolar realizado e 
blogs que funcionam como espaço de representação e 
presença na Web de escolas, departamentos ou 
associações de estudantes. O leque de explorações e o 
número de professores e alunos envolvidos não para de 
aumentar. A blogosfera educacional é cada vez mais 
transversal aos diferentes níveis de ensino, do pré-
escolar ao ensino superior.” 
Nesta oficina pretendemos que os docentes vivenciem 
todas as dimensões de blogs em contexto educativo: 
criação, utilização e dinamização. 
 
Efeitos e produzir:  
Mudança de práticas, procedimentos ou materiais 
didáticos 
- Conhecer o conceito, origem, principais 
funcionalidades e funcionamento de um blog. 
- Compreender a blogosfera e a forma como os 
contextos educativos podem fazer parte com vantagem 
desse fenómeno. 
- Analisar várias formas de utilização pedagógica dos 
blogs. 
- Planear um blog educativo. 
- Produzir um blog educativo.  
- Registar um blog educativo. 

- Aplicar técnicas de dinamização de um blog educativo. 
 
Conteúdos da ação 
A. Blogosfera - A explosão dos blogs. 
B. Blog: Conceito, origem, principais funcionalidades e 
funcionamento. 
C. Utilização pedagógica dos blogs – Espaço de acesso 
a informação especializada; espaço de disponibilização 
de informação; portfólio digital; espaço de intercâmbio e 
colaboração entre escolas; espaço de debate – role-
playing; espaço de integração; ligação da escola à 
comunidade. 
D. Planeamento, produção, registo e dinamização de 
um blog educativo. 
 
Metodologias 
As sessões presenciais serão predominantemente 
teórico-práticas, envolvendo a exposição de 
pressupostos teóricos, bem como a discussão de casos, 
o role playing e a dinamização das atividades a 
implementar relacionadas com a criação, utilização e 
dinamização de blogs em contexto educativo. Em 
trabalho autónomo os formandos aplicarão, nos seus 
contextos educativos, os materiais e estratégias 
delineados, monitorizando-se depois os resultados 
dessa aplicação, procedendo-se às reformulações 
necessárias tendo em vista posteriores utilizações.  
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas ações 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: a qualidade da participação e a qualidade 
do trabalho individual final. Para mais esclarecimentos 
sugere-se a consulta do Sistema de Avaliação de 
Pessoal Docente, ou o Artº 50º do Regulamento Interno 
do CFAE_Matosinhos, disponível no nosso sítio da 
Internet. 
 
A avaliação da ação 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. 
 


