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Modalidade / Horas / Créditos 
Curso, 25 horas, 1 crédito 
 
Público-alvo 
Professores do Ensino Básico e Secundário  
 
Formadores 
Rui Ramalho 
Elvira Rodrigues 
 
Calendários-horários / Local 
A indicar 
 
Razões justificativas da ação:  
Problema / Necessidade de formação identificados 
A elaboração de uma árvore de problemas e, 
posteriormente, uma árvore de objetivos, fez emergir a 
necessidade de otimizar a utilização da plataforma 
Moodle na escola. 
Com esta ação de formação, pretende-se que os 
formandos adquiram competências na dinamização de 
disciplinas e meta-disciplinas na plataforma Moodle e 
que contribuam para a utilização e otimização de uma 
LMS na docência, nomeadamente em contextos de 
transdisciplinaridade. Será dado especial ênfase à 
análise e recolha de dados, em tempo real. 
 
Efeitos e produzir:  
Mudança de práticas, procedimentos ou materiais 
didáticos 
- Dinamizar uma disciplina e/ou meta-disciplina na 
plataforma Moodle. 
- Construir Recursos Educativos Digitais com suporte na 
plataforma Moodle. 
- Avaliar Recursos Educativos Digitais. 
- Utilizar as funcionalidades da plataforma Moodle como 
instrumentos de transdisciplinaridade. 
 
Conteúdos da ação 
1. Gestão de recursos na plataforma Moodle. 
2. Gestão de atividades na plataforma Moodle. 
3. Integração das ferramentas Web 2.0 na plataforma 
Moodle. 
4. Funcionalidades da plataforma Moodle capazes de 
constituir instrumentos de transdisciplinaridade. 
 
Metodologias 
A ação irá partir do diagnóstico dos saberes e 
experiências dos participantes, bem como dos seus 
contextos profissionais, a abordar numa perspetiva de 
crítica reflexiva e de construção do conhecimento.  
Será utilizada uma metodologia teórico-prática, com 
momentos de abordagem a diferentes conceitos e 
outros de execução das tarefas propostas no decorrer 
da formação. 
As sessões online serão realizadas com material de 
apoio previamente definido pelos formadores e 
recorrerão a tecnologia de suporte, a plataforma 
Moodle, que permite a realização de atividades 

síncronas com formador e formandos e assentam numa 
dinâmica colaborativa entre pares, criando espaços para 
a identificação do objeto de trabalho, fundamentação 
científica e pedagógica, bem como para a organização 
de planos de ação com os alunos, produção de 
relatos/narrativas sobre o trabalho desenvolvido, 
discussão das metodologias e, acerto de mecanismos 
de desenvolvimento.  
Todas as sessões contemplam a resposta a um desafio 
colocado pelos formadores. 
Das 25 horas totais, 20h decorrerão em modalidade e-
learning e 5h serão sessões presenciais.  
 
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. 
 


