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Modalidade / Horas / Créditos 
Curso, 15 horas, 0,6 créditos 
 
Público-alvo 
Educadores e Professores do Ensino Básico e 
Secundário 
 
Formador(es) 
Formador integrado na Bolsa de Formadores Internos 
do CFAE_Matosinhos 
 
Calendários-horários / Local 
Em calendário e horário a definir. 
 
Razões justificativas da acção: Problema / 
Necessidade de formação identificados 
O Plano Tecnológico da Educação (PTE), aprovado pela 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 137/2007, de 
18 de Setembro, tem como objectivo estratégico colocar 
Portugal entre os cinco países europeus mais 
avançados na modernização tecnológica do ensino em 
2010 e visa contribuir para a melhoria dos processos de 
ensino e de aprendizagem e para o reforço das 
qualificações das novas gerações de portugueses, 
através da concretização de um conjunto integrado de 
programas e projectos de modernização tecnológica das 
escolas. 
O PTE inspira-se na Estratégia de Lisboa e tem três 
eixos de actuação temáticos (Tecnologia, Conteúdos, 
Formação) e um quarto eixo transversal (Investimento e 
Financiamento), cada um dos quais com um conjunto de 
objectivos e de projectos associados e relacionados 
entre si.  
Inserido no eixo de “Formação” do PTE, o projecto de 
Formação e Certificação de Competências TIC tem 
como objectivo ultrapassar um dos principais factores 
inibidores da modernização tecnológica da educação – 
o défice de competências TIC –, promovendo a 
utilização das TIC nos processos de ensino e 
aprendizagem e na gestão escolar. O referido projecto 
consiste na implementação de um sistema de formação 
e certificação de docentes e não docentes, modular, 
sequencial, disciplinar e profissionalmente orientado.  
A presente acção de formação é parte integrante do 
projecto Competências TIC e tem como objectivo 
desenvolver os conhecimentos e competências que os 
docentes já possuem, para que os possam rentabilizar 
utilizando as TIC. 
A escola, enquanto organização social, apresenta uma 
complexidade natural própria a que se juntam todas as 
valências de ordem educativa, curricular e pedagógica. 
Tanto no âmbito educativo como no organizacional as 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) têm 
vindo a assumir um papel cada vez mais influente e 
imprescindível, sendo notória uma evolução permanente 
nos paradigmas relacionados com a sua utilização. 

Com este curso pretende-se possibilitar o 
desenvolvimento de competências básicas ao nível da 
utilização das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação no quotidiano do professor. 
 
Efeitos e produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didácticos 
O curso permitirá que o professor consolide as suas 
competências digitais, pela concretização dos seguintes 
objectivos: 
. Aceder e usar informação pertinente; 
. Seleccionar as funcionalidades do processador de 
texto que lhe permitam elaborar materiais com utilidade 
para a sua actividade profissional; 
. Usar a comunicação on-line instantânea e deferida; 
. Usar imagem digital como um recurso pedagógico; 
. Utilizar as funcionalidades básicas da folha de cálculo; 
. Construir uma apresentação electrónica; 
. Utilizar mecanismos de Segurança no uso da Internet. 
 
Conteúdos da acção 
Organização e planeamento da acção (1 hora) 
. Avaliação de necessidades e interesses; 
. Debate dos objectivos da acção; 
. Organização do trabalho a desenvolver; 
. Documentação e materiais de apoio. 
Acesso e uso de informação em formato digital (1 
hora) 
. Ligar e desligar o computador e conectar alguns 
periféricos;  
. Criar, copiar, transferir, renomear e gerir documentos e 
pastas;  
. Aceder à Internet;  
. Usar de forma básica os navegadores - navegar, 
armazenar, guardar favoritos, localizar e imprimir 
informação;  
. Pesquisar com um motor de busca ou em directórios. 
Escrita em formato digital (3 horas) 
. Escrever um texto e formatá-lo;  
. Usar um corrector ortográfico;  
. Utilizar as funcionalidades de sinonímia na escrita;  
. Reorganizar um texto desorganizado;  
. Inserir uma imagem, um gráfico ou uma tabela no 
texto; 
. Configurar e imprimir uma página (margens e 
orientação); 
. Inserir um cabeçalho/rodapé e numeração de páginas. 
Introdução à comunicação através de meios digitais 
(1 hora) 
. Utilizar um sistema de mensagens instantâneas;  
. Enviar mensagens de correio electrónico a um e a 
vários destinatários;  
. Receber e imprimir uma mensagem por correio 
electrónico;  
. Enviar uma mensagem com um documento anexado;  
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. Guardar um documento anexado a uma mensagem 
recebida; 
. Utilizar um sistema de voz sobre internet; 
. Organizar um sistema de pastas de correio para 
arquivo das mensagens recebidas por assunto. 
Edição de imagens em formato digital (2 horas) 
. Alterar o tamanho de uma imagem relacionando-o com 
o espaço ocupado pelo ficheiro; 
. Alterar as características básicas de uma imagem tais 
como o tamanho, o brilho, a luminosidade e a 
orientação;  
. Recortar partes de uma imagem para formar nova 
imagem; 
. Fazer novos enquadramentos da imagem; 
. Identificar os principais tipos de ficheiros de imagem 
(JPG, GIF, PNG…). 
Organização e registo de dados numa folha de 
cálculo (3 horas) 
. Criar e formatar uma folha de cálculo;  
. Introduzir e configurar informação; 
. Utilizar fórmulas e funções simples para processar 
cálculos, com os operadores aritméticos, média, 
máximo, mínimo, …); 
. Inserir gráficos. 
Segurança na internet (1 hora) 
. Regras de comunicação e comportamentos on-line; 
. Protecção de dados e preservação de privacidade; 
. Direito de autor e identificação das fontes; 
. Qualidade e credibilidade da informação; 
. Direito de imagem e publicação de fotografias on-line; 
. Procedimentos que melhorem a segurança dos 
computadores (anti-vírus, firewall, …). 
Criação de apresentações (2,5 horas) 
. Utilizar e alterar uma apresentação predefinida;  
. Elaborar uma apresentação;  
. Formatar fundo e aplicar esquemas;  
. Introduzir objectos digitais de natureza diversa (textos, 
imagens, tabelas, gráficos e som) numa apresentação 
única;  
. Criar hiperligações e botões de acção. 
Avaliação (0,5 hora) 
Preenchimento do questionário. 
 
Metodologias 
As actividades a realizar no curso decorrem em sessões 
presenciais, teórico/práticas, num total de 15 horas. 
As sessões deverão ser de carácter predominantemente 
prático, com alguns momentos expositivos / 
demonstrativos.  
Sugere-se a metodologia de aprendizagem por 
execução de tarefas. Salienta-se que as actividades 
integradoras devem ser desenvolvidas com a 
preocupação de ligação com os contextos e as 
vivências profissionais dos participantes. Na abordagem 
a cada aplicação o formador deverá propor a elaboração 

de documentos, recursos e materiais, com sentido no 
contexto profissional dos formandos.  
Nas sessões de introdução a novas aplicações, o 
formador deverá recorrer à projecção para exemplificar 
e/ou demonstrar, sendo aconselhável a utilização de 
apresentações electrónicas na abordagem de conteúdos 
mais teóricos.  
É aconselhável que o formador recorra a ferramentas de 
fácil familiarização, de modo a que, o formando possa 
solicitar apoio quer na escola, quer no ambiente familiar.  
O curso contempla a abordagem de sete módulos 
distintos, por isso considera-se importante promover a 
articulação entre os diferentes conteúdos. 
 
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: a qualidade da 
participação no contexto dos objectivos a produzir 
(30%); qualidade do trabalho individual final (70%). Para 
cada critério de avaliação é definida uma escala 
qualitativa de 5 níveis e uma escala quantitativa, em 
percentagem, afecta a esses níveis.  
 
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 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. 
 


