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Modalidade / Horas / Créditos 
Curso, 38 horas, 1,5 créditos 
 
Público-alvo 
Educadores e Professores 
 
Formadores 
A indicar 
 
Calendários-horários / Local 
A indicar 
 
Razões justificativas da ação:  
Problema / Necessidade de formação identificados 
“Os professores necessitam de pensar e repensar a 
utilização das novas tecnologias de forma profunda, 
para que possam usufruir ao máximo das possibilidades 
pedagógicas que a informática oferece.” (Francisco, 
Machado, 2000). 
“Quando os professores tiverem com o computador a 
intimidade que hoje têm com o livro, descobrirão ou 
inventarão maneiras de inseri-lo nas suas rotinas de 
sala de aula, encontrarão formas de criar, em torno do 
computador, ambientes ricos em possibilidades de 
aprendizagem que propiciarão aos alunos uma 
educação que os motivará tanto quanto hoje o fazem 
jogos computadorizados, os desenhos animados, os 
filmes de ação e a música estridente do rock” (Chaves, 
1998) 
Esta ação de formação interpretará o que acaba de ser 
dito, ao utilizar as potencialidades de uma folha de 
cálculo enquanto instrumento pedagógico de gestão e 
de resolução de problemas.  
Pretende-se ainda incentivar a produção, pelos 
docentes de materiais de apoio ao ensino e sua 
disponibilização online, prolongando os momentos de 
aprendizagem no tempo e no espaço, através de 
ferramentas de comunicação e interação a distância 
potenciadoras de promoção de boas práticas nos vários 
contextos e modelos de aprendizagem de que são 
exemplo o trabalho colaborativo e as comunidades 
virtuais de aprendizagem, tecnologias promotoras do 
desenvolvimento de competências transversais e da 
realização de tarefas de forma autónoma pelos alunos. 
 
Efeitos e produzir:  
Mudança de práticas, procedimentos ou materiais 
didáticos 
- Compreender as potencialidades de uma folha de 
cálculo na gestão da atividade docente. 
- Compreender as potencialidades de uma folha de 
cálculo como instrumento de resolução de problemas. 
- Realizar projetos de trabalho de carácter disciplinar e 
interdisciplinar usando a folha de cálculo. 
- Utilizar uma plataforma LCMS (Learning Content 
Managment System) como método de estudo e de 
trabalho. 

- Compreender a importância das plataformas LCMS na 
criação de uma comunidade educativa colaborativa, real 
comunidade virtual de aprendizagem. 
- Adotar práticas que levem ao envolvimento dos alunos 
em trabalhos práticos com TIC. 
- Desenvolver projetos/atividades que potenciem a 
utilização das TIC em contextos inter e 
transdisciplinares. 
 
Conteúdos da ação 
Introdução 
Potencialidades das TIC no processo de ensino 
aprendizagem – apresentação de boas práticas. 
A. Comunidades virtuais de aprendizagem 
1. Definição, enquadramento, particularidades, tipos, 
design, desenvolvimento, tecnologias de suporte. 
B. Plataforma LCMS 
1. Metodologias de integração das TIC no processo de 
construção e produção do conhecimento;  
2. Estratégias de utilização de plataformas LCMS numa 
perspetiva de reorganização e repositório de 
informação. 
C. Folha de cálculo 
1. Estrutura criação e formatação de folhas de cálculo. 
2. Criação de fórmulas e utilização de funções. 
3. Criação e formatação de gráficos. 
4. Macros: funcionalidades, gravação e execução de 
macro. 
5. Potencialidades de uma folha de cálculo na gestão da 
atividade docente. 
6. Potencialidades de uma folha de cálculo como 
instrumento de resolução de problemas. 
D. Realização de atividades de carácter disciplinar e 
interdisciplinar usando a folha de cálculo suportados 
numa plataforma LCMS. 
 
Metodologias 
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 pelo formador e recorrerão a 
tecnologia de suporte, plataforma LCMS, que permite a 
realização de atividades síncronas com formador e 
formandos. 
Das 38 horas totais, 30h decorrerão em modalidade e-
learning, recorrendo a ferramentas síncronas, e, 8h 
serão sessões presenciais a primeira realizada na 
abertura da ação, a segunda a meio e a terceira será a 
última sessão.  
 
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 
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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. 
 


