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C569. Instrumentos de Transdisciplinaridade e Coaprendizagem  
Sediados e Mediados por Plataformas Digitais 

Ação realizada em formato de b-learning no âmbito da Bolsa de Formadores Internos do CFAE_Matosinhos e enquadrada por protocolo celebrado 
entre o CFAE_Matosinhos e a UTAD – Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, correspondendo a uma dimensão do trabalho de campo do 
projeto de doutoramento da formadora designado Novos Saberes e Novas Competências na Docência: Supervisão Pedagógica nas Escolas com 

3º ciclo e ensino secundário do concelho de Matosinhos, tendo como orientador científico o Professor Doutor Joaquim Escola. 
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Modalidade / Horas / Créditos 
Curso, 25 horas, 1 crédito 
 

Área de formação 
b) Prática pedagógica e didática na docência, 
designadamente a formação no domínio da organização 
e gestão da sala de aula. 
 
Público-alvo 
Professores do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino 
Secundário 
 

Formador(es) 
Elvira Rodrigues 
 

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

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 de diferentes 
plataformas digitais enquanto instrumentos de 
transdisciplinaridade interpares. 
Com esta ação de formação, pretende-se que os 
formandos adquiram competências na dinamização de 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) 
transdisciplinares mediados e sediados em plataformas 
digitais, leitmotiv para modelos de aprendizagem 
construtivista transdisciplinares e multidisciplinares 
mediados por essas plataformas. 
 
Efeitos e produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didáticos 
- Dinamizar e supervisionar um Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) mediado por uma plataforma 
digital. 
- Construir e avaliar Recursos Educativos Digitais. 
- Integrar ferramentas web 2.0 no processo educativo. 
- Estimular estratégias pedagógicas promotoras de 
metodologias inovadoras. 
- Promover a produção, utilização e avaliação de 
recursos educativos digitais potenciadores da 
construção do conhecimento. 
- Desenvolver projetos/atividades que potenciem a 
utilização das TIC em contextos inter e 
transdisciplinares. 
- Promover momentos de reflexão interpares 
decorrentes da prática letiva. 
  
Conteúdos da ação 
1. Introdução à pedagogia e coaprendizagem em 
plataformas digitais. 
2. Gestão de recursos numa plataforma digital. 
3. Construir e Avaliar Recursos Educativos Digitais. 

4. Integração das ferramentas Web 2.0 no processo 
educativo. 
 
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.  
A metodologia de curso b-learning condicionará o 
ambiente de trabalho, pautado por um clima de 
orientação, discussão e (re)orientação.  
 

As sessões por b-learning, síncronas e assíncronas, 
entre pares, criarão espaços para a identificação do 
objeto de trabalho, fundamentação científica e 
pedagógica, bem como 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. Os formandos experienciarão as 
potencialidades pedagógico-didáticas, construção e 
avaliação de recursos educativos digitais. Todas as 
sessões contemplam a resposta a um desafio colocado 
pela formadora. 
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas ações 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 objetivos a produzir 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. 
 


