bit.ly/cefopna-conta-nos
Realização:

17/jan/2018 - Áudio
31/jan/2018 - Video
Das 16.30 h às 19.30 h

Aos formandos selecionados serão cobrados € 5 (cinco euros)
para efeitos de emissão de certificado de acreditação

Formadores:

Rui Gonçalo Espadeiro (CC TIC, UEvora)

Nível de Ensino:
Educação Pré-Escolar
1º CEB
2º CEB
3º CEB
Ensino Secundário
Educação Especial

Grau académico:
Bacharelato
Licenciatura
Mestrado

Pós-graduação
Doutoramento
Outro
Qual? ____________________
__________________________

Vínculo:
Quadro de Agrupamento/Escola
Contrato

Quadro de vinculação
Sem vínculo
Outro

Data de início do vínculo contratual : _____/_____/_____

A FICHA DE INSCRIÇÃO deverá ser preenchida com letra de imprensa e todos os campos deverão ser preenchidos para posterior utilização para fins estatísticos e de avaliação.
CP - Código Postal; BI/CC - Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; NIF - Número de Identificação Fiscal; NISS - Número de Identificação da Segurança Social

Grupo de Recrutamento: _______

Qual? ______________________________
___________________________________

Agrupamento/Escola: ________________________________________; Localidade: _______________________________;

E.mail: _________________________________________@____________________________________

BI: _________________________; NIF:_________________________; NISS: _________________________;

CP: __________ - ______; Localidade: _______________________________; Telefone: ______ ______ ______; Telemóvel: _______ ______ _______

Morada: __________________________________________________________________________________________________________________

Nome: __________________________________________________________________________________; Data do Nascimento: ____/____/____;

Esta ação será acreditada como Ação de Curta Duração,
nos termos legais aplicáveis e não está abrangida pelo
financiamento do POCH, pelo que não haverá lugar ao
pagamento de deslocações

Educadores de Infância e Professores de todos Ensinos Básico, Secundário e Educação Especial

Por correio, fax ou mail para o CEFOPNA
Ou
Através do link

Formação Contínua de Pessoal Docente

Criação e publicação de
recursos em formato áudio e
video

WORKSHOP Criação e publicação de recursos em formato áudio e video

Inscrições até 10/jan/2018

Workshop - 03 h
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos
Básico, Secundário e Educação Especial
Acreditada como Ação de Curta Duração
Escola Secundária Mouzinho da Silveira
Apartado 49
7301-901 PORTALEGRE
Telef. e fax: 245 205 768 e 245 208 676
E-mail: cefopna@gmail.com
URL: www.cefopna.edu.com

WORKSHOP

WORKSHOP Criação e publicação de recursos em formato áudio e video
Conteúdos:
O Ministério da Educação (ME), através da
Direção-Geral da Educação
(DGE), do Gabinete da
Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) e do Plano Nacional de Leitura (PNL), em
parceria com a Microsoft, a
Associação Portuguesa de
Professores
de
Inglês
(APPI) e com a Rádio
ZigZag, lança a 9ª edição do
concurso "Conta-nos uma
História!".
Esta iniciativa pretende fomentar a criação de
projetos desenvolvidos pelas escolas de Educação
Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico que incentivem a utilização das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), nomeadamen- te as de gravação digital de áudio e vídeo.
A introdução da língua inglesa no currículo do
1º CEB, nos 3º e 4º anos, justificou o alarga- mento
deste concurso à língua inglesa e nestes anos de
ensino. Esta nova categoria, introduzida em
2016/2017, tem como título: “Once Upon a Time...”.
As histórias a admitir a concurso, em língua
portuguesa e em língua inglesa (3º e 4º anos), podem ser originais ou consistir em recontos com
base em fábulas, parábolas, contos, mitos ou lendas
e outros textos já existentes, podendo ser humorísticas, educativas, tradicionais, etc. Em todos os
casos, devem conter um narrador e diferentes personagens, sendo obrigatória a existência de diálogos.
Mais informações em:

Nestas sessões irão ser abordadas aplicações
tratamento de som (Audacity) e vídeo (Editor
vídeo do Youtube), tendo em vista a criação
histórias nos formatos indicados (no âmbito
concurso) ou outros recursos de cariz educativo.

de
de
de
do

Inscrições até 10/jan/2018
Por correio, fax ou mail para o CEFOPNA
Ou
Através do link

bit.ly/cefopna-conta-nos

Objetivos:





Promover a criatividade através da criação de
recursos em formato áudio e/ou vídeo;
Fomentar a criação de projetos, desenvolvidos
em escolas, em especial as de Educação PréEscolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, que incentivem a utilização de tecnologias de gravação digital de áudio e vídeo;
Promover a participação no concurso "Conta-nos
uma História!".

Do Formador:
Rui Gonçalo Espadeiro
 Professor requisitado no Centro de Competência
TIC da Universidade de Évora (UE)
 Habilitações Académicas:
 Licenciatura em Ensino de Matemática (UE)
 Pós-graduação em Educação Matemática (UE)
 Mestrado em Ciências da Educação-Supervisão
Pedagógica (UE)

Entidades promotoras:



CFAE CEFOPNA
Centro de Competência TIC da Universidade de
Évora

Público-alvo:
Educadores de Infância e Professores de todos
Ensinos Básico, Secundário e Educação Especial
(com prioridade para docentes dos grupos 100 e
110 inscritos/que pretendem inscrever-se no
Concurso “Conta-nos uma História

1 turma:
CEFOPNA (Escola Sec. Mouzinho da Silveira)

Cronograma:
17 e 31/Jan/2018

http://erte.dge.mec.pt/concurso-conta-nos-uma-historia

Formadores:
Rui G. Espadeiro (CC TIC UEvora)

