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BLOGS na escola construção de um blog de turma/disciplina
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construção de um blog
de turma/disciplina
Aos formandos selecionados das escolas associadas do
CFAE CEFOPNA serão cobrados € 5 (cinco euros) para
despesas administra-vas;
Os formandos selecionados pertencentes a escolas não
associadas do CFAE CEFOPNA deverão pagar € 25
para despesas administra-vas.
Será passado o respevo recibo.
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BLOGS na escola

BLOGS na escola construção de um blog de turma/disciplina
Manuel Pinheiro

Conteúdos

A u-lização dos vários recursos disponíveis na Internet, nomeadamente a u-lização dos BLOGs, tem
vindo a generalizar-se no universo dos agentes educa-vos, nomeadamente dos professores. Surgem,
no entanto, muitas dúvidas e diﬁculdades quer de
u-lização quer de integração das referidas ferramentas no dia a dia das escolas.
Com esta oﬁcina pretende-se dar resposta a algumas destas dúvidas e diﬁculdades incen-vando o
desenvolvimento de projectos e comunidades que
envolvam parcerias entre professores e alunos. A
cada formando será proposta a criação, o desenvolvimento e a manutenção de um Blog de turma/
disciplina ao longo da formação.

1. Os Blogs

dada a formatação e a gestão do blog. Na úl-ma sessão será

2. Blogs na escola

feita uma reﬂexão sobre a ac-vidade desenvolvida quer com

3. Exemplos de Blogs

o grupo de formandos quer com o grupo/comunidade de

4. Construção de um Blog

intervenientes em cada blog.

5. Formatação de um blog

Nas sessões de trabalho autónomo, cada formando desen-

6. A comunidade do Blog

volverá o respec-vo blog, envolvendo na comunidade os

7. Manutenção de um Blog

respec-vos alunos.
As horas não presenciais, num total de 15, serão realizadas

Objecvos
Pretende-se promover:
• a u-lização educa-va das TIC, em par-cular da
Internet.
• o desenvolvimento de comunidades baseadas
na Internet.
• a construção de recursos educa-vos baseados
na Internet.
• a par-lha de experiências na comunidade escolar.

no intervalo das sessões referidas.

14
0
2
/
v
o
N
e
té 25 do CEFOPNA
a
s
e
õ
ç
i
r
c
I ns
mail para
Por fax ou

Público-alvo:
Professores do Ens. Básico e Secundário
1 turma:
CEFOPNA
As sessões de formação decorrerão:
08, 13, 20, 27/Jan/2015;
03/Fev/2015

• momentos de reﬂexão decorrentes da ac-vidade lec-va.
• a segurança na u-lização da Internet.

Metodologia
Nas sessões presenciais serão abordados e deba-dos os
temas dos Conteúdos. Do debate resultará o registo, no fórum da disciplina, da opinião síntese de cada formando sobre o tema em causa.
Ainda nas sessões presenciais, terá início a construção do
blog de cada formando. Nestas sessões será também abor-
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