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Formação Contínua de Pessoal Docente
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E.mail:
_________________________________________@____________________________________
CP: __________
- ______; Localidade: _______________________________; Telefone: ______ ______ ______; Telemó-

Morada:
Morada:__________________________________________________________________________________________________________________
CP:
__________ - ______; Localidade: _______________________________; Telefone: ______ ______ ______; Telemóvel: _______ ______ _______
______________________________________________________________________________________________
____________________
BI:
_________________________; NIF:_________________________; NISS: _________________________; DN: ______/______/______

Nome: __________________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________________;
Nome:

Ação: Capacitação Digital de Docentes - Nível 2

A FICHA DE INSCRIÇÃO deverá ser preenchida com letra de imprensa e, por imposição das regras do POCH/Portugal 2020, 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

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA:

Capacitação Digital de Docentes - Nível 2
CONTEÚDOS

O Quadro Europeu de Competência
Digital para Educadores da Comissão
Europeia (doravante DigCompEdu),
pretende promover a competência
digital (CD) e a inovação na educação. É
essencial que os docentes desenvolvam
um conjunto de CD, de modo a tirar
partido do potencial das tecnologias
digitais. Esta ação visa contribuir para
desenvolver as CD dos docentes do
sistema educativo e formativo nacional
(nível 2) e a sua capacidade para
implementar estratégias inovadoras de
ensino e de aprendizagem. Ambicionase, assim, criar condições favoráveis a
práticas educativas que se revelem
promotoras do desenvolvimento de CD
dos alunos. Conjuntamente com esta
formação, serão submetidas outras
duas, articuladas ao nível da progressão
dos conteúdos.

Os conteúdos da ação surgem, em sentido articulado e incremental, com
os conteúdos da formação de nível 1.
-Documentos de enquadramento das políticas educativas.
-Envolvimento profissional: Discussão, renovação e inovação na prática
profissional. Processos de liderança na era digital.
-Recursos Educativos Digitais (RED): Utilização de estratégias e RED
avançados de forma abrangente. Promoção da utilização de RED de
forma colaborativa.
-Ensino e Aprendizagem: Renovação da prática de ensino de forma
estratégica e intencional. Inovação no processo de ensino e de
aprendizagem em diferentes modalidades de ensino.
-Avaliação das aprendizagens: Reflexão crítica sobre estratégias de
avaliação digital. Inovação na avaliação das aprendizagens com
recursos a soluções digitais.
-CD dos Alunos: Promoção da CD dos alunos de forma abrangente e
crítica. Inovação no envolvimento dos alunos utilizando formatos
inovadores para promover a sua CD.
-Planeamento da formação e aprendizagem ao longo da vida.

OBJETIVOS

FICHA DA AÇÃO
Formador:
Ana Caldes, Laura Chagas, Luís Santa,
Luís Maurício, João Mourato
Modalidade:
Oficina de Formação 25+25h
Acreditação:
CCPFC/ACC-110030/20
Público-alvo:
Artº 8º do RJFC Artº 9º do RJFC (Dimensão Científica e Pedagógica):
De acordo como Desp. nº 2053/2021 esta ação
releva para todos os grupos de recrutamento na
DCP
1 Turma:
À distância
Cronograma:
12, 19, 26, 31/Mai/2021 (3h)
07, 16, 23, 28, 30/Jun/2021 (3h)

Esta ação de formação pretende desenvolver com os docentes de nível 2
(B1/B2 do DigCompEdu) um conjunto de conhecimentos e estratégias
que lhes permita desenvolver CD do nível seguinte (C1/C2 do
DigCompEdu).
São objetivos específicos:
- promover o desenvolvimento, aprofundamento e densificação das CD
dos docentes, tendo em vista as 6 áreas do referencial DigCompEdu;
- capacitar os docentes para a realização de atividades com tecnologias
digitais em diferentes modalidades de ensino;
- capacitar os docentes para a implementação de atividades que
promovam a aprendizagem e o desenvolvimento das CD dos alunos;
- estimular a reflexão, partilha e utilização crítica das tecnologias em
contexto educativo.

INSCRIÇÕES ATÉ 10/Mai/2021
(por correio, fax ou mail para o CEFOPNA)

