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A ação de formação “Aplicação Pedagógica das TIC ao Contexto
Educativo:
Construção
de
Ppoints/Prezi“, 15h , foi acreditada,
na modalidade de Curso de Formação, pelo CCPFC ao abrigo do
RJFC, com o n.º de registo CCPFC/
ACC-82518/15 .
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TOTAL = 15Horas

Aplicação Pedagógica
das TIC ao Contexto
Educativo:
Construção de Ppoints/
Prezi

em
https://goo.gl/forms/85gqqZInG1gPtqBU2

Organização

Local
Escola Secundária de Amarante

CURSO DE FORMAÇÃO

http://www.presentaciones.biz/en/article/powerpoint-o-prezi

Destinatários: Educadores de Infância e
Professores dos Ensinos Básico e Secundário
Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e Baião –
Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 – 4600
-018 AMARANTE
Telef. 255410190 – Fax 255432149.
e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com
Skype: cfaeab
Web: http://www.cf-ab.com/
Facebook: Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e
Baião - Cfaeab

Formador
Rúben Alexandre Moreno Clemente

Efeitos a Produzir

Sendo a informática fundamental
nos dias de hoje, a formação do professor, nessa área, torna-se fundamental. O professor deve adquirir
conhecimentos para manusear ferramentas computacionais, de forma a
integrar nas suas atividades pedagógicas novos métodos de ensino.
Nesta perspetiva, torna-se importante dar a conhecer ao professor ferramentas úteis para o seu dia a dia como docente, tais como o Microsoft
PowerPoint e Prezi.
Objetivos a atingir:
Melhorar a prática pedagógica.
Adquirir competências para criar aulas mais apelativas.
Utilizar as novas tecnologias na
aprendizagem dos alunos

Conteúdos da ação

Construir uma apresentação eletrónica utilizando o PowerPoint:
7 horas – 5 práticas e 2 teóricas
Formatar diapositivos
Adicionar diapositivos
Inserir imagens;
Inserir tabelas;
Inserir Animações.
Construir uma apresentação de alto
impacto através do conceito de apresentações de zoom - PREZI:
7 horas - 5 práticas e 2 teóricas.
Aceder ao link do PREZI;
Criar um utilizador;
Inserir imagens;

Efeitos para progressão
“Para os efeitos previstos no artigo 8º, do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores, a presente ação releva para efeitos
de progressão em carreira Educadores de Infância e Professores
dos Ensinos Básico e Secundário.
Para efeitos de aplicação do artigo 9.º, do Regime Jurídico Formação Continua de Professores, a presente não releva para a progressão em carreira.

Avaliação dos formandos
É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das sessões
previstas. Em cada sessão, serão passadas folhas de presença, para assinatura dos inscritos.
A avaliação dos formandos será realizada em obediência ao
disposto no Regime Jurídico da Formação Contínua tendo
em conta os seguintes critérios:
MOTIVAÇÃO PARA A FREQUÊNCIA

Reconhecimento do empenho na frequência da ação de formação

(1 VALOR)

Participação

1 Valor

Rigor, pertinência e
clareza das intervenções

Envolvimento
nas tarefas

Produção e apresentação de atividades e
materiais individualmente ou em trabalho

1 Valor

1 Valor

1 Valor

(3 valores)

Inserir links;
Inserir Vídeos.
Trabalho Final
individual

Adequação

Fundamentação

Autoquestionamento

2 Valores

2 Valores

2 Valores

(6 valores)

A avaliação será expressa numa escala de 1 a 10, a que
corresponde a menção qualitativa de:

