
                  XV Jornadas de Atualização Docente de PLE 

                (Competências e ferramentas digitais no contexto educativo em PLE)

JUSTIFICAÇÃO:

 
A suspensão do ensino presencial decorrente da situação pandémica forçou os professores, os alunos e as
famílias a utilizar as tecnologias digitais e a encará-las como ferramentas de aprendizagem. Estamos agora
melhor preparados para aproveitar as oportunidades de melhoria dos processos de ensino e aprendizagem que
as tecnologias nos proporcionam.

Como refere a  OCDE, é  mais importante  do que nunca mobilizar  apoio  para a  inovação,  a  resiliência  e  a

mudança na educação. É altura de as escolas darem o salto qualitativo para a transição digital.  Para isso,

precisamos  de  encontrar  e  de  implementar  novas  metodologias  e  estratégias  de  transformação  digital  na

educação. Vários estudos mostram como as tecnologias digitais podem ajudar a melhorar a aprendizagem de

línguas.  Existem ferramentas  digitais  à  disposição  dos  professores  capazes  de  os  apoiar,  tanto  no  ensino

presencial, como a distância. Sabemos como a formação contínua de professores é um elemento chave para o

êxito  do  sistema  educativo,  para  o  trabalho  interdisciplinar  e  para  a  inovação  pedagógica.  Vivemos  numa

sociedade altamente informatizada, por isso há necessidade de investimento na formação docente direcionada

para as literacias digitais e a integração pedagógica da tecnologia. Com esta formação, pretendemos oferecer

oportunidades para fomentar nos participantes o seu desenvolvimento profissional e digital, contribuindo também

para o sucesso do plano de transição digital na educação.

OBJETIVOS:

Fomentar as competências digitais e metodológicas dos participantes; Favorecer a utilização crítica das TIC 
como ferramentas transversais ao currículo; Fomentar a leitura do currículo, partindo da lógica da ação e não 
apenas do conteúdo; Gerir atividades e projetos curriculares, com apoio a ferramentas digitais; Criar e modificar 
apresentações digitais interativas; Desenvolver uma variedade de habilidades digitais, adequadas ao contexto de
ensino-aprendizagem.

CONTEÚDOS:

- Metodologias ativas

- Aprendizagem Cooperativa.

- Gamificação. Dinâmicas de sala de aula 

- Modelo de rotação por estações. Puzzle de Aronson. Escape Room.



DURAÇÃO, HORÁRIO, PROGRAMA:

Las Jornadas se desarrollarán de manera PRESENCIAL en el CPR de Cáceres.

Data: 14 e 15 de abril de 2023

Local: CPR Cáceres

Horário:   6.ª feira   - 16h30 – 20h30 / Sábado: 9h30 - 14h30

El curso tiene una duración de 8 horas correspondiente a 1 crédito de formación.

DESTINATÁRIOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:

Professores da especialidade de português no ativo em centros educativos financiados por fundos públicos na
Comunidade Autónoma da Extremadura. 
Professores de secções bilíngues de português.
Professores que integram o Programa Erasmus+ desde que acreditem o nível B1 de português. 
Os professores, em geral, de outros âmbitos, desde que acreditem o nível B1 de português. 

FORMADORA:

Adelina Maria Carreiro Moura. Ha participado en proyectos de investigación sobre metodologías educativas y
diseño instruccional de cursos de formación del profesorado, de manera presencial y a distancia, para el uso de
tecnología móvil destinada a mejorar los procesos de aprendizaje.
También ha investigado en “Mobile Learning”,  con diversas publicaciones nacionales y extranjeras en atlas,
revistas, libros y capítulos de libros.Colabora con la editorial portuguesa Porto Editora en la creación de recursos
para el proyecto “Escola Virtual”. Enseña la unidad curricular de Tecnologías Educativas en cursos de Máster.

METODOLOGIA:

 - Metodologias ativas

 - Aprendizagem Cooperativa.

 - Gamificação. Dinâmicas de sala de aula 

 - Modelo de rotação por estações. Puzzle de Aronson. Escape Room.

INSCRIÇÕES:

O número mínimo de inscrições é 12 e o máximo 30.

Inscripciones on line: http://inscripciones.educarex.es        Hasta el 12 de abril de 2023. 

Publicación de admitidos: el 13 de abril 2023.

Inscripciones on-line: http://inscripciones.educarex.es

Importante: comprobar en los datos de la inscripción que aparece el correo de Educarex

http://inscripciones.educarex.es/


EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN

Tendrán derecho a certificado todo el profesorado participante que supere el 85% de asistencia (D.O.E. 04/11/2000) y

que tengan evaluación positiva de la Cualificación Profesional en el desarrollo de la actividad. Para finalizar la acción

formativa se cumplimentará un cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se facilite.

COORDENAÇÃO /  ASESORA RESPONSABLE:

Filipa Soares 
CEPE Espanha /Andorra Camões, IP

Raquel Madail Gafanha
CLP - Camões IP en la Uex                        

María del Mar Caro García  
(Asesora de Plurilingüismo del CPR de Cáceres)

   Teléfono: 927004835                             marcarogarcia@educarex.es

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net


