As TIC como promotoras de uma aprendizagem ativa e colaborativa
Área de Formação: b) Prática Pedagógica Didática

Modalidade: Curso 25h

Código: PPD20/21.02

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-108038/20,

Esta formação pretende explorar e trabalhar ferramentas que facilitem e promovam a aprendizagem
ativa como novo paradigma educacional, com um ensino centrado no aluno, onde o aluno é ator
implicado no processo de construção do seu saber, cabendo ao professor o papel de facilitador e
dinamizador das tarefas postas em ação e estimulador à participação e envolvimento dos alunos no
processo de aprendizagem, no fundo, proporcionar oportunidades para que os alunos possam (a)
aplicar e demonstrar o que estão a aprender e (b) receber feedback imediato dos pares e/ou o do
próprio professor.

Objetivos a atingir
• Reconhecer os benefícios e os desafios das abordagens de aprendizagem ativa;
• Conhecer métodos e estratégias para a integração de abordagens de aprendizagem ativa em sala
de aula e utilizá-los nas suas aulas;
• Experimentar tecnologias e recursos digitais passíveis de apoiar atividades de aprendizagem ativa;
• Organizar e implementar atividades de aprendizagem ativa para utilização em sala de aula com os
alunos, atividades para a aprendizagem cooperativa e aprendizagem colaborativa (para o trabalho
a pares ou em pequenos grupos), atividades de avaliação formativa (para dar e receber feedback),
atividades de trabalho de projeto;
• Refletir de forma crítica sobre a aplicação destas práticas pedagógicas, centradas no aluno, em
contexto escolar e analisar as suas potencialidades em função das aprendizagens realizadas pelos
alunos;
• Contribuir para criar dinâmicas de trabalho colaborativo na escola que favoreçam a partilha de
práticas pedagógicas.

Destinatários: Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário e de Educação

Especial

Formador: Paulo Carvalho
Local: Escola Secundária Fonseca Benevides ou online
Inscrições no site do Centro: calvetmagalhaes.net
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