(Re)pensar o ensino e aprendizagem em percursos duais
através da aquisição de competências digitais
Área de Formação: b) Prática Pedagógica Didática Modalidade: Oficina 50h Código: PPD19/20.03 e 04

O despacho n.º 9386-A/2016, estabelecendo as Unidades de
Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE), implicou a
criação de equipas pedagógicas nas escolas envolvidas,
constituídas por professores acompanhantes, professores de
apoio e psicólogos escolares, que trabalham em conjunto
com treinadores e federações para conciliar o sucesso escolar
e desportivo de alunos-atletas. Esta oficina surge para
capacitar as equipas com competências digitais para diagnosticar necessidades de aprendizagem,
diversificar metodologias de apoio presencial e a distância, desenvolver recursos educativos digitais
personalizados, refletir sobre a validação de competências específicas destes alunos e desenvolver
métodos de trabalho colaborativo.

Objetivos a atingir
Diagnosticar o perfil do aluno UAARE, planeando intervenções educativas inovadoras e baseadas em
evidências;
Apoiar o estudo de forma personalizada, interdisciplinar e experiencial;
Aplicar novas formas de validação de competências;
Aplicar metodologias de aprendizagem ativa;
Utilizar plataformas de aprendizagem e comunicação síncrona e assíncrona em apoio e ensino a
distância, incluindo kits de atividades STEM;
Utilizar plataformas colaborativas com dinâmicas de trabalho em rede, articulando a produção de
recursos educativos digitais de qualidade o seu respetivo licenciamento, a recolha e análise de dados e
a partilha de práticas entre escolas, incluindo os professores curriculares e as turmas em que os alunos
UAARE se inserem.

Público-alvo: Professores do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário
Formadores: Filipe Cruz e João Fernandes
Local: Escola Secundária Fonseca Benevides
Inscrições no site do Centro
Nota

Os certificados são levantados no Centro. Quem desejar o seu envio para casa deve entregar ao
formador um envelope devidamente selado e endereçado para esse fim
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