Ação de Formação: “Desenvolvimento Digital das Escolas – Plano de Ação”
Cronograma
Modalidade: Oficina de Formação
Destinatários: Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de Educação Especial
Formadora: Teresa de Jesus Dias Fernando

Início da ação: 15/04/2021
Final da ação: 20/07/2021

Dia

15/04/2021

horário

Conteúdo

18:00 – 20:00

20/04/2021

18:00 – 20:00

22/04/2021

18:00 – 20:00

27/04/2021

18:00 – 20:00

05/05/2021

18:00 – 20:00

12/05/2021

18:00 – 22:00

1. Apresentação do curso em linha com as
recomendações/ conceções/ paradigmas de
organismos internacionais como a UNESCO e
a OCDE.
2.Políticas educativas - referenciais teóricos e
documentos orientadores, refletindo sobre a
articulação entre as áreas de competência, a
flexibilização curricular, as aprendizagens
essenciais, o perfil dos alunos e a educação
inclusiva.
3.Competência digital e processos de mudança
nas práticas educativas- estratégias e ações
integradoras do digital que permitam melhorar a
qualidade do trabalho realizado.
4. Enquadramento do desenvolvimento da
competência digital das organizações
educativas - dimensão fundamental na
qualidade do trabalho de ensino e
aprendizagem realizado nas escolas.
5. Envolvimento profissional: processos de
liderança na era digital e desenvolvimento
profissional dos professores - processo em rede
e promotor de mudança organizacional.
6. Inovação pedagógica nas organizações
educativas com o digital - novas
representações de ensinar e aprender e do saber
dos professores, perspetivando novos rumos
para a escola, novos modos de educação e de
gestão do trabalho docente.
7. Estratégias de diagnóstico e de reflexão nas
organizações educativas - tomadas de decisão,
de modo a viabilizar a conceção e
implementação de um PADDE nos contextos das
escolas a partir de referenciais europeus:
- DigCompEdu e Check-In
- DigCompOrg e SELFIE
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Duração

2h

2h

2h

2h

2h

4h

18/05/2021

18:00 – 21:00

09/06/2021

18:00 – 21:00

16/06/2021

18:00 – 21:00

22/07/2021

18:00 – 20:00

8. Organização do Plano de Ação para o
Desenvolvimento Digital das Escolas racional que permita a cada agrupamento de
escolas e em sentido mais restrito, a cada
docente, escolher os recursos digitais que
melhor se adequem ao perfil alunos que
pretenda desenvolver.
9. Objetivos e dimensões de intervenção do
PADDE - considerando a autonomia das
escolas para preparar a resposta que responda
melhor às suas expectativas de modernização
tecnológica e à sua visão de formação dos seus
alunos que melhor conduza a um modelo de
aprendizagem ao longo da vida e aproxime os
alunos das ferramentas de produtividade e
colaboração que podem encontrar nos futuros
ambientes profissionais.
10. Desenho de ações - Metodologias de
implementação que valorizam a profissão
docente e a colaboração entre professores,
promovendo simultaneamente Redes de
Aprendizagem autossustentáveis.
11. Metodologias de monitorização, avaliação
e comunicação distanciada de uma visão
apócrifa sobre a realidade de cada escola
12. Apresentação do PADDE, reflexo de
uma escola inovadora, resiliente e sobretudo
transformadora - partilha e reflexão conjunta
como procedimento promotor de melhorias.
TOTAL

O Diretor do CFAE GUARDA-1

______________________________
(Rui dos Anjos Domingues Velho)
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3h

3h

3h

2h

25

