Plano de Capacitação Digital dos Docentes

Oficina de Formação de Capacitação Digital dos Docentes de Nível 1
Objetivos
Esta ação de formação pretende desenvolver com os docentes de nível 1 (A1/A2 do DigCompEdu) um
conjunto de conhecimentos e estratégias que lhes permita desenvolver CD do nível seguinte (B1/B2 do
DigCompEdu).
São objetivos específicos:
1. promover o desenvolvimento das CD dos docentes, tendo em vista as 6 áreas do referencial
DigCompEdu;
2. capacitar os docentes para a realização de atividades com tecnologias digitais em diferentes
modalidades de ensino;
3. capacitar os docentes na utilização significativa de ambientes e ferramentas digitais e definição de
estratégias diversificadas de integração destes em contexto educativo;
4. capacitar os docentes para a implementação de atividades promotoras da aprendizagem e o
desenvolvimento das CD dos alunos.
Conteúdos
Os conteúdos da oficina de formação surgem, em sentido articulado e incremental, com os conteúdos da
oficina de Nível 2.
1. Documentos enquadradores das políticas educativas atuais associados ao Plano nacional de
Transição Digital.
2. Envolvimento profissional: Exploração de opções digitais para colaboração e comunicação
institucional e melhoria da prática profissional.
3. Recursos Digitais: Exploração, seleção e adequação de RED ao contexto de aprendizagem.
Utilização de RED interativos.
4. Ensino e Aprendizagem: Exploração de estratégias de ensino e de aprendizagem digital. Integração
significativa de RED na melhoria de atividades de ensino e aprendizagem.
5. Avaliação das aprendizagens: Exploração de estratégias de avaliação digital. Melhoria das
abordagens de avaliação através de soluções digitais.
6. CD dos Alunos: Exploração de estratégias de promoção e uso pedagógico de tecnologias digitais.
Utilização de ferramentas e estratégias para suporte ao desenho e implementação de atividades de
promoção da CD dos alunos.
7. Planificação de atividades com tecnologias digitais em diferentes modalidades de ensino.
Passos Metodológicos: (1000 caracteres com espaços incluídos)
As sessões presenciais são destinadas à exploração do DigCompEdu e reflexão sobre a articulação entre as
áreas de competência; à realização de atividades práticas de partilha, suportadas por um ambiente
colaborativo; à exploração de ferramentas digitais para o desenvolvimento de atividades de aprendizagem
promotoras da colaboração, comunicação e avaliação; à planificação e criação de atividades a implementar
na escola, que promovam o desenvolvimento das CD docente e, simultaneamente, dos alunos; à reflexão
crítica sobre o desenvolvimento profissional docente.
Em específico, na componente de trabalho autónomo, pretende-se assegurar a implementação das
atividades planificadas nas sessões presenciais, em situações reais de ensino-aprendizagem com alunos,
articulando o DigCompEdu com o respetivo currículo, e a reflexão sobre as práticas desenvolvidas. Na última
sessão, os formandos apresentarão os resultados dessas atividades, com evidências, proporcionando-se a
discussão e a partilha.
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Oficina de Formação de Capacitação Digital dos Docentes de Nível 2
Objetivos
Esta ação de formação pretende desenvolver com os docentes de nível 2 (B1/B2 do DigCompEdu) um
conjunto de conhecimentos e estratégias que lhes permita desenvolver CD do nível seguinte (C1/C2 do
DigCompEdu).
São objetivos específicos:
1. promover o desenvolvimento, aprofundamento e densificação das CD dos docentes, tendo em vista
as 6 áreas do referencial DigCompEdu;
2. capacitar os docentes para a realização de atividades com tecnologias digitais em diferentes
modalidades de ensino;
3. capacitar os docentes para a implementação de atividades que promovam a aprendizagem e o
desenvolvimento das CD dos alunos;
4. estimular a reflexão, partilha e utilização crítica das tecnologias em contexto educativo.
Conteúdos
Os conteúdos da oficina de formação surgem, em sentido articulado e incremental, com os conteúdos das
oficinas de Nível 1 e de Nível 3.
1. Documentos de enquadramento das políticas educativas.
2. Envolvimento profissional: Discussão, renovação e inovação na prática profissional. Processos de
liderança na era digital.
3. Recursos Educativos Digitais (RED): Utilização de estratégias e RED avançados de forma abrangente.
Promoção da utilização de RED de forma colaborativa.
4. Ensino e Aprendizagem: Renovação da prática de ensino de forma estratégica e intencional.
Inovação no processo de ensino e de aprendizagem em diferentes modalidades de ensino.
5. Avaliação das aprendizagens: Reflexão crítica sobre estratégias de avaliação digital. Inovação na
avaliação das aprendizagens com recursos a soluções digitais.
6. CD dos Alunos: Promoção da CD dos alunos de forma abrangente e crítica. Inovação no
envolvimento dos alunos utilizando formatos inovadores para promover a sua CD.
7. Planeamento da formação e aprendizagem ao longo da vida.
Passos Metodológicos: (1000 caracteres com espaços incluídos)
As sessões presenciais são destinadas à exploração do DigCompEdu e reflexão sobre a articulação entre as
áreas de competência; à realização de atividades práticas de partilha, suportadas por um ambiente
colaborativo; à exploração de ferramentas digitais para o desenvolvimento de atividades de aprendizagem
promotoras da colaboração, comunicação e avaliação; à planificação e criação de atividades a implementar
na escola, que promovam o desenvolvimento das CD docente e, simultaneamente, dos alunos; à reflexão
crítica sobre o desenvolvimento profissional docente.
Em específico, na componente de trabalho autónomo, pretende-se assegurar a implementação das
atividades planificadas nas sessões presenciais, em situações reais de ensino-aprendizagem com alunos,
articulando o DigCompEdu com o respetivo currículo, e a reflexão sobre as práticas desenvolvidas. Na última
sessão, os formandos apresentarão os resultados dessas atividades, com evidências, proporcionando-se a
discussão e a partilha.
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Oficina de Formação de Capacitação Digital dos Docentes de Nível 3
Objetivos
Pretende-se desenvolver com os docentes de nível 3 (C1/C2 do DigCompEdu) um conjunto de conhecimentos
e de processos que lhes permita potenciar as suas competências digitais na promoção de estratégias e ações
inovadoras na comunidade educativa.
São objetivos específicos:
1. formular estratégias pedagógicas inovadoras e promotoras das CD dos docentes e alunos;
2. capacitar os docentes para a realização de atividades com tecnologias digitais em diferentes
modalidades de ensino;
3. promover o desenvolvimento de ações que contribuam para os Plano de Ação para o
Desenvolvimento Digital das suas escolas;
4. promover e estimular a reflexão, a partilha e a utilização crítica das tecnologias digitais em
contexto educativo.
Conteúdos
Os conteúdos da oficina de formação surgem, em sentido articulado e incremental, com os conteúdos das
oficinas de Nível 1 e de Nível 2.
1. Exploração de documentos de enquadramento das políticas educativas.
2. Discussão, renovação e inovação na prática profissional.
3. Reflexão em torno de conceitos relacionados com escolas, professores e alunos digitalmente
competentes.
4. Utilização das tecnologias digitais na colaboração e inovação pedagógica ao serviço da comunidade
educativa.
5. Estratégias e metodologias relacionadas com o desenvolvimento curricular através de ambientes e
ferramentas digitais.
6. Estratégias digitais de caráter científico-pedagógico promotoras do desenvolvimento profissional
dos docentes.
7. Planeamento de atividades didático-pedagógicas promotoras do desenvolvimento da competência
digital dos alunos.
8. Conceção de Planos de Ação para o Desenvolvimento Digital: conceitos, metodologias de
desenvolvimento, implementação, monitorização, avaliação.
Passos Metodológicos: (1000 caracteres com espaços incluídos)
As sessões presenciais são destinadas à exploração do referencial DigCompEdu e reflexão sobre a articulação
entre as áreas de competência; à realização de atividades práticas inovadoras num ambiente colaborativo,
de partilha e de reflexão; à exploração de ferramentas digitais para o desenvolvimento de atividades de
aprendizagem promotoras da colaboração, comunicação, partilha e avaliação; à reflexão crítica sobre o
desenvolvimento da componente de trabalho autónomo. Ao longo das sessões conjuntas estimular-se-á a
criação e/ou participação e colaboração em comunidades de prática neste âmbito. No trabalho autónomo
pretende-se estimular a planificação e conceção de ações que contribuam para a criação dos Planos de Ação
de Desenvolvimento Digital, bem como para a sua regular monitorização e posterior avaliação. Na última
sessão presencial os formandos apresentarão os resultados dessas atividades, com evidências,
proporcionando-se momentos para a partilha e reflexão.

