
                                                                           Projeto número: 2015-1-FR01-KA202-015032               

 
 

1 
 

  

  

  

 
TOOL CASE DE FORMAÇÃO DIGITAL 

 
 
 
 

 
 
 

Utilizar as TIC para combater o abandono 
escolar    

  

GUIA PARA FORMADORES & FERRAMENTAS DE FORMAÇÃO 

  
 

 

 

Projeto número: 2015-1-FR01-KA202-015032 

Projecto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação (comunicação) vincula 

exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita. 



                                                                           Projeto número: 2015-1-FR01-KA202-015032               

 
 

2 
 

 

Índice  
  
 

Introdução…………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 

A toolbox... O que é?.................................................................. ............................................... 4 

                Como utilizar as ferramentas de formação? 

                Parceiros  

Alguns pré-requisitos antes de iniciar uma formação……………………………………………………………….. 7 

                Preparar a formação é uma tarefa importante! 

   Divisão Digital  

   Adição Digital 

   Utilizar as TIC na formação e ensino 

   Os jogos... Como abordagem pedagógica 

   Técnica da aprendizagem/turma invertida                   

As Ferramentas…………………………………………………………………………….………………………….………………. 16  

                Internet e serviços online 

   Software e Apps 

   Vídeo e gravação             

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



                                                                           Projeto número: 2015-1-FR01-KA202-015032               

 
 

3 
 

 Introdução 

 
O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na área da educação e formação 

têm experienciado um rápido desenvolvimento, a sua utilização assenta em diferentes e 

variados princípios. Estas tecnologias são do interesse dos centros de formação para jovens, 

permite-lhes alargar a gama de métodos de trabalho em formação sem os substituir.  

De modo a usar de forma sensata as TIC, o formador deve considerá-las como parte do 

processo de estruturação da formação. Estas tecnologias são os meios e não o fim em si. O 

uso das TIC é relevante se permitir atingir claramente os objetivos identificados, para 

enriquecer os momentos e contextos de aprendizagem e para promover a consciencialização, 

desenvolvimento e acesso ao conhecimento e o seu uso.  

 

Sensibilizar e formar os formadores para a integração pedagógica das TIC nas suas ofertas 

resume-se ao aumento da consciência acerca da integração das TIC no processo de 

estruturação da formação, na utilização das ferramentas TIC existentes e/ou criação de novas 

adaptadas às suas práticas e necessidades de formação. A nova geração, devidamente 

qualificada Nativos Digitais, refere-se à utilização técnica das TIC especialmente para fins de 

entretenimento e comunicação, o objetivo é tornar estas tecnologias ferramentas de ensino 

e formação.  

O uso das TIC deve ajudar à concretização dos objetivos de formação definidos pelos 

formadores de uma forma mais motivadora e gratificante, as TIC devem melhorar a 

aprendizagem enquanto minimizam os riscos de uma utilização inapropriada (adição, abuso, 

perda de tempo…) 

O presente documento, denominado tool case (Mala Pedagógica), é o 4.º resultado intelectual 

do projeto TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação para apoiar os profissionais no 

combate ao abandono escolar. O projeto TIC pretende equipar os profissionais com 

ferramentas de formação e ensino, utilizando as TIC para combater o abandono escolar dos 

jovens que se encontram cada vez mais nas redes sociais… as mesmas redes sociais podem 

ser usadas como ferramentas de apoio e formação.   

Como foi referido pela OCDE, o facto de assegurar que cada formando/aluno atinge um nível 

básico de competências na leitura e matemática irá contribuir para a igualdade de 

oportunidades no mundo digital.  

O documento seguinte está dividido em três partes complementares: 

 A primeira parte apresenta a Tool Case, os seus conteúdos, o seu modus operandis e 

os parceiros do consórcio que a criou.  
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 A segunda parte apresenta os pré-requisitos que se pensa que todo o formador deve 

ter em mente antes do arranque das animações e sessões de formação baseadas 

nestas ferramentas.  

 A terceira parte apresenta, no formato de fichas práticas, as ferramentas de formação 

e ensino.  

PARTE #1 – O QUE É A TOOL BOX (MALA PEDAGÓGICA)? 
 
A Tool Box é um conjunto de ferramentas, ferramentas multimédia e recursos de internet. 
Permite aos utilizadores ter um produto completo de modo a implementar animações nas 
formações acerca de qualquer tema utilizando as TIC. Os principais objetivos da Tool Case são:  

 Sensibilização - criar ferramentas para formadores e assistentes sociais  

 Mostrar que as TIC são ferramentas relevantes para profissionais no sector socio-
educacional (assistentes sociais, educadores, técnicos de integração socioprofissional, 
orientadores) 

 Mudar o pensamento dos profissionais acerca das TIC e os seus impactos no 
comportamento de aprendizagem dos jovens.  

 Ferramentas de formação, sensibilização e informação acerca dos benefícios das TIC, 
e acerca das suas consequências negativas (adição…) 

A Toolbox: 

 Inclui ferramentas de formação em diferentes formatos acerca da utilização das TIC.  

 Está estruturada para a utilização em atividades individuais, grupais, assim como em 
processos autodidatas.  

 Incentiva os beneficiários a tornarem-se mais conscientes das consequências negativas 
da adição às TIC e das oportunidades que essas tecnologias podem oferecer no 
processo de formação.  

Esta Tool Case está, em primeiro lugar, destinada a profissionais ativos da formação, 
orientação, educação e inclusão de jovens. Contudo, a Tool Case pode ser útil para 
desenvolver animações fora do enquadramento habitual da formação formal ou informal, 
como nos centros de jovens, escolas secundárias assim como organizações sem fins lucrativos 
ativas na orientação escolar e/ou no combate ao abandono escolar.   

COMO UTILIZAR A TOOL CASE? 

Antes de utilizar as ferramentas, o formador deve desenvolver um diagnóstico de 

necessidades, dos constrangimentos e dos recursos disponíveis para os jovens em formação. 

Colocar questões é o primeiro passo para desenvolver este trabalho de diagnóstico, 

especialmente questões como: 

 Quais as competências alvo? 
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 Qual o comportamento inadequado associado à utilização das TIC que queremos 

combater? 

 Que recursos disponíveis necessitamos e quais os que já temos? 

Idealmente estas questões devem permitir identificar e definir os objetivos específicos de 

formação pelo formador.  

As animações devem ser precedidas por uma breve introdução às competências para 

trabalhar (por exemplo usar a técnica da aprendizagem/turma invertida) e/ou para o 

comportamento de combate assim como a ferramenta TIC pedagógica escolhida a ser usada 

para a formação.  

Estas fichas são estruturadas para servirem de apoio e inspiração para os formadores. As 

especificidades das audiências assim como dos contextos nacionais devem ser tidos em conta 

no planeamento da sequência de formação/animação com base nas ferramentas propostas.  

Para cada ferramenta proposta, uma folha síntese apresenta a ferramenta, as vantagens, as 

desvantagens/limitações assim como o modus operandi.  
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OS PARCEIROS? 

A Tool Case é coordenada pelo parceiro Belga CIEP asbl no quadro do projeto TICS Erasmus+, 

conduzido pelo parceiro francês IFRTS em colaboração com outros 5 parceiros e 5 países 

europeus diferentes, nomeadamente Quarter Mediation (Holanda), ISQ (Portugal), CIVIFORM 

(Itália), Agentura RRI (Eslováquia) e ITG (França). 
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PARTE #2 – ALGUNS PRÉ-REQUISITOS ANTES DE INICIAR…  

Esta parte, em formato de ficha, apresenta e explica a variedade de conceitos e situações em 

que é útil compreender antes de iniciar a formação com jovens usando as TIC. Esta parte está 

destinada a aumentar a consciência dos formadores para situações (divisão digital), métodos 

(jogos / jogos sérios) e comportamento (adição digital) que podem facilitar ou complicar o 

processo de formação. E chamar a atenção para o facto de que uma das garantias de sucesso 

é uma boa preparação. Estes pré-requisitos podem ser transferíveis para qualquer tipo de 

animação, formação ou atividade de sensibilização.  

1. PREPARAR UMA ANIMAÇÃO/FORMAÇÃO É UM TRABALHO... DEVE SER LEVADO A SÉRIO!  

O papel do facilitador é “criar um link” entre o grupo de participantes e as “coisas a descobrir”. 

O objetivo definido é principalmente educacional. A animação/formação deve ir ao encontro 

dos requisitos dos participantes. Criar e conduzir uma animação é parte de uma abordagem 

compreensiva. Antes de começar, o formador deve saber exatamente o que quer, o que será 

usado para, qual o propósito que ilustra e quais os recursos disponíveis…ou não! 

É sugerido que o facilitador crie o seu próprio quadro de especificações (objetivos de 

formação) antes de cada sequência de formação. O objetivo é ser capaz de identificar os 

seguintes elementos:  

1. Conhecer o contexto de intervenção 

2. Conhecer o raio da sua ação 

3. Listar as necessidades de material para formação 

 

A grelha abaixo pode ser usada para desempenhar esta tarefa: 
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Sugestão: utilizar cada vez que o formador organizar uma formação/animação 

 

 

 

 

 

 

 

 2. DIVISÃO DIGITAL  

É importante distinguir entre duas formas de divisão digital e estar a par disso, 

nomeadamente:  

 A primeira ordem da divisão digital, acesso desigual ou sem acesso à tecnologia. Esta 

divisão é fortemente reduzida. Isto refere-se à dimensão material.  

 A segunda ordem da divisão digital: uma vez que a barreira seja ultrapassada, existem 

disparidades relacionadas nas formas de utilização destas tecnologias.  

Grande parte das pessoas entre os 16 e os 25 anos, chamada “geração internet” ou “nativos 

digitais”, são utilizadores assíduos da internet e tecnologias de informação & comunicação. 

 

Principais objetivos 

da formação 
 

 

Objetivos 

Educacionais 
 

 

Tópicos 

 

 
Públicos-alvos  

 

Lugar ou onde? 

Duração da 

Formação 
 

Ferramentas TIC  

usadas 
Fichas TIC a serem 

usadas 
 

Avaliação 

 

Quadro de especificações  
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Eles apropriaram-se de forma massiva das tecnologias digitais em todas as áreas das suas 

vidas. Um terço deles tornaram-se “super comunicadores” na medida em que utilizam todo o 

leque de ferramentas e serviços digitais.  

As desigualdades digitais no acesso e utilização das TIC entre os jovens, depende da 

diversidade das variáveis, estreitamente associadas a algumas características demográficas 

(sexo, idade, etnicidade, localização geográfica, incapacidade) e especificidades 

socioeconómicas (nível de resultados, nível de educação) e situação de abandono. As 

desigualdades digitais sobrepõem-se e reforçam as desigualdades sociais existentes.  

É importante saber que as competências básicas (leitura e matemática) são essenciais para 

facilitar a utilização das TIC. Problemas de compreensão de termos simples, más estratégias 

de leitura e pesquisa de informação, dificuldade em escrever corretamente e em “verbalizar” 

os temas, ou até os problemas de compreensão da língua incluindo Inglês, que é a língua dos 

computadores, são barreiras na utilização das TIC.  

Existem também alguns jovens que estão inseridos socialmente mas são penalizados 

profissionalmente pela sua limitação na utilização das TIC, o que não vai ao encontro de 

algumas exigências do mundo moderno do mercado de trabalho.  

Muitos professores e formadores estão a tentar novas experiências digitais como parte dos 

seus cursos e formações. Toda a gente é unanime e reconhece os benefícios das tecnologias 

digitais no ensino, contudo, existe uma lacuna que permanece entre o aumento da sociedade 

“conectada” e o sistema de ensino (incluindo formação social e vocacional).  

O que explica as dificuldades do sistema de ensino em evoluir e ir ao encontro das 

necessidades?  

 É pedido aos professores e formadores que integrem nas suas formações tecnologias 

que não controlam a acrescer ao que é fundamental e que com regularidade não 

conseguem aprofundar. 

 O problema de equipamento das instituições (equipamento digital, ligação à internet 

segura e estável… 

 A discrepância entre o ensino imóvel e a rapidez da evolução da tecnologia.  

O papel e as missões do formador devem ser reconsiderados. O formador não deve ser o 

único a transmitir o conhecimento aos formandos. Os formandos podem atualmente 

aceder ao conhecimento através da internet, e sozinhos. O papel do formador deve ser de 

apoiar os formandos na sua descoberta de conhecimento e ensiná-los a pesquisar 

corretamente a informação, a reconhecer a informação relevante…e por último a terem 

um pensamento e uma mente críticos.    
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    Pré-requisitos (P1) 

CRASMUS + TICS 
A Divisão Digital  

Definição 
A divisão digital refere-se geralmente à 
desigualdade no acesso às tecnologias 
digitais (computador, internet, telemóvel, 
tablets…) e muitas vezes a divisão entre 
transmissores de informação e recetores e 
informação.  
  

  Temas 
É importante distinguir três níveis de 
desigualdade à frente das novas tecnologias:  

 Desigualdade no acesso a um 
computador com internet…. 

 Desigualdade na utilização das novas 
tecnologias…as quais não são 
necessariamente simples.  

 Desigualdade na utilização da 
informação destas novas tecnologias 

  

Possíveis soluções para combater a divisão digital em situação de formação 
Desenvolver o nível da taxa de equipamentos como computador pessoais 

 As doações de computadores (usados pelos empresários aos seus empregados, por 
exemplo) 

 Computadores reciclados a preços democráticos: uma forma ecológica de diminuir os 
custos de aquisição.  

 Aluguer de computador, um novo computador a preço reduzido.  
Formação para utilização 

 Apoiar os estudantes e formadores em desvantagem 
 Sistematizar iniciativas como “espaços digitais públicos” ou “passaporte de internet”… 
 Tornar legalmente possível a troca de redução de horário por formação em TIC.  

Facilitar o acesso à Internet 
 Desenvolver infraestruturas para permitir o acesso à internet em áreas economicamente 

não lucrativas.  
 Facilitar o acesso à internet nas populações mais vulneráveis.  

Desenvolver um modelo de sociedade digital  
 Multiplicar as iniciativas TIC em grupos mais vulneráveis 
 Multiplicar o acesso aos terminais de internet em locais públicos. 
 Reconhecer que em acréscimo às competências de leitura e escrita, as pessoas devem 

saber como utilizar o computador e a internet (reconhecer a literacia digital).  

 

 

 3. ADIÇÃO DIGITAL  

A tecnologia tornou as nossas vidas muito mais interessantes e confortáveis mas ao 

mesmo tempo desconectou-nos de algumas formas. A adição digital é uma necessidade 

sentida pelos indivíduos relativamente a algumas ferramentas e serviços digitais: “torna-

se realmente patológico quando a pessoa se torna escravo do software, atividade digital, 

site, jogos de vídeo…” as pessoas são cyber adictas quando “já não conseguem parar de 

utilizar um smartphone, consola, tablet, computador ou até vários objetos destes. E isso 

torna-se o seu único hobby. Toda a vida pessoal e social é organizada em torno desta 

atividade, em resumo a adição digital é medida pela perda e liberdade” (Didier Acier, 

Universidade de Nantes). 
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Esta adição causa nos jovens perturbações no sono, abandono social, dificuldade em 

focarem/concentrarem-se… o que tem implicações nos seus resultados escolares. Nos 

adultos a adição gera um forte cansaço, ansiedade, períodos de depressão, isolamento 

social e com frequência conduz ao absentismo profissional. Compreender estas questões 

irá permitir melhor construir e conduzir a formação.  

    Pré-requisitos (P2) 

CRASMUS + TICS 
Adição Digital 

Definição 
O fenómeno começou com a 
geração Y e os nativos 
digitais, atualmente cresceu 
em todas as categorias da 
sociedade, desde o bebé que 
já fica estátua à frente do 
smartphone da mãe até ao 
octogenário que tenta lidar 
com o touchscreen do seu 
Ipad para completar o seu 
jogo de solitário.  
 

  Os sintomas  

 Necessidade de verificar as ultimas notificações no seu 
telefone como a sua primeira atividade da manhã 

 Sentir “espasmos” quando constata que não existe 3G no local 
novo onde acaba de chegar 

 Quando a internet falha, no metro, joga, envia SMS ou prepara 
uma resposta rascunho no facebook.  

 O telemóvel substituiu o jornal na casa de banho 

 Pergunta a toda a gente por um carregador de telemóvel 
quando se esquece do seu, porque fica nervoso/a ao ver o 
nível de bateria a baixar.  

 Fica muito chateado/a quando se esquece do telemóvel.  

 Exibir publicamente a sua privacidade 

 A corrida aos “LIKES”. 

Soluções possíveis: 
1.Decidir anteriormente quantas horas pretende passar a jogar jogos (navegar na internet ou o que 
for) e ser firme em cumprir; 
2. Estabelecer um dia (domingos?) no qual não usa o seu computador ou aparelhos eletrónicos – 
desligar uma vez por semana durante todo o dia.  
3. Perguntar ao seu companheiro/a de tempos a tempos se o/a ignora em prol do computador.  
4. Separar o trabalho e espaços de jogo, se possível. (se joga no seu computador do trabalho, terá 
tentação de jogar enquanto trabalha). 
5. Monitorizar-se: Está a jogar mais do que o habitual? Está a ter prazer em jogar ou é uma mera 
compulsão? Está a pensar em jogar enquanto faz outras coisas? Está a negligenciar outras áreas da 
sua vida em prol do jogo?  

 

4. INTERESSE NA UTILIZAÇÃO DAS TIC NO ENSINO E FORMAÇÃO 

(Inspirado no relatório PISA da OCDE - 2015) 

O relatório PISA 2015 da OCDE concluiu que os países da OCDE devem adotar uma 

abordagem diferente para explorar as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias 

para a escola.  

O relatório refere que os países que investiram de forma significativa nas tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) na educação não demonstraram melhorias significativas 

na avaliação do desempenho PISA no que respeita à leitura, matemática e ciências.  
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De acordo com a OCDE, o facto de se assegurar que cada estudante alcança um nível 

satisfatório ao nível das competências básicas de leitura e matemática irá contribuir para 

a igualdade de oportunidades no nosso mundo digital.  

Os estudantes que utilizam moderadamente os computadores na escola têm ligeiramente 

melhores resultados do que os que usam esporadicamente. Mas os estudantes que 

utilizam com maior regularidade obtém resultados mais baixos.  

«Os sistemas escolares necessitam de encontrar formas mais eficazes para integrar a 

tecnologia no ensino e aprendizagem para oferecer aos educadores ambientes de 

aprendizagem que suportem as pedagogias do Séc.XXI e oferecer às crianças as 

competências do século XXI que necessitam para vencer no mundo de amanhã” afirma 

Andreas Schleicher, Diretor para a Educação e Competências, da OCDE. “A tecnologia é a 

única forma de expandir dramaticamente o acesso ao conhecimento. Para cumprir as 

promessas da tecnologia, os países necessitam de investir mais eficazmente e assegurar 

que os professores estão à frente da estruturação e implementação desta mudança».  

 

 

    Pré-requisitos (P3) 

CRASMUS + TICS 
Utilização do TIC na educação & formação 

Definição 
Ensinar e formar para a utilização das TIC de 
forma eficiente.  
Estas ferramentas estão geralmente 
classificadas em três categorias: os inputs 
(computadores, tablets, programas...), os 
outputs (quadros interativos, projetores...) e 
outras ferramentas (Camaras Digitais...)  
 

  Temas   
Promover a interatividade na turma 
Apoiar os formandos mesmo após o final da 
formação 
Individualizar as abordagens e conteúdos do 
ensino e aprendizagem 

Os benefícios da utilização das TIC: 

 Diversidade de práticas e abordagens de ensino 

  Aumento da motivação  

 Menor tempo de preparação 

 Melhora o trabalho individualizado 

 Poupa tempo durante os momentos presenciais 

 Aumenta o envolvimento dos formandos 

 Maior atenção 

 Aumenta a autonomia dos formandos 

 Aumento a colaboração com os colegas 

 Aumenta a colaboração com outros parceiros 

 Aumenta a colaboração entre os formandos 

 Aumenta o trabalho pessoal 

 Ensino mais sustentável 

 Menos formandos em avaliação, logo menor abandono escolar.   
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5. A PEDAGOGIA DOS JOGOS (APRENDER A JOGAR E JOGAR PARA APRENDER)  

A prática dos jogos é comum na formação de adultos, obviamente muito mais do que nas 

escolas e universidades. A pedagogia dos jogos promove o desenvolvimento da autonomia, 

expressão da criatividade e adaptabilidade entre os jovens. Também permite aos formadores 

conduzir a formação em grupos. Os jogos podem ser realizados numa base de sala de aula 

convencional (role-play, quizzes, trivial pursuits...) ou online (jogos, Apps, realidade 

aumentada, redes sociais…). No contexto de formação os jogos podem ir ao encontro das 

diferentes necessidades. O conteúdo temático do jogo pode ser usado para informar, 

destacar, ilustrar, reagir, compreender, partilhar opiniões, argumentar e procurar soluções. O 

perigo dos jogos é confinar os participantes a uma posição passiva.  

Na fórmula clássica, os formandos são testados ao nível do seu conhecimento ou capacidade 

de memorizar informação, mas raramente são colocados numa situação de pensamento 

crítico relativamente à informação que foi transmitida. Para evitar estas situações, o formador 

deve focar-se nos jogos que requerem a pesquisa de informação em vez de jogos onde é dado 

ao participante esquemas binários “sabe/não sabe”. Outra possibilidade é co construir o jogo 

com os participantes. A simplicidade das regras ou o facto de serem conhecidas por todos, 

torna o processo de construção mais fácil.  

 

    Pré-requisitos (P4) 

CRASMUS + TICS 
A pedagogia do “Jogo” 

Definição 
O “Jogo” está definido na maioria dos 
dicionários como uma atividade física ou 
mental não imposta, gratuita, baseada numa 
convenção ou ficção, que não afeta a 
consciência dos participantes envolvidos, 
oferecendo prazer e divertimento. As 
características de “jogar” incluem liberdade e 
divertimento, tornando esta atividade uma 
forma de afastar dos constrangimentos e 
obrigações da vida social. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Temas 
O objetivo não é ganhar alguma coisa mas 
participar numa estrutura interativa com um 
propósito específico, e que permite atingir 
um objetivo. “Jogar” ajuda a construir 
formações de alta qualidade, sem 
“powerpoints”. Permitem ao formador 
mover-se fora do esquema descendente 
habitual.  

Como é um bom jogo? 
 Deve estar relacionado com o tema em estudo e com os conteúdos que são significativos 

para os participantes 
 Conter objetivos claros (objetivos de formação ou outros) e um objetivo compreensível,  
 Ter uma aparência apelativa e amistosa 
 Ter regras claras e instruções concisas 
 Ser jogável dentro de uma hora e quase sem custos,  
 Envolver todos os participantes ao mesmo tempo,  
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 Dar aos participantes a oportunidade de fazerem escolhas interessantes 
 Conter elementos surpresa 
 Recorrer a atividade física, movimento 
 É fácil fazer a apresentação 
 Ter regras de fácil compreensão por qualquer formador, sem formação especial. 

 

6. FLIPPED CLASSROM (APRENDIZAGEM INVERTIDA)   

O modelo de sala de aula invertida é um modelo instrucional no qual os alunos adquirem 

conhecimentos em temas básicos antes das reuniões de turma, sendo que depois nas turmas 

vão para as experiências de aprendizagem ativa.  

A primeira fase da aprendizagem de Flipped Classrom é a fase de aprendizagem pré-turma. 

Nesta fase, os formandos adquirem conhecimentos básicos do tema ao observarem, antes da 

turma, materiais de aprendizagem, fornecidos pelo instrutor, em diferentes formatos, como 

por exemplo vídeos online, podcasts,materiais em formato texto.  

A segunda fase da aprendizagem Flipped Classrom é a fase da aprendizagem na turma. Nesta 

fase, os formandos têm atividades de aprendizagem centradas no formando, como leituras 

interativas, resolução de problemas, experiências de laboratório, role play e design em 

colaboração e criação.  

 

    Pré-requisitos (P5) 

CRASMUS + TICS 
Aprendizagem invertida 

Definição 
A Flipped Classrom descreve 
a inversão do ensino 
tradicional onde o formando 
ganha a primeira exposição 
ao novo material fora da sala 
de aula, geralmente através 
da leitura ou vídeos 
tutoriais, e em seguida o 
tempo em sala de aula é 
utilizado para o trabalho 
mais árduo de assimilação 
desse conhecimento através 
de estratégias como 
resolução de problemas, 
discussões ou debates, o 
espaço coletivo, tempo 
presencial, torna-se um 
ambiente de aprendizagem 
interativo e dinâmico onde o 
formador guia e acompanha 
os formandos.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Temas  
É necessário distinguir entre “Flipped Classrom” e “aprendizagem 
invertida”. Estes termos não são necessariamente permutáveis. A 
Flipped Classrom é “uma forma mista de aprendizagem em que 
os estudantes aprendem conteúdos online pela visualização de 
vídeos tutoriais, geralmente em casa, e o trabalho de casa é feito 
na sala de aula na discussão e resolução de problemas com os 
professores e alunos. A interação entre os professores e os alunos 
é mais personalizada – com a orientação em vez do método 
expositivo. A aprendizagem invertida é uma abordagem 
pedagógica onde as instruções diretas passam do espaço de 
aprendizagem grupal para o espaço de aprendizagem individual, 
e o restante espaço de aprendizagem grupal é transformado num 
ambiente de aprendizagem dinâmico e interativo, onde o 
educador guia os estudantes à medida que aplicam os conceitos e 
se envolvem de forma criativa no tema em questão.  
A Flipped Classrom, pode nem sempre conduzir a aprendizagem 
invertida. Muitos professores e formadores podem já “Inverter” 
as suas turma ao pedirem aos seus alunos para lerem um texto 
fora da sala de aula, para verem vídeos adicionais ou outros 
problemas, mas para desenvolver a pedagogia de “aprendizagem 
invertida”, os professores e formadores devem ter em mente os 
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quatro pilares da “abordagem da aprendizagem invertida” para a 
sua prática (ver abaixo) 
 

Os quatro pilares da aprendizagem invertida 
1. Ambiente flexível  

 É necessário estabelecer espaços e margens de tempo que permitam aos 
estudantes interagir e refletirem nas suas aprendizagens. 

 Observar e monitorizar continuamente os estudantes para realizar os ajustes 
adequados.  

 Oferecer aos estudantes diferentes formas de aprender conteúdos e demonstrar 
mestria.  

2. Cultura de aprendizagem 

 Dar aos estudantes oportunidade de se envolverem em atividades significativas sem 
que o professor seja o ponto-chave.  

 Apoiar estas atividades e torná-las acessíveis a todos os estudantes através da 
diferenciação e feedback. 

3. Conteúdo Intencional  

 Priorizar conceitos utilizados em instruções diretas para que os formandos possam 
aceder sozinhos  

 Criar e/ou cocriar conteúdos relevantes (geralmente vídeos) para os seus alunos.  

 Diversificar para tornar os conteúdos acessíveis e relevantes para todos os alunos.  
4.  Formadores/educadores profissionais 

 É necessário estar disponível para todos os estudante, em modo individual, 
pequenos grupos e feedback da turma, em tempo real.  

 Conduzir avaliações contínuas durante o tempo da turma através da observação e 
pela gravação de dados informativos para futuras instruções.  

 Colaborar e refletir com outros educadores e ter a responsabilidade de transformar 
a sua prática.  

Ver vídeo “Flipped classrooms” no site do projeto TICs 

 

 

 

 PARTE #3 – AS FERRAMENTAS 

Esta terceira parte, em formato de fichas, apresenta as ferramentas existentes e produzidas. 

As ferramentas estão agrupadas em 3 categorias homogéneas e coerentes, nomeadamente:  

A. Serviços e ferramentas Online/Internet - B. Software e aplicações - C. Vídeo, gravações e 

ferramentas de projeção 

As fichas apresentam as ferramentas técnicas, as oportunidades educativas que oferecem e 

alguns exercícios produzidos e testados pelo consórcio.  

A. INTERNET E SERVIÇOS ONLINE (INTERNET, FÓRUNS, BLOGS, DICIONÁRIOS ONLINE, MOTORES DE BUSCA, 

PLATAFORMAS...) 

1.  Web 2.0 (Glogster & Imagens Animadas) 
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    Ferramentas (T1) 

ERASMUS + TICS 
WEB 2.0 – GLOGSTER 

O quê? 
Web 2.0 Web 2.0 é o termo que descreve a mudança na 
utilização da tecnologia World Wide Web e Web design que 
procura melhorar a criatividade, partilha de informação 
segura, aumento da colaboração, e melhoria da 
funcionalidade da web como a conhecemos (Web 1.0). Estas 
levaram ao desenvolvimento e evolução de comunidades Web 
e serviços anfitriões como os sites sociais de networking (i.e. 
(i.e. Facebook, MySpace), sites de partilha de vídeos (i.e. 
YouTube), wikis, blogs, etc.  
Glogster é a ferramenta Web 2.0 que se foca na utilização das 
TIC numa forma criativa no processo de ensino e 
aprendizagem. Glogster é uma plataforma cloud para 

apresentações e aprendizagens interativas. 

  Utilização Educacional Aula 
interdisciplinar organizada com 
base na pesquisa outdoor e 
workshop IT indoor. 

Benefícios: 

 Ferramenta educacional simples e intuitiva 

 A utilização das TIC para propósitos educacionais 

 Ensino interdisciplinar através de projetos online e trabalho de grupo 

 Aprendizagem interativa 

 Motiva a educação colaborativa e a literacia digital 

 Poupança no trabalho em papel e protege o ambiente 

 Processos de ensino, aprendizagem e avaliação mais eficientes e motivadores   

 Adequado para qualquer nível de educação, desde o pré-primário ao ensino de adultos 

 Método centrado no aluno 
Limites: 
Necessidade de ligação à Internet 

Como? 
A melhor forma e mais eficiente de utilizar é através da combinação de uma atividade outodoor 
como a Caça ao Tesouro com um workshop Glogster indoor.  

     Ferramentas (T2) 

ERASMUS + TICS 
IMAGEM ATIVA – Plug 01.2 

O quê? 
A “imagem ativa” é uma imagem 
enriquecida com os próprios comentários. 
Ao utilizar a imagem, os comentários são 
baseados nos detalhes escolhidos para 
destacar.  

  Recursos: 
http://images-actives.CRDP-Versailles.fr/ 
  
(em francês)  

Esta aplicação permite aos formandos: 

 Movimentarem-se de forma independente para descobrir os detalhes e componentes de 
um conjunto  

 Descobrir o vocabulário associado a imagens ou partes de imagens 

 Preparar uma sequência de formação na turma aumentando a curiosidade 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=fr&to=en&a=http%3A%2F%2Fimages-actives.crdp-versailles.fr%2F
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 Despertar a vontade de descobrir utilizando uma ferramenta TIC divertida  

 Relembrar e reavivar as aprendizagens adquiridas anteriormente  

Como? 
Os diferentes formatos permitem uma adaptação mais ajustável da formação aos objetivos 
propostos:   

 Modo Quizz ou formato descoberta: cenário em formato de perguntas e respostas ou 
exploração da imagem? 

 Fazer a imagem falar: comentários áudio ou balões? 

 Seguir e respeitar uma determinada ordem quando se analisa a imagem: renumerar botões, 
abrir separadores 

    

2. Redes Sociais (Facebook) 

Redes sociais refere-se a serviços ou aplicações que permitem comunicar melhor, partilhar 

conteúdos ou opiniões geradas pelos utilizadores: indivíduos ou organizações criam 

conteúdos web, organizam o conteúdo, criam índice, modificam-no ou fazem comentários, 

combinam com outros conteúdos.  

Estas ferramentas e serviços diferentes podem ser agrupados por categorias:  

 Redes Sociais Gerais (Facebook, MySpace, Bebo, Hi5, Orkut...), ou nichos (LinkedIn, 

Boompa...), ou até plataformas de networking social (Ning) 

 Ferramentas de publicação, com plataformas para blogs (Wordpress, Blogger, 

Skyblog,...), as plataformas da wiki (Wikipedia, Wikia, Wetpaint...) e portais de 

jornalismo cidadão (Digg, Spip, Joomla, Agoravox...) 

 Ferramentas de partilha de vídeos (YouTube, Dailymotion, Vimeo), fotos (FlickR...), 

links (del.icio.us, Ma.gnolia,...), musica (Last.fm, Deezer...), slideshows (Slideshare), 

críticas de produtos (Crowdstorm, Stylehive...), ou sugestões de feedbacks (Feedback 

2.0) 

 Ferramentas de fóruns de discussão (PHPbb, vBulletin, Phorum), fóruns de vídeo 

(Seesmic), sistemas de mensagens instantâneas (Yahoo! Messenger, Windows Live 

Messenger, Meebo...) e sistemas VoIP (Skype, Google Talk...) 

 Ferramentas de Micropublicação (Twitter, identi.ca, Pownce, Jaiku, Plazes,...) e seus 

derivados (Twitxr, Tweetpeek), assim com serviços lifestream (FriendFeed, 

Socializr...)    

    Ferramentas (T3) 

ERASMUS + TICS 
Rede Social – Facebook 

O quê?   Utilização Educacional 
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Facebook é uma rede social 

gratuita e de fácil utilização que 

foi criada em 2004 com 32.7 

milhões utilizadores por mês 

em frança, e de 1.55 biliões 

pelo mundo. Esta rede social foi 

concebida para ser aberta a 

todo mundo sem fronteiras, 

através da comunicação e 

partilhas fáceis.  

 

 

A primeira razão é o facto de o facebook ser utilizado por 

80% dos estudantes com idades compreendidas entre os 12 

e os 18 anos, tornando-se uma ferramenta essencial. A 

criação de uma página no Facebook irá permitir aos jovens 

que se eduquem gradualmente no mundo dos média sob o 

olhar atento e protetor de um adulto. Serão capazes de criar 

projetos, pastas, vídeos ou imagens que podem partilhar. 

Isto também irá permitir debates, desenvolver a escuta, 

argumentação e respeito 

 

Vantagens  
Os aspetos positivos são múltiplos: facebook promove a interação, oferece acesso imediato à 

informação, e pode desenvolver e transmitir determinados valores sociais, como a solidariedade, 

tolerância e mente-aberta. O facebook permite que esteja no chat com pessoas de todo o mundo, 

individualmente ou em grupos, que organize eventos culturais ou para amigos. O facebook tornou-

se em poucos anos o local predileto para predadores sexuais.  

Desvantagens  

A “virtualidade” imposta pela web pode ser um aspeto negativo, que pode se pode tornar mais 

perigoso à medida que oferece total liberdade que se torna complexa de gerir durante o período 

da adolescência. Os jovens têm dificuldade em controlar as suas definições de privacidade e 

podem confrontar-se com a revelação de informação intima ou pessoal para uma vasta audiência. 

Os estudos revelaram que o número de roubos aumentou de forma substancial após a partilha de 

alguma informação publicada através do Facebook.  

O assédio cibernético, que é continuo e percebido como negativo, inadequado ou de discurso 

ofensivo, irá afetar 1 em cada 3 jovens na Europa. 21,2% dos jovens admitem ser cyber stalkers 

sem compreenderem as consequências.  

Como!  

Ver o vídeo do facebook na web site das TICs 

  

3. Plataformas e networks locais (Intranet, LearningApps, Moodle) 

      Ferramentas (T4) 

ERASMUS + TICS 
Aprendizagem (e comunicação) plataformas – Intranet 

O quê? 
Intranet é uma analogia privada de 
internet e é designada também como 
a internet de utilização restrita na 
organização/empresa/escola. 

  Utilização educacional 
Apesar de a intranet ser usada principalmente por 
empresas, também encontrou o seu lugar nas escolas.  
O acesso interno à network é restrito a professores e 
alunos da escola que acedem através de uma 
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A intranet foi primeiramente criada e 
por universidades em 1992. É uma 
network digital que utiliza a tecnologia 
idêntica à internet. Atualmente 
existem 8 milhões de páginas de 
intranet  
 
A mesma infraestrutura é usada para 
internet. TCP/IP tem o protocolo de 
comunicação, os serviços de internet 
(servidores web) e motores de busca 
web como ferramenta de acesso 
universal.  
 

password. As páginas intranet estão geralmente 
disponíveis apenas para rede interna.  
 
A escola oferece através da intranet a informação 
relativa á vida escolar (regras escolares, calendários, 
datas de exames, resultados de exames…), registo dos 
estudantes, resultados do livro eletrónico dos alunos, 
publicação de vários documentos (formulários…), 
apoio a aprendizagem…ainda em ascensão, a intranet 
é utilizada para fornecer ferramentas e aplicações que 
facilitam o trabalho em grupos.   
Através da intranet, os professores podem cooperar 
no desenvolvimento de novos apoios ao ensino ou até 
organizar cursos de formação.  
A intranet também apoia a cultura corporativa dado 
que cada utilizador tem a possibilidade de ver 
informação idêntica. É importante não tornar a 
intranet noutra ferramenta escolar para recolha de 
dados, mas torná-la o principal sistema de informação 
que suporta e abrange todas as outras aplicações 
escolares.   

Benefícios 
A principal vantagem da intranet é a simplificação da comunicação. A informação está facilmente 
acessível a todos os utilizadores autorizados. Principalmente e-mails, chat ou blogs são usados 
como meios de comunicação. A intranet pode ajudar os utilizadores a encontrar informação 
rapidamente. Através do motor de busca os utilizadores podem aceder aos dados que estão na 
base de dados da escola. A informação pode ser atualizada imediatamente. A intranet é 
independente da internet. A única condição de operação da intranet é ligar os computadores à 
rede através de uma chave ou instalar os servidores num dos computadores. O denominado 
servidor web é o básico. Assim é possível através do motor de busca operar internamente nas 
páginas da intranet que estão guardadas neste computador e trabalhar como fonte de informação 
para toda a escola. A desvantagem das intranets mais antigas é que são páginas estáticas. Era 
praticamente um disco partilhado no qual se apresentava centralmente os documentos 
guardados, artigos ou outras comunicações internas e suportavam apenas uma comunicação 
unilateral.  

      Ferramentas (T5) 

ERASMUS + TICS 
Apps para Aprendizagem 

O quê?  
O LearningApps.org é um serviço gratuito, 
aplicação Web 2.0 que oferece 20 pequenos 
módulos interativos de boa qualidade que 
apoiam um processo de aprendizagem. Muitos 
modelos permitem a adição dos seus próprios 
ficheiros multimédia (áudio, vídeo YouTube, 
imagens). É uma aplicação Web 2.0 que apoia os 
processos de ensino e aprendizagem com 
pequenos módulos interativos. Estes módulos 
podem ser diretamente utilizados nos materiais 
de aprendizagem, mas também para estudo 

  Recursos: 
http://learningapps.org/  
  
 
 
 
(Multilingue) 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=fr&to=en&a=http%3A%2F%2Flearningapps.org%2F
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autodidata. O objetivo é recolher blocos de 
construção reutilizáveis e torná-los disponíveis 
para todos. Blocos (denominados Apps) não 
incluem um enquadramento específico ou um 
cenário específico de aprendizagem. Os blocos 
não substituem aulas ou tarefas completas, em 
vez disso devem ser integradas num quadro 
adequado de ensino.  

Esta aplicação permite as seguintes possibilidades: 

Classificação num eixo ou a par; teste final; calcular; rede de correspondência; marcar texto; ter 
uma grelha e matriz; Memória (imagens); palavras-cruzadas; localização em imagens ou mapa 
geográfico; classificação do puzzle; O que se encontra aqui? Qual é a distância? Questões de 
escolha múltipla; Quizz com entrada de texto para responder; Agrupar; sequenciar/ordenar; 
encontrar a ordem correta; Vídeo com inserções 

Como? 
Não são necessários conhecimentos de programação ou competências HTML. Praticamente após o 
registo podem ser criadas diretamente sequências de aprendizagem interativas online, será 
integralmente guiado e assistido durante a realização. Um simples arrastar e largar permite 
adicionar documentos ao exercício. Um link direto para a Wikipédia permite recolher imagens e 
sons para integrá-las nas atividades.  

   
 

  Ferramentas (T6) 

ERASMUS + TICS 
MOODLE 

O quê? 
O Moodle é um sistema de software gratuito de 
gestão de aprendizagem (plataforma de 
aprendizagem) destinado ao apoio do processo 
de aprendizagem.  
Moodle é o acrónimo para Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment 
A primeira versão do Moodle foi lançada a 20 de 
Agosto de 2002 e está atualmente traduzida em 
mais do que 100 línguas.  
Os últimos desenvolvimentos feitos no Moodle, 
integram um web design Responsivo, permitem 
que o Moodle seja utilizado em aparelhos 
móveis.   
  

  Recursos: 
https://Moodle.org/ 
  
(Multilingue) 

Utilização Pedagógica 

O Moodle é muitas vezes utilizado para aprendizagem mista, ensino à distância, Flipped Classrom, 
entre outros cenários e-learning.  

É estruturado em cursos que contém atividades e recursos.  

Existem cerca de 20 tipos diferentes de atividades disponíveis (fóruns, glossários, wikis, tarefas, 
quizzs, jogadores SCORM, bases de dados etc.) e cada um é personalizado em cada curso com os 
resultados de aprendizagem esperados.  

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=fr&to=en&a=https%3A%2F%2Fmoodle.org%2F
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Como? 

A atividade baseado no modelo do Moodle permite a combinação de atividades em sequências e 
grupos, que podem ajudar formadores a guiar os participantes pelos caminhos da aprendizagem. 
Assim cada atividade pode ser construída com base nos resultados anteriores. Existe ainda um 
conjunto de várias ferramentas que permitem construir comunidades de formandos incluindo 
blogs, mensagens, listas de participantes etc., assim como ferramentas úteis como classificação, 
relatórios, integração com outros sistemas e assim sucessivamente.   

  

  

  

    Ferramentas (T7)  

ERASMUS + TICS 

Jogos Sérios (Jogos Sérios) 
O quê?  
Jogo destinado para qualquer propósito de 
entretenimento. Jogos Sérios são 
considerados uteis para os desejam utilizar a 
simulação para formação e educação. 
Também utilizam nos motores de jogo, uma 
boa plataforma para desenvolvimento e 
jogar…Ganharam, e continuam a ganhar 
popularidade desde que as empresas e 
instituições decidiram implementá-los como 
parte dos seus programas de formação há 
alguns anos atrás. Existe ainda um bom 
número de indivíduos que querem 
desenvolver as suas competências 
interpessoais com a metodologia do futuro.  

  Recurso: 
http://CURSUS.edu/institutions-
formations-
ressources/formation/16184/Jeux-Serieux-
gratuits/#.WBtP0oWcGAg   
  
(180 jogos, website em francês mas s jogos 
são multilingue) 

O site inclui Jogos Sérios relacionados com os seguintes temas:  

Para crianças; Administração - Finanças - Marketing; Alimentação - Agricultura; Arquitetura – 
Obras - Construção; Artes Visuais; Biologia - Natureza; Química; Direito e Justiça; Ajuda Mutua - 
voluntariado - Cidadania; Ambiente – Desenvolvimento sustentável; Geografia; Geociência; 
Engenharia - engenharia; História - arqueologia - antropologia; Computadores - Internet; Línguas; 
Literatura; Matemática; Música; Orientação vocacional; Física; Política de negócios públicos; 
Psicologia; Saúde – Saúde - Prevenção; Ciência Geral. Desporto e lazer; Transporte – Navegação 

Como? 
Navegue na internet e escolha a ferramenta ou jogo que quer usar… 

  

 

B. SOFTWARE E APLICAÇÕES (MAPAS, FOLHAS DE CALCULO, TUTORIAIS, PROCESSAMENTO DE TEXTO...) 

 4. Apps (Libertar-se da adição ao telemóvel) 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=fr&to=en&a=http%3A%2F%2Fcursus.edu%2Finstitutions-formations-ressources%2Fformation%2F16184%2Fjeux-serieux-gratuits%2F%23.WBtP0oWcGAg
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=fr&to=en&a=http%3A%2F%2Fcursus.edu%2Finstitutions-formations-ressources%2Fformation%2F16184%2Fjeux-serieux-gratuits%2F%23.WBtP0oWcGAg
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=fr&to=en&a=http%3A%2F%2Fcursus.edu%2Finstitutions-formations-ressources%2Fformation%2F16184%2Fjeux-serieux-gratuits%2F%23.WBtP0oWcGAg
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=fr&to=en&a=http%3A%2F%2Fcursus.edu%2Finstitutions-formations-ressources%2Fformation%2F16184%2Fjeux-serieux-gratuits%2F%23.WBtP0oWcGAg
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Graças aos telemóveis, nós hoje em dia temos acesso a conteúdos mais ricos na internet e a 

milhões de aplicações que abrem novas possibilidades de formação e aprendizagem. 

Qualquer pessoa pode criar a sua aplicação mas pode também ser só um utilizador de uma 

panóplia de aplicações existentes. As aplicações são omnipresentes.  

     Ferramentas (T8) 

ERASMUS + TICS 

App Libertar-se  
O quê? 
A aplicação permite medir a utilização do 
telemóvel no que se refere a tempo e 
frequência. Neste caso, quantas vezes 
desbloqueia o telefone, por dia, por semana, 
por mês; quanto tempo passa no telefone. 
Professores e formadores podem fazer o upload 
para o seu telemóvel, o objetivo é medir com 
que frequência e quanto está a usar o seu 
telemóvel.   
 
Medida App Libertar-se   

 Quão frequente desbloqueia o seu 
telemóvel por dia, por semana, por mês 

 Há quanto tempo está a usar o seu 
telemóvel 

  Recurso: 
A aplicação é gratuita para download na 
AppStore. 

Os benefícios da utilização das Apps na formação  
Social 
Os especialista concordam que as aplicações na educação tornam as crianças mais interativas e 
capazes de melhor se relacionarem com pais e filhos.  
Entretenimento 
As aplicações promovem o entretenimento. Aprender já não é uma atividade passiva, é ativa com 
as aplicações.  
Disponibilidade 24/7  
Ao contrário da escola as aplicações estão disponíveis 24 horas por dia. Não é necessário estar 
preocupado com os tempos. Muitas aplicações favorecem o controlo ajustável para crianças. As 
crianças devem apenas aceder às Apps quando querem aprender. As crianças conseguem usar 
sem grande esforço.  
Utilizar em momentos de descanso /entretenimento sem perda de tempo 
Se a criança tem muito tempo livre, pode ser usada para aprender alguma coisa nova com recurso 
à app de aprendizagem em vez de passar tempo a navegar na internet sem objetivo.  
Melhorar a Terra / Ambiente 
Enquanto milhões de árvores são abatidas para documentos para o método tradicional de 
aprendizagem, as aplicações de aprendizagem para telemóvel requerem apenas o download. Isto 
significa uma terra mais amiga do ambiente para as futuras gerações.   
Sistema de aprendizagem ativo 
Sistema de ensino é uma coisa, aprendizagem sistemática é outra. Aprendizagem baseada na 
aplicação permite ambas. 
Mobilidade 
Não existem constrangimentos para os telemóveis. Podem acompanhar pais e estudantes. 

Como? 
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 Upload da aplicação para o telemóvel e definir o alvo e modo de utilização que considere 
aceitável 

 Criar regras comuns de orientação dentro da sala de aula ou grupo de formação 

 Fazer um testemunho diário ou semanal 

  

C. APARELHOS DE PROJEÇÃO E GRAVAÇÃO (VÍDEO CONFERENCIA, VÍDEO, CAMARA DIGITAL...) 

5. Vídeos Interativos (Vídeo) 

    Ferramentas (T9) 

CRASMUS + TICS 

VIDEO 

O quê? 
Os vídeos são particularmente atrativos para 

os jovens e torna-se mais fácil para 

ativamente envolvê-los em atividades 

associadas ao vídeo. Acresce ainda que o 

desenvolvimento de vídeos implica vários 

aspetos que podem estar associados a 

propósitos educacionais: 

 Os estudantes podem desenvolver 
vídeos para aprofundar os tópicos 
estudados na escola 

 Os estudantes devem ser capazes de 
se focarem no tópico, definir o 
objetivo do vídeo, planear as 
gravações e de modo a desenvolver o 
enredo, utilizar ferramentas TIC 
como camaras, microfones, software 
de edição, etc., aperfeiçoando ao 
mesmo tempo algumas 
competências transversais, como 
trabalho de grupo, respeito pelo seu 
papel, ser responsável por uma 
tarefa, respeitar os tempos, etc.  

  Utilização Educacional: 
Os vídeos podem ser utilizados facilmente com 

os seguintes objetivos pedagógicos:  

 Como material educacional a ser 
apresentado aos estudantes como 
forma de aumentar o conhecimento em 
tópicos específicos, com o objetivo da 
prevenção ou com o objetivo de 
estimular o debate/brainstorming 

 Como processo educacional: realizar 
vídeos significa trabalhar em várias 
competências transversais e 
potencialmente em tópicos escolares.  

 
Desenvolver vídeos pode ser usado e partilhado 
facilmente com outros profissionais ou 
estudantes. 
 
Dicas: ver vídeo no website em TICS Método 
Vídeo  

Benefícios 

 Os Vídeos são realmente eficazes para os jovens (competências icónicas, evitar ser 
entediante) e respeitam o seu processo de aprendizagem (como nativos digitais) 

 

 Desenvolver vídeos é uma forma eficaz de estimular a motivação e criatividade, de melhorar 
a aprendizagem cooperativa e competências transversais (trabalhar em grupo, ser 
responsável por uma tarefa, respeitar os tempos, etc.) 

 Os vídeos podem ser usados para trabalhar em tópicos escolares e competências 
transversais.  

Limites 

 Alguns adultos/professores pensam que os vídeos são apenas para divertimento ou 
entretenimento e não para formação/estudar 
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 Nalguns casos, (ex.: se o utilizador não utiliza, ou raramente utilizar, ferramentas TIC e 
vídeos) deve existir uma pequena formação antes de ver o vídeo, dado que é muito curto 
(caso contrário não será eficaz: vídeos longos causam dispersão da atenção) 

A utilização das ferramentas TIC como vídeos não são realmente eficazes por si só sem uma 
abordagem pedagógica definida.  
 

Como? 
Para formação, presencial ou formação autónoma. 

Ver vídeo no website  

  

6. Contar histórias digitais (Powtoon) 

     Ferramentas (T10) 

ERASMUS + TICS 

Histórias Digitais 

O quê? 
Um programa completo que permite a criação 
de vídeos e cartoons.  
Powtoon é mais fácil de utilizar do que o 
PowerPoint, e permite criar tranquilamente a 
apresentação de vídeos para a sua formação, 
assistência a outras atividades… 
 

  Utilização Educacional 
 Porquê fazer um formato cartoon? 
Simplesmente para se distinguir com 
conteúdos fáceis e observar e divertir-se.  
Assim em vez de ter uma apresentação 
“clássica” ou “entediante” terá um vídeo que 
lhe permite construir o contar da história com 
uma gravação profissional em minutos.  
Mas antes da realização, lembre-se dos seus 
objetivos educacionais – antes de começar a 
produzir o seu vídeo, faça primeiro uma lista 
de necessidades dos formandos… 

Benefícios  
Pense na estrutura do seu vídeo de modo a ter a sua aprendizagem à mão.  
A estrutura clássica de um vídeo de formação começa com: 
-destaque do problema do formando (por exemplo 1 lugar comum, uma figura…).  
-em seguida a apresentação do problema (causas, consequências…).  
-segue-se a explicação do mesmo (porque acontece, porque não é inevitável…). 
-prossegue com a explicação do método de resolução do problema, 
-e finalmente impulsiona para a ação 
  
 
Limites 
A versão gratuita é limitada, irá custar algumas centenas de euros uma versão completa. 

Como? 
Um tutorial é oferecido pelos criadores do programa.  

 


