Centro de Formação de Escolas do concelho de Oeiras
Escola Secundária Sebastião e Silva

Acão de Formação E-Learning
(2021/2022)
Denominação/ Modalidade/
N.º Horas/Formador(a)

“MILAGE APRENDER+ para criar
ambientes de aprendizagem do
século XXI nas disciplinas dos
ensinos básico e secundário”

Registo de acreditação
CCPFC/ACC –

Curso de Formação
30 horas
(12h sessões síncronas
+
18 horas sessões assíncronas)

Formadores:
Sílvia Domingos
Mauro Figueiredo

Ação gratuita para os formandos

Destinatários

Avaliação
dos Formandos

Objetivos/Conteúdos

Objetivos:
- Elaborar e aplicar atividades pedagógicas direcionadas para a
aprendizagem dos alunos, apostando na resolução autónoma de
exercícios/problemas nas disciplinas dos ensinos básico e secundário;
- Apreender as perceções dos alunos sobre as suas experiências com o uso
desta aplicação, nos espaços formais, não formais e informais de
aprendizagem;
- Categorizar as potencialidades que emergirem com a interação desta
aplicação no ensino e aprendizagem;
- Envolver os professores participantes na definição de procedimentos de
ação e na produção de materiais de intervenção adequados aos seus
contextos de trabalho;
Educadores de - Aplicar, nos contextos pedagógico-didáticos, os materiais e exercícios
produzidos;
Infância,
- Refletir sobre a prática e os resultados obtidos;
Professores - Otimizar o tempo de estudo e a autonomia dos alunos na aprendizagem
dos Ensinos pelo acesso às suas atividades didáticas em qualquer lugar e a qualquer
hora;
Básico e
- Estimular a autonomia dos alunos na aprendizagem e, desse ponto de
Secundário e vista, a utilização em uso dos seus saberes na resolução criativa dos
Professores problemas.

Calendarização
Horário/Local

Turma

2022
Sessões síncronas – 12H

Avaliação quantitativa
expressa numa escala
de 1 a 10, acrescida de
uma menção
qualitativa, de acordo
com os seguintes
parâmetros e critérios:
-Qualidade da
participação no
contexto dos
objetivos/efeitos a
produzir (30%);

➢

24/janeiro – 14:30 - 17:30 (3h)

➢

31/janeiro – 14:30 - 16:30 (2h)

➢

14/fevereiro – 14:30 - 16:30 (2h)

➢

7/março – 14:30 - 16:30 (2h)

➢

9/maio – 14:30 - 17:30 (3h)

1

de Educação
Especial

Local

Online - destinado aos docentes do
Conteúdos:
- Reflexão crítica
AE Paço de Arcos
- Abordagem das ferramentas digitais necessárias ao funcionamento da
(20%);
oficina;
- Apresentação do projeto MILAGE e das iniciativas que lhe estão
- Qualidade do
associadas;
trabalho autónomo e
- Apresentação e exploração da app MILAGE Aprender+;
do trabalho individual
- Apresentação e exploração da aplicação MILAGE Aprender+ Professor,
(50%).
com enfoque nos seguintes procedimentos: criação do grupo/turma,
adesão dos alunos ao grupo/turma, consulta das resoluções dos alunos e
dos resultados da autoavaliação e da avaliação dos pares, obtenção da
pauta de resultados e obtenção do portefólio individual do aluno;
- Informação sobre as regras a ter em conta na elaboração das fichas de
trabalho, das resoluções e dos critérios de avaliação;
- Informação sobre os templates e ferramentas a usar;
- Aspetos a ter em conta na produção dos vídeos das resoluções;
Material necessário: Smartphone / tablet e Computador
Introdução dos conteúdos na plataforma MILAGE;
Rua do Liceu,
2780 –dos
061formandos
Oeiras e da oficina de formação.
Telefone: 214 406 994 / 926 815 465
- Avaliação

Email: cfeco.inscricoes@gmail.com

