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Práticas pedagógicas com recurso a tecnologias e manuais digitais 

Workshops - Ações de Formação de Curta Duração 

2022/2023 

 

PROGRAMA 

Workshop 1 - Partilha de práticas: PPMD 

Sessão 
Nº de 
horas 

Objetivos Desenvolvimento Tipologia 

1.ª Sessão 
online síncrona 
12 de outubro 
(4.ª feira) 
17h – 19h 

2 h 

Partilhar experiências 
relativamente à 
implementação do 
Projeto-Piloto Manuais 
Digitais (PPMD). 

- Partilha de experiências 
por professores dos AE/Ena 
envolvidos no projeto-
piloto, abrangendo diversos 
contextos e ciclos de ensino. 

Sessão 
geral 
 
 

2.ª Sessão 
online síncrona 
19 de outubro 
(4.ª feira) 
17h – 19h 

2 h 

Criar/partilhar, em grupo, 
uma sequência de 
aprendizagem utilizando 
os recursos de uma das 
plataformas de apoio aos 
manuais digitais.  

- Os professores criam uma 
sequência de aprendizagem 
usando as plataformas e 
manuais digitais. 
- Apresentação e reflexão. 

Sessões 
em salas 
paralelas 

Nº de horas (Ação de Formação de Curta Duração): 4 horas 

Enquadramento da ação: Capacitação docente no âmbito do Projeto-Piloto Manuais Digitais (PPMD) 

Entidade promotora: Direção-Geral da Educação (DGE) 

Entidade formadora: CFAE Sebastião da Gama - Centro de Formação de Associação de Escolas de Santo 
Tirso e Valongo 

Público-alvo:  

• Docentes de turma(s) participante(s) no Projeto-Piloto Manuais Digitais (PPMD) 

• Coordenadores técnico-pedagógico do PPMD 

• Diretores de AE/Ena participantes no PPMD 

• Embaixadores digitais, entre outros participantes no PPMD 

Inscrições no Workshop 1: https://bit.ly/workshop_1_PPMD   

https://bit.ly/workshop_1_PPMD
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Práticas pedagógicas com recurso a tecnologias e manuais digitais 

Workshops - Ações de Formação de Curta Duração 

2022/2023 

 

PROGRAMA 

Workshop 2 – Aprendizagem Ativa 

Sessão 
Nº de 
horas 

Objetivos Desenvolvimento Tipologia 

1.ª Sessão 
online síncrona 
2 de novembro 
(4.ª feira) 
17h – 19h 

2 h 
Apresentar práticas que 
envolvam metodologias 
de aprendizagem ativa. 

- Partilha de experiências 
por professores dos AE/Ena 
envolvidos no projeto-
piloto, abrangendo diversos 
contextos e ciclos de ensino. 

Sessão 
geral 
 
 

2.ª Sessão 
online síncrona 
9 de novembro 
(4.ª feira) 
17h – 19h 

2 h 
Criar/partilhar, em grupo, 
uma estratégia de 
aprendizagem ativa. 

- Os professores analisam 
estratégias de aprendizagem 
ativa e concebem uma 
atividade aplicável ao seu 
contexto educativo. 
- Apresentação e reflexão. 

Sessões 
em salas 
paralelas 

Nº de horas (Ação de Formação de Curta Duração): 4 horas 

Enquadramento da ação: Capacitação docente no âmbito do Projeto-Piloto Manuais Digitais (PPMD) 

Entidade promotora: Direção-Geral da Educação (DGE) 

Entidade formadora: CFAE Sebastião da Gama - Centro de Formação de Associação de Escolas de Santo 
Tirso e Valongo 

Público-alvo:  

• Docentes de turma(s) participante(s) no Projeto-Piloto Manuais Digitais (PPMD) 

• Coordenadores técnico-pedagógico do PPMD 

• Diretores de AE/Ena participantes no PPMD 

• Embaixadores digitais, entre outros participantes no PPMD 

Inscrições no Workshop 2: https://bit.ly/workshop_2_PPMD  

 

https://bit.ly/workshop_2_PPMD
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Práticas pedagógicas com recurso a tecnologias e manuais digitais 

Workshops - Ações de Formação de Curta Duração 

2022/2023 
 

PROGRAMA 

Workshop 3 – Portefólios digitais 

Sessão 
Nº de 
horas 

Objetivos Desenvolvimento Tipologia 

1.ª Sessão 
online síncrona 
23 de novembro 
(4.ª feira) 
17h – 19h 

2 h 
Apresentar práticas de 
utilização de portefólios 
digitais. 

- Partilha de experiências 
por professores dos AE/Ena 
envolvidos no projeto-
piloto, abrangendo diversos 
contextos e ciclos de ensino. 

Sessão 
geral 
 
 

2.ª Sessão 
online síncrona 
30 de novembro 
(4.ª feira) 
17h – 19h 

2 h 

Criar/partilhar, em grupo, 
estratégias de 
implementação de 
portefólios digitais.  

- Os professores analisam 
estratégias de utilização de 
portefólios digitais, 
selecionam e adequam uma 
das estratégias com vista à 
sua implementação em 
contexto educativo. 
- Apresentação e reflexão. 

Sessões 
em salas 
paralelas 

Nº de horas (Ação de Formação de Curta Duração): 4 horas 

Enquadramento da ação: Capacitação docente no âmbito do Projeto-Piloto Manuais Digitais (PPMD) 

Entidade promotora: Direção-Geral da Educação (DGE) 

Entidade formadora: CFAE Sebastião da Gama - Centro de Formação de Associação de Escolas de Santo 
Tirso e Valongo 

Público-alvo:  

• Docentes de turma(s) participante(s) no Projeto-Piloto Manuais Digitais (PPMD) 

• Coordenadores técnico-pedagógico do PPMD 

• Diretores de AE/Ena participantes no PPMD 

• Embaixadores digitais, entre outros participantes no PPMD 

Inscrições no Workshop 3: https://bit.ly/workshop_3_PPMD  

https://bit.ly/workshop_3_PPMD


 
 

Programa – Ações de Formação de Curta Duração – Projeto-Piloto Manuais Digitais (PPMD) 
Página 4 de 4 

 

Práticas pedagógicas com recurso a tecnologias e manuais digitais 

Workshops - Ações de Formação de Curta Duração 

2022/2023 

 

PROGRAMA 

Workshop 4 – Espaços de aprendizagem 

Sessão 
Nº de 
horas 

Objetivos Desenvolvimento Tipologia 

1.ª Sessão 
online síncrona 
18 de janeiro 
(4.ª feira) 
17h – 19h 

2 h 

Apresentar exemplos de 
organização do espaço 
educativo que promovam 
a aprendizagem ativa. 

- Partilha de experiências 
por professores dos AE/Ena 
envolvidos no projeto-
piloto, abrangendo diversos 
contextos e ciclos de ensino. 

Sessão 
geral 
 
 

2.ª Sessão 
online síncrona 
25 de janeiro 
(4.ª feira) 
17h – 19h 

2 h 
Criar/partilhar, em grupo, 
estratégias de 
implementação 

- Os professores analisam 
exemplos de atividades, 
refletem e adequam o 
espaço educativo com o 
intuito de potenciarem a 
aprendizagem dos alunos. 
- Apresentação e reflexão. 

Sessões 
em salas 
paralelas 

Nº de horas (Ação de Formação de Curta Duração): 4 horas 

Enquadramento da ação: Capacitação docente no âmbito do Projeto-Piloto Manuais Digitais (PPMD) 

Entidade promotora: Direção-Geral da Educação (DGE) 

Entidade formadora: CFAE Sebastião da Gama - Centro de Formação de Associação de Escolas de Santo 
Tirso e Valongo 

Público-alvo:  

• Docentes de turma(s) participante(s) no Projeto-Piloto Manuais Digitais (PPMD) 

• Coordenadores técnico-pedagógico do PPMD 

• Diretores de AE/Ena participantes no PPMD 

• Embaixadores digitais, entre outros participantes no PPMD 

Inscrições no Workshop 4: https://bit.ly/workshop_4_PPMD  

 

https://bit.ly/workshop_4_PPMD

