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FERRAMENTAS DIGITAIS PARA EDUCADORES 

1ª EDIÇÃO 

1. Apresentação do Curso 

O ensino e a formação à distância (EaD/FaD) beneficiou do contexto de pandemia para 

evidenciar a sua viabilidade e eficácia, desafiando a comunidade educativa a reinventar-se. O 

domínio de ferramentas digitais, para tornar estas dinâmicas interessantes e envolventes, 

tornou-se assim absolutamente imprescindível.  

A presente proposta formativa – realizada à distância – visa proporcionar o conhecimento da 

correta utilização de diferentes ferramentas digitais, para que as mesmas possam ser aliadas de 

formadores, professores e restantes educadores. 

2. Objetivos 

No final desta intervenção formativa os formandos estarão aptos a escolher as ferramentas 

educativas digitais mais adequadas para os diferentes públicos e objetivos de aprendizagem, 

bem como a sua correta utilização para exponenciarem as experiências de aprendizagem e 

ensino. 

3. Destinatários  

Profissionais do ensino e formação que pretendam conhecer as ferramentas digitais disponíveis 

para desenvolver a sua atividade à distância. 

4. Estrutura Curricular 

Carga horária total: 21 horas de formação 

1. Definição de objetivos e planeamento do ensino/formação a distância 

2. Ferramentas digitais interativas para avaliação diagnóstica, formativa e sumativa 

3. Recursos educativos digitais 

4. A comunicação a distância para comunidades colaborativas de aprendizagem 

5. Aplicações | Plataformas | Sistemas de Gestão de Aprendizagem (LMS) 

abordados ao longo da formação: 

5.1. Sistemas de Gestão de Aprendizagem 

5.2. TALENT LMS 

5.3. Plataformas Comunicação 

5.3.1. TEAMS 

5.3.2. ZOOM 

5.3.3. GOOGLE 

5.4. Ferramentas e Recursos Educativos Digitais 

5.4.1. H5P 
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5.4.2. AUDACITY 

5.4.3. LOOM 

5.4.4. CANVA 

5.4.5. UNDERLINED 

5.4.6. STORYBOARD THAT 

5.4.7. KAHOOT 

5.4.8. GOFORMATIVE 

5.4.9. POLL EVERYWHERE 

5.4.10. EVERNOTE 

5.4.11. TRELLO 

5.4.12. WEBNODE 

5. Metodologia  

A metodologia predominante será a ativa em que cada formando poderá realizar a exploração 

dos recursos em função da sua realidade pessoal e profissional, sob a mentoria da equipa 

pedagógica. 

6. Modalidade e Forma de Organização da Formação 

Formação contínua  

Formação Online 

7. Requisitos 

Acesso a computador com ligação adequada a internet. 

8. Local de Realização  

Online: Plataforma Microsoft Teams 

9. Certificação  

No final do Curso, os participantes receberão o Certificado ou Declaração de Participação do 

Curso. É necessário que o participante tenha assiduidade em, pelo menos, 75% das horas totais 

de formação para a emissão do respetivo Certificado.  

As sessões decorrem em regime online e o controlo da assiduidade é feito, sessão a sessão, pela 

assinatura do Registo de Presenças e / ou pelo registo de acesso online da aula.  

Caso o participante falte a mais de 25% das horas do curso ficará reprovado. A assiduidade é 

um dos deveres do participante.  

A avaliação da aprendizagem é feita por intermédio de atividades desenvolvidas em contexto 

das sessões de formação. Poderão ser usadas outras formas de avaliação formativa e sumativa 

sempre que considerado adequado.  
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Cabe à equipa pedagógica colaborar e orientar o processo de avaliação formativa de forma 

contínua ao longo de todo o processo. Para os participantes que não terminem a formação 

atingindo os requisitos mínimos de avaliação, será emitida a respetiva Declaração de 

Participação.  

As eventuais situações que se encontrem omissas serão objeto de tratamento e decisão por 

parte do Gestor de Formação em acordo com o permitido no âmbito da formação. 

10.  Calendário PREVISTO 

Data Hora Local 

07/09/2021 

(terça-feira) 
19:00H – 22:00H 

Online (Microsoft 

Teams) 

09/09/2021 

(quinta-feira) 
19:00H – 22:00H 

Online (Microsoft 

Teams) 

14/09/2021 

(terça-feira) 
19:00H – 22:00H 

Online (Microsoft 

Teams) 

16/09/2021 

(quinta-feira) 
19:00H – 22:00H 

Online (Microsoft 

Teams) 

21/09/2021 

(terça-feira) 
19:00H – 22:00H 

Online (Microsoft 

Teams) 

23/09/2021 

(quinta-feira) 
19:00H – 22:00H 

Online (Microsoft 

Teams) 

28/09/2021 

(terça-feira) 
19:00H – 22:00H 

Online (Microsoft 

Teams) 

 

11. Candidaturas 

As candidaturas devem ser apresentadas até à data de término do prazo de candidaturas 

indicado no site, através Preenchimento de formulário de inscrição - disponível em 

https://ddinisbschool.secure.force.com/forminscricao 

Documentos necessários: 

a) Curriculum Vitæ; 

b) Certificado de habilitações. 

 

A abertura do curso depende de haver inscritos que viabilizem a constituição de turma. 

12. Processo de Seleção dos Candidatos   

https://ddinisbschool.secure.force.com/forminscricao
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Os candidatos serão admitidos por ordem de inscrição e / ou por avaliação curricular, tendo em 

conta a formação académica e a experiência profissional. A decisão de aceitação das 

candidaturas será comunicada aos candidatos o mais atempadamente possível. 

13. Valor de Investimento 

a) Taxa de Inscrição: 50 € (Valor Isento de IVA); 

b) Propina: 260 € (Valor Isento de IVA).  

 

Candidatura válida mediante o pagamento de 10 % do valor total da propina + taxa de 

candidatura. 

Possibilidade de parcelamento do pagamento sem agravamento de custo. 

 

Em caso de desistência do formando no decorrer da ação de formação e após o término do 

período de candidaturas, a Leiria Business School reserva-se ao direito de exigir o pagamento 

integral da formação. 

Em caso de anulação/cancelamento do curso no seu decorrer e por motivos exclusivamente 

imputáveis à Leiria Business School, a Leiria Business School compromete-se à devolução dos 

montantes pagos até à data da anulação / cancelamento. 

 

 

 

 

14. Descontos1  

A Leiria Business School tem protocolos com diversas instituições, ao abrigo dos quais se 

apresentam benefícios para a participação dos seus membros nos cursos.  

Consulte a lista em http://www.leiriabschool.com/escola, na área de protocolos. 

  

Inscrições múltiplas  

Inscrições múltiplas de uma mesma entidade terão um desconto de 5% para o caso de 

realizarem duas inscrições e 10% para três ou mais inscrições.  

 

Para mais informações 

Para mais informações contacte: geral@leiriabschool.com  | Tel.: 244 832 473 | 933 802 955 

 
1 Descontos não aplicáveis à taxa de candidatura e não cumulativos. 

 

http://www.leiriabschool.com/escola
mailto:geral@leiriabschool.com
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15. Equipa de Formadores  

Carlos Galveias 

Licenciado em Ciências da Comunicação, variante Jornalismo, titular 

de pós-graduações em Gestão e Organização da Formação, Redes 

Informáticas (CISCO), Utilização Pedagógica das TIC e ainda MBA 

em Gestão e MBA em Marketing Digital. Formador e docente há 

mais de 20 anos nas áreas das novas tecnologias, marketing digital 

e formação inicial e contínua de formadores. Com formação 

específica na área do ensino à distância, tem ministrado há vários 

anos formação mediada por tecnologias de informação e comunicação. Acumula a atividade de 

formador com a de consultor de marketing digital, nomeadamente e-commerce e gestão da 

formação. 
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