/

La

Materiais validados de cursos de
formação para desenvolvimento
profissional docente

http://cpdlab.eun.org |

http://fcl.eun.org

O projeto CPDLab é coﬁ nanciado pela Comissão Europeia através do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida

O quê?

Três cursos de formação docente abertos e validados:

Quadros Interativos (QI): o uso pedagógico dos QI na sala de aula interativa;
Segurança Digital (SD): para professores e alunos na sala de aula, dentro e fora da escola;
Cenários da Sala de Aula do Futuro (CSAF): atividades de ensino-aprendizagem para a sala de aula do futuro.
Os cursos destinam-se a professores do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino
secundário. Os materiais dos cursos são concebidos para serem ministrados por
formadores qualificados (indivíduos e organizações), associações de professores e
autoridades locais interessadas no desenvolvimento profissional dos seus professores.

Para quem?

Porquê?

Todos os cursos são:

Validados: Concebidos e testados por uma equipa pan-europeia de especialistas e professores da
Finlândia, Noruega, Itália e Portugal, e conduzidos experimentalmente com professores de toda a Europa.
Modulares: Estrutura flexível dos cursos, permitindo selecionar módulos em função das prioridades locais.
Práticos: Um sem-número de atividades práticas e ideias para os professores na sala de aula.
Abertos: O conteúdo é licenciado ao abrigo de uma licença Creative Commons Atribuição – Partilha
3.0 Licença Não Adaptada, permitindo o uso comercial. O conteúdo é apresentado em inglês, aberto
a tradução e adaptação.
Completos: Concebidos para serem conduzidos por um formador qualificado, acompanhados de
um Guia do Formador e conteúdos de apoio para cada curso.

Onde?

Descarregue o conteúdo dos cursos em: http://cpdlab.eun.org

Programas dos cursos CPDLab
Os programas referem-se aos cursos de cinco dias ministrados no verão de 2013 a professores que receberam
financiamento para formação em serviço do programa Comenius. Todos os cursos são modulares, com
a flexibilidade de selecionar diferentes módulos em função das necessidades e prioridades locais.

Quadros Interativos
Dia 1
Eu e
a minha
escola

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

QI: conhecimentos,
competências e
compreensão

QI na sua área
disciplinar e
Avaliação

Envolvimento dos
alunos na aula e fora
desta

Criação de recursos,
Comunicação e
Colaboração

Eu e
Planeamento,
a minha
Apresentação e
escola
Exposição

QI: conhecimentos,
competências e
compreensão
(Módulo 1)

QI na sua área
disciplinar –
conselhos e recursos
(Módulo 2)

Colaboração e:
1) Apresentação
2) Diferenciação
(Módulo 4)

Criação de Recursos
(Módulo 5)

Planeamento,
Apresentação
e Exposição
(Módulo 7)

Levantamento
competências
em QI

Conhecimentos
e competências

Exploração de
comunidades e
recursos em linha
(Módulo 1)

Ideias especifícias
para cada disciplina
e Avaliação

Avaliação usando
tecnologia interativa
na sala de aula
(Módulo 3)

Envolvimento
dos alunos e
Colaboração

Colaboração e:
3) Interação Social
(Módulo 4)

Criação de
Recursos
Comunicação e
Colaboração fora da
sala de aula
(Módulo 6)
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Apresentação
e Exposição
Planeamento,
Apresentação
e Exposição
(Módulo 7)

Segurança Digital
Eu e
a minha
escola

Dia 1

Dia 2

A segurança
digital no século
XXI

A segurança
digital no ensinoaprendizagem

A Segurança Digital
na sua escola e sala
de aula (Módulo 1)
Discussão:
- problemas
- soluções

Teoria
e prática

Segurança digital para
jovens e professores
(Módulo 2)

Competências
em segurança
digital:Cidadania
Digital (Módulo 3)

Dia 3
Raciocínio crítico
e reﬂexão
Segurança digital
e uso adequado:
Literacia Digital
(Módulo 5)

Competências
e ferramentas
Gestão da
segurança digital:
Segurança Pessoal e Bem-estar
(Módulo 4)

Dia 4

Dia 5

Abordagens
práticas para levar
mais longe

Um programa de
segurança digital
para a sua escola

Abordagens práticas
à segurança digital
na sala de aula
(Módulo 7)

Reﬂexão
e raciocínio crítico

Abordagem ao
uso inapropriado:
cyberbullying e
sexting (Módulo 6)

Eu e
a minha
escola

Um programa de
segurança digital
para toda a escola
(Módulo 9)

O Programa de Segurança
Digital da nossa escola

Segurança Digital
em todo o currículo
escolar e fora dele
(Módulo 8)

Planeamento
de ações sobre
segurança digital
(Módulo 10)

Cenários da Sala de Aula do Futuro
Dia 1
Eu e
a minha
escola

Dia 2

O Futuro está à
porta

O panorama
educativo do futuro
(Módulo 3)

Introdução
(Módulo 1)
2 Vídeos:
- O meu ambiente de ensino
- Eu como educador

Imagine o seu
Futuro

Vídeo do trabalho,
competências e
aprendizagem no futuro

A Sala de Aula
do Futuro e uma
abordagem prospetiva
(Módulo 2)

Trabalhar com
cenários
(Módulo 4)

Dia 3
Ferramentas para
o futuro
Ferramentas para
a Sala de Aula
do Futuro
(Módulo 5)
Desenvolver
Cenários
A minha História de
Aprendizagem
(Módulo 6)

Dia 4

Dia 5

Histórias e
Atividades de
Aprendizagem

Práticas da
Escola do Futuro
Compor Histórias
e Atividades de
Aprendizagem
(Módulo 9)

Diferentes Cenários
Educativos
(Módulo 7)
Desenvolver
a história de
aprendizagem

Eu e
a minha
escola

Práticas da
Escola do Futuro

Atividades de Aprendizagem e Desaﬁos
que se colocam à
Conceção (Módulo 8)

Conclusão
(Módulo 10)

Os cursos foram desenvolvidos no quadro do projeto CPDLab financiado pela Comissão Europeia (Acordo de Subvenção 20113641/001-001), coordenados pela European Schoolnet e incluíram os seguintes parceiros: Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Itália), a Direção-Geral da Educação (DGE), Portugal; a Agência Nacional para
a Educação (FNBE), Finlândia; o Centro Norueguês para as TIC na Educação (NCIE), Noruega; e a Universidade de Oulu (UOULU),
Finlândia. O conteúdo deste documento é da exclusiva responsabilidade dos membros do consórcio, não representa a opinião
da Comissão Europeia e esta não se responsabiliza por qualquer utilização que possa ser dada às informações nele contidas.
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Está interessado em oportunidades
de formação no Laboratório da Sala
de Aula do Futuro?
O Laboratório da Sala de Aula do Futuro da European Schoolnet,
um espaço de formação adaptável, em Bruxelas, oferece
desenvolvimento profissional para os desafios do ensino atual
e para as salas de aula do futuro.
Consulte as datas dos cursos e reserve: http://fcl.eun.org/training
twitter.com/eu_schoolnet
www.facebook.com/europeanschoolnet
www.youtube.com/europeanschoolnet
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