REFERENCIAL DA AÇÃO DE FORMAÇÃO

Data
Ação de formação
Área temática
Cód. Ref.
Formador(a)

27 de setembro de 2019
CANVA: FERRAMENTA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS GRÁFICOS
Tecnologias de Informação
DC01_19
Cecília Reis

Nota Biográfica

Bibliotecária, Licenciada em Ciências da Informação e
Documentação, trabalha na Biblioteca da Universidade de Aveiro
(UA) desde 1995. Na Área de Recursos Eletrónicos e Apoio ao
Utilizador, desempenha funções de coordenação e ligadas à
criação, atualização e gestão dos conteúdos dos sítios Web
institucionais dos Serviços de Biblioteca, Informação Documental
e Museologia da Universidade de Aveiro e plataformas
colaborativas; à criação e respetiva divulgação de informação relacionada com
recursos informacionais, científicos e técnicos das bibliotecas da UA; à seleção, análise
e criação de conteúdos informacionais estruturados e adaptados às áreas em curso na
UA e aos diferentes tipos de utilizadores; à formação de utilizadores e ao serviço de
referência e apoio a pesquisas.

Local

Biblioteca Municipal de Sever do Vouga, Parque Urbano da Vila, 3740-263
Sever do Vouga

Horário
Nº horas
Objetivos

09h às 13h e das 14h às 17h
7 horas

Gerais: No final da ação os formandos serão capazes de criar imagens, gráficos,
infográficos, cartazes, convites, apresentações e flyers para a web ou para impressão
com a ferramenta Canva.

Específicos: Esta ação tem por objetivo
•
•
•

Público alvo

Pré-requisitos
Recursos didáticos
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Planificar e executar conteúdos gráficos de apoio às atividades de
divulgação;
Garantir uma maior eficácia nas atividades de divulgação;
Cuidar da imagem da biblioteca através de design profissional
acessível a todos, mesmo para quem tem menos aptidões a este
nível.

Técnicos Superiores; Assistentes Técnicos; Estudantes da área BAD; Todos os
que precisam de criar materiais informativos e de divulgação.
Não aplicável
Apresentação em PowerPoint, Canva, plataformas de imagens gratuitas

Metodologias

Metodologia de Formação: Será utilizado o método expositivo, com suporte em

PowerPoint, e fomentada a interação com os participantes através da apresentação
na própria ferramenta, das suas funcionalidades. Exercícios práticos que permitam aos
formandos adquirirem as competências necessárias para a produção de conteúdos.
Exercícios de reflexão e debate conjuntos a partir dos trabalhos criados.

Metodologia e Critérios de Avaliação: As metodologias utilizadas para aferir e

consolidar conhecimentos passam pela:
•
Avaliação Diagnóstica:
Esta avaliação assume a forma de questões orais colocadas aos formandos
no início da sessão para conhecer e identificar os níveis de conhecimentos
prévios dos formandos. Esta avaliação não é tida em conta para os
resultados finais do formando.
•
Avaliação Formativa:
A Avaliação Formativa processa-se ao longo das sessões.
Os critérios de avaliação são:
 A assiduidade, a pontualidade, a motivação, o espírito crítico, a
iniciativa, o nível de participação, o relacionamento interpessoal e
o domínio dos assuntos.
A classificação final é expressa de acordo com a seguinte escala: Com
aproveitamento (igual ou superior a 10 valores); Sem aproveitamento (inferior a 10
valores).
A avaliação final “Sem aproveitamento” não dá direito à emissão de Certificado de
Formação Profissional. O mesmo acontece se o formando não tiver uma taxa de
assiduidade mínima de 90%.

Nº máximo de formandos(as)
Preço de associado
Inscrições

18

Nº mínimo de formandos(as)

10

61€

Preço de não associado

96€

Devem ser remetidas através do preenchimento do formulário de inscrição em linha,
até 5 dias antes do início da ação de formação, ou seja até dia 19 de setembro de
2019
O cancelamento da inscrição, nos 5 dias úteis anteriores ao início da ação de
formação, obriga ao pagamento de 50% do valor total da mesma
Mais informação em www.bad.pt
O pagamento deverá ser efetuado até dia 19 de setembro de 2019, utilizando os dados
bancários
da
BAD
disponíveis
em
http://www.apbad.pt/Downloads/Dados_fiscais_bancarios.pdf

Informa-se que os formandos deverão levar os seus computadores
portáteis para esta ação de formação

Programa

1.

APRESENTAÇÃO DO CANVA (FERRAMENTA ONLINE E GRATUITA QUE
FACILITA A CRIAÇÃO DE DESIGNS PROFISSIONAIS, MESMO SEM
CONHECIMENTOS NA ÁREA) (0h20)

2.

COMO CRIAR UMA CONTA GRATUITA (0h40)

3.

CONHECER E EXPLORAR A FERRAMENTA (1h30)

4.

A IMPORTÂNCIA DA SELEÇÃO DAS IMAGENS A INCLUIR. ONDE ENCONTRAR
IMAGENS GRATUITAS. ELEMENTOS IMPORTANTES A INCLUIR NOS MATERIAIS
GRÁFICOS DE DIVULGAÇÃO (0h30)

5.

CRIAR O PRIMEIRO DESIGN NO CANVA, UM CARTAZ (1h)

6.

CRIAR UM INFOGRÁFICO (1h)

7.

CRIAR POSTS PARA AS REDES SOCIAIS (0h30)

8.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS TRABALHOS (1h30)
COM O APOIO DE:

Praça Dr. Nuno Pinheiro Torres, 10 A 1500-246
LISBOA – PORTUGAL
Tel: 21 816 19 80
formacao@bad.pt  www.bad.pt
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