COMUNICAÇÃO DO CURSO E-LEARNING
EL02_21

CURSO DE E-FORMADORES

Data
Formador

1 de fevereiro a 4 de março de 2021
David Costa

Docente do Ensino Básico desde 1996 e formador na área do digital
desde 1999. Certificado como formador pelo Instituto de Emprego e
Formação Profissional desde 1999; e pelo Conselho CientíficoPedagógico da Formação Contínua de Professores desde 2003, nas
áreas e domínios: A01 – Administração, B09 – Organização do Sistema
Educativo; C04 – Didática Geral, C05 – Didáticas específicas
(Educação
Física)
e
C15
–
Tecnologias
Educativas.
Exerce atualmente (20/21) funções como docente requisitado no Centro de
Competência TIC da Educom/Direção-Geral da ducação. É Mestre em Educação e
Tecnologias Digitais e doutorando em TIC na Educação, pelo Instituto da Educação –
Universidade
de
Lisboa.
Vice-presidente da Educom - Associação Portuguesa de Telemática Educativa. Membro
da direção do Núcleo da Associação de Professores de Matemática (APM) do Algarve.

Carga horária

25 horas (19h assíncronas + 6h síncronas)
Repartidas em 5 semanas

Objetivo geral

Objetivos Específicos

No final do curso e-learning, os formandos deverão ser capazes de planear, desenvolver
e implementar um projeto formativo, tendo por base o trabalho já desenvolvido em
regime presencial físico, em formato e-Learning, com recurso a plataforma Moodle ou
similar.
Este curso e-learning tem por objetivo proporcionar aos participantes atividades que lhes
permitam adquirir as competências necessárias – técnicas, pedagógicas e organizativas,
para o desenho e implementação de um projeto formativo na modalidade de elearning.
A conclusão da formação com sucesso permitirá aos formandos ter adquirido os
conhecimentos e desenvolvido as competências que lhes permitam:
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Conhecer e compreender as principais características da formação na
modalidade de e-Learning;



Conhecer e utilizar as funcionalidades e características de uma plataforma de
apoio à formação na modalidade de e-Learning – e.g. Moodle;



Identificar boas-práticas de apoio ao formando na modalidade de e-Learning;



Produzir conteúdos e recursos para a formação na modalidade de e-Learning;



Conhecer e compreender as dinâmicas de acompanhamento, controlo e
motivação do percurso dos formandos em formação a distância;



Criar metodologias e procedimentos de avaliação para a formação e-learning;



Conceber e planear um projeto de e-Learning num ambiente virtual, utilizando a
plataforma Moodle.

Público-alvo

Formadores na área BAD

Requisitos

Facilidades com as novas tecnologias e conhecimentos de informática na ótica do
utilizador. Motivação e apetência para o autoestudo. Ter acesso a um computador
com ligação à Internet, câmara de vídeo e auriculares.

Metodologia

Dado que se trata de um curso à distância, a metodologia assenta numa forte
componente de auto-estudo, com apoio do formador/tutor, com sessões síncronas e
assíncronas.
O formando terá ao seu dispor um fórum que permite as funções habituais neste tipo de
ferramenta de colaboração assíncrona, nomeadamente a criação de tópicos de
discussão e a sucessão de respostas/opiniões à mesma. As mensagens colocadas
permitem a inserção de anexos.
Curso de elearning com utilização da plataforma Moodle (sessões assíncronas) e Zoom
Webinar (sessões síncronas).
http://www.bad.pt/elearning/

Nº máximo de
formandos(as)
Preço de associado
Inscrição e
Pagamento

20

75€

Nº mínimo de formandos(as)

Preço de não associado

10

150€

As inscrições devem ser remetidas até 22 de janeiro de 2021 ao Centro de Formação da
BAD,
através
do
formulário
em
linha
em
https://www.bad.pt/form/index.php?option=com_rsform&formId=69
Mais informação em www.bad.pt
O pagamento deverá ser efetuado até 22 de janeiro de 2021, utilizando os dados
bancários
da
BAD
disponíveis
em
http://www.apbad.pt/Downloads/Dados_fiscais_bancarios.pdf

Programa

MÓDULO 1 - INTRODUÇÃO AO E-LEARNING E AOS AMBIENTES DIGITAIS DE FORMAÇÃO (5h)
1 a 5 de fevereiro de 2021 (4 sessões assíncronas + 1 sessão síncrona)
MÓDULO 2 – FORMAÇÃO EM AMBIENTES DIGITAIS (5h)
8 a 12 de fevereiro de 2021 (4 sessões assíncronas + 1 sessão síncrona)
MÓDULO 3 - CRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CONTEÚDOS EDUCATIVOS (5h)
15 a 19 de fevereiro de 2021 (4 sessões assíncronas + 1 sessão síncrona)
MÓDULO 4 – AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM AMBIENTES DIGITAIS (5h)
22 a 26 de fevereiro de 2021 (4 sessões assíncronas + 1 sessão síncrona)
MÓDULO 5 - SIMULAÇÃO PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO EM AMBIENTES DIGITAIS (5h)
1 a 4 de março de 2021 (3 sessões assíncronas + 2 sessões síncronas)

Sessões síncronas

6 Sessões síncronas na plataforma Zoom
Datas e horários:
1 de fevereiro (Mód. 1), 8 de fevereiro (Mód. 2), 15 de fevereiro (Mód. 3), 22 de fevereiro
(Mód. 4), 3 de março (Mód. 5), 4 de março (Mód. 5)
Das 21h às 22h (1hora).

Taxa de esforço diária
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A taxa de esforço diária para os formandos é de 1h a 1h30 por dia.

Avaliação

Avaliação
Todas as atividades são alvo de avaliação, sendo ainda considerada a participação
nos fóruns e sessões síncronas. Por cada módulo, o peso das atividades é de 60%, 30%
para participação no fórum e 10% para a participação nas sessões síncronas. A
avaliação final é obtida através da média dos vários módulos.
Desenvolvimento das Atividades
Os formandos deverão desenvolver as atividades propostas pelos formadores e entregar
nos prazos definidos. O atraso na entrega implica uma redução da nota de 10% por
cada dia de atraso.
Assiduidade
Os formandos devem obrigatoriamente participar em 80% das sessões síncronas.
Certificado
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.

Tutoria

Qualquer apoio no âmbito tecnológico da plataforma Moodle e Zoom deve ser
solicitado ao apoio tecnológico da formação e-Learning, através do e-mail
cnformacao@bad.pt
Qualquer apoio no âmbito das atividades pedagógicas deve ser solicitado aos
formadores, quer através do fórum ou de mensagem direta na plataforma.
As questões administrativas devem ser encaminhadas para a Coordenadora Nacional
da Formação através do e-mail: cnformacao@bad.pt

Recursos e
equipamento

Para frequentar os cursos e-learning, é necessário ter acesso a um computador /
telemóvel / tablet com ligação à Internet, um browser (programa para navegar na
web), como o Chrome, Internet Explorer, Firefox ou Safari, e um sistema de som. É
possível aceder aos cursos de e-learning a partir de qualquer sítio, em casa ou no
escritório.

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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