
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações 

Organização 

Centro de Competência TIC “Entre Mar e Serra” (CCEMS) - Está sedeado no Centro de Formação da Rede de 

Cooperação e Aprendizagem (CFRCA),integrando a rede de CCTIC da Equipa de Redes e Tecnologias 

Educativas, Direção Geral de Educação, Ministério de Educação e Ciência. 

Apoios institucionais 

 Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria (ESECS/IPL); 

 Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo (ESFRL); 

 Câmara Municipal de Leiria (CML). 

Outros apoios 

Vidigal Wines (Cortes-Leiria), Pink Frog Lda (Porto de Mós), Incentea (Leiria), NorteEscolar (Guimarães) 
 

Portal do encontro 

No portal do encontro - http://eventos.ccems.pt/2016 - poderá obter informações em permanente 

atualização bem como depois aceder recursos a produzidos e disponibilizados durante o evento. 

Informações e documentação 

CCEMS: Web http://www.ccems.pt  Telefone 244 765 933  Email equipa@ccems.pt  

Centro de Formação da Rede de Cooperação e Aprendizagem (certificação e acreditação da 
formação): Telefone 244 766 244   cfrca@ccems.pt  

 

Locais onde decorre o encontro 

Receção, sessões plenárias e partilhas de práticas:  

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) do IP Leiria, Rua Dr. João Soares, 2411-901 Leiria 

(Em frente à E.S. Rodrigues Lobo e ao lado da Câmara Municipal de Leiria) 

 

 

http://eventos.ccems.pt/2016
http://www.ccems.pt/
mailto:equipa@ccems.pt
mailto:cfrca@ccems.pt
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Workshops: 

Escola Secundária Rodrigues Lobo, R. Afonso Lopes Vieira, 2400-082 LEIRIA (frente à ESECS) e ESECS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Outras informações 

Almoço – Para os que fizeram reserva de almoço, o mesmo irá decorrer no refeitório da Escola Superior de 

Educação e Ciências Sociais (local da receção e plenárias), e terá um custo de 5,5 €. Recomendamos que, se 

possível, tenha dinheiro trocado. 

 

Modelo organizacional 

7 de julho 8 de julho 

9:30 Receção Participação distribuída 

10:00 – 12:45 
Abertura/Comunicações plenárias 

Horas Opção A Opção B 

9:30 
13:00 

Partilha de práticas II Workshops II* 

12:45 Almoço 13:00 Almoço 

Participação distribuída 

14:30 – 16:30 
Comunicações plenárias/Encerramento 

Horas Opção A Opção B 

14:15 
17:30 

Workshops I* Partilha de práticas I 

*Ao selecionar um workshop no qual pretende participar fica automaticamente selecionado para 

assistir às partilhas de práticas do outro dia. 

Acreditação 

Acreditação pelo CCPFCP – 13 horas, 0,5 UC – Obtida através da frequência e elaboração de um relatório 

individual que expresse uma reflexão/plano de intervenção na escola, com base numa das temáticas 

abordadas nos workshops do encontro. 
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Programa detalhado do Evento 

7 julho (quinta-feira) – Sessões Plenárias (Auditório B) – 9:45 h às 12:45 h 

09:15 h – Receção aos participantes 
Procedimentos burocráticos e entrega da documentação 
 
09:45 h – Sessão de abertura  
Sessão protocolar de abertura com os parceiros e instituições oficiais (a confirmar) 

 Diretor da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais 

 Diretor do Centro de Competência “Entre Mar e Serra” 

 Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 

 Presidente do Instituto Politécnico de Leiria 

 Presidente da Câmara Municipal de Leiria 
 
10:15 h – 1.º Painel plenário: Tecnologia na Aprendizagem do Mundo Real 

Caminhos do real e do virtual na aprendizagem com a tecnologia 

Um debate acerca de modos de estar, de aprender e de crescer com a tecnologia, que estamos a 
promover em contextos escolares e familiares e que alternativas para que a tecnologia possa ser 
potenciada como uma oportunidade de promover mais atividades ao ar livre, que não apenas 
promovam, mas exercitem os valores ambientais e os hábitos de uma vida saudável.  
 

 Vítor Duarte Teodoro; Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 

 Isabel Pereira, Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do IP de Leiria 

 Dra. Arminda Marques, Médica Pediatra, Clinica Pediátrica de Leiria (CLIP) 
 

Moderador: António Carvalho Rodrigues, CCEMS 
11:10 h – Intervalo 

 

11:30 h – 2.º Painel plenário: 30 anos de tecnologia educativa – o que mudou? 

Ao longo de mais de 30 anos implementaram vários programas de promoção das TIC na Educação 
com impactos mais ou menos significativos nas nossas escolas. Entretanto alteraram-se as 
tecnologias, a acessibilidade dos alunos e famílias com a generalização da tecnologia no nosso 
quotidiano. O que mudou ou deve ser mudado no foco das TIC na Escola e na Aprendizagem? 
 

 Adélia Lopes, Diretora do Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel de Leiria;  

 Fernando Franco, Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas da Direção Geral de Educação;  

 João Correia de Freitas, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 
Coordenador do CCTIC da Educom; 

 Miguel Figueiredo, Coordenador do CCTIC da ESE de Setúbal 
 

Moderador: Isabel Pereira, ESECS/IPL 
 

12:45 h – Intervalo para o almoço 
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7 julho (quinta-feira) – Sessões paralelas 

Os participantes dividem-se em dois grupos: cerca de metade participa em workshops, selecionadas no 

momento da inscrição, e a outra metade em dois painéis de partilha de práticas. 

 

Partilha de práticas 1 (Auditório B da ESECS) 

Painel 1 – Programação no 1º CEB (14:15 - 16:00) 

 Iniciação à Programação – 1º CEB 
Maria João Coelho, Cláudia Casaleiro, Leopoldina Silva, Sandra Silva, AE Henrique Sommer 

 TIC - Transformar e Intervir n(a) Comunidade 
Helena Cristina Castanheira Romano, AE Ordem de Santiago 

 À distância de um clique 
Anabela Brígida, AE Fernando Casimiro Pereira da Silva 

 Scratch no Ensino Vocacional 
Pedro Fragoso da Silva, AE Sebastião da Gama, E.B. 2.3 Aranguez 

 
Moderador: José Brites Ferreira, ESESC/IPL 

 
Painel 3 – As TIC na Sala de Aula (16:00 - 17:30) 

 Família, Comunidade e Escola: a Troika dos meus Valores! 
Luís Miguel da Silva Gonçalves, A .E. de Miranda do Corvo 

 Experiência Numa Formação de Professores num Projeto Europeu de Educação e 
Empreendedorismo 

Sérgio Leal, PEEP 

 Mindstorm to Brainstorm – Scientix e eTwinning na sala de aula 
José Manuel da Cruz Soares, E.B. 1 António Vitorino - Vieira de Leiria 

 Projeto GO! Práticas em diferentes dimensões 
Helena Reis, Centro de Estudos de Fátima 

 
Moderador: Cesário Silva, AE Marinha Poente 

 

 Workshops 1 – 14:15 h – 17:30 h    

W01 – Aplicações Georreferenciadas de interação com o território (ESRL – A05) 

Os participantes utilizarão o ActiveTrack para construir e percorrer um percurso, bem como participarão num 

jogo educativo de caça ao tesouro com recurso ao GPS. 

Luís Pinheiro, AE Batalha/CCEMS 

W02 – Code2Fly: workshops competitivas de programação de drones. (ESRL – Polivamente) 

Os participantes serão colocados perante desafios/competição de programação do voo de pequenos drones, 

utilizando o Tynker (programação gráfica por blocos), ultrapassando obstáculos. Serão organizados em 

equipas coordenadas por elementos mais experientes. 

João Sá, Paulo Gomes, Escola Secundária Avelar Brotero 

José Lourenço, Centro de Estudos de Fátima 
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W03 – Ambiente gráfico de programação Scratch: Programar para aprender Destinatários preferenciais: 

professores e educadores do ensino básico (ESRL – A06) 

Neste workshop serão realizadas atividades de programação em Scratch na construção de animações e jogos 

que permitem não só a aprendizagem de conceitos da programação mas também de conteúdos abordados 

em diferentes áreas curriculares, salientando-se a diversidade de projetos criativos que podem ser 

desenvolvidos com esta linguagem de programação. 

Miguel Figueiredo e João Torres, CCTIC da ESE de Setúbal 

W04 – Laboratório dos sentidos (ESECS – S1.39) 

Com o projeto “Laboratório dos Sentidos” destinado, numa primeira fase, a alunos do 1.º e 2.º CEB, 

pretendemos, com sensores digitais, renovar o modo como se aprendem os números, nos seus múltiplos 

significados e representações, as palavras e as competências da literacia da informação em ambientes 

contextualizados e motivadores. Venha ver como! 

Bruno Conde, AE Domingos Sequeira 
Luís Noivo, AE Rainha Santa Isabel 

 
W05 – Projetos internacionais no âmbito das TIC: eTwinning e Seguranet (ESECS – S1.40) 

Venha conhecer projetos internacionais de cooperação entre escolas e para os alunos. 

Rita Zurrapa, Lígia Azevedo, DGE/ERTE 

 

W06 – “Como ajudar os alunos a NÃO desenvolver o sentido do número: sugestões, reflexões e muito 

mais” (ESECS – S0.32) 

Frase que se ouve quase todos os dias em quase todo o lado: “odeio matemática, odeio fórmulas e contas, 

etc.”. Porquê? 

Neste workshop, os participantes vão analisar e discutir como se pode “reforçar” essa atitude e como se pode 

“reforçar” a atitude (quase) oposta. 

Vitor Duarte Teodoro, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 
 

W07 – Avaliação interativa na sala de aula (ESECS – S1.41) 

Avaliação digital dos alunos, de uma forma rápida e simples, utilizando vários tipos de ferramentas e 

dispositivos. 

Jorge Trindade, Escola Sup. de Tecnologia e Gestão do IP da Guarda e José Manteigas, CCEMS/CFRCA 

 

W08 – Tecnologias para a Inclusão: Traz um conto, leva-o para TODOS (ESECS – CRID) 

Com este workshop pretendemos dar vida a livros que se encontram nas estantes das bibliotecas, oferecendo-

os a todo o tipo de leitores, trabalhando a inclusão de todo o tipo de pessoas com e sem deficiência na leitura. 

Diferentes livros são “ traduzidos” em Símbolos Pictográficos para a Comunicação transformando assim o 

livro num instrumento inclusivo e essencial para desenvolver atividades de leitura com crianças com 

necessidades educativas especiais, ou com crianças em idade pré-escolar. 

Célia Sousa, CRID 
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8 julho (sexta-feira) – Sessões paralelas 

Os participantes dividem-se entre workshops e partilha de práticas 

Partilha de práticas 2 (Auditório B da ESECS) 

Painel 2 – Aprender na Natureza (9:30 – 11:15) 

 Programar com entusiasmo e motivação usando pequenos drones 
Cláudia Sofia Catarino Correia Barata, Escola Secundária de Sacavém 

 O clube de Programação, Robótica e Design como espaço de aprendizagem e crescimento 
João Miguel Pinto de Sá, Escola Secundária de Avelar Brotero 

 GO! Natureza e vida saudável 
David Silva, AE Porto de Mós 

 GO3! no Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos 
Nuno Santos, AE Figueiró dos Vinhos 

 As competências TIC no currículo da escolaridade obrigatória 
Carla Estrela Rego 

 
Moderador: Filipe Santos, ESECS/IPL 

Painel 4 – Projetos de cooperação internacional (11:30 – 13:00) 

 Percursos georreferenciados no contexto escolar 
Hélder Pereira, Lídia Antunes, AE Manuel Lopes Perdigão 

 O ensino da Geografia, os percursos Geo Referenciados e outras utilizações das TIC 
M.ª Idalina M. Francisco, Escola Básica 2/3 Rainha Santa Isabel 

 Projeto eTwinning : aprender com Minecraft 
Miguela Fernandes, AE da Batalha 

 Projetos Erasmus + nas Escolas - Apresentação de um caso de sucesso 
Carlos Palheira, AE Correia Mateus 

 
Moderador: Nelson Serôdio, ES Francisco Rodrigues Lobo 

 

9:30 h – 13:00 h Workshops 2 (salas de informática) 

W01 – Aplicações Georreferenciadas de interação com o território (ESRL – A05) 

Os participantes utilizarão o ActiveTrack para construir e percorrer um percurso, bem como participarão num 

jogo educativo de caça ao tesouro com recurso ao GPS. 

Luís Pinheiro, AE Batalha/CCEMS 

W02 – Code2Fly – competição de programação de drones. (ESRL – Polivamente) 

Os participantes serão colocados perante desafios/competição de programação do voo de pequenos drones, 

utilizando o Tynker (programação gráfica por blocos), ultrapassando obstáculos. Serão organizados em 

equipas coordenadas por elementos mais experientes. 

José Lourenço, Centro de Estudos de Fátima 
Leopoldina Silva, AE Henrique Sommer 

Pedro Moura, AE Venda do Pinheiro 
 

W03 – Ambiente gráfico de programação Scratch: Programar para aprender Destinatários preferenciais: 

professores e educadores do ensino básico (ESRL – A06) 

Neste workshop serão realizadas atividades de programação em Scratch na construção de animações e jogos 

que permitem não só a aprendizagem de conceitos da programação mas também de conteúdos abordados 
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em diferentes áreas curriculares, salientando-se a diversidade de projetos criativos que podem ser 

desenvolvidos com esta linguagem de programação. 

Miguel Figueiredo e João Torres, CCTIC da ESE de Setúbal 

W04 – Laboratório dos sentidos (ESECS – S1.39) 

Com o projeto “Laboratório dos Sentidos” destinado, numa primeira fase, a alunos do 1.º e 2.º CEB, 

pretendemos, com sensores digitais, renovar o modo como se aprendem os números, nos seus múltiplos 

significados e representações, as palavras e as competências da literacia da informação em ambientes 

contextualizados e motivadores. Venha ver como! 

Paulo Simões, CCEMS 
Luís Noivo, AE Rainha Santa Isabel 

W08 – Tecnologias para a Inclusão: Traz um conto, leva-o para TODOS (ESECS – CRID) 

Com este workshop pretendemos dar vida a livros que se encontram nas estantes das bibliotecas, oferecendo-

os a todo o tipo de leitores, trabalhando a inclusão de todo o tipo de pessoas com e sem deficiência na leitura. 

Diferentes livros são “ traduzidos” em Símbolos Pictográficos para a Comunicação transformando assim o 

livro num instrumento inclusivo e essencial para desenvolver atividades de leitura com crianças com 

necessidades educativas especiais, ou com crianças em idade pré-escolar. 

Célia Sousa, CRID 

W09 – Impressão 3D (ESRL – A07) 

Aprenda a “desenhar” e imprimir um objeto 3D, com recurso a software simples e intuitivo, e a uma 

impressora 3D. Veja o seu projeto ganhar forma! 

Artur Coelho, Ag. Escolas Venda do Pinheiro 

W10 – Animação - desperdícios com vida (ESECS – S1.40) 

Os participantes podem fazer um filme de meio minuto contando uma história usando materiais recicláveis. 

Carla Freire, ESECS/IPL 

12:45 h – Intervalo para o almoço 

 

Sessões plenárias 

14:30 h – Demonstrações de equipamentos e sistemas 

- Drones Parrot 
- Drones BonaDrone 

 - Equipamento didático Norte Escolar 
 - Visita ao CRID (ESECS) 
 
15:30 h – Como melhorar a Escola? Evidências a partir da opinião de 2 470 alunos 

 Vítor Duarte Teodoro; Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 

 António Carvalho Rodrigues, CCEMS 
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16:00 h –  Projetos do CCEMS 

Apresentação de alguns projetos coordenados pelo CCEMS em que se prevê o lançamento ou maiores 

desenvolvimentos no ano letivo 2016-2017 

 Projeto GO! Mobilidade na Educação 

o Programar para Voar (Code To Fly); 

o Aplicações GPS de interação com o território (jogos GPS e audioguias); 

o Percursos Georreferenciados e recolha de dados ambientais; 

 Plataformas e sistemas de informação de apoio ao funcionamento das escolas e aos contextos de 

aprendizagem; 

 Laboratório dos Sentidos; 

 Artistas e Cineastas Digitais 

Equipa CCEMS 

16:45 h – Coffee break de despedida e Avaliação 

 

Recomendações: 

 Avaliação do Encontro: a vossa opinião é muito importante para nós. Entregue por favor a ficha de 

avaliação do encontro devidamente preenchida para que possamos melhorar o XVII Encontro. 

 Aspetos burocráticos relativos à Formação Contínua: depois de encerrado o encontro as evidências 

que teremos da V/ participação são as folhas de presença assinadas por Vós, não havendo qualquer 

possibilidade de as alterar ou corrigir. Verifique por favor se assinou as 4 folhas de presença. 

 Avaliação dos formandos: verifique as regras e orientações relativas à Formação Contínua e respeite 

os prazos estipulados. Se tiver dúvidas não hesite em contactar-nos. 

 Materiais sobre o XVI Encontro: Durante a próxima semana disponibilizaremos, na plataforma de 

apoio ao XVI Encontro (http://eventos.ccems.pt/2016), materiais disponibilizados pelos 

intervenientes e elementos multimédia sobre o encontro. 

 Acompanhe as nossas iniciativas e projetos: Disponibilizamos regularmente informação sobre as 

nossas iniciativas no Facebook (Centro de Competência Entre Mar e Serra) e no nosso portal 

(http://www.ccems.pt). 

 

 

Obrigado pela V/ participação 

Bom regresso a casa  

Contamos consigo no XVII Encontro 

http://eventos.ccems.pt/2016
http://www.ccems.pt/

