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A ESCOLA DE HOJE…

www.menti.com

939406

http://www.menti.com/


CONTEXTUALIZAÇÃO

Formação inicial: LLM – Estudos Portugueses e Franceses

Formações em tecnologias de informação e comunicação



CONTEXTUALIZAÇÃO



CONTEXTUALIZAÇÃO

Oficina de formação “Trabalhar com dispositivos móveis na 

sala de aula”

“O trabalho colaborativo, a pesquisa, a leitura, a escrita, a 

criatividade, (…) podem ser, hoje em dia, suportados pela 

utilização de ferramentas e aplicações que, tirando partido 

dos equipamentos e acessos disponíveis nas escolas, as 

transformam em verdadeiras “escolas do século XXI”. 

José Vítor Pedroso Diretor-Geral da DGE, 2015 in Apps para dispositivos 
móveis: manual para professores, formadores e bibliotecários
Organização Ana Amélia A. Carvalho (Coord.)



PRÁTICAS

Contacto/experiências com aplicações/ambientes 

virtuais:

✓ Google drive



PRÁTICAS

Atrativo / lúdico

Interação 

Redes sociais

Mapas mentais

Quizzes

Flashcards

Apresentações

GoConqr

Trabalho a apresentar             aplicação?

Contextualizado, aplicável/útil 



PRÁTICAS

Leitura orientada de “Ulisses” de Maria Alberta Menéres

• elaboração do guião 

• atividades em GoConqr

• jogos em Kahoot

• lições TEDEd

• padlet

Esclarecimento sobre o uso de dispositivos móveis!...

“Consentimento” da Direção…



PRÁTICAS

GoConqr Disciplina 

“Português”

Grupo 6º A e C

Convites para registo e 

adesão ao grupo 

https://www.goconqr.com/pt-PT/subjects/3399410

https://www.goconqr.com/pt-PT/subjects/3399410


PRÁTICAS

ALUNOS = AUTORES

Diário de Aprendizagem  PADLET

https://padlet.com/delfinaamado/poesia5ano

https://padlet.com/delfinaamado/poesia5ano
https://padlet.com/delfinaamado/poesia5ano


REFLEXÃO E RESULTADOS

Aspetos positivos em GoConqr / Padlet: 

• “agregar” outras atividades/recursos construídos noutras aplicações

• publicação e compartilhamento

• interação (tópicos de discussão)

• aspeto lúdico

• realização na sala de aula ou não…

• trabalho colaborativo, autonomia

• atividades desafiadoras

• competências em TIC

• alunos mais interessados, mais cumpridores

• menos indisciplina

• todos os domínios foram trabalhados



REFLEXÃO E RESULTADOS

Aspetos menos positivos: 

• falta de equipamentos

• rede wifi

Reflexão final:
Alunos mais interessados, responsáveis, motivados…
(Melhores resultados!…)

Mudança é difícil, mas possível…

A aula pode ser “fixe”!



delfinaamado@aecastelomaia.pt

Obrigada


