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Ficha da Ação

Título Escola-EE's: plataformas TIC facilitadoras de contacto(s)
Área de Formação G - Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à gestão escolar
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

 
Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 10058403    Nome CARLA ALEXANDRA ALEGRE LOPES    Reg. Acr. CCPFC/RFO-26874/10
Componentes do programa Todas    Nº de horas 15

 

Formadores sem certificado de registo

 
Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
 A comunicação entre a escola e os Encarregados de Educação é um aspeto fundamental no percurso de qualquer aluno.

No Agrupamento de Escolas de Nelas (AENelas), assim como na generalidade dos agrupamentos, a comunicação com
as famílias é um campo a aprofundar, em particular no que respeita a alunos do 3º CEB e Ensino Secundário.

 Hoje, as TIC disponibilizam recursos que podem ser uma mais valia na aproximação e melhoria de comunicação entre a
escola e os Encarregados de Educação. Plataformas como o Moodle, o Google Classroom ou o Escola 360, para além de
outras potencialidades, podem constituir um recurso valioso para a comunicação entre a escola – particularmente os
Diretores de Turma – e os Encarregados de Educação. Sendo a comunicação entre a escola e a família uma prioridade do
AENelas, reveste-se de grande importância a concretização desta ação de formação.
Objetivos a atingir

 - Explorar as potencialidades de comunicação Escola/EE das plataformas Moodle, Google Classroom e Escola 360
(E360);

 - Promover o envolvimento parental na Escola;
 - Constituir momentos de partilha, comunicação e conhecimento;

 - Apelar à consciência participativa e ao desenvolvimento da cidadania.
Conteúdos da ação

 1. A plataforma moodle
 Funcionamento geral da plataforma: acesso, perfil e navegação.

 Disponibilização de informação. Carregamento de ficheiros.
 Fóruns.

 Mensagens particulares.
 Potencialidades e limitações na comunicação Escola/Encarregados de Educação.

  
 
2. A plataforma Google Classroom

 Criação de uma disciplina/acesso a uma disciplina.
 Disponibilização de informação. Anúncios. Carregamento de ficheiros. Disponibilização de links.

 Escrever comentários/respostas.
 Questionários.

 Potencialidades e limitações na comunicação Escola/Encarregados de Educação.
  

3. A plataforma Escola 360 (E360)
 Acesso à plataforma Escola 360 (E360). Esta plataforma é um sistema que centraliza os processos de gestão do aluno,

desde a educação pré-escolar ao ensino secundário. O objetivo é disponibilizar numa só plataforma toda a informação de
caráter administrativo relativa aos alunos.

 

Duração
 Horas presenciais: 15

Nº de horas acreditadas: 15

Cód. Dest. 99   Descrição Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de
Educação Especial
DCP   Descrição

Figueiredo
Retângulo



Com o E-360 pretende-se ainda facilitar a interação de todos os intervenientes no processo educativo do aluno
(encarregados de educação, professores, dirigentes escolares…) que resultará numa maior colaboração, troca de
informação mais célere e eficaz, garantindo a segurança de informação. 
Potencialidades e limitações na comunicação Escola/Encarregados de Educação.
Metodologias de realização da ação

 
Regime de avaliação dos formandos

 Para além do cumprimento das determinações legais, a avaliação dos formandos terá por base a qualidade e adequação
dos materiais pedagógicos produzidos, sendo formalizada numa escala de classificação quantitativa de 1 a 10 valores de
acordo com a regulamentação em vigor (Cartas Circulares do CCPFC e Despacho n.º 4595/2015, de 6 de maio), no
cumprimento das determinações legais.
Bibliografia fundamental

 
Plataforma Classroom (2018) https://support.google.com/edu/classroom/answer/6149237?hl=pt-PT&authuser=0
http://icl.edufor.pt/
http://www.erte.dge.mec.pt/tic/recursos/
Plataforma Escola 360 – Sistema Integrado de Gestão do Aluno (2018)
https://e360.edu.gov.pt/e360/publico/perguntasFrequentes?section=4 (Consultado na internet em 15 de dezembro de
2018)
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