CENTRO DE FORMAÇÃO

Oficina de Formação: Construção de Recursos Educativos Inclusivos com UDL:
Novas formas de literacia digital
Formadora: Professora Doutora Maria Manuela Alves

Destinatários/relevância: Para os efeitos previstos no artigo 5º e no n.º 3 do artigo 14º do
Regime Jurídico de Formação Contínua de Professores, a presente ação releva para efeitos de
progressão em carreira de docentes do 1.º, 2.º, 3.º ciclos e Secundário, bem como, dos grupos
910, 920 e 930.
Nº créditos: 2 (50 horas: 25h presenciais + 25h trabalho autónomo)
Objetivos:
1. Refletir sobre as práticas profissionais e contribuir para a mudança ao nível dos
procedimentos pedagógicos relativos ao desenvolvimento das TIC e dos RED;
2. Construir um quadro teórico e conceptual de referência à abordagem do tema,
nomeadamente, as características/qualidade dos RED utilizados também por alunos com
NEE, enquanto ferramentas facilitadoras em termos de acesso, participação e sucesso –
princípios da escola inclusiva;
3. Promover o debate entre os diversos participantes, para consolidar a partilha e a articulação
entre diferentes áreas do saber;
4. Compreender a necessidade de adequação de estratégias de aprendizagem em sala
de aula, fomentando uma abordagem inclusiva do currículo para a diversidade de
competências dos alunos, com o recurso ao UDL;
5. Utilizar o Book Builder para construir materiais individualizados, significativos, inovadores e
inclusivos, adequados ao perfil de funcionalidade dos alunos;
6. Aplicar, avaliar e partilhar os RED construídos através do Book Builder;
7. Elaborar um portefólio que traduza todo o trabalho produzido nas sessões presenciais
e não presenciais.
Conteúdos das sessões presenciais:
1. As TIC como ferramenta de apoio à inclusão e à literacia digital (8H);
2. Construção de RED com o CAST UDL Book Builder (14H);
3. Apresentação e partilha dos materiais construídos (3H).
Metodologia:
Sessões presenciais teórico/práticas com complemento e repositório de recursos à
distância.
Análise de recursos e atividades pedagógicas com suporte tecnológico.
Execução de tarefas.
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Avaliação:
A avaliação será quantitativa conforme previsto no nº 2 do artigo 46º do Estatuto da Carreira
Docente, aprovado pelo DL 15/2009 de janeiro:
Excelente - de 9 a 10 valores;
Muito Bom - de 8 a 8,9 valores;
Bom - de 6,5 a 7,9 valores;
Regular - de 5 a 6,4 valores;
Insuficiente - 1 a 4,9 valores.
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