
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

duração 
25 horas presenciasi 

  datas de realização 
8, 11, 15, 18, 22, 25 e 29 de março  

1 de abril   
horário 

quartas-feiras: 18.30-21.30 
sábados: 9.30 – 12.30 

  preço de inscrição 
150 € 

 descontos 
90 € (se efetivar a inscrição até ao 

dia 27 de fevereiro de 2017 
  este valor inclui: 

. documentação 
. certificado de formação 

  
valores isentos de IVA 

  
a inscrição só fica completa após o 

pagamento 
  
  local de realização 

Sala 2 – Edifício 1 (UNAVE/UINFOC)  
  inscrições e informações 

carlota@ua.pt 
www.unave.pt 

tlf.: 234 401515 

 

fundamentação 
 
 A natureza mutável da informação e as novas formas de os nossos alunos entenderem, 
interagirem e darem sentido ao mundo apontam-nos à necessidade de encontrar novas 
estratégias e novas ferramentas de ensino-aprendizagem. 
Os alunos mudaram e as escolas tradicionais estão com dificuldades em acompanhar a 
tarefa de educá-los para o futuro. Os desafios dos novos tempos exigem que os alunos 
sejam adaptáveis, analíticos e que sejam capazes de identificar e utilizar as melhores 
ferramentas num ambiente em rápida mutação. Os professores devem acompanhar estes 
desafios, fazendo uso dessas mesmas ferramentas. 
As ferramentas Web 1.0 disponibilizam informação online para utilização apenas. 
Anteriormente, podia-se mostrar os trabalhos na escola, aos pares, em casa aos pais, e 
eventualmente criar uma página web para o fazer. Agora pode-se publicar online 
diretamente num blogue ou numa rede social e obter resposta imediata dos pares em 
qualquer lugar. O trabalho colaborativo presencial ou à distância, controlando as 
ferramentas de produção e publicação tornou-se comum. 
Estas ferramentas Web 2.0 estão a mudar a forma de funcionamento do mundo real, em 
todas as suas atividades, então porque não usá-las para alterar a escola e a sua tarefa de 
ensino-aprendizagem? 
Para que haja uma aceitação generalizada e uma conveniente utilização das Ferramentas 
Web 2.0, os educadores de hoje e futuros devem estar preparados para os desafios atuais. 
 objetivos gerais  
  dar a conhecer aos professores as Ferramentas Web 2.0 que podem ser usadas 

na educação, e simultaneamente mostrar o seu funcionamento básico, 
contribuindo para que utilização dessas ferramentas ajude no processo de ensino-
aprendizagem nas escolas.  Mudar de práticas educativas tradicionais para práticas que incluam o uso de 
meios tecnológicos disponíveis, muitas vezes de forma gratuita, em especial as 
TIC e muito particularmente na Web.  Dar a conhecer as possíveis utilizações pedagógicas das Ferramentas Web 2.0, 
nomeadamente como recurso pedagógico e/ou como estratégia educativa.  

destinatários 
 
Professores do 2º ciclo e 3º ciclo e Secundário 
 metodologia 
 
Teóricas, Teórico/Práticas e Trabalho Autónomo 
Exposição e Demonstração nas aulas Teóricas e Teórico/Práticas   
avaliação 
Trabalhos práticos.  

Ferramentas web 2.0 para a Educação 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

formador 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rui Lopes, 46 anos, licenciado em Engenharia e Gestão Industrial, 
Mestre em Sistemas de Gestão de Qualidade em Infraestruturas TI, 
Pós-graduado em Estudos Avançados em Multimédia em Educação. 
Leciona, ministra formação e dá apoio a Professores em projetos de 
pós-graduação desde 2007. Colaborou com a equipa de criação e 
desenvolvimento software WebWDA (ferramenta Web 2.0 originária 
da Universidade de Aveiro). 
Das competências e experiência profissional destacam-se: professor, 
formador, técnico de apoio a alunos com necessidades educativas 
especiais e analista de dados qualitativos e quantitativos. 
 

 

conteúdos programáticos  
  
1 - Blogging 
2 – Wikis 
3 – Agregadores 
4 -Social bookmarking 
5 - Podcasts 
6 -Redes sociais 
7 - Webquests 
8 - Partilha de ficheiros Onedrive, Google Drive, Dropbox, Outros 
9 -Fotografia e desenho: Partilha de fotografias, Vídeo, Youtube, Outros 
10 - Ferramentas colaborativas: Processamento de Texto baseado na Web,  
Folhas de cálculo com base na Web 
11 -Ferramentas de apresentação: Inquéritos e sondagens, Outros 
12 -Gestão de conteúdos pedagógicos: Moodle, Blackboard, Drupal, Ning, Outros 
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coordenador 
 

 

António Moreira Doutorado em Didática de Línguas. Professor 
Associado no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade 
de Aveiro, membro da Coordenação do Centro de Investigação em 
Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF) e 
membro do Laboratório de Conteúdos Digitais (LCD). O seu principal 
interesse de investigação é a integração das tecnologias no ensino me 
geral, nomeadamente aprendizagem potenciada por dispositivos 
móveis, realidade aumentada, gamificação e ferramentas web 2.0. 
 


