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FORMAÇÃO À DISTÂNCIA:

APP com aplicação na educação
CONTEÚDOS

As TIC evoluíram de forma
surpreendente no século XXI, os
desenvolvimentos verificados ao nível dos
computadores/ tablets/ telemóveis, nos
últimos anos revolucionaram todos os
aspetos da atividade humana. No campo
da educação, as TIC apresentam grandes
potencialidades podendo ser facilitadoras
do processo ensino aprendizagem (Condie
& Munro, 2007; Drigas & Ioannidou,
2013).
“O principal obstáculo para a integração
das TIC na educação de alunos com e sem
NEE permanece ainda relacionada com a
confiança subjacente a experiências
anteriores e formação obtida na utilização
das TIC” (Martins, Santarosa, Rodrigues, &
Heredero, 2014, p. 70).
Assim, se os docentes tiverem
competências para utilizar as tecnologias
que têm ao seu dispor através dos alunos
(tablets e telemóveis) o processo ensino
aprendizagem será facilitado.

 Dispositivos
 Distinção de diferentes dispositivos touch bem como as
respetivas componentes de hardware e software;
 Configurações
 Dotar os docentes de capacidades básicas ao nível das
configurações dos dispositivos, de modo a que saibam
personalizar o seu equipamento ou resolver potenciais
situações inesperadas com os seus equipamentos ou dos
respetivos alunos
 APP
 Selecionar, adquirir, instalar e configurar novas aplicações
pedagógicas;
 Web
 Promover o uso de potencialidades da Web aliado à
tecnologia touchscreen em contexto de sala de aula, com
especial atenção para o trabalho colaborativo em
ambientes digitais de aprendizagem;
 Trabalho Pedagógico Interativo
 Fomentar o uso de tecnologia alicerçada em aplicações
pedagogicamente interessantes com claras mais-valias na
interatividade entre o aluno e a estratégia educativa do
docente.

OBJETIVOS
Perceber as vantagens e desvantagens do uso dos
tablets/ telemóveis na educação;
Melhorar as competências ao nível do
manuseamento dos tablets/ telemóveis em
contexto educativo;
Compreender o funcionamento de ferramentas do
tablet/ telemóveis com vista à sua utilização em
atividades de sala de aula (nomeadamente câmara,
gravação áudio, touchscreen, etc);
Selecionar, instalar e configurar definições básicas
de aplicações;
Promover atividades e conteúdos com recurso a
diferentes aplicações, em articulação com os
programas curriculares;
Desenvolver práticas de trabalho coletivo
recorrendo ao tablet/ telemóveis como ferramenta
de facilitação de tarefas;
Adquirir competências com vista à fomentação de
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