
                                                             

 
 

 
CURSO DE FORMAÇÃO 

   
As novas tecnologias no ensino das línguas –  

Que ferramentas digitais no desenvolvimento de projetos colaborativos? 
 

Destinatários: Professores dos Grupos 330 e 340 

Formadora: Alexandra Fidalgo Neves  

Local: Plataforma ZOOM da APPA 

Duração: 25 horas   

Certificação: CCPFC/ACC-113868/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO:          
  https://forms.gle/aFZcDEka62uF6yQY9 

Preço 

Sócio 
(com quota atualizada) 

 

50€ 

Não sócio 
 

80€ 

Novo sócio 
(oferta da jóia de inscrição – 7,5€) 

75€ 
(25€ quota + 50€ ação) 

Calendarização - Fevereiro 2022 

  26 abril (3ªf) 18:00 - 21:00 3h 

  27 abril (4ªf) 18:00 - 20:00 2h 

  28 abril (5ªf) 18:30 - 20:00 2h 

30 abril (sáb.) 09:00 - 13:00 4h 

02 maio (2ªf) 18:00 - 20:00 2h 

04 maio (4ªf) 18:00 - 20:00 2h 

05 maio (5ªf) 18:00 – 20:00 2h 

  07 maio (sáb.) 09:00 - 13:00 4h 

09 maio (2ªf) 18:00 – 20:00 2h 

11 maio (4ªf) 18:00 – 20:00 2h 

Conteúdos 

 Que ferramentas digitais no ensino e aprendizagem das LE? 

 A integração das tecnologias nas práticas pedagógicas. 

  Vantagens pedagógico-didáticas deste tipo de recursos.  

 Exemplos de projetos realizados com aprendentes de LE. 

 Apresentação e experimentação de várias ferramentas digitais.  

 Criação de audiotextos e de vídeos como ferramenta didática e suas potencialidades.  

  O trabalho em projetos colaborativos como forma ativa, cooperativa e criativa de aprendizagem.  

 Conceção, implementação e avaliação de projetos colaborativos em aula de LE. 

 Apresentação e discussão sobre os trabalhos realizados na ação. 
 

Nota: Todos os trabalhos serão elaborados nas sessões de formação (e não em período extra ação).   

 

Esta oportunidade formativa possibilita: 

• O aprofundamento de conhecimentos de ferramentas tecnológicas e o seu uso em 

contexto de ensino e aprendizagem de LE; 

• A reflexão sobre métodos e práticas conducentes à autonomia, à interdisciplinaridade e 

ao trabalho colaborativo;  

• A exploração das ferramentas digitais utilizadas em simulação; 

• A criação de recursos/atividades exemplificativas; 

• A partilha de atividades e experiências entre os formandos; 

• Uma abordagem essencialmente prática dos conteúdos; 

• A realização dos trabalhos durante as sessões (e não em período extra formação).   


