
 
 

 

 

Programa da Ação de Formação n.º 4-POCH 
 

Quadro Europeu de Competência Digital - Utilização das tecnologias digitais na educação pré-escolar (turma 3) 

 

Modalidade: Curso de Formação Registo de Acreditação: CCPFC/ACC-110602/21 

Área de Formação: G - Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à gestão escolar 

Duração: 25 horas 

Destinatários: Educadores de Infância 

Relevância: 
A ação releva para efeitos de progressão em carreira e avaliação de desempenho e para a área 
científica e pedagógica (artigos 8.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 22/2014) 

Formador: Leonel Seroto Rocha 

Local da Formação: Escola Secundária da Gafanha da Nazaré 

 
Razões justificativas 
 
O Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores, da Comissão Europeia, pretende ajudar os estados membros a 
promover a competência digital (CD) dos seus cidadãos e impulsionar a inovação na educação. É essencial aos docentes desenvolver 
a CD que lhes permita usar tecnologias de forma crítica, eficaz e criativa. Estudos nacionais sobre este tema revelam que os 
educadores e professores portugueses utilizam tecnologias digitais sobretudo para comunicação hierárquica e preparação de aulas, 
não estando preparados para integrá-las de forma significativa nas suas práticas, promovendo e capacitando os aprendentes. 
Revelam um nível de proficiência no digital relativamente baixo. A ação de formação que se propõe pretende ajudar a preencher 
estas lacunas. 
 
Objetivos 
 
Esta ação de formação pretende fornecer aos formandos um conjunto de conhecimentos, ferramentas e estratégias que lhes permita 
desenvolver competências digitais. São objetivos específicos: 
- conhecer o DigCompEdu (como se estrutura e como utilizá-lo como documento de apoio); 
- promover o desenvolvimento das CD dos formandos, tendo em vista: 
i) a integração de tecnologias digitais em processos de ensino, aprendizagem e avaliação no jardim de infância; 
ii) a promoção da CD dos alunos; 
- capacitar os formandos para a implementação de atividades que promovam a aprendizagem e o desenvolvimento das CD dos 
alunos. 
 
Conteúdos 
 

1. Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores. 
2. Envolvimento profissional - tecnologia digital na colaboração, comunicação e desenvolvimento profissional. Segurança da 

informação e dos equipamentos. 
3. Recursos Digitais - estratégias de pesquisa, seleção, criação e partilha de recursos digitais a utilizar no jardim de Infância. 
4. Ensino e aprendizagem - planificação, conceção e implementação de atividades enriquecidas por tecnologia em processos de 

ensino e de aprendizagem no jardim de infância. 
5. Capacitação dos aprendentes e promoção das suas competências digitais - tecnologia digital para melhorar a inclusão, envolver 

os alunos e promover a sua utilização de forma criativa na colaboração, comunicação, partilha e resolução de problemas. 
6. Avaliação das aprendizagens na educação pré-escolar - tecnologia digital na melhoria dos processos avaliativos. 

 
Metodologia de realização da ação 
 
As sessões presenciais são destinadas: à exploração do DigCompEdu e reflexão sobre a articulação entre as 6 áreas de competência; 
à realização de atividades práticas num ambiente colaborativo, de partilha e de reflexão; à exploração de ferramentas digitais para o 
desenvolvimento de atividades de aprendizagem promotoras da colaboração, comunicação, partilha e avaliação na educação pré-
escolar; à planificação e conceção de atividades a implementar no jardim de infância e à apresentação e partilha dos resultados. 



 

 

Regime de avaliação dos formandos 
 
A avaliação será traduzida numa escala de classificação quantitativa de 1 a 10 valores.  
Os critérios de avaliação serão elaborados de acordo com as orientações da entidade formadora, tendo por base os seguintes itens: 

 Empenho e participação nas sessões; 
 Trabalho escrito individual. 

 
Critérios de seleção dos formandos 
 
1. Os candidatos são ordenados de acordo com as seguintes prioridades: 

1.º Docentes do quadro; 
2.º Docentes contratados. 

2. Os docentes do quadro são ordenados de acordo com a proximidade de mudança de escalão. 
3. Aplicado o critério anterior, dentro de cada prioridade, os candidatos são ordenados por ordem decrescente da respetiva 

graduação profissional. 
 
 

Calendarização 

 

Data Horário N.º Horas 

09-03-2023 (quinta-feira) 17h00min-20h00min 3 

16-03-2023 (quinta-feira) 17h00min-20h00min 3 

23-03-2023 (quinta-feira) 17h00min-20h00min 3 

30-03-2023 (quinta-feira) 17h00min-20h00min 3 

20-04-2023 (quinta-feira) 17h00min-20h00min 3 

27-04-2023 (quinta-feira) 17h00min-20h00min 3 

04-05-2023 (quinta-feira) 17h00min-20h00min 3 

11-05-2023 (quinta-feira) 17h00min-21h00min 4 

Total ............................................................................................................... 25 

 


