
 
 
 
Centro de Formação da Associação de Escolas de Sintra 

 

As ferramentas Google no 
desenvolvimento de novos contextos 

de aprendizagem. 

 

 
 

Formação no âmbito do Programa Nacional de Sucesso Escolar (PNPSE),  

“Resolução do Conselho de Ministros 23/2016”. 

 

Local: Escola Secundária de Santa Maria -  Sala 9.06 
 

Formador: Nuno Ratão  
 

Calendarização:  
Outubro: 9, 16, 23, 30 (18:30-21:30); 
Novembro: 6, 13 (18:30-21:30), 20 e 27 (18:30-22:00). 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Centro de Formação da Associação de Escolas de Sintra 
 

As ferramentas Google no desenvolvimento de novos contextos de aprendizagem 

 

Registo: CCPFC/ACC-90477/17, Nº Créditos: 1, 25h 

Modalidade: Curso de Formação 

Destinado a: Educadores de Infância, professores dos ensinos básico, secundário e educação 

especial 

Área de formação: - Código: B        Designação: Prática pedagógica e didática na docência, 

designadamente a formação no domínio da organização e gestão da sala de aula.  

Formador: Nuno Ratão  

 “... 

Numa sociedade em que as tecnologias de informação estão presentes no dia a dia de cada 

cidadão, é imprescindível o domínio de ferramentas informáticas que servem de suporte ao 

professor no desenvolvimento das tarefas educacionais e administrativas. 

As Google Applications for Education (GApE), são ferramentas que suportam as diversas 

necessidades do professor, seja na gestão das tarefas administrativas enquanto professor, seja 

no desenvolvimento dos recursos pedagógicos para aplicação em contexto de sala de aula, seja 

no trabalho colaborativo que o professor desenvolve com os seus pares, seja no trabalho que os 

alunos desenvolvem colaborativamente com os seus pares em contexto de sala de aula. 

Hoje a disponibilidade total dos materiais desenvolvidos em qualquer sistema operativo ou 

plataforma são fundamentais para potenciar o desenvolvimento de trabalho colaborativo entre 

pares, e aqui as GApE assumem um papel fundamental. 

 

Objetivos : 

 

. Desenvolver competências que permitam aos formandos tirar o melhor partido das TIC no 

desenvolvimento de tarefas pedagógicas e administrativas ;   

. Motivar para a utilização de ferramentas GApE, explorando algumas das suas potencialidades na 

produção de materiais; 

. Promover nos formandos o desenvolvimento de competências na utilização de ferramentas 

colaborativas; 

. Apresentação de casos de aplicação de ferramentas colaborativas em contexto de educação; 

. Promover o trabalho colaborativo entre pares; 

 . Proporcionar momentos de reflexão em torno das ferramentas GAPE em contexto de educação 

encontrando soluções mais adequadas aos ambientes de aprendizagem.” 

 


