
 
 
 
Centro de Formação da Associação de Escolas de Sintra 

 

Dispositivos móveis na sala de aula 
 

 
 

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

“Resolução do Conselho de Ministros 23/2016”. 

 

Local: Sala de Formação do CFAES, na Escola Secundária de Mem Martins 
 

Formador: Carlos Pinheiro  
 

Calendarização:  
   Fevereiro - dias: 1, 8, 15, 22 (18h30m-21h30m); 
   Março – dias: 1, 8, (18h30m-21h30m) e 15 (18h30m-22h30m); 
   Abril – 12, 19, 26 (18h30m-21h30m);     
   Maio – 3 (18h30m-21h30m), 10, 17 (18h30m-22h30m), 
                 19 (9h00m-13h00m), 24 (18h30m às 22h30m). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Centro de Formação da Associação de Escolas de Sintra 
 
Dispositivos móveis na sala de aula 
 

Registo: CCPFC/ACC- CCPFC/ACC-91250/17, Nº Créditos: 2, 50h 

Modalidade: Curso de Formação 

Destinado a: Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico, Secundário 

e Educação Especial 

Formador: Carlos Pinheiro 
 

Entre as novas formas de aprendizagem potenciadas pela tecnologia, a utilização de 

dispositivos móveis tem sido a que tem revelado maiores potencialidades e aquela que 

diferentes estudos apontam como a que maior impacto poderá ter na educação, tendo em 

vista a sua adaptação aos desafios do século XXI.  

Um volume crescente de evidências sugere que os dispositivos móveis, presentes em 

todos os lugares – especialmente smartphones e, mais recentemente, tablets – são 

utilizados por alunos e educadores em todo o mundo para aceder à informação, 

racionalizar e simplificar a administração, além de facilitar a aprendizagem de maneiras 

novas e inovadoras. 
 

Objetivos: 

- Promover a reflexão e o debate sobre as mudanças que vêm registando nos sistemas 

de acesso, de produção e de utilização da informação, enquadrando-os nas novas 

exigências e nos novos desafios da educação. 

- Perspetivar o desenvolvimento e articulação curricular com recurso à integração de 

tecnologias móveis, de forma a criar e desenvolver novos serviços e novos ambientes de 

aprendizagem, dotando os formandos de competências e conhecimentos práticos. 

- Avaliar, selecionar e utilizar aplicações para potenciar o papel das tecnologias móveis no 

apoio ao processo de ensino e aprendizagem. 

- Desenvolver práticas de formação/trabalho colaborativo a nível de Escola/Agrupamento 

e a nível local, envolvendo o Centro de Formação e outras entidades. 

- Planificar, produzir e disponibilizar conteúdos com e para tecnologias móveis. 

- Contribuir para a autonomia dos professores e educadores na utilização de aplicações 

educativas para dispositivos móveis.  

- Capacitar os professores para a elaboração de cenários de aprendizagem recorrendo a 

tablets e outros dispositivos móveis. 

 


