
 
 

 

 
 

Ferramentas digitais: PowerPoint - Canivete suíço  

Nesta ação vamos dar a conhecer as múltiplas funcionalidades do PowerPoint, uma 
aplicação que serve para fazer muito mais do que aquilo para o que inicialmente foi 
concebida, i.e. a criação de apresentações.  
 
Falaremos de edição de imagem, editor de vídeos, produção de cartazes, .GIF’s 
animados, jogos e um sem número de outras funcionalidades. Esta aplicação pode 
tornar-se numa ferramenta essencial para o trabalho em sala de aula ou em projetos 
dos Clubes de Ciência. 
 

Modalidade: 

Ação de curta duração de 3h (online) 

 

Destinatários: 

Destina-se a professores do 2.º, 3.º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário. 

 

Estrutura: 

Esta ação de curta duração tem uma duração de 3 horas, online. 

 

Calendarização: 

21 de Abril das 17h às 20h 

• Número máximo de formandos: 30 | Número mínimo de formandos: 10  

 

Objectivos: 

• Dar a conhecer ferramentas e recursos digitais e tecnológicos de interesse científico 

e pedagógico  

• Fomentar o desenvolvimento de projetos devidamente elaborados  

• Incentivar a partilha de trabalhos entre os professores 

• Dotar os professores de exemplos já experimentados em sala de aula e que possam 

ser replicados de uma forma fácil e eficiente sem prejuízo de outras práticas letivas 

 

Metodologia: 

A aposta de novas metodologias diferenciadas na sala de aula é essencial para fazer 

face às diferentes necessidades das várias disciplinas, independentemente do nível 

de ensino a que se destinam. 

 



 
 

 

 

Serão propostos vários recursos que se integrem nesta ferramenta e que podem ser 

desenvolvidas com os alunos em contexto de sala de aula com base de metodologia 

de Inquiry-Based-Learning, de acordo quer com o nível etário dos alunos quer com as 

temáticas lecionadas. 

 

Formadores: 

Adelina Machado 

Ondina Espírito Santo 

 

Avaliação: 

O processo de avaliação irá incidir sobre a produção de um relatório escrito (máximo 

uma folha A4) contendo uma reflexão crítica sobre a relevância da sessão de formação 

para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Adicionalmente será requerido o 

preenchimento de uma ficha de avaliação da acção de formação.  

 


