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As 30 horas de curso tiveram 
uma vertente teórica e 
prática.
Fizeram-se aprendizagens:
- No domínio da língua 
inglesa;
- Plataformas/ ferramentas 
digitais;
- Formas de melhorar o 
relacionamento interpessoal 
e a comunicação entre 
docentes e alunos. 



Plataformas
Ferramentas
digitais

https://www.edmodo.com
Plataforma de partilha/comunicação de informação.

https://www.pblworks.org/
A Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) é um método de
ensino no qual os alunos aprendem envolvendo-se
ativamente em projetos do mundo real e pessoalmente
significativos.
Como fazer com que o aluno veja/sinta/perceba a relevância
do projeto?
Métodos que os estudantes ganham conhecimento e
habilidades para trabalhar num tópico específico.

https://blabberize.com/frontpage
Blabberize: utilização da boca de uma animal para falar.

https://www.edmodo.com/
https://www.pblworks.org/
https://blabberize.com/frontpage


Plataformas
Ferramentas
digitais

https://redmenta.com/en
Plataforma criadora de “worksheets” que integra desafios de
criatividade, pensamento analítico, resolução de problemas e
habilidades de comunicação nas suas tarefas e avaliações
diárias.

https://www.liveworksheets.com
Permite transformar as tradicionais folhas imprimíveis (doc,
pdf, jpg...) em exercícios online interativos com autocorreção,
que chamamos de "folhas interativas".

https://www.educaplay.com/
Jogos interativos disponíveis para várias disciplinas.

https://redmenta.com/en
https://www.liveworksheets.com/
https://www.educaplay.com/


Plataformas
Ferramentas
digitais

https://l-www.voki.com/
Banda desenhada (Falante - voz do autor)
VOKI HANGOUTS
A VOZ DA APRENDIZAGEM SOCIAL
Social e intuitivo, envolvente e colaborativo, motivador e
divertido, seguro e protegido.

https://screencast-o-matic.com/
Plataforma vídeo.

https://edpuzzle.com
Aplicativo de sala de aula lúdico, que permite o envolvimento
eficaz e avaliações instantâneas.

https://l-www.voki.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://edpuzzle.com/


Plataformas
Ferramentas
digitais

https://www.socrative.com/
Socrative - Quizzes
Aplicativo de sala de aula lúdico, que contribui envolvimento
eficaz e avaliações instantâneas.

https://www.studystack.com/
Study stacks – Palavras cruzadas
Flashcards gratuitos compartilhados por alunos e professores

https://www.socrative.com/
https://www.studystack.com/


BULLYING E 
CYBERBULLYING

• Dinâmicas diversas.
• Inteligência emocional.
• (Des)inibição.
• Medidas para prevenção e gestão de conflitos na escola.
• Boas práticas (boa atmosfera de sala de aula, mediadores de

conflito, protocolos, tarefas demindfulness e emotional work).



Vídeo 
FACING 
BULLYING: 
GRITFIS

https://www.youtube.com/watch?v=rDs0aEzhCzs

https://www.youtube.com/watch?v=rDs0aEzhCzs


Plataforma 
digital

https://www.commonsense.org/education

https://www.commonsense.org/education


Algumas evidências…



Momentos culturais…



Momentos culturais…



Momentos culturais…
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