
  

 

 

 

 
A41- “ Mobile learning nas lideranças educacionais do século XXI” 

 

 

Fundamentação da ação de formação: 

A escola é um espaço excepcional para aquisição de novos conhecimentos e oportunidades de 

sucesso. É um lugar de desafios e de mudanças para adaptação a novas realidades. É também o 

local privilegiado para despertar o enorme potencial que reside em cada um dos alunos. 

Os alunos de hoje estão cada vez mais envolvidos com os seus dispositivos móveis para colaborar 

com os colegas, aceder a conteúdo digital de apoio aos estudos e a personalizar as suas experiências 

de aprendizagem. Através dos seus smartphones e tablets estão sempre conectados, o que lhes 

proporciona uma porta de entrada ubíqua para um novo ecossistema de aprendizagem e informação, 

de contacto com peritos e de experiências inovadoras. 

Alguns líderes educacionais estão já a descobrir oportunidades para potenciar os dispositivos 

móveis, que os alunos levam para a escola, como ferramentas de aprendizagem e querem entender o 

poder desses dispositivos para transformar o processo de ensino e aprendizagem na era pós-PC.  

Segundo o relatório Project Tomorrow (2014), diretores de escolas, que já entraram na era digital, 

acreditam que o uso de dispositivos móveis na sala de aula tem um impacto significativo no 

desempenho académico dos alunos. 

Outros dirigentes escolares hesitam em implementar um programa de mobile learning nas suas 

escolas por falta de conhecimento sobre como começar e quais os obstáculos a evitar. 

A aprendizagem apoiada por dispositivos móveis está a crescer exponencialmente, mas é preciso 

identificar as estratégias que dificultam ou auxiliam a sua generalização. Neste sentido é crucial que 

as lideranças educativas conheçam os passos a dar para implementar um programa de aprendizagem 

apoiada por tecnologias móveis. 

Esta formação pretende ajudar as lideranças escolares a ultrapassar barreiras à integração de novos 

modelos pedagógicos, como o mobile learning, e a desenvolver, implementar e gerir políticas de 

utilização eficaz dos dispositivos que os alunos levam para a escola, para melhorar a aprendizagem 

e promover o sucesso educativo. 

Os dispositivos móveis oferecem um novo paradigma de sala de aula. Os alunos estão mais 

envolvidos na aprendizagem, o processo de aprendizagem é altamente personalizado e estende-se 

para além da sala de aula. Os alunos desenvolvem habilidades importantes para a carreira, como o 

pensamento crítico, o trabalho de equipa, utilizando ferramentas e recursos do mundo real. 

É urgente que os líderes educacionais consigam superar barreiras e implementar práticas inovadoras 

capazes de transformar a educação e preparar os alunos com competências necessárias para terem 

sucesso no século XXI. 

 

Objetivos da ação de formação: 

- Adquirir familiaridade e experiência prática com dispositivos móveis para compreensão do seu 

uso como ferramentas de aprendizagem;  

- abertura a novas perspetivas de utilização de tecnologias móveis e apps, usando-as na produção 

de materiais educativos inovadores, criativos, motivadores e adaptados ao projeto educativo da 

instituição de ensino; 

- estímulo a estratégias pedagógicas promotoras de metodologias inovadoras e mudança de 

práticas através da integração de dispositivos móveis e apps em contextos de aprendizagem, em 

geral; 

- apoiar as escolas e as estruturas de liderança de top e intermédias na criação de condições para 

integração adequada de dispositivos móveis e ferramentas Web 2.0 móvel nas práticas educativas; 



  

 

 

 

- estabelecer novos vínculos sociais para partilha de informação relevante, novos conhecimentos, 

recursos inovadores e ferramentas emergentes; 

- traduzir os benefícios da tecnologia em reais mudanças de práticas educacionais e aumento 

significativo da qualidade e eficiência da educação;  

- aprender a implementar experiências de mobile learning através do aproveitamento dos 

dispositivos móveis dos alunos; 

- criar um plano para potenciar experiências de mobile learning nas práticas educativas das 

escolas. 

 

Conteúdos da ação de formação: 

Sessão 1: Contextualização do uso de tecnologias móveis na educação  

 (Teórico-prática) 

- Contextualização e reflexão sobre estudos na área mobile learning.  

- Apresentação de contextos de aprendizagem mediados por tecnologias móveis, para compreender 

como as tecnologias móveis podem ser usados como ferramentas de ensino e aprendizagem.  

Sessão 2: Tablets e smartphones como ferramentas de apoio ao processo educativo 

 (Prática) 

- Exploração dos comandos básicos de navegação e configuração.  

- Apps nativas e híbridas.  

Sessão 3: Gestão de ambientes de aprendizagem mediados por dispositivos móveis e criação de 

atividades interativas  

 (Prática) 

- Criar ambientes de aprendizagem através de suites de produtividade (Google Drive e One Drive).  

- Explorar sistemas de resposta imediata (Kahoot e GosoapBox); 

Sessão 4: Criação e publicação de uma Webquest para potenciar dispositivos móveis 

 (Prática) 

 - Aprender a desenvolver e partilhar sessões, através de uma Webquest, usando editores de 

websites optimizados para dispositivos móveis (Wix, Webnode. Google Sites).  

Sessão 5: Conclusão dos trabalhos  

 (Teórica) 

- Apresentação e discussão dos trabalhos; 

- Avaliação do curso de formação. 

 

 

Regime de avaliação dos formandos na ação de formação: 

Regime de avaliação dos formandos 

Na avaliação dos formandos será utilizada a avaliação quantitativa, cuja escala compreende o 

intervalo de 1 a 10. 

Cada formando elaborará um portfólio digital onde registará todo o processo de formação 

desenvolvido nesta Oficina de Formação. 

Avaliação da oficina - serão apresentados e discutidos os projectos finais relativos aos recursos 

educativos construídos e testados. 

 


