
DIGITAL CLASSROOM: USING ICT IN EDUCATION 
- SALA DE AULA DIGITAL: O USO DAS TIC NA EDUCAÇÃO -

Melhorar as competências digitais com recurso a novas
tecnologias, aplicativos, softwares e ferramentas digitais.
Aplicar metodologias inovadoras no processo de ensino e
aprendizagem, para aumentar a motivação e participação dos
alunos.
Desenhar e desenvolver projetos de ensino concretos (conteúdos
multimédia e recursos digitais) para serem aplicados em sala de
aula.
Fomentar a colaboração, a parceria e a troca de experiências e
ideias entre escolas europeias, professores e profissionais da
escola.
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Destinatários:
Todos os professores dos vários níveis de ensino do
Agrupamento (Pré-escolar, Ensino Básico e Secundário)

Local:
Helsínquia, Finlândia

Data:
19 a 25 de julho de 2021

Modalidade:
Curso estruturado

I N TERESSADO  NESTE  CURSO ?  CONTACTE -NOS !

ERASMUSAET@ANESBANDARRA .NET

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESTE CURSO VISITE O SITE: 

HTTPS://WWW.SCHOOLEDUCATIONGATEWAY.EU/EN/PUB/TEACHER

_ACADEMY/CATALOGUE/RESULTS.CFM



Num mundo em rápida mudança, cada vez mais digitalizado e à distância

de um clique, como deverá ser a educação? Que fazer, para que se

acompanhe e antecipe essa mudança?

Tendo em conta este cenário, é preciso, para além da utilização

instrumental das tecnologias, desenvolver ideias educacionais e

práticas pedagógicas dirigidas para as mudanças culturais e para um

mundo dominado, cada vez mais, pelas tecnologias e em rápida

mudança. Para assegurar a coerência, dinamismo e sentido estratégico

da ação é desejável que se ultrapassem as questões menores do uso

instrumental das tecnologias na educação e se parta para projetos

ambiciosos de uma educação mais alargada, sustentável, duradoura,

transformativa e cidadã que convoque as tecnologias na medida exata

em que elas fazem parte do mundo de hoje. 

Uma educação certamente com 𝑇𝐼𝐶, mas uma educação muito para além

das 𝑇𝐼𝐶. Uma educação para um futuro ao nosso alcance.

Este curso centra-se nas mudanças e nos desafios que as escolas

enfrentam e para os quais os professores devem estar preparados

com abordagens pedagógicas mais centradas nas necessidades

sociais e académicas de cada aluno. Preparar as nossas crianças e

jovens para o futuro requer a aquisição de competências

específicas para trabalhar com um mundo mais digitalizado, com

recurso a uma aprendizagem assistida por novas tecnologias. Mais

do que apenas aprender sobre a tecnologia e o que ela pode

fazer, os professores usarão a tecnologia para criar suas próprias

aulas envolventes e os seus próprios projetos de sala de aula.

E
R

A
S
M

U
S
+

A
çã

o
-C

ha
ve

 1

DIGITAL CLASSROOM: USING ICT IN EDUCATION
- SALA DE AULA DIGITAL: O USO DAS TIC NA EDUCAÇÃO -

Este curso explorará ideias e abordagens inspiradoras tais como...

Aplicativos e ferramentas web

Comunidades de aprendizagem online

Aprendizagens personalizadas Educação a distância

Sala de Aula digital 

e-games 


