
Informação  
Este Curso de Formação destina-se a professores de Espanhol do 3.º Ciclo e do Ensino 
Secundário que exercem funções no sistema educativo português (grupo 350). Também 
serão aceites as inscrições de estudantes e de docentes de outro nível/setor de ensino, 
no caso de haver vagas. O curso está acreditado pelo CCPFC com o registo CCPFC/
ACC-118529/22. 

Face às dinâmicas da sociedade atual, o desenvolvimento pessoal e profissional dos 
indivíduos não pode deixar de integrar a sua inclusão no mundo digital. Assim, na 
contemporaneidade, a existência de uma cultura digital obriga a uma atenção especial 
quanto à introdução das novas tecnologias digitais no âmbito da docência. Atendendo a 
este novo contexto tecnológico, surge esta ação de formação que visa promover a literacia 
e a inclusão digitais para o exercício da prática docente, dando continuidade ao trabalho 
que a APPELE tem desenvolvido nesse sentido.

A presente ação de formação tem como objetivo principal desenvolver e melhorar a 
competência digital dos participantes. Para alcançar este objetivo, o curso baseia-se nos 
documentos de referência The Digital Competence Framework for Citizens DigComp 2.1 
(Comissão Europeia, 2017) com tradução para a língua portuguesa: Quadro Europeu de 
Competência Digital para Cidadãos (Lucas & Moreira, 2018). Tendo em consideração este 
modelo conceptual, o curso orienta-se e é planificado com o objetivo de que o/a formando/a 
alcance e domine a vertente da competência digital referente à “criação de recursos digitais” 
e “avaliação”. Deste modo, pretende-se estimular a literacia digital e promover práticas de 
inovação pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem de Espanhol como Língua 
Estrangeira, tendo como fim último a melhoria dos resultados escolares dos alunos.

 

 

Cronograma

Las tecnologías digitales en la 
enseñanza-aprendizaje de ELE: 
estrategias didácticas y 
evaluación 

Curso de formação de 32h em regime e-
learning: 1.ª edição, de 6 a 30/03/2023

Conteúdos 
O curso é dividido em quatro 
módulos, de 8 horas cada um:

Módulo 1 - Introdução à criação de 
códigos de programação (Genially).

Módulo 2 - Criação de materiais digitais 
através de códigos de programação.

Módulo 3 - Avaliação com ferramentas 
digitais: conceitos básicos.

Módulo 4 - Ferramentas digitais de 
avaliação: entre a automatização e a 
personalização.

Formadores 
Antonio Chenoll Mora 

Tamara Aller Carrera

Inscrições 
Os interessados deverão preencher o 
formulário de inscrição:

https://forms.gle/vDY2n3buZxT4kWGcA

Após a inscrição serão enviadas instruções 
p a r a p r o c e d e r a o p a g a m e n t o 
correspondente. A inscrição só será 
considerada válida após o envio do 
comprovativo para cf.appele@gmail.com.
O curso de formação terá um custo de 40€ 
para os sócios da APPELE, 65€ para novos 
sócios (inclui uma quota anual) e 75€ para 
os não associados. Na seriação dos 
participantes será dada prioridade aos 
associados da APPELE com as quotas em 
dia.

Fonte: https://pixabay.com

1.ª semana
Módulo 1

2.ª semana
Módulo 2

3.ª semana
Módulo 3

4.ª semana
Módulo 4

Sessões 
síncronas: 
3 horas
 
Horário: das 
18:00 às 19:30
 
Datas:
- Segunda-feira, 6 
de março
- Quinta-feira, 9 de 
março

Sessões 
síncronas: 3 
horas
 
Horário: das 
18:00 às 19:30
 
Datas:
- Segunda-feira, 
13 de março
- Quinta-feira, 16 
de março

Sessões 
síncronas: 3 
horas
 
Horário: das 
18:00 às 19:30
 
Datas:
- Segunda-feira, 
20 de março 
- Quinta-feira, 23 
de março

Sessões 
síncronas: 3 
horas
 
Horário: das 
18:00 às 19:30
 
Datas:
- Segunda-feira, 
27 de março
- Quinta-feira, 30 
de março

Sessões 
assíncronas: 5 
horas

Sessões 
assíncronas:  5 
horas

Sessões 
assíncronas: 5 
horas

Sessões 
assíncronas: 5 
horas

Total: 8 horas Total: 8 horas Total: 8 horas Total: 8 horas

Informações adicionais: https://appele.pt/centro-de-formacao/ ou via correio eletrónico: cf.appele@gmail.com

https://appele.pt/centro-de-formacao/
https://forms.gle/vDY2n3buZxT4kWGcA

	Las tecnologías digitales en la enseñanza-aprendizaje de ELE: estrategias didácticas y evaluación
	Curso de formação de 32h em regime e-learning: 1.ª edição, de 6 a 30/03/2023
	Conteúdos
	Formadores
	Inscrições
	Informação
	Este Curso de Formação destina-se a professores de Espanhol do 3.º Ciclo e do Ensino Secundário que exercem funções no sistema educativo português (grupo 350). Também serão aceites as inscrições de estudantes e de docentes de outro nível/setor de ensino, no caso de haver vagas. O curso está acreditado pelo CCPFC com o registo CCPFC/ACC-118529/22.
	Cronograma

