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Introdução 

A Unidade de Inovação Pedagógica e Tecnologias Educativas da U.Porto através do núcleo de Tecnologias Educativas 
(nTE) disponibiliza a partir do ano de 2020 um catálogo de formação que estará disponível em permanência por 
solicitação das Unidades Orgânicas.  
Dada a crescente procura de formação à medida, por grupos de docentes mais restritos e com interesses mais focados, 
o nTE decidiu inovar na forma como apresenta a sua oferta formativa nas áreas de Tecnologias Educativas à comunidade 
académica da U.Porto. 
Organizado por áreas temáticas, o catálogo de formação apresenta um conjunto de ações de formação, com o respetivo 
enquadramento, objetivos de aprendizagem e conteúdos a abordar. 
No catálogo estão identificados pelo nTE os destinatários principais das formações, não obstante, as Unidades 
Orgânicas tem possibilidade de indicar o público alvo para cada ação, mediante os interesses e necessidades internas, e 
que podem ser docentes, investigadores, estudantes ou outros. 
Para ser solicitada uma ação de formação a Unidade Orgânica deve garantir um número mínimo de 8 participantes.  

Este catálogo é apresentado às Unidades Orgânicas que, mediante o preenchimento de um breve formulário, solicitam 
ao núcleo de Tecnologias Educativas as ações que pretendem ver realizadas na sua UO. 

Para além do catálogo de formação permanente o nTE organiza webinars e outras ações de formação presenciais que 
estão incluídos nas ações de formação para docentes promovidas pela Unidade de Inovação Pedagógica e Tecnologias 
Educativas. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9qIkjS8NK0OLr4wFfh2KZldbS27NEz_3nqD6QabFb_nEmog/viewform
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Moodle U.Porto  

Introdução ao Moodle U.Porto  
Esta formação pretende dotar os docentes dos conhecimentos básicos para a utilização da plataforma Moodle U.Porto, 
focando-se na exploração da interface e apresentação dos principais recursos disponíveis. 

Objetivos de aprendizagem 
• Saber o que é a plataforma Moodle U.Porto e de que forma está integrada com o SIGARRA 
• Conhecer a interface 
• Conhecer os principais tipos de recursos 
• Saber gerir recursos com condições de acesso 

Programa 
1. O que é o Moodle U.Porto 
2. Integrações com o SIGARRA 

1. Criação da unidade curricular 
2. Utilizadores 
3. Acesso 
4. Sumários 
5. Ficha da unidade 
6. Pauta 

3. Como se organiza a interface: secções, blocos e iconografia 
4. Configurações da página 
5. Publicação de recursos 
6. Aplicação de condições de acesso aos recursos 

Duração 
3 horas 
 
Formador  
Teresa Correia 

 



Gerir a assiduidade dos estudantes  
Esta formação pretende dotar os docentes dos conhecimentos necessários à criação de uma folha de assiduidade 
digital, que permita assinalar as presenças, faltas, atrasos e justificações de cada estudante. 

Objetivos de aprendizagem
• Saber criar um registo de assiduidade para aula comum ou aula de grupo/turma
• Saber configurar os estados da assiduidade
• Saber registar e consultar a assiduidade dos estudantes  

Programa
1. Criar um registo de assiduidade 

1. Adicionar aulas: comum e de grupo/turma 
2. Configurar estados da assiduidade 

2. Registar a assiduidade 
3. Consultar o relatório de assiduidade dos estudantes (todos ou por grupo/turma) 
4. Exportar o registo de assiduidade 

Duração
3 horas 

Formador
Teresa Correia



Criar inquéritos e referendos 
Esta formação pretende abordar duas ferramentas de interação, disponíveis no Moodle U.Porto, centradas na 
auscultação da opinião dos estudantes e aferição de dados, promovendo assim uma mais diversificada e adequada 
utilização da plataforma. 

Objetivos de aprendizagem
• Saber criar um referendo  
• Saber criar um inquérito, anónimo ou identificado 

Programa
1. Referendo 

1. Cenários de utilização 
2. Criar o referendo 
3. Consultar os resultados 
4. Exportar os resultados 

2. Inquérito 
1. Cenários de utilização 
2. Criar o inquérito 
3. Inserir as questões 
4. Consultar respostas 
5. Análise das respostas (gráficos) 
6. Exportar as respostas  

Duração
3 horas 

Formador
Teresa Correia 



Como fazer peer-assessment no Moodle?  
Esta formação tem como objetivo principal capacitar os docentes dos conhecimentos necessários para a execução de 
avaliação por pares no Moodle U.Porto. As atividades de heteroavaliação valorizam a capacidade de análise dos 
estudantes em relação ao trabalho desenvolvido pelos seus colegas, promovendo igualmente a participação ativa dos 
estudantes no processo de avaliação de desempenho.  
 
Objetivos de aprendizagem  

• Compreender o conceito de avaliação por pares usando a atividade workshop; 
• Identificar as diferentes fases de uma atividade workshop;
• Ser capaz de executar autonomamente uma atividade de peer assessment no Moodle.  

Programa
1. Como fazer uma atividade de Peer-assessment no Moodle. 
2. Configuração da atividade Workshop; 
3. Fases da atividade: Fase de configuração: submissão, revisão, avaliação e terminado. 
4. Grupos e workshop 

Duração 
3h00

Formador
Nuno Regadas 

 



Criar um teste de avaliação  
Esta formação tem como objetivo principal a capacitação dos docentes na utilização da ferramenta de testes existente 
no Moodle U.Porto. Os participantes irão conhecer as diversas funcionalidades disponíveis e as boas práticas que 
aconselhamos no momento de avaliação em computador.

Objetivos de aprendizagem
• Compreender conceitos sobre tipologias de perguntas; 
• Perceber o funcionamento de perguntas e testes; 
• Criar perguntas; 
• Criar testes/exames; 
• Associar perguntas a testes; 
• Criar exceções durante a prova; 
• Consultar resultados; 
• Estatísticas sobre a prova. 

Programa 
Parte I - 3 horas
1. Funcionamento de testes no Moodle; 
2. Introdução às perguntas existentes; 
3. Criação de perguntas; 

 Parte II - 3 horas
4. Criação de testes; 
5. Resultados de testes. 

Duração 
3h00 + 3h00 

Formador 
Hugo Ribeiro



Criar um trabalho de grupo  
Esta formação tem como objetivo dotar os docentes dos conhecimentos básicos para a gestão dos estudantes em 
grupos e posterior configuração de uma entrega de trabalho em grupo. 

Objetivos de aprendizagem
• Saber em que contexto utilizar grupos ou agrupamentos 
• Conhecer as diferentes forma de criação de grupos 
• Saber configurar um trabalho para entrega em grupo 
• Perceber os passos necessários para a avaliação e comentário dos trabalhos de grupo 

Programa 
 Parte I - 3 horas
1. Conceito de grupo e de agrupamento 

1. Turmas SIGARRA 

2. Grupos 

1. Criar manualmente 
2. Criar automaticamente 
3. Com base em auto inscrição dos estudantes: escolha de grupo 

3. Agrupamentos 

1. Criar agrupamento 
2. Associar grupos aos agrupamentos 

 Parte II - 3 horas
4. Trabalhos 

1. Configurar um trabalho para entrega em grupo 
2. Ver as submissões dos grupos 
3. Classificar e comentar os trabalhos de grupos 

Duração
3h00 + 3h00 

Formador
Teresa Correia



Integridade académica 

Oficina Turnitin: análise de relatórios de similaridade 
Esta formação tem como principal objetivo iniciar os docentes na utilização da ferramenta Turnitin, por forma a 
promover uma maior e mais adequada utilização deste software de verificação da originalidade de trabalhos, feedback 
e avaliação. 
Visa também a promoção da integridade académica pela adoção de uma conduta séria e esclarecida dos estudantes, 
servindo a ferramenta para realizar um trabalho formativo na persecução dos objetivos académicos de cada um.

Objetivos de aprendizagem
• A integridade académica na U.Porto: documentos e diretrizes; 
• O software Turnitin e as suas principais funcionalidades; 
•  Aceder ao Turnitin, criar e configurar um trabalho; 
• Ler e interpretar o relatório de originalidade. 

Programa
1. Princípios de integridade académica na U.Porto 
2. O que é o Turnitin? 
3.  Para que serve? 
4. Como se acede? 
5. Como se usa? 
6.  Como se consulta o relatório de originalidade? 

Duração 
3h00 

Formador 
Isabel Martins



Oficina Turnitin: feedback e avaliação de trabalho escrito 
Esta formação tem como principal objetivo conhecer as funcionalidades de feedback e avaliação de trabalhos 
disponíveis na ferramenta Turnitin. Além do relatório de originalidade dos trabalhos, os Professores podem comentar os 
trabalhos dos estudantes e criar e aplicar grelhas de avaliação aos mesmos. 

Objetivos de aprendizagem
• Inserir comentários de diferentes tipologias nos trabalhos dos estudantes; 
• Criar e aplicar grelhas de avaliação a trabalhos. 

Programa
1. Feedback no trabalho escrito: 

1. Inserir comentários de texto e voz nos trabalhos; 
2. Criar e usar quickmarks 
3. Guardar e reutilizar quickmarks 

2. Criar e aplicar rubricas/grelhas de avaliação: 

1. Definir critérios e escalas de avaliação 
2. Associar uma grelha de avaliação a um trabalho 
3. Exemplos de grelhas de avaliação 
4. Aplicar grelhas de avaliação a um trabalho 

Duração 
3h00 

Formador
Isabel Martins



Instrumentos para a promoção da integridade académica   
Nesta formação serão dados a conhecer um conjunto de instrumentos disponíveis na Universidade e que podem ser 
usados para a promoção dos valores e práticas de integridade académica. 

Objetivo de aprendizagem
Identificar um conjunto de instrumentos de natureza diversa que contribuem para o desenvolvimento e promoção da 
integridade académica.

Programa
1. Instrumentos éticos e reguladores: 

1.  Valores e práticas de integridade académica 
2.  Códigos e comissões de ética  
3.  Regulamentos e políticas institucionais 

2. Instrumentos formativos e informativos: 

1.  Recursos informacionais da Universidade 
2.  Aquisição de competências informacionais 
3.  Ferramentas de apoio pedagógico 

3. Instrumentos tecnológicos de prevenção 

1.  Software Turnitin  
2.  Gestores de referências 
3.  Outras tecnologias educativas  

Duração 
3h00

Formador 
Isabel Ventura



Multimédia e produção audiovisual 

Elaboração de guiões para produção de vídeo  
Esta formação tem por objetivo familiarizar os participantes com noções básicas associadas à construção de guiões para 
vídeo educativo. Os participantes terão com os conhecimentos necessários para abordar a planificação e a execução de 
conteúdos vídeo no apoio ao processo pedagógico.

Objetivos de aprendizagem
• Compreender os contextos de utilização do vídeo; 
• Identificar os diferentes passos na preparação de um guião; 
• Produzir um guião para um vídeo educativo. 

Programa 
1. Definição do contexto de utilização: 

1. Público-alvo; 
2. Definição do tema; 
3. Cenários de utilização; 
4. Objetivos de aprendizagem.  

2. Preparação de um guião:  

1. Planificação; 
2. Tecnologias de apoio; 
3. Diferentes modelos de guião; 
4. Documentos técnicos de planificação. 

3. Construção de um guião para vídeo. 

Duração 
3h00

Formador
Nuno Regadas
Duarte Ferreira



Vídeo em contexto educativo com Panopto  
Esta formação tem como principal objetivo apresentar e discutir a importância do vídeo no processo pedagógico. 
Durante o curso serão mostrados exemplos de utilização de vídeo em contexto educativo, sendo ao mesmo tempo 
destacados os cuidados a ter na produção. No final, os formandos deverão conhecer o processo de criação de vídeos 
com o Panopto, quando utilizar e como o fazer de forma eficaz.
  
Objetivos de aprendizagem

• Compreender a evolução do vídeo em educação; 
• Identificar as principais tipologias de vídeo educativo; 
• Dominar as boas práticas na produção de vídeo educativo; 
• Conhecer os passos a dar para efetuar uma gravação com o Panopto.  

Programa
1. O papel do vídeo na educação – a importância crescente deste meio; 
2. Os diferentes tipos de vídeo educativo, em sala de aula e fora desta; 
3. Vídeos gravados por estudantes? 
4. Como começar a gravar com o Panopto. 

Duração 
3h00

Formador
Nuno Regadas



Oficina vídeo: Gravação com Panopto 
Esta formação destina-se a não utilizadores do Panopto que pretendam começar a gravar conteúdos. Serão 
apresentados cenários de utilização e, no final, os formandos deverão compreender o processo de utilização da 
ferramenta Panopto e como operacionalizar uma gravação. 
 
Objetivos de aprendizagem

• Identificar as principais funcionalidades da ferramenta Panopto; 
• Reconhecer e aplicar as técnicas corretas para produzir uma gravação com a ferramenta. 

Programa
1. Introdução ao Panopto; 
2. Moodle e Panopto; 
3. Apresentação da interface; 
4. O gravador Panopto. 

Duração 
2h00

Formador
Nuno Regadas

Oficina vídeo: Edição com Panopto  
Esta formação destina-se a utilizadores do Panopto que pretendam conhecer e melhorar a edição dos vídeos que 
gravam. No final, os formandos deverão estar familiarizados com as várias ferramentas disponíveis e optar pelas mais 
indicadas, dominando o corte, inserção de questões, alteração de índice, alteração de slides powerpoint, entre outros.
 
Objetivos de aprendizagem

• Conhecer o editor Panopto; 
• Executar atividades de edição em vídeos previamente gravados. 

Programa
1. O editor Panopto (panorama geral); 
2. Ferramenta de corte e seleção; 
3. Adicionar fontes primárias ou secundárias; 
4. Adicionar questões; 
5. Alterar índice; 
6. Trocar slides powerpoint. 

Duração 
2h00

Pré-requisito
Ser utilizador do Panopto e ter um ou mais vídeos na plataforma.

Formador
Nuno Regadas



Vídeo no contexto educativo: como falar para as câmaras?  
Nesta ação de formação será explorada a relação de um docente com a câmara de vídeo em exercício pedagógico. 
Fundamentalmente, pretende-se dotar os docentes de capacidades de comunicação em situações de gravação de 
vídeo, para potenciar a formação a distância ou diversificar o tipo de conteúdo educativo nas atividades letivas 
quotidianas.
 
Objetivos de aprendizagem

• Treinar a oralidade e a capacidade de comunicação;
• Capacitar os formandos para falar em frente a uma câmara no contexto de vídeo educativo – exercício prático.

Programa
1. Exercício prático de relaxamento vocal; 
2. Gravação de exercício prático individual  em estúdio de TV;
3. Módulo teórico-prático (linguagem corporal; atitude; voz); 
4. Avaliação do exercício prático em grupo;

Duração 
3h30

Formador
Pedro Pacheco



Educação a distância 

Desenhar um curso a distância no AcademiaUP  
Esta formação tem como principal objetivo dotar os docentes dos conhecimentos e ferramentas necessárias à criação 
de cursos de formação e/ou unidades curriculares em formato de e/b-learning. 
Para assegurar que cada plano de formação a distância se apresente bem estruturado do ponto de vista pedagógico, 
antes da produção de qualquer conteúdo deve ter-se em consideração fatores determinantes, tais como: estrutura, 
esforço e investimento de tempo, duração e desenho pedagógico.

Objetivos de aprendizagem
• Planificar um curso para educação a distância; 
• Analisar e preencher um guião de planificação de conteúdos; 
• Preparar conteúdos e atividades para um modelo de formação a distância 

Programa
Módulo 1.  Planificar um curso para educação a distância
1. Produção de um curso/UC em formato e/b-learning: noções gerais 
2. Guião de planificação de UC: 
• estrutura da UC 
• índice de conteúdos 
• divisão da UC em semanas/módulos 
• avaliação 
• recursos e atividades 
• vídeo de apresentação da UC + guião de preparação  

Módulo 2. Construção de módulo de conteúdo semanal: guidelines
• Tema da semana  
• Objetivos de aprendizagem 
• Resultados de aprendizagem 
• Conteúdos programáticos/recursos educativos e atividades  

Módulo 3. Modelo de interação / comunicação (ferramentas síncronas e assíncronas)

Duração 
3h00 

Formadores 
Isabel Martins 
Nuno Regadas



Tutoria on-line 
Pretende-se com esta formação desenvolver o conhecimento dos formandos sobre aprendizagem e tutoria on-line e 
fornecer ferramentas, exemplos e ideias úteis no seu trabalho enquanto tutores on-line.  
 
Objetivos de aprendizagem

• Identificar as diferenças entre e-learning, blended-learning e ensino presencial; 
• Familiarizar-se com o ensino e a tutoria on-line; 
• Compreender os papéis e as responsabilidades dos tutores e estudantes online; 
• Desenvolver competências técnicas no uso das TIC aplicadas à tutoria on-line.  

Programa
1. A tutoria e o papel do tutor 
2. Fases do processo de tutoria: planificação e implementação 
3. Estratégias didáticas na tutoria 
4. Técnicas de dinamização e motivação em atividades colaborativas 
5. Competências de comunicação 

Duração
2h00

Formadores 
Isabel Martins
Margarida Amaral



Abordagens pedagógicas com tecnologias educativas

Repensar a UC com recurso a tecnologias educativas  
Nesta formação serão exploradas abordagens da plataforma Moodle U.Porto. Pretende-se realizar o exercício de análise 
das práticas pedagógicas em sala de aula e apresentar ferramentas que possam potenciar/complementar a sua 
utilização.

Objetivos de aprendizagem
• Refletir sobre práticas pedagógicas presenciais; 
• Apresentar as diferentes ferramentas essenciais às práticas pedagógicas mais comuns. 

Programa
1. Apresentação das diferentes soluções disponibilizadas pelas Tecnologias educativas; 
2. Análise de cenários ; 
3. Apresentação de sugestões para implementação das ferramentas. 

Duração
2h00

Formadores 
Margarida Amaral
Isabel Martins

Refletir a avaliação formativa e sumativa  
Esta formação pretende identificar algumas ferramentas disponíveis no universo da plataforma Moodle U.Porto que 
podem responder às práticas de avaliação formativa e sumativa no processo de ensino-aprendizagem.

Objetivos de aprendizagem
• Refletir sobre o processo de Avaliação 
• Consolidar os conceitos de Avaliação Formativa e Avaliação Formativa 
• Identificar as soluções tecnológicas disponíveis 

Programa
1. Avaliação Formativa vs Avaliação Sumativa 
2. O ciclo avaliativo 
3. Apresentação de cenários de utilização 
4. Reflexão e discussão  

Duração
2 horas 

Formadores
Hugo Ribeiro
Teresa Correia



Flipped Classroom 
A sala de aula invertida é um modelo que cruza tecnologia com metodologia de ensino, uma vez que concentra no 
momento virtual o que é informação básica e teórica e no presencial, em sala de aula, atividades de interação, criativas e 
supervisionadas pelo Professor. Nesta formação, o docente terá contacto com alguns exemplos de aplicação de aula 
invertida e deverá ser capaz de aplicar este modelo na sua unidade curricular.

Objetivos de aprendizagem
• Apropriar-se do conceito de sala de aula invertida 
• Conhecer o modelo subjacente ao conceito e suas implicações 
• Valorizar o tempo em sala de aula 
• Converter aulas teóricas em aulas invertidas 

Programa
1. Definição do conceito 
2. Como funciona a sala de aula invertida 
3. Planificação e integração 
4. Metodologias ativas 
5. Dicas para inverter a sala de aula 

Duração
2h00 
Formador
Nuno Regadas 
Isabel Martins 



Acessibilidade

Acessibilidade em sala de aula  
Neste curso serão apresentadas as principais questões envolvidas na acessibilidade em sala de aula. Pretende-se com 
este curso dotar os participantes de alguns conhecimentos iniciais sobre acessibilidade na sala de aula e desmistificar 
alguns conceitos e ideias pré-formadas. No final, o formando deverá estar capacitado de quais as principais dificuldades 
enfrentadas pelos estudantes com necessidades educativas especiais e conhecer os agentes que podem auxiliar no 
processo de inclusão.

Objetivos de aprendizagem
• Compreender a temática da inclusão; 
• Reconhecer as agentes envolvidos e as equipas de apoio; 
• Aplicar as técnicas corretas para promover a inclusão em sala de aula; 
• Valorizar a inclusão no desenvolvimento de materiais de apoio. 

Programa
1. Introdução às questões de Acessibilidade 
2. O Estudante com Necessidades Educativas Especiais na U.Porto 
3. Deficiência Visual 
4. Deficiência Auditiva 
5. Deficiência Motora 
6. Outros casos: dificuldades de aprendizagem 

Duração
3h

Formador
Nuno Regadas
António Silva (Núcleo de Apoio à Inclusão)

 



Criação de documentos digitais acessíveis 
No final do curso, os formandos deverão conhecer as problemáticas, métodos e técnicas inerentes à produção de 
documentos digitais acessíveis no contexto educativo. Serão capazes de produzir documentos digitais em word, 
powerpoint e PDF, aplicando as técnicas mais corretas e inclusivas. Será abordada a problemática da acessibilidade em 
vídeos e áudio.

Objetivos de aprendizagem
• Identificar processos de trabalho errados e não inclusivos; 
• Compreender e valorizar as boas práticas de produção; 
• Executar as corretas técnicas de produção de documentos digitais acessíveis. 

Programa
1. Acessibilidade em ensino mediado por tecnologia (b-learning/e-learning) 
2. Word; 
3. PPT; 
4. PDF; 
5. Introdução à acessibilidade de conteúdos vídeo e áudio.  

Duração
3h

Formador
Nuno Regadas
Núcleo de Apoio à inclusão (Consultor externo)
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