
Atividades Formação Projetos

•	Curso	acreditado	“Ferramentas	Web	2.0”
•	Oficina	acreditada	“As	TIC	no	ensino	e	as	

TIC	na	aprendizagem”
•	Sessões	práticas	(workshops)	-	Construção	co-

laborativa	de	documentos;	Produção	de	vídeo;	Edu-
car	para	as	redes	sociais;	A	robótica	educativa	e	as	
NEEs;	Construção	de	blogues	educativos;	Utilização	
de	Quadros	Brancos	Interativos	nas	aulas;	Apresen-
tações	 dinâmicas	 com	o	Prezi;	Webquests	 em	con-
texto	de	sala	de	aula;	Apresentações	dinâmicas	em	
formato	 PechaKucha;	 Construção	 de	 formulários	
Web;	 Construção	 de	 páginas	Web;	 Construção	 de	
exercícios	 interativos	 digitais;	 Realidade	 aumenta-
da	 em	dispositivos	móveis;	A	 1.ª	 vez	 no	Moodle	 2;	
Moodle	2:	ferramentas	de	avaliação;	Moodle	2:	fer-
ramentas	de	colaboração;	Trabalho	prático	no	âm-
bito	do	Projeto	eTwinning;	Robótica	educativa	com	
Arduino.

A nossa formação é fortemente apoiada on-line no 
moodle.educom.pt onde se pode encontrar mais in-
formação sobre a nossa oferta formativa (formação 
acreditada e formação de curta duração):

Damos apoio e participamos ativamente em vári-
os projetos na área das TIC:
•	EDULABs
•	Seguranet
•	Metas	Curriculares	TIC
•	eTwinning
•	Creative	Classrooms	Lab

Dinamizamos sessões em escolas sobre utiliza-
ção educativa das tecnologias. O público alvo é 
formado por professores, alunos, encarregados 
de educação e outros elementos da comunidade 
educativa.

Participamos em congressos e organizamos en-
contros de professores sobre partilha de boas 
práticas de integração das TIC na educação.

Somos responsáveis pelo projeto editorial EFT - 
Educação, Formação & Tecnologias, eft.educom.
pt que visa a divulgação de trabalhos de investi-
gação científica e de reflexão, relacionados com a 
utilização e integração das TIC na Educação e na 
Formação.

INTERNET SEGURA



Partilha de práticas 
debate de ideias e reflexão sobre 
as TIC em contextos educativos

4 de julho 

Faro
Monte da Caparica

Braga
Aveiro
Santarém
Setúbal
Évora

Sessões plenárias ligadas 
em rede de videoconferência

sexta-feira

Informações e inscrições: www.ticportugal.educom.pt/2014

Parcerias:

Apoios:

Direcção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares 
Direcção de Serviços da 
Região Algarve

Centros de Competência TIC: 
EDUCOM 
ESE de Santarém
ESE de Setúbal 
Universidade do Minho 
Universidade de Aveiro
Universidade de Évora

Encontro	de	Professores	sobre	Utilização	Educativa	das	TIC

TIC@Portugal’14
uma iniciativa

UMA 
ASSOCIAÇÃO 

PARA INOVAR EM 
EDUCAÇÃO COM 
COMPUTADORES 

E INTERNET 

A/C de SCTEF - DCSA - EdifícioVII,
Faculdade de Ciências e Tecnologia - Universidade 
Nova de Lisboa,  Campus de Caparica
2829-516 Monte de Caparica
Portugal

educom.apte@gmail.com
educom.pt
eft.educom.pt
moodle.educom.pt
rede.educom.pt
web.educom.pt

Siga a nossa atividade nas redes sociais e participe:
•	facebook.com/educom.apte

•	twitter.com/educomapte

Redes sociais 

A EDUCOM - Associação Portuguesa de Telemática Educativa 
(APTE) tem por finalidade contribuir para uma melhor Escola, 
através do recurso ao uso educativo das redes de computadores.


