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06 de janeiro | Google Jamboard 
 
Neste encontro vamos descobrir as potencialidades da utilização do Jamboard – um 
quadro branco digital gratuito do Google – em trabalhos colaborativos. A formação será 
predominante prática e iremos utilizar, partilhar e criar templates Jamboard para 
utilização em sala de aula. 
 
Duração: 2 horas e 30 minutos | 1 sessão  
Horário: 10h00-12h30 
Modalidade de Formação: online 
N.º máximo de participantes por formação: 25 
 
 
07 de janeiro | Método Interrogativo: Boas Práticas 
 

Good teaching is more a giving of right questions than a giving of right answers. 
Josef Albers 

 
Como docentes, a realização de perguntas em aula é amiúde frequente e espontânea. 
Neste encontro, vamos descobrir boas práticas que permitem maximizar os momentos 
interrogativos. 
 
Duração: 2 horas e 30 minutos | 1 sessão  
Horário: 10h00-12h30 
Modalidade de Formação: online 
N.º máximo de participantes por formação: 50 
 
 
11 de janeiro | Google Sheets 
 
Neste encontro vamos descobrir as potencialidades da utilização do Google Sheets – 
uma folha de cálculo online gratuita - em trabalhos colaborativos. A formação será 
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predominante prática e iremos utilizar, partilhar e criar templates Google Sheets para 
utilização em sala de aula posteriormente, com o grupo de estudantes. 
 
Duração: 2 horas e 30 minutos | 1 sessão  
Horário: 10h00-12h30 
Modalidade de Formação: online 
N.º Máximo de participantes por formação: 25 
 
 
12 de janeiro | Flipped Learning – Um Início 
 
Neste encontro iremos conhecer os princípios basilares da metodologia Flipped 
Learning e conhecer um caso de estudo numa unidade curricular. 
 
Duração: 2 horas e 30 minutos | 1 sessão  
Horário: 10h00-12h30 
Modalidade de Formação: online 
N.º Máximo de participantes por formação: 50 
 

 

13 de janeiro | Google Slides 
 
Neste encontro vamos descobrir as potencialidades da utilização do Google Slides – 
uma plataforma online gratuita para criar apresentações - em trabalhos colaborativos. A 
formação será predominante prática e iremos utilizar, partilhar e criar templates Google 
Slides para utilização em sala de aula, posteriormente, com o grupo de estudantes. 
 
Duração: 2 horas e 30 minutos | 1 sessão  
Horário: 10h00-12h30 
Modalidade de Formação: online 
N.º Máximo de participantes por formação: 25 
 
 

25 de janeiro | Feedback Pedagógico como ferramenta para o 
sucesso 
 

It’s the quality of the feedback rather than its existence or absence that determines its 
power.  

Stiggins et al, 2004  
 

Como docentes no Ensino Superior o feedback, quer formativo quer sumativo, quer 
oralmente ou por escrito, é uma tarefa quotidiana. Estaremos a fazê-lo de forma a 
realmente potenciar aprendizagens? Que boas práticas podemos aplicar? O que diz a 
investigação sobre este assunto? Neste encontro responderemos a estas e a outras 
perguntas sobre Feedback no Ensino Superior. 
 
Duração: 2 horas e 30 minutos | 1 sessão  
Horário: 10h00-12h30 
Modalidade de Formação: online 
N.º Máximo de participantes por formação: 50 
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Formador: Sofia Sá 
 
Sofia Sá é mestre em Psicologia Educacional (especialidade Avaliação de 
aprendizagens; atualmente a frequentar o PhD Europeu EDITE – European Doctorate in 
Teacher Education), formadora pedagógica em regime de freelancer na Reitoria 
ULisboa, Reitoria UPorto, Politécnico de Leiria, Beja, Setúbal e Porto e 
formadora/consultora de Excel Avançado/ VBA em diversas empresas e institutos 
públicos. Atualmente Professora Auxiliar Convidada no Instituto Superior Técnico, onde 
leciona uma Unidade curricular de soft skills no mestrado de Engenharia Informática. 
Desenvolveu formações técnicas e pedagógicas para alunos e docentes no IST e em 
outras instituições, conhecendo intimamente o Ensino Superior bem como as questões 
relacionadas com a aprendizagem, avaliação e dinâmicas educativas. 
 
 
 
VALOR DE CADA FORMAÇÃO: Gratuito. 
 
 
 
 

FORMALIZE A SUA CANDIDATURA AQUI 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/87u4rQ2S8fg22pCp6

