
Designação ITG-2181/20 - Microsoft Teams – Funcionalidades e trabalho colaborativo

Razões 
Justificativas

A Região Autónoma da Madeira disponibiliza a todos os docentes o Office 365, através do e-
mail criado no domínio edu.madeira.gov.pt. Uma das ferramentas disponíveis deste serviço é a 
plataforma Microsoft Teams. Esta ferramenta permite comunicação síncrona (com ou sem 
vídeo), partilha, armazenamento e colaboração em documentos, bem como a integração de 
várias aplicações que podem intensificar o ensino a distância. Esta ação de formação pretende 
apoiar os professores a explorar a plataforma de forma interativa, promovendo o trabalho 
colaborativo e a participação na utilização desta ferramenta no ensino a distância. Assim, a 
ação incide, na atualização e desenvolvimento pedagógico dos professores no âmbito das TIC 
e o aperfeiçoamento das práticas de ensino aprendizagem por efeitos de inovação das 
metodologias e do recurso a novas ferramentas e materiais pedagógicos apoiados no uso das 
TIC e multimédia.
Além da aquisição de saberes nos domínios das tecnologias e trabalho colaborativo, os 
docentes terão a oportunidade de vir a desenvolver competências de forma a que os seus 
alunos alcancem os pressupostos do Documento Orientador do Perfil dos Alunos à saída da 
escolaridade obrigatória, tais como:

- Colaborar em diferentes contextos comunicativos, de forma adequada e segura, utilizando 
diferentes tipos de ferramentas (analógicas e digitais), com base nas regras de conduta 
próprias de cada ambiente.
- Trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede;
- Desenvolvimento de capacidades de comunicação e expressão criativa.

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA



Objetivos Objetivos Gerais:
- Estimular a utilização de estratégias pedagógicas promotoras de metodologias diversificadas 
e inovadoras, através da plataforma Teams;
- Promover práticas de trabalho prático com as tecnologias de Informação e comunicação 
disponíveis nos serviços Office 365;
- Conhecer os conceitos de web 2.0, personal learning environments (PLE) e aprendizagem 
colaborativa;
- Desenvolver conhecimentos, adequados à análise e intervenção em situações de educação 
em que os recursos multimédia sejam potenciados;
- Promover o trabalho colaborativo e a interdisciplinaridade na realização de projetos cujas 
temáticas envolvam a comunidade escolar;
- Proporcionar aprendizagens significativas através da manipulação de imagens e sons, 
utilizando as aplicações necessárias.

Objetivos Específicos:

- Explorar os conceitos de web 2.0, personal learning environments (PLE) e aprendizagem 
colaborativa;
- Refletir sobre a importância do trabalho colaborativo;
- Conhecer as funcionalidades do Microsoft Teams;
- Aprender a utilizar o Microsoft Teams como ferramenta de ensino à distância.  
- Perspetivar a utilização do Microsoft Teams para potenciar as aprendizagens dos alunos na 
modalidade de ensino a distância;
- Aceder à plataforma Microsoft Teams;
- Reconhecer dispositivos que permitem o acesso ao Teams;
- Explorar comandos e funções básicas do Teams;
- Criar equipas (pessoas, conversações, ficheiros e ferramentas, num só local) no Teams;
- Gerir a gestão de participantes nas equipas do Teams;
- Criar canais (local de debate de uma equipa);
- Gerir canais (conversações, ficheiros e outros separadores);
- Experimentar o início de uma reunião (conversação) num canal;
- Criar o One Note Class- Notebook da turma;
- Treinar a gestão de informação no Teams (OneDrive, partilha de ficheiros, permissões de 
partilha);
- Reconhecer diferentes possibilidades de comunicação síncrona (chat, chamada com e sem 
vídeo);
- Identificar boas práticas para agendar reuniões e aulas síncronas no Teams;
- Adicionar aplicações no Teams (Planner, Forms, Sway, etc.);
- Experienciar o modo de submeter tarefas para os alunos;
- Esclarecer dúvidas de funcionamento do Teams.

Conteúdos

Módulo 1 (síncrona - 5 horas):

- Noções de e-Learning;
- Tecnologias e ambientes virtuais de aprendizagem;
- A web e o trabalho colaborativo Explorar a plataforma Microsoft Teams;
- Boas práticas colaborativas e práticas de avaliação digital;

Módulo 2 (assíncrona - 10 horas)

- Ferramentas e serviços incluídas na plataforma Microsoft Teams: (Calendários 
Compartilhados e Gerenciamento de Reuniões; 
- Formulários – Forms; Gerencie Projetos e Tarefas da sua equipe com o Planner; 
- Criação  e partilha de  documentos interativos com o Sway; Anotações com o OneNote e com 
a Microsoft witeboard digitando, desenhando ou escrevendo; 

Área de 
Formação

Prática/Investigação pedagógico-didatica nos diferentes domínios da docência

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA



Modalidade de 
Formação

Curso / Módulo Formação

Acreditação/ 
Validação

Formação válida, de acordo com o Despacho n.º 106/2005, de 21 de setembro, para 
progressão na carreira dos docentes dos grupos de recrutamento indicados como destinatários.

Duração 15 horas

Horas 
presenciais/síncronas

5 horas

Horas não 
presenciais/assíncronas

10 horas

Destinatários Todos os Grupos de Recrutamento

Local de 
Realização

A distância, via Plataforma TEAMS

Edifício/Sala

Critérios de 
Avaliação

- Qualidade e Inovação................................................25 %
- Reflexão e pensamento crítico...............................15 %
- Conhecimento tecnológico e pedagógico........40 %
- Responsabilidade e trabalho cooperativo.........20 %

Fernando Jorge Gouveia AlvesFormador(a)

Calendarização

Presenciais Data Hora Início Hora Fim

06-07-2020 14:00 16:00

09-07-2020 14:00 16:00

16-07-2020 14:00 15:00

Data Hora Início Hora Fim

07-07-2020 14:00 16:00

08-07-2020 14:00 16:00

13-07-2020 14:00 16:00

Não 
Presencias

Dados solicitados na inscrição

Concelho a que pertence o estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Indique a(s) disciplina(s) que leciona no presente ano letivo.

Dinamiza projetos promovidos pelo Educamedia?

Autorizo a Direção Regional de Educação a utilizar o meu endereço eletrónico para divulgação 
de futuras ações de formação.

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA



Inscrições Os formandos deverão:

Realizar a sua inscrição até 01-07-2020

Consultar a Lista de Formandos selecionados a partir do dia 02-07-2020

Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 02-07-2020

Consultar a lista  definitiva dos Formandos selecionados a partir do dia 03-07-2020

14-07-2020 14:00 16:00

15-07-2020 14:00 16:00

A calendarização das sessões não presenciais é provisória  e será ajustada no decorrer das sessões 
presenciais.

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA


