
Designação ITG-2517/21 - Microsoft Teams – Aplicações e ambiente colaborativo

Razões 
Justificativas

A Região Autónoma da Madeira disponibiliza a todos os docentes o Office 365, através do 
email 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. 
Além de contribuir para um trabalho dos docentes mais consciente e intencional sobre alguns 
pressupostos do Documento Orientador do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória, este curso incide na atualização e desenvolvimento pedagógico dos professores 
no âmbito das TIC, bem como no aperfeiçoamento de práticas de ensino aprendizagem de que 
se destacam, entre outras, as seguintes dimensões:

- Colaboração 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;
- Trabalho em equipa e uso de diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede;
- Desenvolvimento de capacidades de comunicação e expressão criativa;
- Uso de Ferramentas de Aprendizagem com funcionalidades inclusivas na sala de aula;
- Configuração de salas de aula de aprendizagem híbrida.

Objetivos Objetivos Gerais:
- Promover práticas de trabalho prático com as tecnologias de Informação e comunicação 
disponíveis nos serviços Office 365;
- 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;
- Aprendizagem Online: apoiar a igualdade num Ambiente de Aprendizagem Remota;
- Promover um ambiente de aprendizagem remota dinâmico com ferramentas centradas nos 
alunos- Acessibilidade, Educação Especial;
- Funcionalidades inclusivas na utilização online do Office 365 educação.

Objetivos Específicos:
- Refletir sobre a importância do trabalho colaborativo;
- Fomentar a comunicação assíncrona no ensino à distância; 
- Utilizar o Microsoft Teams como ferramenta de ensino;
- Novas funcionalidades e ferramentas pedagógicas para uma sala inclusiva (leitura imersiva, 
leitura avançada e assistente matemático);
- Ferramentas e aplicações que fomentam a criatividade, a comunicação e a colaboração na 
aula à distância;
- Funcionalidades de interação e portefólio no One Note Class- Notebook da turma;
- Gestão e partilha de informação no Teams (OneDrive, partilha de ficheiros, permissões de 
partilha);
- Ferramentas auxiliares na avaliação dos alunos no Teams;
- Adicionar aplicações educativas externas na plataforma.

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

ATIVIDADE FORMATIVA



Conteúdos

Módulo 1 (3 horas)
- Novas dinâmicas na plataforma Microsoft Teams (funcionalidades e aplicações);
- Práticas colaborativas e interação na avaliação digital.
- Integração de plataformas educativas externas à aplicação Microsoft 365.

Módulo 2 (11 horas)
- Organizar a sala de aula com o OneNote para armazenar texto, imagens, anotações 
manuscritas, documentos, links, voz, vídeo e muito mais;
- Construir uma sala de aula inclusiva e acessível com apoio ao Microsoft 365;
- Ferramentas e aplicações pedagógicas na plataforma Microsoft Teams que fomentam a 
criatividade, a comunicação e a colaboração.
- Ferramentas auxiliares na avaliação através de programas integrados- Tarefas, insights e 
SharePoint;
- Adicionar aplicações educativas externas no Teams (Plataforma Flipgrid, quizizz, Canva, 
Kahoot…);
- Percursos de aprendizagem no Centro de Educadores da Microsoft.

Área de 
Formação

Prática/Investigação pedagógico-didatica nos diferentes domínios da docência

Modalidade de 
Formação

Curso / Módulo Formação

Acreditação/ 
Validação

Formação válida, de acordo com a Portaria n.º 36/2021, de 18 de fevereiro, para progressão na 
carreira dos docentes dos grupos de recrutamento indicados como destinatários.

Duração 14 horas

Horas 
presenciais/síncronas

7 horas

Horas não 
presenciais/assíncronas

7 horas

Destinatários Todos os Grupos de Recrutamento

Local de 
Realização

Online, via Plataforma TEAMS - Acesso através de e-mail com extensão 
.....@edu.madeira.gov.pt

Edifício/Sala

Critérios de 
Avaliação

A avaliação será individual, qualitativa e quantitativa, expressa numa escala numérica de 1 a 10
 valores (Excelente - de 9 a 10 valores; Muito Bom - de 8 a 8,9 valores; Bom - de 6,5 a 7,9 
valores; Regular - de 5 a 6,4 valores; Insuficiente - de 1 a 4,9 valores), segundo o modelo da 
Escala de Avaliação/Classificação de referência definida para a formação contínua dos 
docentes, através da Carta Circular CCPFC - 3/2007, de Setembro de 2007, com base na 
participação e empenho nas atividades desenvolvidas durante a formação, bem como na 
criação de uma sequência de atividades de aprendizagem, segundo os seguintes critérios:

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

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

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir
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Fernando Jorge Gouveia Alves

Inscrições Os formandos deverão:

Realizar a sua inscrição até 05-07-2021

Consultar a Lista de Formandos selecionados apartir do dia 06-07-2021

Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 07-07-2021

Consultar a lista  definitiva dos Formandos selecionados apartir do dia 08-07-2021

Formador(a)

Calendarização
Presenciais Data Hora Início Hora Fim

09-07-2021 14:30 17:00

12-07-2021 14:30 17:00

14-07-2021 14:30 16:30

Data Hora Início Hora Fim

13-07-2021 09:00 16:00

Não 
Presencias

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

Estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Grupo de recrutamento a que pertence.

É docente inscrito nos projetos do Programa Educamedia?

Tem conhecimento básico e/ou formação na Plataforma TEAMS?

Está inscrito/a no Centro de Educadores da Microsoft?

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