Projeto “Trans efacilitator”
Programa de formação para formadores
de facilitadores digitais

Projecto financiado com o apoio da Comissão Europeia.
A informação contida nesta publicação (comunicação) vincula exclusivamente o autor, não
sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.

Projeto Trans e-facilitator

Este documento descreve o curriculum de formação para
formadores de facilitadores digitais do projeto “Trans eFacilitator”
e encontra-se repartido em duas partes:
1. A primeira compreende 10 modelos do Programa de
Aprendizagem, sendo que cada modelo corresponde a um
módulo de formação desenvolvido no âmbito do curriculum
VET4e-i.

2. A segunda parte apresenta o novo módulo do projeto que foi

incluído no curriculum integral do “Trans eFacilitator”:
«Fundamentos da segurança na era digital»

Este último módulo é apenas uma proposta. Uma vez
validada e acordada no contexto do WP4 – WP5, ela deve ser
desenvolvida pelo líder do WP e partilhada com os parceiros
que participam no processo de adaptação.

Projeto Trans e-facilitator

1ª Parte

10 Modelos do Programa de Aprendizagem
do curriculum VET4ie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Construindo uma cultura de rede
Recursos auxiliares para otimizar atividades em Telecentros
/ Centros TIC / Bibliotecas
Sustentabilidade do Telecentro
Promoção das TIC para seniores
Promovendo as TIC junto de comunidades migrantes
Familizarização com ferramentas de produtividade (Open
Office / MS)
Fotografia Digital
Promovendo a procura de emprego no Centro TIC
Programando uma oficina de literacia digital
Telemática – facilitando o acesso a serviços informáticos

Projeto Trans e-facilitator

MÓDULO 1

Construindo uma Cultura de Rede

Perfil de entrada dos formandos:

Conhecimento:

Aptidões:

Competências:

Perfil profissional médio, mínimo de 4
meses como facilitador digital.

Conhecimento de telecentros.

Aptidões tecnológicas (ferramentas de
produtividade, multimédia)

Competências de gestão de
telecentros.

Aptidões relacionais para lidar com os
grupos envolvidos.

Competências de planeamento de
atividades para grupos-chave.

Conhecimento do trabalho com grupos
e da gestão e implementação de metas.

Competências de planeamento de
projetos correlacionados.
Perfil de saída dos formandos:

Conhecimento:

Aptidões:

Competências:

Perfil de um dinamizador de rede de
contatos sociais.

Conhecimento da importância de
avançar em direção ao
desenvolvimento de uma cultura de
rede em organizações sociais e de
conceitos-chave na construção de uma
rede.

Aptidões adquiridas com trabalho
colaborativo.

Competências de gestão de
ferramentas tecnológicas
fundamentais.

Aptidões para gerir ferramentas
tecnológicas fundamentais.

Projeto Trans e-facilitator
Unidades
de
Aprendizag
em
Unidade de
Abertura
do Módulo

Duraçã
o
1
semana

Unidade
Introdutóri
a

Unidade 1:
Espírito de
Rede

Mínimo
: 5h
obrigat
órias
1

Objetivos /
Resultados de
Aprendizagem

Conteúdos de
Aprendizagem

Adquirir
Informação sobre
conhecimento
e como
utilizar
a
aptidões na gestão plataforma.
do ambiente de
aprendizagem.

Adquirir
conhecimento sobre
a
relevância
do
trabalho em rede
(i.e., “networking”);

Métodos Pedagógicos e
Educacionais

Técnicas, Instrumentos e
Materiais

Destinatários

Informação
relevante
Formandos e
tutores
sobre o curso (e sobre o Apresentação do módulo:
próprio módulo) disponível • Objetivos
na plataforma alguns dias • Conteúdos
antes do seu início, de • Alvo
forma
a
facilitar
o • Estrutura e metodologia
desenvolvimento
das • Requisitos pessoais e técnicos
unidades
de • Tutorial
aprendizagem.
• Fóruns
• Plano modular
Primeira
tarefa
dos
Curso sobre como utilizar a
formandos:
autoapresentação
ao plataforma Moodle
grupo e leitura das http://moodlept.educom.pt/cour
mensagens dos restantes se/view.php?id=56
formandos.

INDIVIDUAL:
Elementos
de TAREFA
Reflexão
e
trabalho em rede;
consciencialização sobre os
Razões
para aspetos-chave do trabalho
incorporar
uma em rede.
cultura de rede no

Vídeo (como o trabalho em rede Formandos e
tutores
fortalece comunidades):
http://culturadigital.br/empoder
amento/2010/07/01/videomostra-como-o-trabalho-emrede-fortalece-comunidades/

Avaliação

Não é uma
unidade de
avaliação.
Serve
para
ligar
os
formandos ao
processo de
formação.

Tarefa
1:
Análise
da
experiência
em
“networking”;

Projeto Trans e-facilitator
Unidades
de
Aprendizag
em

Duraçã
o
semana

Objetivos /
Resultados de
Aprendizagem
Valorizar
positivamente razões
para integração do
trabalho em rede às
atividades
do
telecentro;

Conteúdos de
Aprendizagem
mundo do social;
Traçar o caminho na
construção de redes
associativas;

Métodos Pedagógicos e
Educacionais

Técnicas, Instrumentos e
Materiais

Vídeo (como o trabalho em
rede
fortalece
comunidades):
http://culturadigital.br/em
poderamento/2010/07/01
/video-mostra-como-otrabalho-em-redefortalece-comunidades/

Fórum
de
Introdução:
questiona-se o formando sobre
as razões que o levam a fazer o
curso. Solicita-se-lhe ainda a
redação de alguma informação
relevante sobre a sua entidade
patronal.

Conectar
os
Conhecer
um movimentos sociais
caminho
possível e a Rede.
para construir uma
rede
entre
O
formando
deve
associações;
participar no fórum do
curso, contribuindo com
notícias relacionadas com
Aprender
sobre
redes.
movimentos sociais e
a sua utilização de
redes.

Leitura:
Capítulo
II.II.
“Paradigma
Contextual
da
Aprendizagem” da Tese de
Doutoramento “A gestão das
comunidades de aprendizagem
enquanto
geradoras
de
contextos de aprendizagem: um
estudo de caso”:
https://estudogeral.sib.uc.pt/jsp
ui/handle/10316/12155
Vídeo (Redes Sociais em
linguagem básica):
http://www.youtube.com/watc
h?v=fdb1Aw6IuNE

Destinatários

Avaliação
Tarefa
2:
Autoapresent
ação
ao
Fórum
de
Introdução;
Tarefa
3:
Participação
no Fórum de
Notícias;
Tarefa
Acesso
materiais
leituras;

4:
a
e

Autoavaliação
da Unidade 1.

Projeto Trans e-facilitator
Unidades
de
Aprendizag
em

Duraçã
o

Objetivos /
Resultados de
Aprendizagem

Conteúdos de
Aprendizagem

Métodos Pedagógicos e
Educacionais

Técnicas, Instrumentos e
Materiais

Destinatários

Avaliação

Vídeo (“Where good ideas come
from”):
http://www.youtube.com/watc
h?v=NugRZGDbPFU
URL:
http://www.telecentreeurope.org/
URL:
http://www.rededeespacosinter
net.pt/
Tarefa: Análise de experiência
em “networking”.
Fórum de Notícias (para uso
exclusivo do tutor).

Unidade 2:
Tecendo a
Rede

Mínimo
5h
obrigat
órias

Adquirir
conhecimento
prático
e
competências no uso
e gestão de uma

Fazer com que a
comunidade
“Construindo uma
cultura de rede”
tome contacto com

A unidade visa estabelecer
contactos e alargar a
aquisição de conhecimento
sobre a utilização de redes
sociais
assentes
em

URL: http://groupspaces.com/
Leitura (Manual do
GroupSpace):
http://docs.oracle.com/cd/E131

Formandos e
tutores

Tarefa
1:
Participar na
Rede Social
de
entretenimen

Projeto Trans e-facilitator
Unidades
de
Aprendizag
em

Duraçã
o
1
semana

Objetivos /
Resultados de
Aprendizagem
rede social;
Conhecer as redes e
comunidades sociais
online;
Prática
na
construção de uma
comunidade
com
uma
ferramenta
social;

Conteúdos de
Aprendizagem
ferramentas
de
gestão de grupos
(exemplificada
através
de
formação,
especialmente
criada para esta
unidade,
em
ambiente
“Groupspaces”,
ferramenta gratuita
até 50 membros).

Conhecer
a
importância do blog. Esta
unidade
convida
os
formandos
a
interagir numa rede
social
verdadeira,
através de uma
formação criada em
“Groupspaces”
especialmente para
esta unidade:
• Construir
o seu
próprio perfil;

Métodos Pedagógicos e
Educacionais
“Groupspaces”.
Cada formando recebe a
indicação para entrar.
Parte da atividade é
deslocalizada da formação
Moodle para a Rede Social
de entretenimento.

Técnicas, Instrumentos e
Materiais
55_01/wlp/docs103/groupspace
/index.html
URL (Conceito “blog” da
Wikipédia):
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blo
g
URL (O que é um blog ou um
weblog? Como fazer / criar um
blog?):
http://www.interney.net/blogfa
q.php?p=6490966
URL (Blogger_autoformação):
http://cctic.ese.ipsantarem.pt/n
onio/course/info.php?id=85
URL (“List of free online
collaboration tools”):
http://mobileoffice.about.com/
od/collaboration/tp/best-freeonline-collaboration-tools.htm
URL (“Best online collaboration

Destinatários

Avaliação
to
da
unidade,
editar
um
perfil, postar
no
blog,
participar no
fórum;
Tarefa
2:
Aceder
ao
conteúdo e
leitura;
Autoavaliação
da Unidade 2.

Projeto Trans e-facilitator
Unidades
de
Aprendizag
em

Duraçã
o

Objetivos /
Resultados de
Aprendizagem

Conteúdos de
Aprendizagem

Métodos Pedagógicos e
Educacionais

• Participar
em:
fóruns
abertos,
grupos de discussão,
etc.;
• Utilizar
o espaço
digital para partilhar
ideias
e
experiências;
• Usar os espaços de
participação
para
conhecer
as
comunidades
de
trabalho
colaborativo online
existentes.

Técnicas, Instrumentos e
Materiais

Destinatários

Avaliação

tools – free and paid”):
http://mobileoffice.about.com/
od/conferencing-andcollaboration/a/best-onlinecollaboration-tools_2.htm
URL (“Five best group to-do
management tools”):
http://lifehacker.com/5819548/f
ive-best-group-to+domanagement-tools

(em
alternativa:
Facebook,
LinkedIn,…)
Unidade 3:
O potencial
2.0

Mínimo
5h
obrigat
órias

Compreender
o Enumeração,
significado
do explicação
e
conceito “web 2.0”;
exemplos
das
maiores ferramentas
Participar na rede TIC e mais úteis;

A unidade tem como
objetivo analisar recursos
úteis para trabalhar em
rede e construir um pacote
de ferramentas essenciais

Vídeo (Web 2.0):
http://www.youtube.com/watc
h?v=dmZzSlYvNjI
URL (Conceito “web 2.0” da

Formandos e
tutores

Tarefa
1:
Identificar
que
ferramentas e
recursos TIC

Projeto Trans e-facilitator
Unidades
de
Aprendizag
em

Duraçã
o
1
semana

Objetivos /
Resultados de
Aprendizagem

Conteúdos de
Aprendizagem

Métodos Pedagógicos e
Educacionais

social da unidade de
formação;
Uso de ferramentas
TIC no domínio das
Liste, explique e veja organizações sociais;
exemplos
das
principais
Desenvolvimento de
ferramentas TIC;
um
“pacote
de
ferramentas
TIC”
Reflita sobre o uso para trabalhar numa
das ferramentas TIC rede.
na
área
das
organizações sociais;
Desenvolva
um
“pacote
de
ferramentas
TIC”
para trabalho em
rede (“networking”).

Técnicas, Instrumentos e
Materiais

Destinatários

2.0.

Wikipédia):
http://pt.wikipedia.org/wiki/We
O tutor propõe aos b_2.0
formandos a construção
dos seus próprios pacotes Tarefas: Instrumentos e
de ferramentas 2.0 e recursos
discussão sobre o processo
na unidade da rede social.

Avaliação
(especialment
e rede social
ou
2.0)
podem
os
formandos
utilizar
e
desenvolver
na
sua
organização
para alargar o
trabalho em
rede;

A intensidade do trabalho
é distribuída entre a
plataforma de ensino à
distância (e-learning) e a
unidade da rede social.

Tarefa
2:
Participar em
rede
“GroupSpace
”
Autoavaliação
da Unidade 3.

Unidade 4:

Mínimo

Conhecer e analisar

Rede

de A unidade tenta especificar URL (“A guide to social

Formandos

e Tarefa

1:

Projeto Trans e-facilitator
Unidades
de
Aprendizag
em
Construind
o Redes

Unidade de
Encerrame
nto do
Módulo
Fórum e

Duraçã
o

Objetivos /
Resultados de
Aprendizagem

5h
obrigat
órias

exemplos reais de
diferentes tipos de
rede social;

1
semana

Adquirir
competências na
avaliação e
diagnóstico de uma
rede social.

1
semana

Tornar-se consciente
dos resultados do
módulo.

Conteúdos de
Aprendizagem

Métodos Pedagógicos e
Educacionais

Organizações: Como a
experiência
dos
é que funciona um formandos através do
fórum social?
estabelecimento de um
diálogo com dois atores
Envolvimento
na sociais ativos com um
comunidade
da fórum de questões e
Rede
TIC
& respostas com cada um
Sociedade.
deles. Cada representa um
tipo de rede social
Questionário para diferente.
avaliar
a
rede
organizacional dos Também procura trazer as
formandos.
lições aprendidas para a
prática diária do formando,
propondo a análise de uma
rede social próxima do
mesmo.
Fórum de avaliação
Questionário
avaliação

Técnicas, Instrumentos e
Materiais
networks”):
http://webtrends.about.com/od
/socialnetworking/u/list-ofsocial-networks-guide.htm
URL (Centro de Informação
Europeia
Jacques
Delors):
https://www.facebook.com/Cen
trodeInformacaoEuropeiaJacque
sDelors

Os formandos terão de Fórum de avaliação
responder
a
um
de questionário de avaliação Questionário de avaliação
ao módulo e a participar
num diálogo-fórum de Exame de avaliação
avaliação.

Destinatários

Avaliação

Questionário
de
Representante diagnóstico
s de duas redes de uma rede
social;
sociais

tutores

Tarefa
2:
Participação
num Fórum
de perguntas
& respostas.
Autoavaliação
da Unidade 4.

Formandos

Exame final

Projeto Trans e-facilitator
Unidades
de
Aprendizag
em
questionári
o de
avaliação

Duraçã
o

Objetivos /
Resultados de
Aprendizagem

Conteúdos de
Aprendizagem

Métodos Pedagógicos e
Educacionais

Técnicas, Instrumentos e
Materiais

Destinatários

Avaliação

Projeto Trans e-facilitator

MÓDULO 2

Recursos auxiliares para otimizar atividades em
Telecentros / Centros TIC / Bibliotecas

Perfil de entrada dos formandos:

Conhecimento:

Aptidões:

Competências:

Perfil profissional básico, mínimo de 2
meses como facilitador digital

Conhecimento de telecentros, centros
TIC ou Bibliotecas.

Competências operacionais TIC básicas.

Competências de gestão de telecentros
/ Centros TIC / Bibliotecas.
Competências do planeamento de
atividades para grupos-alvo.

Perfil de saída dos estudantes:

Conhecimento:

Aptidões:

Competências:

Perfil de dinamizador de rede de
contatos sociais

Conhecimento dos recursos relevantes.

Aquisição de competências em trabalho
colaborativo.

Competências de gestão de ferramentas
tecnológicas fundamentais.

Competências de gestão de ferramentas
tecnológicas fundamentais.

Projeto Trans e-facilitator

Unidades de
Aprendizagem
Unidade de
Abertura do
Módulo
Módulo
Introdutório

Duração
1 semana

Objetivos /
Resultados de
Aprendizagem
Adquirir
conhecimento e
aptidões
na
gestão
do
ambiente
de
aprendizagem.

Conteúdos de
Aprendizagem
Informação
sobre
como
utilizar
a
plataforma.

Métodos
Pedagógicos e
Educacionais

Técnicas, Instrumentos e Materiais

Informação
relevante sobre o
curso (e sobre o
Apresentação do módulo:
próprio módulo)
• Objetivos
disponível
na
• Conteúdos
plataforma alguns
• Alvo
dias antes do seu
• Estrutura e metodologia
início, de forma a
• Requisitos pessoais e técnicos
facilitar
o
• Tutorial
desenvolvimento
• Fóruns
das unidades de
• Plano modular
aprendizagem.

Destinatários
Formandos e
tutores

Avaliação
Não é uma
unidade de
avaliação.
Serve para
ligar
os
formandos
ao processo
de formação.

Curso sobre como utilizar a plataforma
Primeira tarefa
Moodle
dos formandos:
http://moodlept.educom.pt/course/view.p
autoapresentação
hp?id=56
ao grupo e leitura
das mensagens
dos
restantes
formandos.
Unidade 1:
Introdução e

Mínimo 5h Adquirir
obrigatórias conhecimento

Introdução aos É providenciada Fórum de introdução onde é solicitado ao Formandos e
recursos
formação
para estudante por que pensa necessitar deste tutores

Tarefa
Criação

1:
de

Projeto Trans e-facilitator
Ferramentas

Unidade 2:

1 semana

Mínimo 5h

sobre
a
determinação
dos
recursos
necessários para
o
trabalho
quotidiano nos
Telecentros
/
Centros TIC /
Bibliotecas.

Adquirir

organizacionais preparar
e
adequadamente
administrativos. o formando para
implementar
Uso
de competências TIC
computador
e para adquirir
para manipular, conhecimento
criar
e numa
base
armazenar
instrutória.
conteúdos do
processador de Aproveitar
texto e gráficos. proativamente a
disponibilidade
Uso
de das tecnologias e
computador
o seu potencial
para localizar, para influenciar
aceder, avaliar, desenvolvimentos
armazenar
e futuros
de
recuperar
conteúdos.
informação e
para expressar O tutor deve
ideias
e contribuir para o
comunicar com fórum do curso
outros.
com
notícias
relacionadas com
redes.

as Introdução aos Criação

curso. Também lhe é pedido para escrever
alguma informação relevante sobre a
organização
onde
os
estudantes
trabalham.

um modelo
de
documento
preciso
e
funcional;

URL: https://pt.libreoffice.org/dicionariosextensoes-e-modelos/

Tarefa
2:
Participação
no Fórum;

URL: http://www.openoffice.org/pt/

de URL:

Tarefa
3:
Aceder
a
materiais.
Autoavaliaçã
o da Unidade
1.

Formandos e

Tarefa

1:

Projeto Trans e-facilitator
Criação de
recursos

obrigatórias principais
formatos,
orientações para objetivos
e
1 semana
criação
de utilização
de
documentos
ficheiros.
eficazes.
Uso
de
Compreender os computador
diferentes
para manipular,
formatos
de criar
e
ficheiros
e armazenar
aprender como conteúdos
selecionar
os organizacionais,
mais apropriados. de
aprendizagem e
Conhecer
os de
aspetos
e apresentação.
combinações de
ferramentas
Uso
de
baseadas
em computador
computador para para localizar,
criação
de aceder, avaliar,
materiais
editar
e
especializados.
armazenar
fotos.

Unidade 3:
Mínimo 5h Compreender o
Criar manuais, obrigatórias básico
dos
tutoriais e
Direitos de Autor
exercícios
1 semana
(copyright) e a

Enumeração,
explanação e
exemplos dos
guias práticos,

conteúdos
http://www.xnview.com/en/index.php
relevantes e com
aplicabilidade,
URL: http://picasa.google.com/index.html
suscetíveis
de
Tarefa: Processamento de imagem.
partilha.

tutores

Cada formando
recebe
conhecimento
sobre
como
expandir
a
flexibilidade
e
características
através
da
integração
de
utilizações
de
texto
mais
elaboradas e de
mais capacidades
partilhadas
do
conteúdo
do
curriculum.

A unidade visa URL (legislação de copyright):
acesso
e http://www.spautores.pt/autores/legislac
compreensão dos ao
recursos
que

Criação de
um modelo
de imagem
precisa
e
funcional;
Tarefa
2:
Acesso
ao
conteúdo e
leituras;
Autoavaliaçã
o da Unidade
2.

Formandos e
tutores

Tarefa
1:
Identificar
quais
as
ferramentas

Projeto Trans e-facilitator
sua
manuais,
implementação
tutoriais, etc.
na criação de mais úteis.
recursos.
Utilização dos
Desenvolvimento Direitos
de
de manuais e de Autor
exercícios para (copyright) no
facilitar
o campo
do
processo
de processo
de
aprendizagem.
aprendizagem.
Conhecer
e
analisar
o
licenciamento do
conteúdo.

contêm
um
programa
de
estudos, leituras
ou artigos de
curso, inovadores
no seu design
online e na oferta
educativa online.

Tarefa 1: Criar um manual de utilizador

e
recursos
TIC que os
estudantes
podem
utilizar
e
desenvolver
na
sua
organização
para
criar
conteúdo;

Tarefa 2: Fórum “Como obter fotos para
os seus exercícios, tutoriais, documentos,
etc.?”

O tutor propõe
aos
estudantes
construírem o seu
próprio
estilo
criativo
e
discutirem sobre
o processo de
licenciamento dos
Direitos de Autor.

Tarefa
2:
Participação
no Fórum;
Tarefa
3:
Acesso
ao
conteúdo e
leituras;
Autoavaliaçã
o da Unidade
3.

Unidade 4:
Mínimo 5h
Ferramentas e obrigatórias
recursos
especializados 1 semana

Conhecer
e
aprender como
criar
lições
audiovisuais.

Introdução
a A unidade visa URL (tutoriais):
conversores de compreender
http://revaxartsvídeo
e aprendizagem do themes.com/documenter/
aplicações de design
e
de

Formandos
tutores

e Tarefa
1:
Participação
no Fórum;

Projeto Trans e-facilitator
vídeo
–
Adquirir
as objetivo
e
principais
utilização.
orientações de
utilização
para Uso
de
recursos
computador
baseados
em para manipular,
computador para criar,
armazenar,
desenvolver
novos
serviços carregar
e
integrados.
partilhar
tutoriais
em
vídeo.

atividades
especializadas.

Tornar-se
consciente
resultados
módulo.

Os
formandos Fórum de avaliação
terão
de
responder a um Questionário de avaliação
questionário de
avaliação
ao Exame de avaliação
módulo
e
a

Também visa uma
abordagem
construtivista das
aplicações
da
tecnologia para
comprometer o
formando, para
facilitar
a
comunicação
recíproca
e
promover
um
Enumeração,
ambiente
de
explanação e aprendizagem
exemplos dos interativo.
programas
práticos mais
utilizados
na
Internet.

Unidade de
Encerramento
do Módulo
Fórum e
questionário

1 semana

Fórum
de
dos avaliação
do
Questionário
de avaliação

URL (criar histórias, jogos e animação
online):
http://scratch.mit.edu/

Tarefa
2:
Participação
em Wiki;

URL (adaptação do scratch da UA):
http://kids.sapo.pt/scratch/

Autoavaliaçã
o da Unidade
4.

URL (uso do scratch em contexto escolar):
http://eduscratch.dge.mec.pt/

Formandos

Exame final

Projeto Trans e-facilitator
de avaliação

participar
num
diálogo-fórum de
avaliação.

Projeto Trans e-facilitator

MÓDULO 3

Sustentabilidade do Telecentro

Perfil de entrada dos estudantes:

Conhecimento:

Aptidões:

Competências:

Perfil profissional médio, mínimo de
4 meses como facilitador digital

Conhecimento do telecentro.

Aptidões tecnológicas (ferramentas de
produtividade, multimédia)
Aptidões relacionais para lidar com os
grupos envolvidos.

Competências de gestão de telecentros.
Competências de planeamento de
atividades para grupos-chave.
Competências no planeamento de
projetos correlacionados.

Aptidões:

Competências:

Aptidões adquiridas em trabalho
sustentável.

Competências de gestão de ferramentas
tecnológicas fundamentais.

Perfil de saída dos estudantes:
Perfil de dinamizador de rede de
contatos sociais

Conhecimento do trabalho com grupos
e da gestão e implementação de metas.

Conhecimento:
Conhecimento da importância de
progredir em direção ao
desenvolvimento de uma cultura de
sustentabilidade em organizações
sociais e dos conceitos-chave na forma
de pensar, criar, abrir e desenvolver um
telecentro (considerando o futuro do
projeto e o financiamento necessário
para as suas operações).

Aptidões para gerir ferramentas
tecnológicas fundamentais.

Projeto Trans e-facilitator

Unidades de
Aprendizagem
Unidade de
Abertura do
Módulo

Objetivos /
Resultados de
Aprendizagem

Duração
1 semana

Módulo
Introdutório

Adquirir
conhecimento e
aptidões na gestão
do ambiente de
aprendizagem.

Conteúdos de
Aprendizagem
Informação
sobre
como
utilizar
a
plataforma.

Métodos
Pedagógicos e
Educacionais

Técnicas, Instrumentos e
Materiais

Destinatári
os

Avaliaçãoa

Informação
relevante sobre o
Apresentação do módulo:
curso (e sobre o
• Objetivos
próprio
módulo)
• Conteúdos
disponível
na
• Alvo
plataforma alguns
• Estrutura e metodologia
dias antes do seu
• Avaliação e certificação
início, de forma a
• Requisitos pessoais e
facilitar
o
técnicos
desenvolvimento
• Tutorial
das unidades de
• Fóruns
aprendizagem.
• Plano modular

Formandos
e tutores

Não é uma unidade de
avaliação.

Primeira tarefa dos
formandos:
autoapresentação
ao grupo e leitura
das mensagens dos
restantes
formandos.
Unidade 1:

Mínimo 5h

O

nosso Introduzir

os Como

Serve para ligar os
formandos ao processo
de formação.

Curso sobre como utilizar a
plataforma Moodle
http://moodlept.educom.pt/
course/view.php?id=56

pessoal, Reading: La apuesta por Formandos

Tarefa 1: Identificar e

Projeto Trans e-facilitator
O
compromisso
para com uma
organização
sustentável

obrigatórias compromisso
construir
1 semana
organizações
projetos
sustentáveis.

é participantes
neste módulo de
e formação
e
reconheceremse um ao outro
como
O nosso objetivo é construtores de
aprender
como conhecimento
fazê-lo em termos que
será
de
produzido
estas
“sustentabilidade”, durante
aprendendo
a semanas.
partir de iniciativas
sustentáveis e da Definir
o
leitura de opiniões conceito
de
de experts (e das sustentabilidade
nossas próprias) e
aprender
através de uma sobre a sua
ferramenta online. história e escolas
/ correntes.
Aprender sobre
os
diferentes
aspetos
ou
facetas
que
tornam
um
projeto
sustentável.

voluntário ou gestor
de um telecentro,
independentemente
da posição ou grau
de
participação,
todas as pessoas de
um telecentro são
essenciais pelo que,
de uma forma ou
outra,
podem
contribuir para o
seu funcionamento.

una
sostenible.

organización e tutores

Reading: La importancia de
la sostenibilidad en las
organizaciones sociales.
Task 1: Identify and analyze
a case of sustainable
entrepreneurship.
Task 2: Put in “Google
Docs” files from the activity.
Forum of news (for
exclusive use of the tutor).
Extra Video: Las cuatro
ecologías de Leonardo Boff.
Help
documentation:
Google Docs.

analisar um caso
empreendedorismo
sustentável;

de

Tarefa 2: Colocar ficheiros
da atividade no “Google
Docs”.
Autoavaliação
Unidade 1.

da

Projeto Trans e-facilitator
Identificar
iniciativas
sustentáveis no
campo social e
analisar
os
casos.
Aprender
a
utilizar o Google
Docs.
Unidade 2:
Telecentros
com futuro

Mínimo 5h Fazer uma análise
obrigatórias básica
da
sustentabilidade
1 semana
dos
telecentros
assim como uma
análise do estatuto
do telecentro com
vista a procurar
aliados e recursos
para melhorar o
potencial
do
espaço.

Compreender o
conceito
do
telecentro, a sua
tipologia
e
funções.
Abordar
o
conceito
de
sustentabilidade
no telecentro.

Analisar
o
estatuto
do
Aprender sobre a telecentro
situação das redes relativamente à
de telecentros na sustentabilidade.
Europa.

A experiência de
pensar, criar, abrir e
desenvolver
um
telecentro
deve
procurar garantir a
continuidade
do
projeto,
considerando que
os
facilitadores
estão a desenvolver
uma
iniciativa
social,
destinado
primeiramente
a
pessoas
com
dificuldades
especiais no acesso
às TIC.

Reading: Telecentros,
modelos y sostenibilidad
Task: Analyse your
telecenter
Forum: The facilitator role
URL: Telecentre.org
community
URL: Comunidad Conecta
community
Extra-Video: La
sostenibilidad en el
telecentro
Extra-URL: Telecentros

Formandos
e tutores

Tarefa 1: Analisar o seu
telecentro.
Autoavaliação
Unidade 2.

da

Projeto Trans e-facilitator
Refletir sobre a
figura
do
facilitador
do
telecentro como
um elementochave no futuro
dos telecentros.

POETA
Extra-Reading: “Las redes
de telecentros en España.
Una historia por contar”.
Karma Peiró.

Aprender sobre
comunidades
virtuais ou redes
sociais
de
telecentros.
Unidade 3:
Busca de
financiamento

Mínimo 5h Como
se
obrigatórias relacionar com o
ambiente
de
1 semana
telecentro
para
obtenção
de
financiamento.

Identificar
grandes fontes
de
financiamento
para
organizações
sociais.

Uma das condições
indispensáveis para
um telecentro é ter
financiamento
necessário para as
suas operações.
Os
formandos
Identificar
tentarão
dar
potenciais
Aprender sobre resposta a algumas
questões de forma a
relacionamentos e diferentes
contribuintes,
modelos
de compreenderem o
assim como vários financiamento
objetivo
desta
modelos
de para
Unidade:
financiamento
organizações e

Reading: Fuentes de
financiación.
Reading: Comunicación y
captación de fondos.
Task: Funding Sources in
your telecenter from public
and private entities.
Forum: Raise funds by
holding events, the sale of
services and product sales.

Formandos
e tutores

Tarefa 1: Fontes de
financiamento no seu
telecentro a partir de
entidades públicas e
privadas.
Autoavaliação
Unidade 3.

da
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para organizações
sociais
e
as
eventuais
consequências da
implementação
destes modelos.
Foco
na
importância
da
diversificação de
fontes
de
financiamento
como
uma
garantia
de
sustentabilidade.

as
consequências
de
implementação
desses modelos.
Realçar
a
importância de
diversificar
fontes
de
financiamento
como garantia
de
sustentabilidade.

Delinear
um
Fornecer
plano
para
conhecimento
angariar fundos
essencial
para num telecentro.
ajudar estudantes
a definir uma
estratégia
de
financiamento.
Unidade 4:
Mínimo 5h
Economizando obrigatórias
e
aproveitando 1 semana

Rever os principais
pontos
relacionados com
a construção de

Aplicar critério
de
sustentabilidade
a cada um dos

- O que esperam as
empresas obter das
suas relações com
instituições sociais?
- Quais são os
limites quando se
trabalham
com
empresas?
- Quais as diferentes
formas
de
colaboração
existentes?
- Como se pode
apresentar projetos
e
torná-los
atrativos?
- Por que razão é
que um projeto é
apoiado
ou
rejeitado?
- Quais são os
benefícios para as
empresas?
Na última unidade Reading: Cuidar el planeta Formandos
e tutores
de
aprendizagem desde el Telecentro
deste
módulo
iremos abordar três Reading: Gestión del tiempo Representa

Tarefa 1: Apresentação
do seu telecentro e de
um projeto a uma
empresa.

Projeto Trans e-facilitator
ao máximo os
recursos

um espaço verde,
considerando que
o telecentro é um
espaço
semelhante a um
escritório.
Partiremos
do
mote
“Reduzir,
Reciclar,
Reutilizar”, que é a
base
da
sustentabilidade
ambiental.

espaços
e itens essenciais para
recursos
do a gestão sustentável
telecentro como de
uma
local
de organização, de um
telecentro:
trabalho.
sustentabilidade
Partilhar ideias e ambiental, gestão
recursos
na de tempo e recursos
gestão de tempo humanos.
do telecentro.

Aprender sobre
um recurso para
busca
de
Focar a atenção no patrocínio
e
recrutamento de utilizá-lo para o
voluntários
no seu projeto.
telecentro que nos
ajudará a cruzar os
nossos objetivos
com
o
seu
trabalho solidário.
Recolher ideias e
recursos
para
melhorar a gestão
de tempo.
Desenvolveremos

ntes
de
Task: Presentation of your duas redes Autoavaliação
Unidade 4.
telecenter and a project to a sociais
company
Forum: Volunteering at the
telecenter
Extra-Reading:
Conclusiones de los talleres
sobre voluntariado
corporativo
Extra-task or resource: Find
sponsors in
www.tupatrocinio.com

da

Projeto Trans e-facilitator
mais sobre o tema
de patrocínio com
um
exercício
prático que servirá
para exercitá-lo na
busca de recursos.
Unidade de
Encerramento
do Módulo
Fórum e
questionário
de avaliação

1 semana

Tornar-se
consciente
resultados
módulo.

Fórum
de Aos formandos será Fórum de avaliação
dos avaliação
proposto responder
do
a um questionário Questionário de avaliação
Questionário de de avaliação ao
avaliação
módulo
e
a Exame de avaliação
participar
num
diálogo-fórum
de
avaliação.

Formandos

Exame final

Projeto Trans e-facilitator

MÓDULO 4

Promoção das TIC para os seniores do telecentro

Perfil de entrada dos estudantes:

Conhecimento:

Aptidões:

Competências:

Experiência mínima de 6 meses num
trabalho / voluntariado com pessoas
seniores
e/ou
Experiência mínima de 6 meses como
facilitador digital para a inclusão social

Conhecimento básico do ambiente dos
centros TIC.

Aptidões tecnológicas (ferramentas de
produtividade, multimédia).

Conhecimento básico dos principais
tópicos relacionados com seniores.

Aptidões básicas de trabalho em grupo.

Competências de comunicação básicas
orientadas para o alvo / competências
de comunicação interculturais.
Capacidade para planear atividades para
grupos vulneráveis.

Perfil de saída dos estudantes:

Conhecimento:

Aptidões:

Competências:

Facilitador digital para inclusão social de
seniores

Conhecimento básico da situação,
necessidades, recursos e oportunidades
dos seniores.
Conhecimento básico dos idosos a partir
de dados, informação e análises
atualizadas.
Conhecimento básico do contexto local
e das ações / oportunidades relativas a
idosos.
Conhecimento do potencial papel de um

Capacidade para identificar e analisar
gaps digitais / barreiras TIC das pessoas
idosas.
Capacidade para realizar tarefas de
facilitação digital focadas em públicos
seniores.
Capacidade para facilitar o acesso de
idosos a serviços e oportunidades de
aprendizagem através das TIC.
Capacidade para utilização de software

Análise crítica de fontes de informação
disponíveis sobre tópicos relacionados
com seniores.
Design, conceção e promoção de
atividades TIC / programas de literacia
digital endereçadas a pessoas idosas.
Ensino de seniores a utilizar ferramentas
TIC para desenvolvimento e interesses
pessoais.

Projeto Trans e-facilitator
centro TIC na promoção da integração e
desenvolvimento pessoal de seniores.
Conhecimento básico de dispositivos TIC
/ programas / software vocacionados
para os seniores.

simples orientado para as necessidades
/ interesses dos idosos.
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Unidades de
Aprendizagem
Unidade
Introdutória

Duração
Disponível
durante 1
semana
Mínimo 1h
de
dedicação
obrigatória

Objetivos /
Resultados de
Aprendizagem

Conteúdos de
Aprendizagem

Familiarizar com o Uso da plataforma.
ambiente
de
aprendizagem.
Como completar o
perfil pessoal de
Familiarizar com a estudante.
plataforma e suas
funções.
Gestão
de
ferramentas
Compreender os interativas.
objetivos
gerais,
conteúdos
e Aptidões
metodologia
do relacionais
para
módulo.
comunicação com
estudantes e tutor.
Compreender
o
papel do tutor.
Compreender
o
sistema e critérios
de avaliação.

Métodos Pedagógicos e
Educacionais
Oferecemos ao formando a
oportunidade de aceder à
plataforma uns dias antes
do início do módulo de
forma
a
fornecer-lhe
informação relevante sobre
o
funcionamento
da
plataforma e sobre a
estrutura do módulo.

Técnicas,
Instrumentos e
Materiais
Leituras:

Leituras
metodológicas:
• Objetivos do módulo;
• Alvo do módulo;
• Estrutura e
metodologia
modulares;
A Unidade Introdutória é • Tutoria do módulo.
uma unidade de arranque
orientada para a facilitação Visão global das
do
processo
de leituras dos conteúdos
aprendizagem que inicia de aprendizagem:
com a Unidade 1.
• Plano modular;
• Conteúdos do
As
únicas
tarefas módulo.
obrigatórias da Unidade
Introdutória
são: Leituras técnicas:
autoapresentação
no • Guia do utilizador da
“Fórum de Introdução”, plataforma;
completar o perfil pessoal, • Instruções
consultar o Quadro de detalhadas sobre como
Avisos e o Fórum de completar o perfil;

Destinatários

Avaliação

Formandos e
tutores

Não se encontra
prevista qualquer
avaliação.
A
Unidade
Introdutória é uma
unidade
de
arranque orientada
para a facilitação do
processo
de
aprendizagem que
inicia
com
a
Unidade 1.
É igualmente um
instrumento para
verificar
a
motivação
dos
estudantes
de
forma
a
evitar
desistências.
Portanto,
os
estudantes
selecionados
que
não acederem à
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Introdução
para
ler • Fóruns;
mensagens do tutor / • Requerimentos
pessoais e técnicos.
outros estudantes.
Papel do tutor: o tutor está
presente na plataforma e
tem de se apresentar no
Fórum de Introdução e
postar uma mensagem de
boas-vindas no Quadro de
Avisos.
No
entanto,
recomenda-se que sejam
evitadas interações diretas
com os estudantes de
forma a encorajar a sua
participação
espontânea
(ver também na coluna de
Avaliação).
Unidade 1:
Os nossos
idosos: uma
visão geral

Disponível
durante 1
semana

Pessoas
idosas: Esta unidade assenta numa
características,
abordagem metodológica
sentimentos
e de três níveis:
necessidades.
1. Teórica / didática:
Apresentação da fornece
informação
informação mais contextualizada neutra.
Conhecer melhor o relevante
e
contexto local e recursos úteis para 2. Relativista: elementos

Fornecer
um
quadro
de
referência para a
situação
e
Mínimo 5h necessidades dos
obrigatórias idosos.

Ferramentas
interativas e de
comunicação:
• Quadro de avisos e
novidades;
• Fórum de
apresentação.

Reading: Gli anziani: Formandos e
sentimenti e bisogni tutores
(The elderly: feelings
and needs)
Reading: Il contesto e
le risorse disponibili
(The context and the
resources available)

plataforma durante
a
semana
de
Introdução
serão
substituídos
por
estudantes inscritos
na lista de espera.

TAREFA 1 – O seu
território
e
o
telecentro: trabalho
individual que visa a
descrição
do
contexto
local
relacionado com os
idosos;

Projeto Trans e-facilitator
ações
/ apoiar população
oportunidades
idosa.
dedicadas
aos
idosos.
Elementos básicos
sobre atividades e
Como fazer uma potencial
de
boa análise de telecentros.
contexto.
Informação
atualizada
sobre
população
portuguesa idosa
de acordo com
Censos e INE.
Elementos básicos
sobre
as
Universidades da
Terceira
Idade
(UTI): objetivos e
exemplos
concretos.
População
portuguesa e TIC:
informação
fundamental
e
visão generalizada.

para uma perspetiva crítica
sobre a temática dos Reading: Il telecentro
idosos.
e le sue potenzialità
(The telecentre and
3. Crítica: estimula a its potential)
interpretação pessoal e
subjetiva sobre a temática Optional
Article:
dos idosos.
Anziani, una ricchezza
trascurata
(The
elderly: a careless
resource)
Optional
Article:
Anziani di ieri e di
oggi (Past and present
elderly)
Optional
Reading:
Per vivere la terza età
(To live the third age)
Optional
Article:
Terza età: da forza
lavoro a forza cultura
(Third age: from
workfroce
to
“cultureforce”)
Optional

Reading:

TAREFA
2
–
Necessidades
seniores no seu
território: partilha e
intercâmbio
de
experiências
e
opiniões;
Questionário
autoavaliação
Unidade 1.

de
da
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Indagine ISTAT 2010:
cittadini e nuove
tecnologie
(ISTAT
survey 2010: citizens
and ICT)
Unidade 2:
Aptidões e
competências
digitais e
pessoais

Identificar os gap / Exemplos e ideias Os conteúdos da Unidade 2
barreiras digitais de usos TIC para estão intimamente ligados
das pessoas idosas. pessoas idosas.
ao trabalho prático em
contextos de aprendizagem
Mínimo 5h Identificar
Principais barreiras com população sénior. A
obrigatórias procedimentos de entre idosos e TIC.
abordagem pedagógica é
adaptação
/
teórico-prática
e
visa
oportunidades de Elementos básicos encorajar o uso das TIC
dispositivos TIC / para personalizar para
alcançar
o
software
/ dispositivos
/ desenvolvimento pessoal.
conteúdos
/ programas
/
recursos
para conteúdos
/
pessoas idosas.
recursos TIC à
medida
das
Desenvolver
necessidades
e
estratégias e ações dificuldades
das
para promover o pessoas idosas.
uso das TIC pelos
seniores.
Visão geral sobre
as características,
Definir o papel / competências
e
tarefas
do tarefas
dos
Disponível
durante 1
semana

Reading: Non è solo il Formandos e
computer (It’s not tutores
only the PC)
Reading: Superare i
pregiudizi
(Overcoming
predjudices)
Video: PC e anziani:
qualche
riflessione
(PC
and
elderly
people:
some
refelctions)
Reading: Il ruolo del
facilitatore
(Facilitator’s role)
Reading: Semplificare
i materiali didattici
(How to simplify

TAREFA
1
–
Encorajando
pessoas
idosas:
trabalho individual
que visa a definição
de estratégias /
ideias
para
encorajar
os
seniores
a
utilizarem TIC;
FÓRUM
–
Preconceitos
e
soluções: partilha e
de
intercâmbio
experiências sobre
como
ultrapassar
preconceitos
e
identificar soluções;
Questionário
autoavaliação

de
da

Projeto Trans e-facilitator
facilitador digital facilitadores.
para inclusão social
neste contexto.
Exemplos
sobre
motivações
das
pessoas idosas na
aprendizagem
e
uso de TIC.
Exemplos
de
oportunidades de
aprendizagem TIC
para
pessoas
idosas.
Exemplos de uso
de banda larga
para acesso
a
serviços
eletrónicos.

Unidade 3:
Formação em
TIC

Disponível
durante 1
semana

Aprender como a
adaptar
o
computador,
hardware
e
Mínimo 5h software
às
obrigatórias capacidades
e
necessidades das

Controlos
e
funções
básicas
para personalizar
hardware
e
software.

A Unidade 3 fornece um
esquema
lógico
que
apresenta o processo de
conceção de atividadesalvo
a
partir
das
necessidades
dos
Elementos básicos utilizadores. Isto promove

didactic resources)

Unidade 2.

Optional Video: Ma
ora
si
che
ho
l’età...per il PC (It’s
the good age to learn
... the PC)
Optional Reading: Gli
anziani
e
le
opportunità
di
apprendimento delle
TIC (Elderly people
and ICT learning
opportunities)
Optional Reading: Gli
anziani e la banda
larga (Elderly people
and the broadband)
Reading: Adattare e Formandos e
configurare hardware tutores
and software (How to
adapt hardware and
software)
Reading:

ATIVIDADES
OBRIGATÓRIAS
TAREFA
Conceber
atividade
formação

1

–
uma
de
para
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pessoas idosas.
Definir
programa
formação
literacia digital.

de pesquisas de
campo sobre as
um necessidades
de
de formação de idosos
de e suas aptidões.

Utilizar
software
simples orientado
para
as
necessidades
seniores.

Elementos
e
critérios
básicos
para conceção de
um programa de
formação.
Elementos práticos
para o uso de PC.
Exemplos
de
software (ELDY e
Genealogia).

o uso personalizado dos
recursos
disponíveis,
estimulando
o
desenvolvimento pessoal.

L’apprendimento
delle TIC per gli
anziani (ICT learning
for elderly people)
Reading: Progettare
un
programma
formativo (How to
design a training
programme)
Optional Video: Eldy:
il computer diventa
facile
(Eldy:
PC
becomes easy!)
Optional
Reading:
Guida pratica al PC
(Practical guide to PC
use)
Optional
Link:
Costruire un albero
genealogico (Building
a genealogical tree):
free software to build
genealogical trees

pessoas
idosas:
trabalho individual
orientado para a
conceção de um
workshop
/
programa
de
formação sobre TIC
para séniores;
TAREFA 2 – Wiki:
materiais
de
formação
para
pessoas
idosas:
encontrar materiais
/
recursos
de
aprendizagem TIC,
etc. e adicioná-los
ao Wiki de forma a
alcançar
um
resultado de grupo;
FÓRUM – Formação
no seu telecentro:
partilha
e
intercâmbio de boas
práticas
de
atividades
de
formação
nos
telecentros;
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Questionário
autoavaliação
Unidade 3.
Unidade 4:
Programa de
formação TIC
para pessoas
idosas

Disponível
durante 1
semana

Aprender como as
TIC podem tornarse recursos para o
desenvolvimento
pessoal de idosos.

Exemplos
workshops
projetos TIC
telecentros.

de A Unidade 4 constitui um
e nível mais avançado do
em processo de criação de
atividades-alvo a partir das
Mínimo 5h
necessidades
dos
obrigatórias
Linhas orientadoras utilizadores
(aplicação
Conceber
um do projeto “Avós prática e personalizada do
conhecimento adquirido).
programa TIC para em linha”
idosos.
Exemplos
de
projetos
para
literacia
digital
sénior.

Reading:
sulle TIC
anziani (ICT
programmes
elderly)

de
da

Progetti Formandos e ATIVIDADES
OBRIGATÓRIAS
per gli tutores
training
for the
TAREFA 1 – O meu
projeto TIC para
seniores: trabalho
Reading: Nonni su
individual orientado
para a conceção de
Internet
um
projeto
de
(Grandfathers
online)
formação no seu
telecentro
para
Optional
Link:
idosos;
InformaNonni.it
TAREFA 2 – Wiki:
Optional
Link:
projetos
para
Apprendere con le
pessoas
idosas:
tecnologie (Learning
partilhar no Wiki as
with technologies)
suas experiências
em projetos TIC
orientados para os
idosos de forma a
alcançar
um
resultado de grupo;
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FÓRUM – Outros
projetos
e
workshops: partilha
e intercâmbio de
boas práticas de
workshops
e
atividades
nos
telecentros;
Questionário
autoavaliação
Unidade 4.
Unidade de
Encerramento
do Módulo

10 dias
disponíveis
Semana

Avaliar
conhecimento
competências
adquiridas.

/

Mínimo 5h
obrigatórias Aplicar de forma
crítica e transversal
o conhecimento /
competências
adquiridas durante
todo o processo de
aprendizagem.
Avaliar

a

Exame final

O exame final consiste num
exercício de aprendizagem
Fórum de feedback colaborativa / cooperativa
permitindo a avaliação da
Questionário
de capacidade dos formandos
para utilizarem as aptidões
avaliação
e competências adquiridas
em cada unidade de
aprendizagem de uma
forma
integrada
e
transversal.

Final Exam: Imagine Formandos e
to design "the ideal tutores
centre for elderly
people" and provide
its "business plan".
In particular, answer
to
the
following
points:

a. context analysis
b. target description
and target's expected
No trabalho de avaliação needs
são
pretendidas c. general and specific

Exame final

de
da

Projeto Trans e-facilitator
adequabilidade
módulo
aprendizagem
acordo com
formandos.

do
de
de
os

competências relacionadas objectives
(mais do conhecimento d.
activities
to
teórico).
develop
e. methodologies to
O exercício tem de ser use
realizado em grupos de 5. f. equipment/human
Os formandos têm de resources/budget
selecionar
os
seus requirements
“companheiros de exame g. expected results
final” durante 4 semanas and impact
de
formação
(para h. sustainability and
promover o intercâmbio transferability.
durante a formação e
permitir a constituição de Feedback
Forum:
grupos de pessoas que Students are invited
partilhem
os
mesmos to share their final
interesses / ideias / impressions on the
projetos / contextos de module and say goodbye to other students
trabalho).
and to the tutor.
Depois do prazo, cada
grupo tem de apresentar o Evaluation
produto à classe virtual e Questionnaire:
ao
tutor
na
sessão Students are asked to
in
a
semipresencial e/ou sessão fill
structured
síncrona.
questionnaire
Mais, aos formandos serão evaluating
the
sconvidados a responder following dimensions

Projeto Trans e-facilitator
um
questionário
de
avaliação sobre o módulo e
a participar num fórum de
feedback.

of
the
received
training:
learning
outcomes; role and
career development;
overall
satisfaction
with the module.

Projeto Trans e-facilitator
MÓDULO 5

Promovendo as TIC junto de comunidades migrantes

Perfil inicial dos Formandos

Conhecimento

Aptidões

Competências

Experiência mínima de 6 meses como
voluntário/profissional no trabalho com
Imigrantes/refugiados e/ou experiência
mínima de 6 meses como
animador/monitor para as TIC.

Conhecimento básico do
funcionamento dos centros TIC.

Aptidões TIC fundamentais (ferramentas
de produtividade, multimédia…).

Conhecimento básico das
problemáticas da imigração.

Aptidão para o trabalho com grupos.

Competências básicas de comunicação
intercultural orientada para gruposalvo.

Perfil de saída dos Formandos

Conhecimento

Aptidões

Competências

e-facilitador para a inclusão digital de
imigrantes.

Conhecimentos básicos da história
nacional e internacional e das
dinâmicas atuais das migrações.

Capacidade de análise de fontes
documentais relacionadas com a
temática da Imigração.

Competências de análise crítica das
fontes de Informação relacionadas com
a Imigração.

Conhecimento do potencial do
centro TIC como polo de integração
de imigrantes e de diálogo
intercultural.

Capacidade de realizar tarefas de efacilitador com uma abordagem
intercultural.

Conceção, realização e promoção de
atividades TIC orientadas para
Imigrantes.

Capacidade de facilitar o acesso de
imigrantes a serviços pertinentes através
das TIC.

Saber ensinar a utilizar as ferramentas
TIC para aceder a serviços e formulários
específicos para Imigrantes.

Conhecimentos básicos de gestão de
conflitos em contextos
multiculturais.

Competência de planeamento de
atividades para grupos vulneráveis.

Projeto Trans e-facilitator
Conhecimentos básicos de legislação
sobre imigração e procedimentos
administrativos de integração,
serviços de apoio disponíveis.
Conhecimentos intermédios da
problemática da integração de
mulheres: processos, dificuldades,
necessidades e oportunidades.

Sensibilidade à temática da igualdade de
género na realização de tarefas de efacilitador.

Projeto Trans e-facilitator
Unidades de
Aprendizagem

Unidade de
introdução

Duração

Objetivos /
Resultados de
Aprendizagem

1 semana Familiarizar-se com o
disponível ambiente de
aprendizagem:
Dedicação
mínima
- Familiarizar-se com a
de 1h
plataforma e suas
funções;
- Compreender os
objectivos globais,
conteúdo e
metodologia do
módulo;
- Entender o papel do
tutor;
-Entender o sistema
de avaliação e
critérios.

Conteúdos de
Aprendizagem

Métodos Pedagógicos
e Educacionais

Plataforma Moodle
Como completar o
perfil pessoal de
Formando;
Gestão
ferramentas
interativas;

de

Comunicação entre
Formandos e Tutor.

A plataforma Moodle
fica disponível para
consulta alguns dias
antes do início do
Módulo
para
providenciar
aos
Formandos
informações
relevantes sobre o
funcionamento
da
mesma bem como a
estrutura do Módulo.

Técnicas,
Instrumentos e
Materiais

Destinatários

Formandos e Unidade não sujeita a
tutores
avaliação.

LEITURAS:
Objetivos
destinatários
Módulo.

Avaliação

e
do

Organização,
método e tutoria do
Módulo.

Resumo
dos
conteúdos
de
aprendizagem.
A presente Unidade
destina-se a facilitar o
processo
de Leituras:
aprendizagem
em
ambiente e-learning - Plano do Módulo;
Conteúdos
do
que se inicia com a módulo;
Unidade 1.
São
tarefas Leituras técnicas:
obrigatórias
da - Guia do utilizador
da Moodle.
presente unidade:

Serve
para
familiarização
dos
Formandos com o
ambiente
de
aprendizagem através
da plataforma Moodle.
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- Apresentação pessoal
do
Formando
no
Fórum
de
Apresentação;

- Instruções para o
preenchimento
correto do perfil
pessoal
de
Formando.

- O preenchimento dos
dados no perfil pessoal - Fóruns;
de Formando;
- Requisitos pessoais
- A consulta ao Quadro e técnicos.
de Avisos e ao Fórum
de Apresentação para Ferramentas
de
leitura das mensagens comunicação
e
recebidas dos outros interação:
Formandos e do Tutor. - Quadro de Avisos;
Fórum
de
O tutor participa na apresentação.
plataforma e também
deverá apresentar-se
no
Fórum
de
Apresentação,
postando
uma
mensagem de boasvindas no Quadro de
Avisos.
O tutor deve evitar
interagir diretamente
com os Formandos,
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para
estimular
a
participação
destes
por
sua
própria
iniciativa (ver coluna
«Avaliação»).

Unidade 1:
Migrações:
Algumas
orientações e
perspetivas
de análise
crítica.

Esta Unidade propõe LEITURA:
O Formandos e TAREFA 1 –- Construir
três
níveis
de fenómeno
uma rede a partir do
das tutores
abordagem:
Delicious ou outro
migrações
aplicativo web. Nessa
internacionais.
1.Teórica/Didática:
rede o grupo irá
fornecendo
disponibilizar uma base
LEITURA: A imigração
As migrações à luz da informação neutra e em Portugal.
de dados de recursos
Avaliar criticamente a história nacional.
contextualizada.
informativos
e
segurança/confiança
Semelhanças
e
hiperligações fiáveis.
LEITURA:
das
fontes
de diferenças
com 2.Relativista:
Comportamentos
TAREFA 2 – A imigração
informação e dados;
outros contextos.
elementos para uma
xenófobos.
perspetiva
crítica
nos
média:
tarefa

1 semana Fornecer um quadro
disponível de referências sobre a
problemática
das
Dedicação migrações a nível
mínima
internacional
e
de 5h
nacional.

História
dos
movimentos
migratórios.
Tipologias, políticas e
problemáticas.
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Analisar
dados
informações;

e Análise dos principais
argumentos
utilizados contra ou
Utilizar ferramentas em
defesa
da
eletrónicas
para imigração.
elaborar
um
compêndio
de Apresentação
de
informações
alguns estereótipos e
relevantes e seguras.
preconceitos comuns
sobre
imigrantes.
Desenvolver
um Informações e dados.
pensamento crítico:
distinguir entre factos
reais/ atuais e factos
“mediáticos/políticos”.
Unidade 2:
Encontro
marcado no
centro TIC!

1 semana - Conceber estratégias
disponível concretas do Centro
TIC dirigidas para
Dedicação grupos-alvo.
mínima
- Redefinir o papel do
de 5h
e-facilitador como o
de um mediador para
o diálogo intercultural;
- Promover o diálogo
entre Formandos

- Exemplos de ideias
e
atividades
adaptadas
a
contextos
de
trabalho
multiculturais.
- Algumas estratégias
de
promoção
e
divulgação
de
atividades
nos
centros TIC.

sobre a imigração.
LEITURA: Os mass3.Crítica: estimulando média e a Imigração.
a
interpretação
pessoal e subjectiva VÍDEO OPCIONAL: A
sobre a temática da definir para PT.
imigração.

individual que procura
responder à questão:
- até que ponto a
perceção mediática da
imigração
afeta
o
trabalho diário no
centro TIC.
FÓRUM –- Selecione e
partilhe com outros
formandos as notícias
mais recentes sobre
imigração.
Autoavaliação
Unidade 1

Abordagem teóricoprática de intercâmbio
de experiências na
gestão diária do centro
TIC.
Para
cada
tema
(estratégias
de
promoção, papel do efacilitador, gestão de
conflitos), a unidade
propõe
algumas

Formandos e
LEITURA:
Elementos básicos de tutores
marketing
intercultural.
LEITURA:
O
cinema,
linguagem
multicultural.
LEITURA:

uma

da

TAREFAS
OBRIGATÓRIAS:
TAREFA 1 –- Promover
o centro TIC e as suas
atividades. Atividade
individual
que
se
destina a concretizar
uma estratégia de
comunicação
e
promoção do centro
TIC
junto
dos

Projeto Trans e-facilitator
sobre estratégias para
a gestão de conflitos.

Linhas
de
orientação para o efacilitador
que
trabalha
com
utilizadores
imigrantes.
Técnicas
elementares
de
gestão de conflitos
em
contextos
multiculturais.

leituras apresentando
conceitos
fundamentais
e
exemplos concretos,
seguindo-se
uma
tarefa e a participação
num
fórum
de
discussão
para
aplicação
dos
conhecimentos
adquiridos.

PREPARAR
PROGRAMA
ATIVIDADES
EM
CENTROS TIC.pdf
LEITURA:
Gestão de conflitos e
comunicação
intercultural.
A
comunicação
intercultural através
do cinema.
LEITURA OPCIONAL:
A
educação
intercultural versus a
educação
transcultural.
LEITURA OPCIONAL:
A
música,
um
instrumento
para
abordar as novas
tecnologias
numa
perspetiva
intercultural.
VÍDEO

OPCIONAL:

imigrantes.
FÓRUM – Gestão de
conflitos: partilha de
boas práticas
Autoavaliação
Unidade 2

da

TAREFA OPCIONAL –
Criar e editar um vídeo
num canal Youtube
apropriado.
TAREFA OPCIONAL –
Podcast,
um
instrumento
de
aprendizagem.
Proponha
uma
atividade a partir de
um dos programas de
podcasts apresentados.
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Introdução
ao
aplicativo Audacity.

Unidade 3:
Identificar e
saber
corresponder
às
necessidades
específicas
dos
imigrantes
através das
TIC.

1 semana - Identificar as
disponível necessidades dos
Imigrantes em matéria
de comunicação e
Dedicação integração na
comunidade
mínima
local/nacional.
de 5h
- Elaborar respostas e
soluções viáveis e
práticas a realizar no
centro TIC.
- Saber utilizar as TIC
para simplificar a
tarefa do e-facilitador
na mediação e na
disponibilização de
serviços ao imigrante.

Esquematização
sumária sobre como
planear e conceber
atividades baseadas
nas necessidades dos
utilizadores,
no
centro TIC.

A Unidade apresenta
um
modelo
de
organização
e
concepção
de
atividades dirigidas a
grupos-alvo, a partir
das
necessidades
concretas
destes
Listagem
das últimos.
necessidades
de
integração
mais Pretende ainda:
comuns sentidas por
imigrantes,
Fornecer
um
relacionadas
com panorama geral da
processos
legislação
sobre
administrativos
e imigração e outros
acesso a serviços.
procedimentos
administrativos
e
Lista
de legais, bem como

Formandos e
LEITURA:
Identificar
as tutores
necessidades
e
dificuldades
das
pessoas migrantes.
Modalidades
de
ajuda e soluções que
o centro TIC pode
oferecer.
LEITURA:
1.
Procedimentos
administrativos
comuns que o centro
TIC
pode
acompanhar;

TAREFAS
OBRIGATÓRIAS:
TAREFA
1
–Oportunidades locais:
Com base na análise
das necessidades dos
migrantes, estabeleça
uma compilação das
oportunidades
existentes e serviços
disponíveis, para o efacilitador como para o
imigrante.
TAREFA
2
–A
tecnologia na vida
cotidiana. Com base em
duas
situações
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outras
fontes
de 2. Instrumentos TIC e
documentação
fontes de informação
eletrónica de âmbito informação.
legal
e
em linha
administrativo.
- Propor ideias para
sistematizar
e
- Exemplos concretos sintetizar
essas
de ferramentas TIC informações no centro
que o e-facilitador TIC.
pode empregar com
utilizadores
- Propor instrumentos
imigrantes.
que permitam tornar
os
imigrantes
utilizadores
conscientes,
informados
e
autónomos no uso das
TIC.

concretas, planeie uma
atividade na qual as
informações/formações
disponibilizadas
no
centro TIC podem
contribuir
para
a
resolução
de
problemas.
FÓRUM –- Identificar
necessidades
e
dificuldades. Partilha
de conhecimentos e
práticas
sobre
necessidades
específicas
de
utilizadores migrantes
nos
centros
TIC.
Estratégias para o seu
solucionamento.
Autoavaliação
Unidade 3

da

TAREFA OPCIONAL –Pesquisar e testar uma
ferramenta
de
aprendizagem em linha
da língua portuguesa.
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Unidade 4:
As TIC
perante a
Imigração e a
problemática
da igualdade
de género.

1 semana - Considerar a
disponível perspetiva da
igualdade de género
Dedicação no contexto das
atividades do centro
mínima
TIC.
de 5h

Panorama
da
história dos direitos
das mulheres no
debate
público
internacional sobre
direitos humanos.
Análise
do
- Tomar consciência da fenómeno
da
não-neutralidade das
chamada
TIC numa perspetiva
“feminização”
das
de igualdade de
migrações,
com
géneros.
ponto de situação
nacional.
- Explorar as ligações
- A condição das
entre as competências mulheres migrantes:
TIC, a empregabilidade o conceito de “dupla
e a situação das
exclusão” e “dupla
mulheres.
exploração”.
- Perspetiva sobre as
principais
teorias
sobre direitos das
mulheres
e
tecnologia.
- Resultados de um
estudo internacional
sobre:
1. Competências TIC

A unidade 4 baseia-se
na ideia de que uma
abordagem
da
igualdade de género é
fundamental
no
planeamento
e
concepção
de
qualquer
atividade
sociocultural no centro
TIC.

Formandos e
LEITURA:
Os
direitos
das tutores
mulheres são direitos
humanos.

FÓRUM –- Perspetivas
de Género: intercâmbio
de ideias sobre género,
imigração e TIC.

LEITURA:
As
TIC
e
problemática
Género.

Autoavaliação
unidade 4

Assim, fornece um
quadro de referências
históricas e atuais que
devem
ajudar
a
orientar o animador
para as TIC na
integração de uma
visão de género nas
atividades que realiza
com
utilizadores
migrantes.

LEITURA:
Mulheres migrantes,
TIC
e
empregabilidade.

A presente unidade
não inclui nenhuma
tarefa específica, mas
propõe leituras e um

a
de

da

Projeto Trans e-facilitator
e
integração
socioprofissional das
mulheres migrantes.
2. O papel da
formação em TIC na
aquisição de novas
competências
socioculturais.
3. O papel do
chamado “Terceiro
Setor” na vida das
mulheres migrantes.
Unidade de
encerramento

10 dias
Rever
os
disponível conhecimentos
e
competências
Dedicação adquiridas ao longo do
mínima
Módulo.
de 5h
- Saber aplicar de
forma
crítica
e
transversal
os
conhecimentos
adquiridos ao longo do
Módulo.
- Avaliar a pertinência
dos conteúdos do

debate entre todos os
Formandos acerca de
como
integrar os
conhecimentos
adquiridos na prática
diária dos centros TIC.

- Prova final
A prova final consiste
- Fórum avaliação do num exercício prático
Módulo;
que se destina a
- Questionário de avaliar a capacidade
avaliação.
dos Formandos em
aplicar
as
competências
adquiridas ao longo do
Módulo.
O exercício realiza-se
em grupos de 5
formandos que se
reúnem em função de
interesses temáticos

Exame final:
Formandos e A prova final vale 50%
Crie um «Programa tutores
da nota final do
ideal de orientação
Módulo.
na
procura
de
A avaliação da prova
emprego», adaptado
respeita os seguintes
a
mulheres
critérios:
coerência
imigrantes e conceba
com os resultados de
um
«plano
de
aprendizagem
(15
emprego/negócio».
pontos), valorização de
processos baseados nas
Deverá atender aos
TIC
(15
pontos),
seguintes pontos:
inovação e criatividade
(10 pontos), qualidade
a.
Análise
de
contexto
da apresentação (10
b. Descrição do alvo
pontos).

Projeto Trans e-facilitator
Módulo na perspetiva
dos Formandos.

comuns.
Consiste na concepção
de um «produto»
informativo dedicado a
migrantes, que deverá
ser apresentado a toda
turma e ao tutor numa
sessão presencial ou
interativa
via
plataforma.

e expectativas e
necessidades do alvo
c. Objetivos gerais e
específicos
d.
Atividades
a
desenvolver,
métodos e recursos
f. Equipamentos /
recursos humanos /
orçamento
implicados
no
Haverá ainda um projeto.
questionário
de
avaliação sobre o Fórum de discussão:
Módulo bem como um Partilha
das
Fórum de discussão.
impressões pessoais
dos formandos sobre
o
Módulo.
Despedida.
Questionário
de
avaliação:
Questionário
semidiretivo
avaliando o Módulo,
conteúdos
e
resultados
de
aprendizagem.

Os restantes 50% são
atribuídos
à
participação
do
formando nos fóruns e
à
assiduidade
no
cumprimento
das
tarefas e prazos, ao
longo da formação.
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MÓDULO 6
Perfil de entrada dos
formandos:
Experiência profissional ou de
voluntariado mínima de
6 meses como monitor TIC em
telecentros ou equiparados,
e/ou

Familiarização com ferramentas de produtividade (Open Office/MS)
Conhecimento:

Aptidões:

Competências:

Conhecimentos básicos de ambiente e
funcionamento de telecentros,
espaços TIC/multimédia.

Competências básicas em tecnologias da
informação (ferramentas de produtividade,
internet e ferramentas de comunicação a
distância).

Capacidade de planificação e animação
de oficinas ou ateliês em telecentros, em
contextos locais.

Conhecimentos básicos de técnicas de
animação em contextos informais.

Capacidades básicas de trabalho em equipa.
Capacidades básicas de comunicação.

Experiência mínima de 6 meses
na organização de oficinas ou
ateliês em contextos informais
(por ex., em organizações do 3º
Setor).
Perfil de saída dos formandos:

Conhecimento:

Aptidões:

Competências:

Facilitador ou Monitor para as
Literacias Digitais (ou perfil de
Educador para as TIC).

Sólidos conhecimentos das
ferramentas do Open Office para
utilização pessoal e em contexto

Capacidade de facilitar e intermediar o acesso
à literacia digital em telecentros ou similares.

Competências de utilização e adaptação
das ferramentas adquiridas às diversas
necessidades pessoais e profissionais.

Projeto Trans e-facilitator
laboral.

Capacidade de conceber oficinas/ateliês de
literacia digital em contextos informais de
aprendizagem.
Capacidade de desenvolver ferramentas de
comunicação para a divulgação das atividades
dos telecentros.

Competências de ensino na utilização do
Open Office por diferentes grupos alvo.
Competências na
modificação/adaptação/integração dos
conteúdos das aprendizagens em ligação
com as necessidades dos aprendentes.

Projeto Trans e-facilitator
Unidade
de
Aprendi
zagem
Módulo
Introdut
ório

Duraç
ão

1
seman
a
Mínim
o 1h
obriga
tória

Objetivos /
Resultados de
Aprendizagem
- Familiarização
com o ambiente
de aprendizagem;
- Familiarização
com a plataforma
e
suas
funcionalidades;
- Compreensão
dos
objetivos
gerais, conteúdos
e metodologia do
módulo;
- Compreender o
papel do tutor;
- Compreender o
sistema
e
critérios
de
avaliação.

Conteúdos de
Aprendizagem

.
Utilização
plataforma.

Métodos Pedagógicos e
Educacionais

da É facultada ao formando a
oportunidade de aceder à
plataforma uns dias antes do
. Como criar e início do módulo. Esse acesso
preencher um perfil irá fornecer-lhe informação
pessoal de formando. relevante
sobre
o
funcionamento da mesma
.
Gestão
das plataforma e sobre a estrutura
do módulo.
ferramentas
interativas.
A unidade introdutória é a
unidade de lançamento que
.Condições relacionais deve facilitar a compreensão
para a comunicação do processo de aprendizagem
entre formando e que se inicia com a Unidade 1.
tutor.
São tarefas obrigatórias do
presente
módulo,
a
apresentação pessoal do
formando no «Fórum de
apresentação», o registo dos
seus dados pessoais num
perfil, a consulta do quadro de
avisos e do quadro de

Técnicas, Instrumentos e
Materiais

LEITURAS
Cláudia Sousa/José Soares
(2010):
«As TIC e a Plataforma Moodle
no processo ensino
aprendizagem»; Porto, Escola
Superior de Educação Paula
Frassinetti.
http://repositorio.esepf.pt/bitst
ream/handle/10000/376/PGTIC2010_ClaudiaSousaJoseSoares.
pdf?sequence=2

Destinatá
rios

Avaliação

Formand
os e
tutores

Não
se
prevê
avaliação no módulo
introdutório.
Este
módulo
constitui-se
como
unidade
de
lançamento
destinada a facilitar
o
processo
de
aprendizagem que se
inicia com o Módulo
1.
É
também
instrumento
verificação
motivação
formandos,
prevenindo
desistências.

um
para
da
dos

Projeto Trans e-facilitator
introdução do Fórum para
leitura de mensagens do tutor
ou de outros formandos.
Papel do tutor:
O tutor está presente na
plataforma,
devendo
apresentar-se
no
Fórum
introdutório, postando uma
mensagem de boas vindas no
quadro de avisos.
A interação direta do tutor
com os formandos deve ser
evitada de modo a encorajar a
participação
espontânea
destes últimos.
Unidade
1:
Introdu
ção e
Ferrame
ntas

Mínim
o 5h
obriga
tórias
1
seman
a

Adquirir
conhecimento
sobre
a
determinação dos
recursos
necessários para
o
trabalho
quotidiano
nos
Telecentros
/
Centros TIC /
Bibliotecas.

Introdução
recursos
organizacionais
administrativos.

aos É
oferecida
formação
adequada,
focada
na
e preparação do formando para
implementar
competências
TIC e adquirir conhecimento
Utilização
de numa base de instrução.
tecnologias assentes
em computador para Aproveitar proativamente a
manipular, criar e disponibilidade
das
armazenar conteúdo tecnologias e o potencial
do processamento de destas
para
influenciar

Fórum de introdução onde é Formand
solicitado ao formando por os e
que pensa necessitar deste tutores
curso. Também lhe é pedido
para
escrever
alguma
informação relevante sobre a
organização
onde
os
formandos trabalham.

TAREFA 1: Criação de
um
modelo
de
documento preciso e
funcional;
TAREFA
Participação
Fórum;

2:
no

TAREFA 3: Aceder a
materiais e leituras.

Projeto Trans e-facilitator
Aprender
analisar,
conceber
desenvolver
sobre
aprendizagem
principal
conteúdo
representativo.

Unidade
2:
Criação
de
recursos

Mínim
o 5h
obriga
tórias
1
seman
a

a

texto e gráficos.

Utilização
de
e tecnologias assentes
em computador para
a localizar,
aceder,
avaliar, armazenar e
e recuperar informação
e para expressar ideias
e comunicar com
outros.

Adquirir
as Introdução
aos
principais
formatos, objetivos e
orientações para utilização de ficheiros.
criação
de
documentos
Utilização
de
eficazes.
tecnologias baseadas
em computador para
Compreender os manipular, criar e
diferentes
armazenar conteúdos
formatos
de organizacionais,
de
ficheiros
e aprendizagem e de
aprender como apresentação.
selecionar
os
mais apropriados. Utilização
de
tecnologias baseadas
Conhecer
os em computador para

desenvolvimentos futuros de
conteúdos.

Autoavaliação
Unidade 1.

Da mesma maneira, o
formando deve contribuir,
com
algumas
notícias
relacionadas com redes, para
o fórum do curso.

A unidade centra-se na criação
de componentes de conteúdo
suscetíveis
de
partilha
consideradas relevantes e com
aplicabilidade.
Cada
formando
recebe
conhecimento sobre como
expandir a flexibilidade e
características através da
integração de mais utilizações
de texto mais elaboradas e de
mais capacidades partilhadas
do conteúdo do curriculum.

Formand
os e
tutores

da

TAREFA 1: Criação de
um
modelo
de
imagem precisa e
funcional;
TAREFA 2: Acesso ao
conteúdo e leituras;
Autoavaliação
Unidade 2.

da

Projeto Trans e-facilitator
aspetos
e localizar,
aceder,
combinações de avaliar,
editar
e
ferramentas
armazenar fotos.
baseadas
em
computador para
criação
de
materiais
especializados.
Unidade
3:
Criar
manuais
,
tutoriais
e
exercíci
os

Mínim
o 5h
obriga
tórias
1
seman
a

Compreender o
básico
dos
Direitos de Autor
(copyright) e a
sua
implementação
na criação de
recursos.

Enumeração,
explanação
e
exemplos dos guias
práticos,
manuais,
tutoriais, etc. mais
úteis.

A unidade visa acesso e
compreensão dos recursos
que contêm um programa de
estudos, leituras ou artigos de
curso, inovadores no seu
design online e na oferta
educativa online.

Utilização dos Direitos
de Autor (copyrights) O tutor propõe aos formandos
Desenvolvimento no campo do processo construírem o seu próprio
de manuais e de de aprendizagem.
estilo criativo e discutirem
exercícios
para
sobre
o
processo
de
facilitar
o
licenciamento dos Direitos de
Autor.
processo
de
aprendizagem.
Conhecer
e
analisar
o
licenciamento do

Formand
os e
tutores

TAREFA 1: Identificar
quais as ferramentas
e recursos TIC que os
formandos podem
utilizar e desenvolver
na sua organização
para criar conteúdo;
TAREFA
Participação
Fórum;

2:
no

Tarefa 3: Acesso ao
conteúdo e leituras;
Autoavaliação
Unidade 3.

da

Projeto Trans e-facilitator
conteúdo.
Unidade
4:
Ferrame
ntas e
recursos
especial
izados

Unidade
Módulo
de
Encerra
mento

Mínim
o 5h
obriga
tórias

Conhecer
e
aprender como
criar
lições
audiovisuais.

Introdução
a
conversores de vídeo
e aplicações de vídeo
– objetivo e utilização.

1
seman
a

Adquirir
as
principais
orientações
de
utilização
para
recursos
baseados
em
computador para
desenvolver
novos
serviços
integrados.

Utilizando tecnologias
assentes
em
computador
para
manipular,
criar,
armazenar, carregar e
partilhar tutoriais em
vídeo.

1
seman
a

Tornar-se
consciente
resultados
módulo.

Enumeração,
explanação
e
exemplos
dos
programas
práticos
mais utilizados na
Internet.

A unidade visa compreender a
Teoria
do
Papel
na
aprendizagem do design e da
função
das
atividades
especializadas.

Formand Tarefa
os
e Participação
tutores
Fórum;

1:
no

Tarefa
Participação
Wiki;

2:
em

Autoavaliação
Unidade 4.

da

Também visa uma abordagem
construtivista das aplicações
da
tecnologia
para
comprometer o formando,
para facilitar a comunicação
recíproca e promover um
ambiente de aprendizagem
interativo.

Fórum de avaliação
Aos formandos será proposto Fórum de avaliação
dos
responder a um questionário
do Questionário
de de avaliação do módulo e a Questionário de avaliação
avaliação
participar num diálogo-fórum
Exame de avaliação
de avaliação.

Formand
os

Exame final

Projeto Trans e-facilitator
Fórum e
questio
nário de
avaliaçã
o

Projeto Trans e-facilitator
MÓDULO 7
Perfil inicial dos formandos:

Fotografia Digital
Conhecimentos (técnicos):

Aptidões:

Conhecimentos básicos de funcionamento Competências
tecnológicas
de
de telecentros.
utilização de ferramentas de
produtividade e multimédia.
Conhecimentos básicos de animação
sociocultural.
Capacidade de relacionamento
interpessoal e em grupos.
Conhecimentos básicos de fotografia digital,
de
interação
e
materiais e programas informáticos para a Capacidade
e/ ou
fotografia.
dinamização de grupos em torno de
atividades criativas.
Mínimo 4 meses de experiência como
profissional ou voluntário como animador, Conhecimentos básicos de fotografia
formador ou monitor TIC em telecentros, aplicada às ferramentas da Web 2.0
espaços TIC ou multimédia.
Mínimo 4 meses de experiência como
profissional
ou
voluntário,
no
acompanhamento de grupos de utilizadores –
em especial de grupos vulneráveis – em
contextos
de
aprendizagem
informais,
orientação ou animação sociocultural.

Competências:
Planeamento
grupo.

de

atividades

de

Animação de ateliês criativos
individuais ou coletivos (presenciais
ou a distância)

Projeto Trans e-facilitator
Perfil de saída dos formandos:

Conhecimentos (técnicos):

E-animador ou e-facilitador para a inclusão Conhecimentos básicos e avançados de
social através de atividades criativas para fotografia digital, materias e técnicas de
captação de imagem.
indivíduos ou grupos, em centros TIC.
O e-animador proporciona a diversos públicos,
incluindo públicos vulneráveis, o acesso aos
recursos criativos das ferramentas digitais e da
Internet, estando ativamente empenhado na
missão de inclusão social.

Conhecimentos das técnicas de partilha e
armazenamento de imagens da Web 2.0.
Conhecimento de aplicações da web 2.0 e
softwares de correção de imagens.
Conhecimento do valor dos media sociais na
promoção da inclusão digital de públicos,
em especial, de públicos vulneráveis, através
de atividades criativas.
Conhecimento
dos
contextos
para
proporcionar uma articulação do trabalho
no telecentro com as realidades locais (por
exemplo,
desenvolvendo
a
criação
fotográfica para incentivar o conhecimento
da história local e a participação cívica).

Aptidões:

Competências:

Aquisição de competências no decurso de trabalho
colaborativo.

Capacidade de gestão
tecnológicas básicas.

Competências de gestão das ferramentas técnicas
essenciais.

Capacidade de gestão das ferramentas básicas de
fotografia digital, nomeadamente as aplicações
da Web 2.0.

Apetências
organizacionais
para
o
desenvolvimento de ateliês criativos, destinados a
grupos com diferentes níveis de conhecimentos
em TIC.

das

ferramentas

Capacidade de gestão das ferramentas Web 2.0
tendo em vista animar ateliês de fotografia digital
para diversos grupos-alvo.
Capacidade de planificar ateliês de fotografia
digital nos centros TIC, desde o nível básico ao
nível avançado.

Projeto Trans e-facilitator
Unidade de
Aprendizag
em
Unidade de
introdução
Introdução
ao Módulo
de
Fotografia
Digital

Duraç
ão
1
seman
a

Mínim
o 1h
obriga
tória

Objetivos /
Resultados de
Aprendizagem

Conteúdos de
Aprendizagem

Métodos Pedagógicos e
Educacionais

Familiarização
Utilização
da
É dada aos formandos a
com o ambiente plataforma Moodle:
possibilidade de acederem à
de aprendizagem:
plataforma Moodle alguns dias
- Familiarização
Criação
do
perfil antes do início do Módulo,
com a plataforma
pessoal de formando. para que possam receber
e
suas
Informação
relevante
e
Aprender a gerir e a recursos sobre o Curso, bem
funcionalidades.
utilizar
as como
experimentar
as
- Compreensão
funcionalidades
da funcionalidades da mesma.
dos
objetivos
plataforma.
gerais, conteúdos
e método do Aprender a comunicar
com formandos e
Módulo.
tutores através da
- Compreensão
plataforma.
do papel do
tutor.
- Compreensão
dos critérios e
modelo
de
avaliação.

Técnicas, Instrumentos e
Materiais

Destinatá
rios

Avaliação

Formandos Esta unidade não é
Apresentação do Módulo:
sujeita a avaliação.
Objetivos,
conteúdos, tutores
estrutura e método;
É
uma
unidade
- Requisitos técnicos e
introdutória
destinada
a
pessoais.
facilitar
o
processo
de
- Tutoria;
aprendizagem que se
- Fórum
inicia com a unidade
- Plano do Módulo
seguinte.
Informação
sobre
a
É
também
um
utilização da plataforma:
instrumento
que
permite verificar a boa
Pequeno guia do Moodle.
integração
do
formandos,
na
Opção de recurso em língua
plataforma.
portuguesa:
http://moodlept.educom.pt/
A
única
tarefa
(obrigatória)
consistirá
Quadro de Avisos e Notícias.
na
apresentação
pessoal
de
cada
Fórum de apresentação dos
formando
no
Fórum
Formandos e tutores.
Introdutório, bem como
no
preenchimento
Fórum informativo:

Projeto Trans e-facilitator
Quadro de avisos (mensagens
do tutor).
Fórum
introdutório
–
interação entre formandos e
tutores.

integral do seu perfil
pessoal na plataforma,
seguido da consulta do
Quadro
de
Avisos
(leitura de mensagens
do tutor ou de outros
formandos).

Projeto Trans e-facilitator
Unidade 1:
Tirando
fotografias

1
seman
a
Mínim
o 5h
obriga
tórias

Conhecer
as
principais funções
das
máquinas
fotográficas
digitais.

Características básicas
das máquinas digitais
e
suas
principais
funcionalidades
na
captação de imagens.

Revisão das características
essenciais da fotografia digital.
A primeira parte da unidade
incidirá sobre os aspetos
técnicos da fotografia digital,
visando
apresentar
aos
Adquirir
O léxico da fotografia: formandos alguns conceitos
conceitos
aprendendo a utilizar gerais sobre o funcionamento
essenciais
da os parâmetros das básico de uma câmara digital.
fotografia digital máquinas digitais para
para desenvolver melhorar a qualidade A segunda parte consistirá na
fotografias
de das imagens.
transmissão dos principais
qualidade.
termos e funcionalidades
Técnicas mais comuns específicas
das
câmaras
para obter fotografias digitais para melhorar a
de qualidade.
capacidade
técnica
dos
formandos (luz, velocidade
etc.): dicas e soluções práticas,
através da consulta de blogues
sobre fotografia e tutoriais em
linha.

Leitura 1:
http://fotografar.pt/aprendera-fotografar-saiba-por-ondecomecar/
http://fotografar.pt/regrasbasicas-para-conseguir-boasfotografias/
Para iniciação, pt.: Noções
básicas de enquadramento,
Regra dos Terços ou rácio de
Fibonacci,
contraste
forma/fundo, perpetivas e
tomadas de vista, padrões,
texturas e luminosidade).
Leitura 2:
http://escoladeimagem.files.w
ordpress.com/2008/04/glossa
rio_de_termos_de_fotografia_
blocked1.pdf
Glossário (pt-br) dos principais
termos de fotografia.
Multimédia:
Tutorial Cambridge (en) sobre
Fotografia Digital com diversas
lições:
http://www.cambridgeincolou
r.com/tutorials.htm

Formandos Tarefa 1:
tutores
Vamos fotografar.
Os formandos deverão
fotografar de acordo
com
as
indicações
recebidas a partir do
tutorial indicado.
Tarefa 2:
Participação no Fórum
de discussão sobre a
realização da tarefa
anterior.
Tarefa 3:
Participação no fórum
de discussão - As
técnicas da fotografia
digital: como iniciar os
públicos dos centros
TIC?
Autoavaliação
unidade 1

da

Projeto Trans e-facilitator
Unidade 2:
O que fazer
com as
imagens?

Mínim
o 5h
obriga
tórias
1
seman
a

Conhecer opções
e soluções para o
armazenamento
de
fotografias
digitais.
Descobrir alguns
websítios
que
permitem
o
armazenamento
e a partilha de
fotografias
em
linha.

Aprender a armazenar Esta
unidade
apresenta
fotografias digitais.
diversas soluções para o
armazenamento de imagens
Aprender a organizar e digitais.
a apresentar coleções
fotográficas.
Conhecer
os
diferentes
processos de transferência de
Aprender a partilhar imagens da câmara digital
fotografias em linha para o computador, bem
através da criação de como para outros suportes ou
uma conta no Flickr ou dispositivos (CD Rom, USB,
utilizando o programa discos externos, etc.).
Picasa.
Dispositivos
comuns
de
armazenamento e salvaguarda
de fotografias digitais em
linha.

Formandos Tarefa 1 :
Leitura 1:
Criar uma conta no
Imagem e construção da tutores
Flickr.
cidadania
(educação
mediática ; br) :
Tarefa 2 :
FOTOGRAFIA E CIDADANIA.pdf
Carregar fotografias no
Flickr.
Leitura 2:
Fotografia
e
mediação
Tarefa 3:
cultural.pdf
Criar um endereço na
(pt)
Internet para poder
Tarefa básica de transferência
de fotografias da câmara para
o PC (útil para ensinar públicos
de iniciação em telecentros):

aceder à conta Flickr e
aos álbuns criados.

http://pt.wikihow.com/SalvarSuas-Fotos-No-PC

Tarefa 4 :
Fórum de discussão.
Recapitulação sobre «O
que fazer com as nossas
fotografias?».

Acesso ao Flickr:
http://www.flickr.com/
(requer registo; pt-br)

Autoavaliação
unidade 2

Acesso
ao
Picasa
(armazenamento, edição e
criação de álbuns digitais):
http://picasa.google.com/
(requer download; pt-br)

da

Projeto Trans e-facilitator
Unidade 3:
Editando
fotografias

Mínim
o 5h
obriga
tórias

Adquirir
conhecimentos
elementares
de
edição
de
imagens, a partir
das ferramentas e
1
aplicações
mais
seman
comuns.
a

Aprender a utilizar
filtros comuns para
modificar e corrigir
imagens digitais.
Conhecer
algumas
ferramentas de edição
de imagens em linha.
Aprender
a
criar
efeitos visuais ou a
transformar
as
imagens
em
apresentações
criativas.
Como
ensinar
a
utilizar ferramentas de
edição de imagens em
ateliês de fotografia
digital em telecentros.

Nesta unidade, os formandos
adquirem técnicas básicas
para editar e manipular as
imagens que captaram nas
unidades anteriores:

Retocar imagens com Adobe Formandos Tarefa 1:
tutores
Photoshop Express Editor:
Editar
e
retocar
http://www.photoshop.com/
fotografias.
(en; solução gratuita sem
Tarefa 2:
inscrição, com funcionalidades
de
manipulação
Fórum «Como animar
Principais termos técnicos básicas
um ateliê de edição de
relacionados com a edição e a criativa de imagens)
fotografia nos centros
manipulação de imagens
TIC?»
digitais.
Editar fotografias com o
Google+:
Tarefa 3:
https://www.google.com/intl/
Wiki: compilar recursos
pt/+/learnmore/photos/
e
tutoriais
para
(requer Google Chrome +
aprender
a
utilizar
conta Gmail)
filtros em fotografias
digitais.
Outras aplicações em linha
gratuitas para edição de
Autoavaliação
da
imagens:
unidade 3
http://fotoflexer.com/
(com opção em pt)
http://www.freeonlinephotoe
ditor.com/index.php
(en)
http://pixlr.com/editor/
(en, com parte em pt; editor
mais sofisticado mas mais
completo)
http://pixenate.com/
(en)

Projeto Trans e-facilitator
Unidade 4:
Partilhando
fotografias

Mínim
o 5h
obriga
tórias
1
seman
a

Aprender a partilhar
Os formandos são encorajados
fotografias em linha.
a partilhar as suas imagens em
Aprender a publicar comunidades e sítios de
fotografias
em partilha na web.
aplicações em linha,
Organização de coleções de
tirando partido das
imagens
em
albuns
e
funcionalidades que
coletâneas disponíveis em
oferecem.
linha.
Conhecer
as
vantagens
da
Aprender a planear e • They are planning activities
partilha em linha
animar um ateliê de of photo workshops adapted
e da participação
to the publics of the
fotografia digital.
em comunidades
telecentre and come up with
especializadas em
Familiarizar-se com a a workshop programme.
fotografia digital.
comunidade
de
• They
discover
the
fotobloggers através
possibilities
offered
to
da web 2.0.
protect their photos using an
adequate licence (see extraresource).
Exploração
de
algumas
comunidades
baseadas na Web
2.0, de partilha e
discussão sobre
fotografia digital.

A partilha em sítios e blogues
especializados:
http://retina.pt/
(requer inscrição)
Reflexão sobre a partilha de
imagens fotográficas na época
digital:
Captura e Partilha Imagens
Digitais.pdf
(es)
Ahora todos somos
artistas.pdf
(es)

Formandos Tarefa 1:
tutores.
Busca temática no Flickr
Tarefa 2:
Aderir a um grupo
temático no Flickr
Tarefa 3:
Fórum: «como
programar um ateliê de
fotografia digital no
centro TIC?»
Tarefa 4:
Wiki: recursos úteis
para preparer um ateliê
de fotografia digital.
Autoavaliação da
unidade 4

Projeto Trans e-facilitator
Unidade 5
Encerrame
nto

Dispon Avaliação das
ível 10 competências e
dias
conhecimentos
adquiridos.
Mínim
o 1h
obriga
tória

Exame final que consistirá Não se aplica.
num Quiz de 12 questões a ser
respondido num tempo limite
de
12
minutos.
O conteúdo deste Quiz incidirá
sobre as 4 unidades de
aprendizagem do Módulo.

Formandos Exame final
Tutores
Fórum de discussão
final.
Questionário de
avaliação do Módulo.

Projeto Trans e-facilitator
MÓDULO 8

Promovendo a procura de emprego no Centro TIC

Perfil de entrada dos Formandos

Conhecimento

Aptidões

Competências

Experiência profissional ou de
voluntariado mínima de 4 meses, no
acompanhamento de grupos
vulneráveis na procura de emprego

Conhecimentos básicos dos centros TIC

Conhecimentos TIC elementares
(Office, multimédia)

Competências correntes de organização
de atividades no centro TIC.

Aptidão para o relacionamento
interpessoal e com grupos.

Competência de planeamento de
atividades para grupos-alvo.

Conhecimentos básicos do mercado de
trabalho e das políticas de emprego a níveis
local, regional e nacional. Conhecimentos
básicos das características da região onde se
localiza o centro TIC com respeito ao
emprego.

Conhecimento dos
atores/instituições locais de
promoção do emprego.

Competências de animação de sessões
de treino (presenciais e/ou a distância)

Perfil de saída

Conhecimento

Aptidões

Competências

Perfil de Animador TIC especializado
na promoção do emprego junto de
indivíduos ou grupos nos centros TIC.

Conhecimentos básicos e avançados de
técnicas de procura de emprego e
orientação profissional.

Competências de trabalho
colaborativo.

Competências de gestão das ferramentas
tecnológicas essenciais.

Aptidão para a gestão de
ferramentas tecnológicas

Competências de gestão de ferramentas
básicas de procura de emprego, de

e / ou
Experiência mínima de 4 meses como
Monitor em centros TIC.

Conhecimento básico das estratégias de
procura de emprego e orientação
profissional.

Conhecimento das técnicas da web 2.0 para

Projeto Trans e-facilitator
a pesquisa de emprego.

essenciais.

Conhecimento do valor potencial das redes
sociais profissionais para a procura de
emprego, e de acompanhamento de
populações vulneráveis.

Aptidão para o relacionamento e a
orientação de grupos com níveis
diferenciados de competências
TIC.

Conhecimento aprofundado dos contextos
locais para uma orientação eficaz dos
utilizadores e suas necessidades.

gestão das ferramentas web 2.0 para a
facilitação da pesquisa de emprego, a
orientação e o acompanhamento de
utilizadores em busca de emprego.

Projeto Trans e-facilitator
Unidades
de
Aprendiz
agem

Duração

Objetivos/
Resultados de
Aprendizagem

Conteúdos de
Aprendizagem

Métodos Pedagógicos
e Educacionais

Técnicas, Instrumentos e
Materiais

Destinat
ários

Avaliação

Projeto Trans e-facilitator
Unidade
de
Introduçã
o
ao
Módulo

1
semana
Dedicaç
ão
mínima
de 1
hora

Familiarização com o
ambiente de
aprendizagem:
- Familiarização com a
plataforma e suas
funcionalidades.
- Compreensão dos
objetivos gerais,
conteúdos e método do
Módulo.
- Compreensão do papel
do tutor.
- Compreensão dos
critérios e modelo de
avaliação.

Utilização
da É dada aos formandos
plataforma Moodle
a possibilidade de
acederem
à
Criação
do
perfil plataforma
Moodle
pessoal de formando. alguns dias antes do
início do Módulo, para
Aprender a gerir e a que possam receber
utilizar
as Informação relevante
funcionalidades
da e recursos sobre o
plataforma.
Curso, bem como
experimentar
as
Aprender a comunicar funcionalidades
da
com formandos e mesma.
tutores através da
plataforma.

Apresentação do Módulo:
Forman
- Objetivos, conteúdos, dos e
estrutura e método;
tutores
- Requisitos técnicos e
pessoais.
- Tutoria;
- Fórum
- Plano do Módulo
- Informação sobre a
utilização da plataforma:
Pequeno guia do Moodle.
Opção de recurso em
língua portuguesa:
http://moodlept.educom.p
t/
Quadro de Avisos e
Notícias.
Fórum de apresentação
dos Formandos e tutores.
Fórum informativo:
Quadro
de
avisos
(mensagens do tutor).
Fórum introdutório –
interação entre formandos
e tutores

Esta unidade não é
sujeita a avaliação.
É
uma
unidade
introdutória destinada a
facilitar o processo de
aprendizagem que se
inicia com a unidade
seguinte.
É
também
um
instrumento que permite
verificar a boa integração
dos
formandos,
na
plataforma.
A
única
tarefa
(obrigatória) consistirá na
apresentação pessoal de
cada formando no Fórum
Introdutório, bem como
no
preenchimento
integral do seu perfil
pessoal na plataforma,
seguido da consulta do
Quadro de Avisos (leitura
de mensagens do tutor
ou de outros formandos).

Projeto Trans e-facilitator
Unidade
1:
Definindo
,
avaliando
e
diagnosti
candositu
ações.

Dedicaç
ão
mínima
de 5
horas

Tomar consciência da
problemática da procura
de emprego e da
orientação
para
o
emprego, nos centros TIC.

1
semana

Familiarização
com
métodos de avaliação que
permitem
identificar
necessidades
de
utilizadores em centros
TIC.

Definir o conceito de
empregabilidade e sua
utilização no contexto
da
pesquisa
de
emprego em linha.

Definição
de
empregabilidade
–
revisão do processo de
promoção
do
emprego no centro
TIC,
para
um
Identificar os recursos atendimento eficaz às
oferecidos pelo centro necessidades
dos
TIC na promoção da utilizadores.
empregabilidade, bem
como o contexto local Nesta unidade são
em que se inscreve. propostas 4 tarefas:

Adquirir competências de Definir o papel do eutilização de métodos de facilitador.
diagnóstico e avaliação.
Saber
avaliar
a
situação
dos
utilizadores quando
solicitam os serviços e
recursos do centro
TIC.
Saber identificar os
recursos
locais/regionais
disponíveis para a
promoção
do
emprego.
Ser
capaz
de
identificar e distinguir
diferentes tipos de
candidatos a emprego
nos centros TIC.

Leitura 1:
Definir Avaliar Diagnosticar
situações em contexto.
Leitura 2: O papel do
monitor TIC.
URL: Barómetro TIC

-----------Extra Leitura:
Empregabilidade: Da
política de emprego à
- Elaborar um relatório gestão de competências.
da situação e do
contexto em que o Extra URL: Teste de
centro se localiza e em orientation
que
o
formando
Extra Leitura: Questões
habitualmente
para identificar a situação
trabalha.
de partida do utilizador.
- Partilha de reflexões
e conteúdos, dando Extra Leitura: Guia para a
exemplos concretos elaboração de projetos
de
recursos profissionais.
disponíveis a nível
local,
regional
e Extra Recurso : Fórum de
nacional.
dúvidas e glossário.
Como definir o papel
do
Facilitador na
pesquisa de emprego
por indivíduos e/ou
grupos: ferramentas
de
avaliação
e

Forman
dos e
tutores

Tarefa 1:
Elaborar um relatório
sobre o contexto local em
que se inscreve o centro
TIC com respeito ao
emprego.
Tarefa 2:
Descobrir e experimentar
o Barómetro TIC para a
empregabilidade.
Tarefa 3:
Partilha de experiências
no fórum de discussão
temático: o centro TIC, o
Monitor e o utilizador.
Tarefa 4:
Compilação de recursos
relevantes
disponíveis
(links) na sua localidade
ou região e partilha num
Wiki.
Autoavaliação da unidade
1

Projeto Trans e-facilitator

Unidade
2:
Emprega
bilidade:
alguns
recursos
básicos

Dedicaç
ão
mínima
de 5
horas

Aprender a definir
objetivos
conjuntamente com o
utilizador,
formalizando
um
plano para definir o
seu
perfil
como
candidato a emprego.

1
semana

Familiarização com as
ferramentas
básicas
necessárias
ao
desenvolvimento
das
competências digitais dos
utilizadores.

Saber gerir e orientar
tarefas básicas de
elaboração de CV e
carta de apresentação.
Saber distinguir entre
vários tipos de CV para
vários fins e propor a
organização
e
os
conteúdos
corretos
para cada situação.
Facilitar uma iniciação
adequada
às
ferramentas
de
produtividade
para
elaboração de CV e
cartas
de
apresentação (Office
e/ou
OpenOffice)

A Unidade centra-se
nos
documentos
fundamentais
da
procura de emprego:
cv,
carta
de
apresentação
e/ou
motivação, aspetos de
uma entrevista de
emprego.

Leitura 1: Recursos
pessoais para a procura de
emprego.

Aprender a aplicar
métodos e sugestões
de
procura
de
emprego às diversas
situações
de
utilizadores,
com
acompanhamento
personalizado.

Leitura 3: A carta de
motivação.

Familiarização
com
algumas técnicas de
orientação
de
entrevistas
de
emprego
para
poderem guiar os
utilizadores.

Extra-Leitura 1:
Tratamento de texto em
processador
(Windows/Linux)

Tarefa 4 :
Fórum : Atividades para
uma promoção básica da
empregabilidade
no
centro TIC.

Extra-Recursos: Exemplos e
modelos de CV e cartas de
motivação.

Autoavaliação da unidade
2

Leitura 2: Condições,
requisitos e conhecimentos
básicos para uma pesquisa
eficaz de emprego na
Internet.

Leitura 4: O CV.
Leitura 5: A entrevista de
emprego.
------------

Extra-Recursos: Glossário.

Forman
dos e
tutores

Tarefa 1 :
Elabore um programa de
treino
básico
para
empregabilidade.
Tarefa 2 :
Fórum de discussão sobre
o exercício realizado.
Tarefa 3 :
Wiki : Lista de recursos
para
melhorar
as
competências e Aptidões
dos
utilizadores.

Projeto Trans e-facilitator
Unidade
3
Recursos
da
Internet
para a
emprega
bilidade

Dedicaç
ão
mínima
de 5
horas
1
semana

Gestão eficiente de
recursos para a procura
de emprego no centro
TIC.

Facilitar a procura de Os
Formandos
emprego e trabalho na deverão saber utilizar
Internet
técnicas avançadas de
gestão da procura de
- Gerir bases de dados emprego no centro
de emprego em linha. TIC.

Descoberta de recursos
da web 2.0 para a procura Orientar
os
ativa de emprego.
utilizadores
na
elaboração
e
divulgação dos seus
CV em linha e nas
redes profissionais.

- Facilitar o acesso a
ofertas de emprego
usando o fluxo RSS
(agregador
de
conteúdos)
- Gerir a identidade
digital dos utilizadores
e alertá-los para essa
matéria.

Deverão conhecer e
saber como aderir a
sítios e bases de dados
especializados
em
oferta de emprego
bem como a rede
sociais profissionais.
Conhecer
as
potencialidades
da
web 2.0 na procura de
emprego:
familiarização com o
conceito de agregador
de
conteúdos.
Precauções
de
segurança
de
identidade.

Leitura 1: Recursos e bases
Forman
de dados de emprego.
dos e
Leitura 2: Redes sociais tutores
profissionais.

Tarefa 1:
Criar um guia de pesquisa
de emprego em linha
para utilizadores dos
centros TIC

Leitura 3: A identidade
digital

Tarefa2:
Fórum: discussão sobre a
atividade realizada.

URL: Um jogo em linha
para alertar para a
importância da identidade
digital.
---------Extra-Leitura: Linux e as
ferramentas da Internet
Extra-Leitura: A agregação
de conteúdos.
Extra-Leitura: O Gmail
Extra-Leitura: Procura de
emprego em plataformas
especializadas.
Extra-Leitura: Inscrever-se
em redes sociais,
vantagens.
Extra-URL: CV criativos

Tarefa 3:
Wiki : compilar recursos
avançados para o
emprego na Internet.
Tarefa 4:
Fórum de discussão
sobre identidade digital
Autoavaliação da unidade
3

Projeto Trans e-facilitator
Unidade
4
Monitoriz
ar
o
processo:
organizar
um ateliê
de
pesquisa
de
emprego
no centro
TIC

Dedicaç
ão
mínima
de 5
horas
1
semana

Organizar ateliês de
procura de emprego.
Gerir uma base de dados
para a procura de
emprego.

Gerir recursos para a
pesquisa de emprego
a disponibilizar em
atividades de centros
TIC.
Conhecer
algumas
estratégias para uma
pesquisa eficaz de
emprego, a divulgar
em ateliê de emprego.

Os
Formandos
deverão aplicar os
conhecimentos
adquiridos ao longo
das
unidades
anteriores.

Aprendem a compilar
recursos e dados que
devem
estar
disponíveis
no
“gabinete
para
a
Animar um ateliê de empregabilidade” do
procura de emprego, centro TIC, num Guia
prático.
com
acompanhamento dos
utilizadores.
Planificam atividades
de
orientação
e
acompanhamento dos
utilizadores à procura
de
emprego
organizando
ateliês
temáticos.
Aprendem a fazer o
acompanhamento e
avaliação
dos
utilizadores e suas
necessidades,
com
instrumentos
apropriados.

Leitura
1:
empregabilidade

A

Forman
dos e
Leitura 2: Guia de boas tutores
práticas da procura de
emprego.
Leitura 3: Ateliê em 7
etapas para promover a
procura de emprego no
centro TIC.
------------Extra-recurso 1: Grelha de
planeamento.
Extra-recurso 2: Ficha de
acompanhamento.

Tarefa 1:
Exercício prático: recolha
recursos que poderão ser
integrados no “gabinete
para a empregabilidade”
do seu centro TIC.
Tarefa 2:
Fórum: reflexão e partilha
de experiências sobre o
exercício anterior.
Tarefa 3:
Fórum: Que métodos
para
promover
a
empregabilidade
no
centro TIC?
Autoavaliação da unidade
4

Projeto Trans e-facilitator
Unidade
de
encerram
ento do
Módulo
Fórum e
questioná
rio
de
avaliação

10 dias
Dedicaç
ão
mínima
de 1
hora

Exame final:

Recapitulação
conhecimentos
adquiridos.

dos

Exame final

Fórum de avaliação
Quiz com 12 questões
Questionário de avaliação
a responder em 12
minutos, sobre os
conteúdos abordados
nas 4 unidades do
Módulo.

Forman
dos e
tutores

• Tarefa 1: Exame final
• Tarefa 2: Fórum final
• Tarefa 3: Questionário
de avaliação

Projeto Trans e-facilitator

MÓDULO 9
Perfil de entrada dos
Formandos
Recém-chegados à
profissão, até 4 meses de
experiência como
Animador ou Monitor TIC.

Perfil de saída dos
Formandos
Perfil de
Animador/Facilitador para
as TIC.

Programando uma oficina de literacia digital
Conhecimentos

Aptidões

Competências

Conhecimento dos Centros TIC,
telecentros ou Espaços Internet e
seus utilizadores.

Aptidões tecnológicas padrão
(informática geral, ferramentas
de produtividade, multimédia)

Competências padrão como Animador/Monitor
em Centros TIC.

Capacidade de comunicação e
interação com grupos.

Competências gerais em informática,
ferramentas e tecnologias digitais.

Conhecimentos

Aptidões

Competências

Consciência da problemática da
info-exclusão e da literacia digital.

Adquirir uma visão global das
tecnologias digitais e sua
importância social.

Conhecimentos gerais acerca do funcionamento
do Centro TIC.

Conhecimento da missão cívica
do Centro TIC.
Diagnosticar necessidades e
estabelecer objetivos de

Adquirir aptidões para
organizar e otimizar programas
de atividades, oficinas e ateliês.

Tomada de consciência acerca do perfil
profissional e do papel social de mediador que
cabe ao Animador/Formador/Facilitador no
Centro TIC.

Projeto Trans e-facilitator
aprendizagem.
Conhecer ferramentas para a
organização de oficinas de
literacia digital e métodos para a
sua avaliação.

Projeto Trans e-facilitator
Unidades
de
Aprendiz
agem

Duração

Objetivos

Conteúdos de
Aprendizagem

Métodos Pedagógicos e
Educacionais

Técnicas, Instrumentos e
Materiais

Destinatári
os

Avaliação

Projeto Trans e-facilitator
Unidade
de
Introduçã
o
Apresent
ação do
módulo

1
semana

Familiarização
com o ambiente
de aprendizagem,
com a plataforma
Moodle e suas
funcionalidades.
Compreensão dos
objetivos gerais,
conteúdos
e
método
do
Módulo.
Compreensão do
papel do Tutor.
Compreensão dos
critérios e modelo
de avaliação.

Apresentação
da É dada aos Formandos a
plataforma Moodle e possibilidade
de
suas funcionalidades. acederem à plataforma
Moodle alguns dias
Criação do perfil antes do início do
pessoal
do Módulo
para
que
Formando.
possam
receber
informação relevante
Ferramentas
sobre
a
Formação
interativas
da proposta, bem como
plataforma:
experimentar
as
aprender a gerir a funcionalidades
da
comunicação entre mesma.
Formandos e Tutores
através
da
plataforma.

Formandos
Apresentação do Módulo:
Objetivos,
conteúdos, e Tutores
estrutura e método;
- Requisitos técnicos e
pessoais;
- Tutoria;
- Fóruns;
- Plano do Módulo.
Informação sobre a utilização
da plataforma:
Pequeno guia do Moodle.
Opção de recurso em língua
portuguesa:
http://moodlept.educom.pt/
Fórum informativo:
Quadro de Avisos e Notícias
(leitura de mensagens do
Tutor).
Fórum de apresentação de
Formandos e Tutores.

Unidade
não
sujeita
a
avaliação.
Destina-se
a
integrar
o
Formando
no
processo
de
aprendizagem.
Tarefas
obrigatórias:
Apresentação de
cada Formando
no “Fórum de
apresentação”.
Completar
o
perfil pessoal de
Formando.
Consultar
o
Quadro
de
Avisos (leitura
de mensagens
do Tutor ou de
outros
Formandos).

Projeto Trans e-facilitator
Unidade
1:
A
Literacia
digital
nos
Centros
TIC

Mínimo
5h
obrigat
órias
1
semana

Compreender o
que são o “fosso
digital” e a infoexclusão e como
aplicar
esses
conceitos globais
à escala local do
Centro TIC.
Compreender o
conceito
de
Literacia Digital.
Saber organizar
uma oficina de
Literacia digital.

Definição
de Propõe aos formandos
Literacia Digital e uma definição global de
Info-exclusão.
«fratura
digital»,
«literacia digital» e
Missão
social
e «centro
TIC»
que
cultural do Centro possam aplicar por
TIC.
comparação à realidade
local dos seus centros
Conceitos chave da TIC.
profissão
de
Facilitador/Animador Fórum de discussão e
TIC:
partilha das noções
Dinamização
de pessoais
de
cada
ações em literacia formando relativos aos
digital em função das três
conceitos
necessidades
das apresentados,
comunidades locais. enriquecendo-os
e
adaptando-os
à
realidade local de cada
formando.
A segunda tarefa da
unidade consistirá numa
compilação
de
10
propostas
de
ferramentas para a
literacia digital nos
centros TIC, a realizar
pelos formandos.

LEITURA: O desafio
alfabetização digital.

da Formandos
e Tutores

LEITURA: Alfabetização digital
igual
a
conhecimentos
técnicos?
LEITURA:
Estratégias
e
elementos de alfabetização
digital.
LEITURA: Afinal o que fazemos
numa oficina de alfabetização
digital?
LEITURA EXTRA: O que é a
«fratura digital»?
LEITURA
EXTRA:
Alguns
números – uma pincelada!
LEITURA EXTRA: Como superar
a «fratura digital»?
LEITURA EXTRA: O que é um
centro TIC? – O que se pode
realizar nele?
LEITURA EXTRA: Três linhas de
trabalho.
LEITURA EXTRA: Quem são os
protagonistas do centro TIC?

TAREFA 1 –
Fórum
de
discussão sobre
a definição de
Literacia Digital.
TAREFA 2 –
Pesquisa
e
apresentação de
10 propostas de
ferramentas
para a literacia
digital.
Autoavaliação
da Unidade 1

Projeto Trans e-facilitator
Unidade
2:
Análise
de
contexto
e
definição
de
objetivos

Mínimo
5h
obrigat
órias
1
semana

- Compreender a
importância do
planeamento da
atividade
de
literacia digital,
realizando
diagnósticos
e
definindo
objetivos
de
forma clara e
consistente,
a
partir
de
necessidades
concretas
dos
utilizadores.

- Aprender a realizar
um diagnóstico de
necessidades e de
caracterização
de
público-alvo.
- Aprender a definir
objetivos
de
atividade articulados
com
necessidades
previamente
identificadas.

A presente unidade
destina-se a promover a
aquisição
de
conhecimentos sobre
como
preparar
diagnósticos
para
identificar necessidades
de utilizadores em
centros TIC.
Os formandos irão
aprender a realizar
esses
diagnósticos
através da análise de
um
caso
prático
apresentado pelo tutor.
Este exercício irá ajudar
os formandos a definir
objetivos de uma oficina
em
função
de
necessidades
previamente
identificadas.
O tutor irá solicitar a
realização
de
uma
segunda tarefa na qual
os formandos deverão
conceber e desenvolver
uma oficina de literacia

LEITURA: A importância de Formandos
e tutores
analisar o contexto.
LEITURA:
Análise
características
participantes.

das
dos

LEITURA: O contexto em que a
oficina de literacia digital se
desenvolve.
LEITURA:
objetivo?
LEITURA:
objetivos.

O

que
Como

é

um

definir

LEITURA: Que canseira! – É
realmente necessário formular
os objetivos?
LEITURA: Como deve redigirse um objetivo?
LEITURA:
Exemplo
de
objetivos de uma oficina de
alfabetização digital.
EXTRA FÓRUM: Unidade 2 –
Fórum de dúvidas.

digital.
Os formandos terão
acesso a documentação
de apoio e deverão LEITURA EXTRA:

TAREFA 1 –
FÓRUM: Análise
de um caso
prático.
TAREFA 2 –
Primeiros passos
para conceber
uma oficina de
alfabetização
digital: a quem
nos dirigimos? –
Quais são os
nossos
objetivos?
Autoavaliação
da Unidade 2.

Projeto Trans e-facilitator
Unidade
3:
Planificar
uma
oficina de
literacia
digital
A
ferramen
ta «The
Easy
Computer
»

Mínimo
5h
obrigat
órias
1
semana

- Conhecer os
critérios a serem
considerados na
elaboração de um
plano
de
atividades
em
literacia
digital
(materiais,
duração,
conteúdos…).
- Conhecer o
recurso
«Easy
Computer»
destinado
a
preparar oficinas
de literacia digital
com
os
utilizadores
de
centros TIC.

Aprender
a
planificar
uma
oficina de literacia
digital.

O tutor propõe aos
formandos o trabalho
com o recurso «Easy
Computer»: saber como
funciona e como pode
ser utilizado junto de
participantes
em
oficinas de literacia
digital.

- Aprender a utilizar
a ferramenta «Easy
Computer»
como
suporte didático em
oficinas de literacia
digital.
Posteriormente, o tutor
irá promover um Fórum
de discussão em torno
dos critérios adequados
a uma organização
metódica
de
uma
oficina de literacia
digital.
Cada formando deverá
ser capaz de projetar e
desenvolver um plano
estruturado de uma
oficina de literacia
digital.

LEITURA: Em que consiste o Formandos
«Easy Computer»?
e tutores
LEITURA: Para que serve?
LEITURA: Como funciona?
LEITURA: Como posso utilizálo no centro TIC?

TAREFA 1 –
FÓRUM:
Critérios
para
uma
organização
metódica
de
uma oficina de
literacia digital.

EXTRA FÓRUM: Unidade 3:
Fórum de dúvidas.

TAREFA 2 –
Planear
e
estruturar uma
oficina
de
literacia digital.

EXTRA
FÓRUM:
partilhar a tarefa 2.

Autoavaliação
da unidade 3.

LEITURA: Superando limites

Vamos

LEITURA EXTRA:

Secção «II. Periodicidade e
progressão»
do
Guia
Elementar Como preparar um
programa de atividades em
centros TIC:
PREPARAR
PROGRAMA
Os formandos terão a ATIVIDADES EM CENTROS
oportunidade
de TIC.pdf
partilhar as tarefas
realizadas num Fórum
específico na Moodle.
Ser-lhes-ão fornecidas
algumas indicações de
leituras.

Projeto Trans e-facilitator
Unidade
4:
Avaliar: o
barómetr
o
dos
Educador
es TIC

Mínimo
5h
obrigat
órias
1
semana

- Compreender a
importância da
avaliação como
meio
de
informação
e
aperfeiçoamento
dos processos de
formação
e
aprendizagem.

- Conhecer as fases
ou momentos de
avaliação:
a) Antecedendo a
realização
da
oficina/atividade no
centro
TIC:
formalizando de um
ponto de partida,
diagnóstico,
avaliação iniciais.
b)
Durante
a
atividade: verificação
do andamento dos
trabalhos propostos
e
correção,
se
necessário.
c)
Após
a
atividade: verificação
dos
objetivos
traçados e atingidos.
- Desenvolver
instrumentos e
estratégias
adequadas para
avaliação
atividade.

os
as
a
da

A presente unidade
insiste na importância
da
avaliação
das
atividades
realizadas
nos centros TIC.
Os tutores deverão
promover um Fórum de
discussão acerca das
dinâmicas de avaliação
de
atividades
nos
centros TIC.

LEITURA:
avaliação

Fases

de

uma Formandos
e tutores

A segunda tarefa será a
conceção
de
um
questionário
de
avaliação
pelos
formandos, de acordo
com as diversas fases ou
momentos da atividade
(avaliação preliminar,
intermédia e final).

RECURSOS EXTRA: Exemplo de
um questionário de avaliação.

LEITURA:
avaliação

Estratégias

da

LEITURA:
dinâmicas

Instrumentos

e

LEITURA:
web.

Questionários

na

Leitura da secção «IV –
Acompanhar»
do
Guia
Elementar Como Preparar um
programa de atividades em
TIC»:
PREPARAR
PROGRAMA
ATIVIDADES EM CENTROS
Fórum de partilha de TIC.pdf
ideias, moderado pelo
tutor,
através
da
FÓRUM EXTRA: Unidade 3 –
plataforma Moodle.
Fórum de dúvidas
Os formandos terão
acesso a alguns textos
de suporte.

TAREFA 1 FÓRUM:
Avaliação
dinâmica para
oficinas
e
cursos.
TAREFA 2: Os
formandos
deverão projetar
um questionário
de avaliação.
Autoavaliação
da unidade 4.

Projeto Trans e-facilitator
Unidade
de
Encerram
ento
Fórum e
questioná
rio
de
avaliação

1
semana

Tomar
consciência
objetivos
atingidos
Módulo.

dos

Fórum de avaliação.

Questionário
no avaliação.

Os formandos deverão
responder
a
um
de questionário
de
avaliação do Módulo e
participar num Fórum
de
discussão
e
avaliação.

Fórum
de
despedida.
Questionário
Exame final.

avaliação
de

e Formandos

avaliação.

Exame final

Projeto Trans e-facilitator

MÓDULO 10
Perfil
de
Formandos

entrada

Telemática – facilitando o acesso a serviços informáticos
dos Conhecimento

Conhecimentos básicos do
Experiência profissional como funcionamento do centro TIC e
monitor TIC mínima até 4 das necessidades dos seus
utilizadores.
meses.

Aptidões

Competências

Conhecimentos TIC na ótica do Competências básicas como Monitor TIC.
utilizador (processamento de
texto, multimédia e navegação Competências básicas em TIC.
web).
Boa
capacidade
de
comunicação
e
de
relacionamento interpessoal e
em grupos.

Projeto Trans e-facilitator
Perfil de Saída

Conhecimento

Aptidões

Competências

Perfil de e-facilitador/Animador
para as TIC.

Competências para promover a
inclusão digital de cidadãos, a
apropriação das TIC para a
valorização da vida pessoal e
profissional, para a participação
cívica.

Capacidade de executar tarefas
e transações telemáticas
utilizando os serviços
disponíveis.

- Identificar os conhecimentos necessários
para uma utilização correta e segura dos
dispositivos e serviços telemáticos.
- Identificar os primeiros passos para
desenvolver ferramentas telemáticas
simplificadas para uso das comunidades
locais.
- Conhecer as características dos
utilizadores dos centros TIC.
- Saber identificar o papel do centro TIC na
telemática e conhecer o enquadramento
legal das atividades telemáticas realizadas
no centro TIC.
Conhecer as ferramentas básicas da
telemática.
Aprender
a
disseminar
serviços
telemáticos.

Projeto Trans e-facilitator
Unidades
de
Aprendizag
em

Duraç
ão

Objetivos/
Resultados de
aprendizagem

Conteúdos de
Aprendizagem

Métodos Pedagógicos e
Educacionais

Técnicas, Instrumentos e
Materiais

Destinatário
s

Avaliação

Projeto Trans e-facilitator
Módulo de
Introdução

1
seman
a

Adquirir
conhecimentos na
gestão do ambiente
de aprendizagem em
e-learning através da
plataforma Moodle.

Saber
utilizar
a A plataforma pode ser acedida
pelos Formandos alguns dias
plataforma Moodle;
antes do início do Módulo.
Preencher o perfil Nela são disponibilizadas
pessoal do Formando; informações relevantes sobre
a formação a receber e sobre
Saber gerir e utilizar a organização do Módulo
ferramentas
tendo em vista preparar e
interativas;
facilitar o processo de
aprendizagem.
Saber comunicar com
Formandos e Tutor São tarefas obrigatórias desta
através da plataforma. unidade:
- A apresentação pessoal do
Formando no Fórum de
apresentação.
- A consulta ao Quadro de
Avisos e ao Fórum de
Apresentação para leitura de
mensagens
de
outros
Formandos e do Tutor.

Apresentação do Módulo:
• Objetivos do Módulo.
• Conteúdos do Módulo.
• Destinatários do Módulo.
• Estrutura e método;
• Requisitos pessoais e
técnicos.
• Tutoria
• Fóruns
• Plano do Módulo
Informação sobre como
utilizar a plataforma
Moodle:
• Pequeno Guia da Moodle.
• Guia para preenchimento
do perfil pessoal de
Formando.
• Quadro de avisos e
notícias;
• Fórum de apresentação
dos Formandos e tutores

Formandos e Unidade não
tutores.
sujeita
a
avaliação.

Projeto Trans e-facilitator
Unidade 1:
Telemática

Mínim
o 5h
obriga
tórias
1
seman
a

Conhecer o conceito Processos telemáticos.
de telemática.
Contexto
e
Identificar
os comunidade.
conhecimentos
necessários
para Utilizadores e suas
uma boa utilização necessidades.
de
serviços
telemáticos.
O papel dos centros
TIC.
Identificar os passos
para uma utilização
fácil de serviços
telemáticos junto da
comunidade
de
utilizadores
do
centro TIC.
Conhecer
necessidades
características
utilizadores
centros TIC.

as
e
dos
dos

Identificar o papel
dos centros TIC
como intermediários
na
administração
eletrónica.

Nesta Unidade, os Formandos
deverão ser aptos a definir a
telemática, identificar as
competências
necessárias
para a gestão telemática no
ambiente local de utilização, a
compreender
as
características do centro TIC e
das comunidades que serve.

LEITURA:
telemática

gestão Formandos e TAREFA 1 –
tutores
Vantagens da
gestão
LEITURA: Nosso contexto.
telemática.
LEITURA:
utilizadores.

A

Nossos
TAREFA 2 –

LEITURA: O papel do centro
TIC.

Leituras
recomendadas,
participação no Fórum de LEITURA
EXTRA:
discussão da plataforma, sob Administração eletrónica e
moderação do Tutor.
declarações obrigatórias pela
Internet.
Os
Formandos
deverão
realizar duas tarefas.
LEITURA EXTRA: Somente
30% dos cidadãos confia
em…
LEITURA
EXTRA:
Dados
recentes sobre a utilização...
LEITURA
Administração
municipal

EXTRA:
eletrónica

FÓRUM: Estão
todas?
Autoavaliação
da Unidade 1

Projeto Trans e-facilitator
Unidade 2:
Segurança
e
ferramenta
s

Mínim
o 5h
obriga
tórias
1
seman
a

Compreender
os
princípios básicos da
gestão
telemática
considerando
critérios
de
segurança.
Conhecer
o
enquadramento
legal das operações
telemáticas e de
administração
eletrónica.
Conhecer
as
ferramentas básicas
de telemática na
administração
pública.

Processos
telemáticos:

Disponibilização
de
informação sobre princípios
básicos de gestão telemática
Certificados
e em
segurança
e
em
assinaturas
digitais, conformidade
com
os
identidade eletrónica, requisitos legais.
pagamentos
eletrónicos;
Recursos
adicionais
e
exemplos
práticos
serão
fornecidos aos Formandos:
-Segurança;
leituras adicionais, fórum de
- Legislação europeia e discussão moderado pelo
nacional em matéria Tutor e realização de duas
de segurança nas tarefas.
transações
eletrónicas.

LEITURA: Segurança e gestão
Formandos e
telemática.
tutores
VÍDEO:
Certificados
e
assinaturas
digitais.
Funcionalidades do Cartão
do Cidadão eletrónico.
LEITURA:
Formas
de
pagamento por Internet.
LEITURA: Normativo nacional
e europeu.
VÍDEO EXTRA: Pagamento de
impostos.
VÍDEO EXTRA:
Senhas e
codificações seguras.
VÍDEO EXTRA: O “Phishing”
VÍDEO EXTRA: Paypal
LEITURA EXTRA: Guia dos
direitos dos utentes TIC.
LEITURA EXTRA: Segurança
na rede.
LEITURA EXTRA: A lei da
Internet fácil.
LEITURA EXTRA: Legislação
de suporte às transações dos

TAREFA 1 –
Conselhos de
segurança.
TAREFA 2 –
FÓRUM:
Cartão
do
Cidadão
eletrónico,
certificados e
assinaturas.

Autoavaliação
da Unidade 2

Projeto Trans e-facilitator
Unidade 3:
Diretório
de
procedime
ntos
telemático
s

Mínim
o 5h
obriga
tórias
1
seman
a

Conhecer
os Pontos-chave
da
primeiros passos da telemática.
telemática.
Criar um documento
Saber criar um técnico para ensinar
documento técnico procedimentos
para
ensinar telemáticos.
procedimentos
telemáticos.
Preparação
e
classificação
de
Criar um directório folhetos
técnicos
de
procedimentos sobre telemática para
utilizadores finais dos
telemáticos.
serviços do centro TIC.

Os
Formandos
deverão
aprender a criar documentos
técnicos de suporte às
principais
ferramentas
e
serviços telemáticos para
utilizadores dos centros TIC.

LEITURA: Pontos-chave da Formandos e TAREFA 1:
tutores
gestão telemática.
Wiki: Gestão
telemática.
LEITURA: Ficha de gestão
TAREFA 2:
telemática.
Fórum.
LEITURA: Ficha exemplo
Autoavaliação
Saber preparar e classificar os
da Unidade 3
serviços
telemáticos
em LEITURA: Regras básicas de
função das necessidades dos gestão telemática.
utilizadores de centros TIC.
Estabelecimento
de
um LEITURA EXTRA: Manual de
diretório: atividade coletiva e sobrevivência
na
partilhada por todos os administração eletrónica.
Formandos.
LEITURA EXTRA:
Guia
Leituras e materiais de prático.
suporte: Fórum e wiki
moderados pelo Tutor através WEBSITE EXTRA: Portal do
Cidadão.
da plataforma Moodle.

Projeto Trans e-facilitator
Unidade 4:
Disseminaç
ão

Mínim
o 5h
obriga
tórias
1
seman
a

Saber divulgar os
serviços informáticos
e
telemáticos
oferecidos
pelo
centro TIC.

Aprender a divulgar
serviços telemáticos
do centro TIC através
de cartazes, blogues e
sítios web, redes
sociais etc.

Indicação de processos de LEITURA: Como divulgar?
Formandos e TAREFA 1: Um
Tutor
divulgação
de
serviços
exemplo
de
RECURSO EXTRA: Manual de
telemáticos e seus requisitos.
divulgação.
compras em linha.
Leituras e materiais de apoio.
TAREFA 2:
RECURSO EXTRA: Como
FÓRUM:
Fórum e wiki moderado pelo posso…?
Acompanham
Promover a interação Tutor através da plataforma
WEBSITE EXTRA: Tutoriais
ento
e a discussão bem Moodle.
interativos. Exemplos.
como a partilha de
Autoavaliação
experiências entre os
RECURSO EXTRA: Decálogo
da Unidade 4.
formandos que são
sobre segurança.
Monitores TIC.
RECURSO EXTRA:
antes de publicar.

Unidade de
encerrame
nto do
Módulo
Fórum e
questionári
o de
avaliação

1
seman
a

Pensa

Recapitulação
dos Fórum de Avaliação
Os
Formandos
deverão Fórum de avaliação e Formandos
conhecimentos
responder a um questionário despedida
adquiridos
no Questionário
de de avaliação do Módulo e
Módulo.
Avaliação
deverão participar no Fórum Questionário de avaliação
de avaliação.
Exame final

Exame final

Projeto Trans e-facilitator

MÓDULO 11
Perfil inicial dos Formandos

Fundamentos da segurança na era digital
Conhecimentos

Aptidões

da
rede
de Conhecimento das Tecnologias da
Mínimo 6 meses de experiência Conhecimentos
como animador para a inclusão telecentros e das necessidades dos Informação e Comunicação nas suas
seus utilizadores.
funcionalidades gerais (utilização de
social com as TIC
processador de texto, de dispositivos
multimédia e navegação na Internet)

Competências
Competências médias na gestão de
centros em linha, na planificação de
atividades orientadas para grupos-alvo,
na animação de sessões de formação
(presenciais ou à distância).

Boa capacidade de gestão e dinamização
de grupos: atenção, capacidade de escuta,
empatia…
Perfil de saída dos formandos

Conhecimentos

Aptidões

Competências

Perfil de e-animador ou efacilitador para a inclusão social
disponibilizando conhecimentos e
ferramentas sobre segurança em
linha na Internet e na web 2.0 a

Conhecimentos
em
segurança Aquisição de aptidões no decurso de Competências
de
gestão
das
eletrónica e segurança na Internet e trabalho colaborativo.
ferramentas tecnológicas essenciais.
na web 2.0.
Capacidade de gestão das ferramentas Muito bons conhecimentos de gestão da
Conhecimentos em gestão de tecnológicas essenciais.
Identidade digital na Internet e nas

Projeto Trans e-facilitator
grupos e indivíduos em centros de identidades digitais.
acesso digital.
Conhecimentos de aplicações e
programas comuns de segurança
eletrónica.

ferramentas web 2.0

Aptidão para o relacionamento em grupos
com
níveis
diferenciados
de Competências no planeamento de
conhecimentos
em
TIC
e
com atividades de segurança eletrónica em
centros TIC, desde os níveis básicos aos
necessidades diferenciadas.
níveis avançados.
Conhecimento
de
estratégias Compreensão da problemática da
educativas e ferramentas para a proteção de crianças e jovens na Internet. Conceção e aplicação de estratégias
Proteção da Infância.
para a proteção de crianças e jovens em
linha.

Projeto Trans e-facilitator
Unidade
s de
Aprendiz
agem
Unidade
de
introduç
ão ao
Módulo

Duraçã
o
1
seman
a

Objetivos/
Resultados de
Aprendizagem
- Familiarizar os
formandos com a
metodologia
utilizada no
Módulo.
- Adquirir
conhecimentos e
competências na
gestão e na
interação com o
ambiente de
aprendizagem.

Conteúdos de
Aprendizagem

Métodos Pedagógicos e
Educacionais

- Utilização da plataforma;

É oferecida aos formandos
a
oportunidade
de
acederem à plataforma
alguns dias antes do início
do módulo tendo em vista
a
divulgação
de
informações
relevantes
sobre o curso e posterior
desenvolvimento
das
unidades de aprendizagem.

- Criar e completar o perfil
pessoal do Formando;
- Gerir e utilizar
ferramentas interativas;
-Gerir a comunicação entre
Formandos e Tutores;

Técnicas, Instrumentos e
Materiais

Apresentação do Módulo:
• Boas-vindas e introdução
• Objetivos
• Conteúdos
• Destinatários
• Distinção operatória entre
segurança na ótica dos
comportamentos do utilizador
e segurança dos sistemas
tecnológicos (ciber-segurança)
• Estrutura e metodologia
São tarefas obrigatórias da
• Requisitos pessoais e técnicos.
Unidade Introdutória:
• Tutoria
Apresentação
do • Fóruns
estudante no «Fórum de • Plano do Módulo
apresentação»;
- Preenchimento do perfil Informação sobre como utilizar
a plataforma Moodle:
pessoal do estudante;
- Consulta do Boletim de • Mini-guia da Moodle.
atividades e do «Fórum» • Apresentação das
para leitura de mensagens
funcionalidades dos quadros
dos tutores e/ou outros
de atividades e das notícias
formandos.

Destinatá
rios
Formand
os e
Tutores

Avaliação

Esta unidade não é
sujeita a avaliação.
Serve para
familiarização dos
formandos com o
processo de
formação.

Projeto Trans e-facilitator
Unidade
s de
Aprendiz
agem

Duraçã
o

Objetivos/
Resultados de
Aprendizagem

Conteúdos de
Aprendizagem

Métodos Pedagógicos e
Educacionais

Técnicas, Instrumentos e
Materiais

Destinatá
rios

Avaliação

• Acompanhamento do módulo
Conhecimento da tabela
através do Twitter
«YPRT-Matrix» - «Youth • Fórum de apresentação dos
Protection
Roundtable»,
formandos e tutores
relativa aos riscos e
ameaças mais frequentes
no uso da Internet.

Unidade
1:
Seguran
ça na
Internet
na ótica
dos
comport
amentos

Mínim
o
obrigat
ório de
5
horas.
1
seman
a

- Conhecimentos
básicos
sobre
segurança na ótica
comportamental e
distinção
da
problemática da
segurança na ótica
dos
sistemas
tecnológicos.

-Ser capaz de distinguir a
segurança
dos
comportamentos em linha
da segurança dos sistemas
tecnológicos.
(foco:
comportamentos
seguros)

- Conhecimento diferencial
sobre privacidade, dados
- Estimular a pessoais e protecção de
reflexão
sobre dados.
privacidade,
exposição
de - Conhecimentos básicos

Formand
Esta unidade segue um LEITURAS:
os e
modelo dedutivo do geral
ao particular, em três APDSI (2007) : Glossário da tutores
passos:
Sociedade da Informação ;
disponível
em
1º Conhecimentos básicos http://www.apdsi.pt/uploads/n
sobre
segurança
dos ews/id138/gloss%C3%A1rio%20
comportamentos em linha da%20si%20distinguindo-os
da %20vers%C3%A3o%202007_90
problemática
da 40-02.pdf
Cibersegurança.
Neste tópico, os formandos
Neves, Marta (2008) : «Crianças
são convidados a refletir
e comunicação online: pistas
sobre os riscos e ameaças

TAREFA 1:
Identificar, definir e
discutir os riscos
especificamente
implicados na
segurança
comportamental em
linha.
Apresentação dos
resultados ao grupo
e comparação das
diferentes
definições
apresentadas.

Projeto Trans e-facilitator
Unidade
s de
Aprendiz
agem

Duraçã
o

Objetivos/
Resultados de
Aprendizagem

Conteúdos de
Aprendizagem

Técnicas, Instrumentos e
Materiais

dados pessoais e sobre
propriedade
protecção
de intelectual.
dados na Internet.
-Perspetiva global dos riscos
- Conhecimentos e ameaças em linha:
sobre gestão da capacidade de distingui-los,
propriedade
defini-los e classificá-los.
intellectual
na
Internet
-Medidas
de
Proteção
(copyright
ou pessoal.
direitos de autor,
acesso
aberto, -Exemplos e ideias para a
assinaturas
construção de estratégias
Creative
de consciencialização.
Commons etc.).

mais comuns associados à para uma prevenção precoce do
navegação em linha.
risco» ; Lisboa: ISCTE. Tese de
mestrado. [Consult. Em linha
2º
Conhecimento disponível
em
aprofundado da tipologia www:http://hdl.handle.net/100
de riscos e ameaças na 71/1356 .
Internet.
Definição
e
distinção entre diversos MULTIMÉDIA:
tipos de riscos.
Conhecer e utilizar a Guia de Navegação Segura na
«YPRT-Matrix of risks and Internet :
threats»1, que permite http://www.internetsegura.pt/r
mapear os riscos aplicáveis ecursosà
segurança internet/adultos/brochuras-ecomportamental.
guias#.Uh8wBF31BgY

- Conhecimento e
análise dos riscos
na Internet e nas
redes sociais.

3º Discussão final sobre as
definições e classificações,
bem como os conceitos
abordados.
Trabalho de grupo sobre
prevenção e estratégias de
intervenção com base em
exemplos reais e estudos

Medidas
elementares de
prevenção
de
1

Métodos Pedagógicos e
Educacionais

2ª versão actualizada (em inglês) disponível em: http://socialweb-socialwork.eu/content/modules/4_en/index.cfm/secid.22/secid2.41

Destinatá
rios

Avaliação

TAREFA 2:
Criar a estrutura de
um guia ou
workshop a partir de
uma das medidas de
prevenção de riscos
ou de autoproteção.
Autoavaliação da
Unidade 1.

Projeto Trans e-facilitator
Unidade
s de
Aprendiz
agem

Unidade
2:
Seguran
ça na
Internet
(ciberseg
urança)

Duraçã
o

Mínim
o
obrigat
ório de
5
horas.
1
seman
a

Objetivos/
Resultados de
Aprendizagem

Conteúdos de
Aprendizagem

Métodos Pedagógicos e
Educacionais

riscos
e
de
combate
a
ameaças
mais
comuns na Web.

de
casos.
Resultados
esperados: conhecer e
saber utilizar estratégias de
autoproteção na Web.

- Estimular a
reflexão
sobre
segurança na ótica
dos
sistemas
informáticos ou
Cibersegurança.

Esta unidade tem uma
componente
teórica
completada com atividades
práticas
que
visam
consolidar
os
conhecimentos
dos
formandos.
Utilização
da
«YPRT
matrix» (idem; qual o
interesse
real
desse
esquema?) tendo em conta
os riscos aplicáveis à
Cibersegurança.
Ilustração com exemplos
concretos.

Distinção entre segurança
na
ótica
dos
comportamentos
do
utilizador e segurança na
ótica
dos
sistemas
informáticos.
(foco:
sistemas
- Ferramentas de tecnológicos)
segurança;
segurança para os Informação
sobre
os
diferentes
diversos tipos de ameaças
dispositivos
de e
ferramentas
de
navegação
na protecção
para
os
Internet, sistemas computadores, servidores
operativos e tipos e aplicativos de programas
de rede.
(sofware).
- Estratégias de Utilitários

de

segurança

Técnicas, Instrumentos e
Materiais

Destinatá
rios

Formand
os e
Legislação sobre Proteção de tutores.
Dados Pessoais:
http://www.cnpd.pt/bin/legis/n
acional/LPD.pdf
LEITURAS:

Legislação sobre Cibercrime:
http://www.cnpd.pt/bin/legis/n
acional/LEI109_2009_CIBERCRI
ME.pdf
MULTIMÉDIA:
Segurança na Web:
http://www.youtube.com/watc
h?v=E1su85DRNj8&feature=you

Avaliação

TAREFA 1 – Preparar
uma
lista
de
medidas
de
proteção.
TAREFA
2
–
Discussão:
riscos
que podem ser
evitados
com
determinadas
medidas
de
proteção e ameaças
que não podem ser
com
prevenidas
ferramentas
de
segurança.

Projeto Trans e-facilitator
Unidade
s de
Aprendiz
agem

Duraçã
o

Objetivos/
Resultados de
Aprendizagem

Conteúdos de
Aprendizagem

Métodos Pedagógicos e
Educacionais

prevenção
de dos sistemas informáticos.
riscos associados à Apresentação
e
utilização
da manuseamento.
Internet.
Vantagens e desvantagens
das
ferramentas
de
segurança.

Técnicas, Instrumentos e
Materiais

Destinatá
rios

tu.be

Gestão
da
identida
de
digital e
da
privacid
ade na
Internet

Mínim
o
obrigat
ório de
5
horas.
1
seman
a

- Conhecimentos
básicos sobre os
conceitos de Web
social,
de
Identidade digital,
e de conteúdos
gerados
pelo
utilizador.
Conhecim
ento das
estratégias para o
desenvolvimento
da Identidade

Conhecimentos básicos de O método seguido nesta
Web social, de identidade unidade comporta:
digital e de conteúdos
gerados pelo utilizador.
Uma introdução teórica; a
Exercícios práticos de
Conhecimento sobre as consolidação dos
práticas
de conhecimentos adquiridos.
desenvolvimento
da Uma reflexão crítica sobre
identidade:
os aspetos positivos e
Com
respeito
às negativos (riscos) da
identidade digital.
instituições;
- Com respeito aos
indivíduos
(adultos
e
jovens).

TAREFA 3: Criação
da estrutura de um
plano de Proteção
para a área de
trabalho TIC.
Autoavaliação
Unidade 2.

Estratégias de segurança
na Internet.
Unidade
3

Avaliação

Vaz, Ana (2007): «Segurança da Formand
Informação,
Protecção
da os e
Privacidade e dos Dados tutores
Pessoais» ; Instituto da Defesa
Nacional, 3ª Série; Nº 117
(Verão 2007).
Acessível
em:
http://comum.rcaap.pt/handle/
123456789/1218
Identidade na Web social (em
inglês):
Stefano
Rodotà
(2013):
«Identity between Web 2.0 and

da

Tarefa 1:
“Quem sabe mais
sobre quem?”
Tarefa a realizar em
pares: cada
formando escolhe
um colega. Cada um
procura na Internet
informações acerca
do outro,
apresentando as
informações
colhidas numa

Projeto Trans e-facilitator
Unidade
s de
Aprendiz
agem

Duraçã
o

Objetivos/
Resultados de
Aprendizagem
digital.

Conteúdos de
Aprendizagem
As diferentes aplicações e
redes sociais da web 2.0 e
suas características (grupoalvo,
funcionamento,
termos
e
condições,
proteção
de
dados,
privacidade, provedor…)

- Conhecimento
sobre
as
diferentes
aplicações da Web
social, as suas
diferentes
características na
construção e na Oportunidades e riscos da
gestão
da gestão de dados digitais,
identidade digital. palavras-chave, contas de
utilizador
múltiplas,
Informação persistência de dados etc.
sobre
riscos
específicos
relativos
à
identidade digital
das
pessoas
singulares e das
instituições.
- Segurança no
aconselhamento,
planeamento
e

Métodos Pedagógicos e
Educacionais

Técnicas, Instrumentos e
Materiais
Web 3.0» (confª da Primavera
sobre Proteção de dados)
Lisboa, 16/5.
http://springconference2013.cn
pd.pt/wpcontent/uploads/Session-1Stefano-Rodot%C3%A0.pdf
Multimédia:
Apresentação de diapositivos;
Barroso, Luís (2012): «A
privacidade na Internet – Onde
estamos?»
(conferência);
Lisboa, Culturgest, 25/9/12.
http://www.apdsi.pt/uploads/n
ews/id603/Dr.Lu%C3%ADs%20B
arroso%20%20A%20Privacidade%20na%2
0Internet.pdf
A devassa da identidade
pessoal, num vídeo (em
castelhano):

Destinatá
rios

Avaliação
página Wiki, apenas
visível a cada um
destes e ao tutor.
Os formandos
deverão refletir
acerca das
informações que
recolheram e acerca
da identidade
construída através
da Internet.
Tarefa 2:
Selecione uma
aplicação da Web
social, crie um perfil
e teste a sua
funcionalidade.
Autoavaliação da
unidade 3.

Projeto Trans e-facilitator
Unidade
s de
Aprendiz
agem

Unidade
4
Proteção
das
crianças
e jovens.

Duraçã
o

Objetivos/
Resultados de
Aprendizagem

Conteúdos de
Aprendizagem

Métodos Pedagógicos e
Educacionais

preparação
de
uma
estratégia
bem-sucedida
para
pessoas
singulares/institui
ções.

Mínim
o
obrigat
ório de
5
horas.
1
seman
a

Destinatá
rios

Avaliação

http://www.youtube.com/watc
h?v=QQ7DJRr3zZI

Esta unidade tem uma
componente
teórica
completada com atividades
práticas
que
visam
consolidar
os
conhecimentos
dos
formandos no que respeita
- Informação aprofundada à utilização da Internet por
sobre riscos específicos à crianças e jovens por
infância e aos jovens
comparação
com
a
- Conhecimento
utilização da Internet por
dos
riscos - Enquadramento legal.
adultos.
específicos a que
os jovens são Instrumentos Conhecimentos básicos da
expostos
na diferenciados
para
a legislação de protecção da
Internet,
prevenção e para a infância na Internet.
estratégias para a intervenção em situações
- Compreender os
usos
que
as
crianças e os
jovens fazem da
Internet
(entretenimento,
comunicação,
navegação…)

Técnicas, Instrumentos e
Materiais

Informação
sobre
diferenças de utilização da
Internet por adultos e por
crianças
ou
jovens
adolescentes.

Leituras:
EU-Kids Online III Report (Não
existe em Pt; ver no sep.
Multimédia)
SIP-Bench II or III (projeto
europeu de observatório das
principais ferramentas de
controlo parental na Internet)
• AAVV (2012): Crianças e
Internet em Portugal; Coimbra,
Editora Minerva.
Multimédia:

Formand
os e
tutores

Tarefa 1:
Debater os riscos
específicos
associados à
Juventude,
ordenando-os em
sequência
diferenciada.
Discutir e comparar
com outros
formandos e os
resultados obtidos
com os resultados
apresentados no
relatório EU Kids
Online Survey III.

Projeto Trans e-facilitator
Unidade
s de
Aprendiz
agem

Duraçã
o

Objetivos/
Resultados de
Aprendizagem

Conteúdos de
Aprendizagem

Métodos Pedagógicos e
Educacionais

Técnicas, Instrumentos e
Materiais

sua prevenção e de risco e ameaça.
Ilustração com exemplos http://www.miudossegurosna.
soluções
para
concretos.
net/artigos/2012-11-27.html
situações de risco. - Atividades a implementar
(versão síntese do relatório EU
Kids Online em Pt)
em Centros TIC relativas à
Saber divulgar e literacia digital e prevenção
encorajar
de riscos.
atividades
de
Sheeplive – Spots about
prevenção
de
Internet safety for children and
riscos nos Centros
youth (VER COM ELISABETE)
TIC, com pais,
http://www.sheeplive.eu/
educadores
e
crianças
ou
http://webwewant.eu/handboo
jovens.
kdownload/handbook/
(especialmente indicado para
jovens a partir dos 13 anos; em
inglês)
Internet Segura:
http://www.internetsegura.pt/
«Manual da Literacia da
Internet, um guia para
educadores»:
http://www.seguranet.pt/files/

Destinatá
rios

Avaliação

Tarefa 2:
Jogar em linha o
«Matrix Game»
Tarefa 3:
Considerar um caso
real de crianças em
risco na Internet.
Desenvolver uma
estratégia de
intervenção bem
como de prevenção
de situações
idênticas.
Tarefa 4:
Criar um plano de
trabalho com
atividades concretas
que poderiam ser
implementadas no

Projeto Trans e-facilitator
Unidade
s de
Aprendiz
agem

Duraçã
o

Objetivos/
Resultados de
Aprendizagem

Conteúdos de
Aprendizagem

Métodos Pedagógicos e
Educacionais

Técnicas, Instrumentos e
Materiais

Destinatá
rios

manual_literacia.swf

Avaliação
Centro TIC.
Autoavaliação da
unidade 4

Unidade
final:
Encerra
mento
do
Módulo

1
seman
a

Retrospetiva dos Fórum de avaliação.
objetivos
atingidos com o Questionário de avaliação.
presente módulo.

Questionário de avaliação Fórum de encerramento dos Formand
os
global do módulo.
trabalhos.
Participação no fórum – Questionário de avaliação.
diálogo de avaliação.

Exame final.

