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Objetivo
Este módulo tem como objetivo disponibilizar conhecimentos
sobre a importância das abordagens digitais na educação e na
formação e da utilização de ferramentas digitais para melhorar as
competências ao nível das alterações climáticas.



Conhecimentos

Demonstrar conhecimento das 
ferramentas digitais educacionais 
e formativas apropriadas para 
melhorar as competências ao nível 
das alterações climáticas

Competências

Explicar como a educação e a 
formação digital transforma os 
métodos de ensino

Descrever algumas das 
ferramentas de educação e de 
formação digital mais eficazes para 
formadores e formandos

Responsabilidade & Autonomia

Conceber uma formação que 
implemente abordagens digitais 
inovadoras para impulsionar a 
educação sobre as alterações 
climáticas



GUIA DO 
MÓDULO
Aqui é apresentada uma sinopse 
com  informação fatual e 
concetual sobre os tópicos do 
módulo, com o objetivo de 
sintetizar os conhecimentos mais 
relevantes

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



O que são Abordagens Digitais na Educação ?
• A educação digital envolve o uso de ferramentas e de tecnologia inovadoras durante os

processos de ensino e de aprendizagem (Universidade de Edinburgo, 2021)
• A educação digital, frequentemente referida como e-learning ou Technology Enhanced

Learning (TEL), permite aos educadores envolver os formandos na aprendizagem mista
(e-learning) ou na aprendizagem online

• A aprendizagem mista é uma abordagem de sala de formação invertida, que incentiva
os formandos a estudar um tópico sozinhos, muitas vezes em casa, com o apoio dos
recursos tecnológicos, e a aplicar a aprendizagem num cenário de sala de formação

• A aprendizagem online permite que os formandos aprendam e estudem através de
recursos baseados na Internet, num horário que lhes seja conveniente



Quadro de Competências em TIC da UNESCO para Formadores (ICT-CFT)

• Para satisfazer as exigências tecnológicas
dos nativos digitais, os formadores devem
garantir que estão atualizados com os
avanços tecnológicos mais recentes,
através de programas de Desenvolvimento
Profissional Contínuo (DPC)

• O projeto ICT-CFT apoia a formação de
formadores sobre a utilização adequada da
tecnologia nas suas práticas de formação



Enquadramento ICT-CFT

• O Quadro ICT-CFT corresponde a uma abordagem diferenciada da aprendizagem
em três níveis: Literacia digital; Aprofundamento do conhecimento; e Criação do
conhecimento

Literacia digital
•Conhecimentos básicos curriculares e 

avaliação
•Integração de tecnologia através da pedagogia
•Ferramentas básicas das TIC
•Organização e administração padrão da sala 

de formação
•Literacia digital para formadores e 

desenvolvimento profissional  

Aprofundamento do conhecimento
•Aplicação do conhecimento curricular e avaliação
•Utilização de competências complexas de resolução 

de problemas em pedagogia
•Utilização de competências complexas em TIC
•Organização do ambiente de aprendizagem em 

grupos de trabalho colaborativos.
•Gestão e orientação do seu desenvolvimento 

profissional.

Criação do Conhecimento 
•Vontade de aproveitar as competências do século 

XXI
•Autogestão das próprias oportunidades de 

aprendizagem 
•Utilização de ferramentas TIC pervasivas 
•Incentivo à organização da aprendizagem 
•O formador torna-se um formando modelo



Como é que a Educação Digital transforma os métodos de ensino?
• A Technology Enhanced Learning (TEL), disponibiliza aos formandos uma multiplicidade de

recursos, através dos seus smartphones e computadores portáteis
• A educação digital está a transformar os métodos de ensino, pois permite aceder a

recursos online em horários mais convenientes
• Permite praticar os conhecimentos recém desenvolvidos num ambiente seguro e familiar
• A TEL permite que os formadores dispendam menos tempo em processos formativos e

mais tempo a praticar as suas competências
• A TEL disponibiliza aos formandos oportunidades de gerir as suas próprias oportunidades

de aprendizagem e pesquisa de conteúdos que sejam relevantes e específicos para as suas
necessidades individuais



Realidade Virtual Imersiva 
• A Realidade Virtual Imersiva (RVI) é frequentemente utilizada para formandos que consideram desafiador

aceder a um local de forma virtual, como por exemplo, a Antártida. Através da TEL, podem virtualmente viajar
para esse destino e verificar as consequências das alterações climáticas

• A RVI requer a utilização de um visor na cabeça que lhes permita ver imagens com base nos seus movimentos
• Embora seja dispendioso configurar os equipamentos necessários, como controladores, a experiência pode

ser inspiradora e encorajar-nos a refletir sobre os nossos comportamentos enquanto consumidores
• Existem vários websites que podem ser utilizados para nos transportar numa viagem de RVI:

• Birdly: https://birdly.com/
• “Reef Dive” - uma experiência Birdly®: www.youtube.com/watch?v=vMMFZYo0CSE&t=5s
• Oculus - Facebook: www.oculus.com/
• Earthwatch: https://earthwatch.org.uk/

https://birdly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vMMFZYo0CSE&t=5s
http://www.oculus.com/
https://earthwatch.org.uk/


TUTORIAIS
Seguem-se um conjunto de 
cartões-atividade para o 
desenvolvimento de tarefas com 
informação prática, com o objetivo 
de melhorar os seus 
conhecimentos e competências 
nos tópicos deste módulo

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



Educação Digital  
• Segundo a Microsoft, “até 70% dos empregos dos atuais estudantes que estarão no

mercado de trabalho em 2030 ainda não existem”
• A educação digital está a transformar os métodos de ensino e de formação,

disponibilizando aos alunos e formandos as competências necessárias do século XXI
para o sucesso: colaboração, comunicação, criatividade e pensamento crítico

• Ocorreram bastantes transformações recentes no ambiente de sala de aula e de
formação (desaparecimento de itens como o giz, marcadores e quadros brancos,
tendo sido substituídos por quadros brancos interativos e por quadros inteligentes)



Ambiente Virtual de 
Aprendizagem

Reflita!

Reflita sobre como os seguintes 
recursos online podem ser utilizados 
para avaliar um formando e encorajá-lo 
a mudar o seu comportamento: 
• Kahoot
• Formulários do Google
• Quizlet

Promova um debate em como o 
Google Meet, o Microsoft Teams e 
o Zoom podem ser utilizados como 
plataformas de comunicação e 
para influenciar os indivíduos a se 
adaptarem a um estilo de vida mais 
sustentável



Defina prioridades! 

Como formador, tem prioridades e 
objetivos de aprendizagem para 
alcançar durante uma sessão de 
formação

Verifique as melhores práticas sobre 
como ensinar eficazmente num 
ambiente online para influenciar 
mudanças de comportamento 

Desafios

Quais os desafios para os formandos 
quando participam numa 
experiência de formação digital 
online? 



Ferramentas eficazes de educação digital para formadores
e formandos
O Departamento de Educação e Competências Irlandês sinalizou uma ampla gama de
Ferramentas Digitais utilizadas nas escolas do primeiro e do segundo ciclos:
• Aladdin Connect: www.aladdin.ie
• Classe Dojo: www.classdojo.com
• Edmodo: https://new.edmodo.com
• Flipgrid: https://info.flipgrid.com
• Seesaw: https://web.seesaw.me
• Showbie: www.showbie.com
• Ted-Ed: www.ted.com

http://www.aladdin.ie/
http://www.classdojo.com/
https://new.edmodo.com/
https://info.flipgrid.com/
https://web.seesaw.me/
https://www.showbie.com/
http://www.ted.com/


Reflita! 

Descreva os benefícios das 
ferramentas de educação e de 
formação digital destacadas no slide 
anterior 

Reflita em como utilizar as 
ferramentas disponíveis para adotar 
novos comportamentos de acordo 
com as metas internacionais definidas 
ao nível das alterações climáticas 

Aprenda mais! 

Verifique as normas e as orientações 
de segurança na utilização de 
ferramentas digitais em contexto 
educacional



Reflita! 

Reflita sobre como as ferramentas 
digitais mais comuns podem ser 
utilizadas para mudar os 
comportamentos dos formandos e 
promover a consciência climática 

Debata!

Apresente as suas conclusões dos 
três exercícios anteriores para 
debater como estas ferramentas, 
se utilizadas adequadamente, 
mudam os comportamentos e as 
abordagens dos consumidores



DICAS
Aqui são apresentadas algumas 
dicas úteis que podem ajudar a 
desenvolver as suas 
competências sobre a temática 
das alterações climáticas

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



 Existem bastantes ferramentas digitais disponíveis. Escolha a 
ferramenta ou as ferramentas digitais mais adequadas às suas 
necessidades como formador e às necessidades dos seus 
formandos

 Desenvolva um Plano de Aprendizagem Digital que evidencie 
aos seus formandos que está comprometido em disponibilizar 
um Ambiente de Aprendizagem Tecnológico Avançado



 Incentive os formandos a utilizar as ferramentas digitais numa
altura que lhes seja conveniente e encoraje-os a promover a
sensibilização para as alterações climáticas

 Embora as ferramentas digitais possam ser dispendiosas, 
escolha as que sejam familiares aos formandos e de fácil 
acesso



LEITURA ADICIONAL
Aqui é apresentada uma lista de 
recursos relevantes, 
organizados pelos tópicos do 
módulo

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Aplicativos 
para 

formadores 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=vTDh-h7Xti4

(seleccionar, nas definições, as legendas 
em português)

Este recurso 
disponibiliza uma 
visão geral de 
ferramentas 
digitais 
importantes para 
envolver os 
formandos

https://www.youtube.com/watch?v=vTDh-h7Xti4


Planeta
Terra
#13 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=lZ4HDdhK87s

(seleccionar, nas definições, as legendas 
em português)

Tecnologia 
emergente que 
nos encoraja a 
mudar os nossos 
comportamentos 
com base nos 
ODS

https://www.youtube.com/watch?v=lZ4HDdhK87s


Subida do 
nível médio 
da água do 

mar em 
Portugal

https://smart.campus.ciencias.ul
isboa.pt/portal/apps/MapSeries
/index.html?appid=ebee609293
804c49abd52ccfb07f4762

Visão dos efeitos 
prejudiciais a 
longo prazo da 
subida do nível 
médio da água 
do mar em 
Portugal

https://smart.campus.ciencias.ulisboa.pt/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=ebee609293804c49abd52ccfb07f4762


Visualizador 
Global de 

Degelo

Visualização dos 
efeitos das 
alterações 
climáticas sobre 
os glaciares, o 
gelo marinho e 
as camadas de 
gelo em todo o 
mundo

https://climate.nasa.gov/inter
actives/global-ice-
viewer/#%2F

https://climate.nasa.gov/interactives/global-ice-viewer/#%2F


Destruição da 
Amazónia

https://www.publico.pt/2020/
11/07/mundo/noticia/desflore
stacao-amazonia-cresceu-50-
outubro-brasil-1938300

Análise das 
causas e dos 
efeitos da 
deflorestação na 
Amazónia 

https://www.publico.pt/2020/11/07/mundo/noticia/desflorestacao-amazonia-cresceu-50-outubro-brasil-1938300


"Projeto 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.”
2019-1-BE01-KA204-050400

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.a-spin.pt%2F%3Fp%3D5130&psig=AOvVaw3I-doW7LJTywQGvoxqJpUm&ust=1582022396185000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj1_uqy2OcCFQAAAAAdAAAAABAI

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	GUIA DO MÓDULO
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	TUTORIAIS
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	DICAS
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	LEITURA ADICIONAL
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26

