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02OFERTA FORMATIVA - CURSOS DE E-LEARNING



O IPPS-Iscte é uma instituição sem fins

lucrativos dedicada à promoção da

qualidade das políticas públicas e sociais

aos níveis local, regional, nacional e

internacional. Fundado em 2011, o Instituto

resulta da associação entre o Iscte e várias

outras entidades dos setores público e

social.

A nossa intervenção visa contribuir para a

capacitação das pessoas e das instituições

que intervêm no processo das políticas

públicas e sociais ao longo de todo o seu

ciclo – desde a conceção, o planeamento e

a programação, passando pela

implementação e a monitorização, até à

avaliação de resultados e à sua

comunicação.

A formação e-Learning do IPPS-Iscte

aproveita as oportunidades dadas pelas

novas TIC e pretende que os seus

formandos desenvolvam capacidades e

ferramentas essenciais para a

construção e condução de um Curso e-

Learning. Para tal, o IPPS-Iscte conta

com uma docente experiente no

âmbito da formação e-Learning.

Os interessados poderão inscrever-se

em todos os Cursos ou poderão

frequentar um ou mais Cursos

isolados.
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O curso e-Learning Criação de Vídeos Educativos Online tem como
objetivo formar sobre a criação, com qualidade, de conteúdos
formativos digitais em formato vídeo educativo e a sua utilização
em contexto educativo.

A frequência do curso e realização dos trabalhos solicitados pelos
docentes conduz à emissão de um certificado de curso sem
avaliação.

170,00€*

B-Learning

12h de contacto síncrono
20h de trabalho assíncrono

DOCENTE

Curso e-Learning
Criação de Vídeos Educativos Online

APRESENTAÇÃO

Prof.ª Ana Dias

Panorama e-Learning Portugal

04CURSO E-LEARNING CRIAÇÃO DE VÍDEOS EDUCATIVOS ONLINE

DATA DE INSCRIÇÃO

De 12 fevereiro 2021 a 10 março 2021

*O Curso deverá ser pago na íntegra até ao dia 14 de
março. Inscrições sem pagamento não são consideradas.



PROGRAMA

Criação de conteúdos formativos digitais em formato vídeo

educativo

Storyboard e técnicas de planeamento e criação de vídeos

formativos

Identificar e implementar mecanismos de validação da

qualidade, rigor e acessibilidades dos e-conteúdos formativos

Aplicar os procedimentos para inserir conteúdos formativos

criados em diferentes locais - youtube, Moodle ou Blackboard,

etc

Seleção e produção de conteúdos (dentro e fora da Plataforma)

Exploração das ferramentas para criar conteúdos formativos

online

05CURSO E-LEARNING CRIAÇÃO DE VÍDEOS EDUCATIVOS ONLINE



Docentes do Ensino Básico e Secundário ou do Ensino Superior

DESTINATÁRIOS

LOCAL DE ENSINO

O curso irá funcionar segundo um modelo b-learning: horas de

contacto síncronas via Zoom e horas de trabalho assíncrono, via

plataforma Moodle.

06CURSO E-LEARNING CRIAÇÃO DE VÍDEOS EDUCATIVOS ONLINE



O curso e-Learning Wikis, Glossários, Padlets, Podcasts tem como
objetivo a formação em relação ao planeamento da utilização de
wikis, glossários, padlets e podcasts, considerando as ferramentas
tecnológicas disponíveis e os resultados de aprendizagem
pretendidos.

A frequência do curso e realização dos trabalhos solicitados pelos
docentes conduz à emissão de um certificado de curso sem
avaliação.

85,00€

B-Learning

9 de contacto síncrono
7h de trabalho assíncrono

DOCENTE

Curso e-Learning
Wikis, Glossários, Padlets, Podcasts

APRESENTAÇÃO

Prof.ª Ana Dias

Panorama e-Learning Portugal

07CURSO E-LEARNING WIKIS, GLOSSÁRIOS, PADLETS, PODCASTS

DATA DE INSCRIÇÃO

De 12 fevereiro 2021 a 07 abril 2021

*O Curso deverá ser pago na íntegra até ao dia 11 de abril.
Inscrições sem pagamento não são consideradas.



PROGRAMA

Planear a utilização de wikis, glossários, padlets e podcasts no

contexto do curso e definir a sua estrutura

Estimular resultados de aprendizagem através de trabalho

colaborativo online

Experimentar as várias ferramentas e aplicar o seu uso em

contexto simulado

Variedade e mix de utilização das várias ferramentas de acordo

com resultados de aprendizagem

Seleção e produção de conteúdos (dentro e fora da Plataforma)

Intenção pedagógica e funcional

Exemplos práticos

Aplicação e criação.

08CURSO E-LEARNING WIKIS, GLOSSÁRIOS, PADLETS, PODCASTS



Docentes do Ensino Básico e Secundário ou do Ensino Superior

DESTINATÁRIOS

LOCAL DE ENSINO

O curso irá funcionar segundo um modelo b-learning: horas de

contacto síncronas via Zoom e horas de trabalho assíncrono, via

plataforma Moodle.

09CURSO E-LEARNING WIKIS, GLOSSÁRIOS, PADLETS, PODCASTS



O curso e-Learning Avaliação Online tem como objetivo formar
sobre o planeamento, criação e desenvolvimento de estratégias de
avaliação online rigorosas e adequadas.

A frequência do curso e realização dos trabalhos solicitados pelos
docentes conduz à emissão de um certificado de curso sem
avaliação.

170,00€

B-Learning

12h de contacto síncrono
20h de trabalho assíncrono

DOCENTE

Curso e-Learning
Avaliação Online

APRESENTAÇÃO

Prof.ª Ana Dias

Panorama e-Learning Portugal

10CURSO E-LEARNING AVALIAÇÃO ONLINE

DATA DE INSCRIÇÃO

De 12 fevereiro 2021 a 28 abril 2021

*O curso deverá ser pago na íntegra até ao dia 02 de maio.

Inscrições sem pagamento não são consideradas.



PROGRAMA

Planear, criar e desenvolver estratégias de avaliação online

rigorosas e adequadas ao tempo do curso/módulo, definindo

critérios e ponderações de avaliação, por curso, módulo e

atividade

Avaliação individual e avaliação colaborativa

Tipos de avaliação à distância (diagnóstica, formativa e

sumativa)

Técnicas de avaliação: observação e inquirição, medição

Estratégia de avaliação: avaliação por pares, autoavaliação,

hétero avaliação

Ferramentas de avaliação: questionários, testes (escolha

múltipla, verdadeiro-falso, questões abertas curtas e de

desenvolvimento, drag and drop, trabalhos escritos, outros)

Utilização das Learning Analytics para avaliação da qualidade da

formação

Experimentar e aplicar conhecimentos nas ferramentas de

avaliação e criar perguntas e exames online.

1 1CURSO E-LEARNING AVALIAÇÃO ONLINE



Docentes do Ensino Básico e Secundário ou do Ensino Superior

DESTINATÁRIOS

LOCAL DE ENSINO

O curso irá funcionar segundo um modelo b-learning: horas de

contacto síncronas via Zoom e horas de trabalho assíncrono, via

plataforma Moodle.

12CURSO E-LEARNING AVALIAÇÃO ONLINE



O curso e-Learning Design de Cursos Online pretende que os seus
formandos desenvolvam os seus conhecimentos e capacidades
aplicadas ao design de cursos online, tendo em conta diferentes
tipos de modelo de curso, comunicação e modelos pedagógicos.

A frequência do curso e realização dos trabalhos solicitados pelos
docentes conduz à emissão de um certificado de curso sem
avaliação.

170,00€

B-Learning

12h de contacto síncrono
20h de trabalho assíncrono

DOCENTE

Curso e-Learning
Design de Cursos Online

APRESENTAÇÃO

Prof.ª Ana Dias

Panorama e-Learning Portugal

1 3CURSO E-LEARNING DESIGN DE CURSOS ONLINE

DATA DE INSCRIÇÃO

De 12 fevereiro 2021 a 26 maio 2021

*O Curso deverá ser pago na íntegra até ao dia 30 de maio.

Inscrições sem pagamento não são consideradas.



PROGRAMA

O design instrucional aplicado aos modelos de formação

“colaborativo” e “autoformação”

Analisar diferentes modelos de design de cursos online

Project based learning, aprendizagem ativa e colaborativa,

aplicar técnicas de planeamento de cursos de formação online

Utilizar os recursos da plataforma digital para criar e estruturar

cursos online.- Planeamento de curso (duração, tema, resultados

de aprendizagem)

Modelo pedagógico (autoformação, moderada por e-formador,

b-learning ou híbrido)

Plano de conteúdos

Tipos de comunicação: síncrona e assíncrona, no conteúdo ou

orientado pelo e-formador

Avaliação (no conteúdo, fora do conteúdo)

Simulação: praticar e treinar em plataforma para criação de

cursos

14CURSO E-LEARNING DESIGN DE CURSOS ONLINE



Docentes do Ensino Básico e Secundário ou do Ensino Superior

DESTINATÁRIOS

LOCAL DE ENSINO

O curso irá funcionar segundo um modelo b-learning: horas de

contacto síncronas via Zoom e horas de trabalho assíncrono, via

plataforma Moodle.
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O curso e-Learning Estimular a Motivação de Alunos em Cursos
Online pretende que os seus formandos desenvolvam as suas
capacidades de comunicação e dinamismo de cursos online, tendo
em conta diferentes estratégias pedagógicas e de
acompanhamento dos alunos.

A frequência do curso e realização dos trabalhos solicitados pelos
docentes conduz à emissão de um certificado de curso sem
avaliação.

85,00€

B-Learning

9h de contacto síncrono
7h de trabalho assíncrono

DOCENTE

Curso e-Learning
Estimular a Motivação de Alunos em
Cursos Online

APRESENTAÇÃO

Prof.ª Ana Dias

Panorama e-Learning Portugal

16CURSO E-LEARNING ESTIMULAR A MOTIVAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS ONLINE

DATA DE INSCRIÇÃO

De 12 fevereiro 2021 a 23 junho 2021

*O Curso deverá ser pago na íntegra até ao dia 27 de junho.

Inscrições sem pagamento não são consideradas.



PROGRAMA

Comunicação e Dinamização de aprendizagem Online

Planear criar e desenvolver estratégias de orientação da

aprendizagem de indivíduos e grupos online

Aprender as estratégias pedagógicas de dinamização e ajuda ao

formando no sentido da progressão no percurso de

aprendizagem (ritmo), centrando-se na motivação e na

resolução de problemas, na criação de estruturas de

comunicação sistemáticas e eficazes e no uso das ferramentas

para a interação e comunicação com os formandos

Técnicas de comunicação e dinamização ativas usando

ferramentas online, trabalho entre pares e colaboração

17CURSO E-LEARNING ESTIMULAR A MOTIVAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS ONLINE



Docentes do Ensino Básico e Secundário ou do Ensino Superior

DESTINATÁRIOS

LOCAL DE ENSINO

O curso irá funcionar segundo um modelo b-learning: horas de

contacto síncronas via Zoom e horas de trabalho assíncrono, via

plataforma Moodle.

18CURSO E-LEARNING ESTIMULAR A MOTIVAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS ONLINE



O curso e-Learning Dinamizar e Avaliar Fóruns tem como objetivo
preparar os formandos para o planeamento e utillização de um
fórum no âmbito do ensino à distância, tendo em conta a
organização e manutenção do mesmo e a importância do docente
na dinamização do fórum.

A frequência do curso e realização dos trabalhos solicitados pelos
docentes conduz à emissão de um certificado de curso sem
avaliação.

85,00€

B-Learning

9h de contacto síncrono
7h de trabalho assíncrono

DOCENTE

APRESENTAÇÃO

Prof.ª Ana Dias

Panorama e-Learning Portugal

19CURSO E-LEARNING DINAMIZAR E AVALIAR FÓRUNS

DATA DE INSCRIÇÃO

De 12 fevereiro 2021 a 07 julho 2021

Curso e-Learning
Dinamizar e Avaliar Fóruns

*O Curso deverá ser pago na íntegra até ao dia 11 de julho.

Inscrições sem pagamento não são consideradas.



PROGRAMA

Planear a utilização do fórum no contexto do curso e definir a

sua estrutura

Estruturar, organizar, preservar e manter registo de tópicos de

discussão, diálogos, debates e trocas de experiências de

aprendizagem pela via de fóruns

Fóruns temáticos, brainstorming, discussão orientada, discussão

livre, fórum desafios, fórum de aprendizagem baseadas em

perguntas

Fórum entre pares

Papel do professor na dinamização e intencionalidades da

aprendizagem do fórum

Planeamento e aplicação de avaliação dos contributos

qualitativos no fórum

20CURSO E-LEARNING DINAMIZAR E AVALIAR FÓRUNS



Docentes do Ensino Básico e Secundário ou do Ensino Superior

DESTINATÁRIOS

LOCAL DE ENSINO

O curso irá funcionar segundo um modelo b-learning: horas de

contacto síncronas via Zoom e horas de trabalho assíncrono, via

plataforma Moodle.

21CURSO E-LEARNING DINAMIZAR E AVALIAR FÓRUNS



IPPS-Iscte – Instituto para as Políticas Públicas e Sociais 

Av.ª das Forças Armadas, 1649-026 Lisboa 

+351 210 464 021 · geral.ipps@iscte-iul.pt

www.ipps.iscte-iul.pt
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