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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #107777)

Ficha da Ação

Título O filme na aprendizagem da Geografia
Área de Formação B - Prática pedagógica e didática na docência
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência b-learning

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 8493365    Nome Isabel da Assunção de Carvalho Pato e Silva    Reg. Acr. CCPFC/RFO-36473/15
Componentes do programa todas    Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
1.Parte-se do perfil do aluno e das aprendizagens essenciais da Geografia para refletir sobre a utilização dos meios
audiovisuais na abordagem do currículo, atuando sobre a sua capacidade de compreender e agir dos alunos. A utilização
do filme em sala de aula é um caminho para realizar a transição de esferas de atuação hoje pedida a professores e
alunos.
2. Exploram-se métodos e técnicas adequados para que a utilização do filme em contexto de sala de aula contribua
efetivamente para o aumento da informação transmitida e processada, e enriquecimento do imaginário dos alunos.
Consideram-se ainda os elementos internos do filme que influenciam formas de interrogar e apontam para critérios de
seleção e desenho do percurso de aprendizagem.
3.O formato b-Learning permite partilhar planificações, produtos e experiências educativas, fomentando o trabalho
colaborativo.
Objetivos a atingir
Conceber a utilização de métodos e técnicas assentes na utilização do filme na aprendizagem da Geografia e da
Cidadania, incorporando nos processos pedagógicos as competências do perfil do aluno. 
Vivenciar experiências da didática da Geografia com vista ao enriquecimento e diversificação de estratégias na sala de
aula, seguindo duas vias que pode complementar-se entre si: 
1. percursos pedagógicos assentes na utilização do filme projetado em sala de aula e no desenvolvimento de trajetos de
aprendizagem que impulsionam processos de apreensão, de questionamento e reflexão sobre o mundo desenvolvidos em
contexto de grupo turma (debate pós projeção e / ou mobilização o pensamento visual); 
2. percursos pedagógicos promotores da utilização proactiva do filme por professores e alunos, o que implica conhecer
recursos tecnológicos de registo, montagem e edição de pequenos filmes.
Conteúdos da ação
• Reflexão teórica sobre a utilização de tecnologias audiovisuais na educação.
• Breve reflexão sobre a utilização do filme na Educação geográfica e na educação para a Cidadania na sociedade em
rede.
• A utilização do filme na abordagem curricular para o incremento, qualitativo e quantitativo, da informação transmitida e
processada, e para o enriquecimento do imaginário como ferramentas de interpretação e ação sobre o mundo.
• Métodos e técnicas mais adequados para a exploração do filme em processos de aprendizagem geográfica e de
cidadania, como estratégia de promoção das competências do perfil do aluno. 
• A seleção do filme: questões de partida para a escolha do filme visando a abordagem curricular. 
• A exploração do filme: o filme como objeto poli-semântico suscetível de desconstrução e reconstrução discursiva, e de
cruzamento com outros discursos. 
• Exemplos de planificação e de sequenciação metodológica (eg. projeção - debate pós projeção – lançamento de tarefa
de criação de um discurso auto biográfico; projeção - debate pós projeção – lançamento de tarefa de criação de discurso
cientifico sobre um tópico curricular).
• Utilização do moodle para discussão, troca de plataformas e outras fontes de filmes e de imagens em movimento,

Duração
Horas presenciais: 25
Nº de horas acreditadas: 25

Cód. Dest. 19   Descrição Professores dos Grupos 420 e 200
DCP 19   Descrição Professores dos Grupos 420 e 200
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trabalho colaborativo e troca de materiais. 
• Exploração e enquadramento pedagógico de recursos educativos digitais vídeo;
• Procedimentos essenciais para construir pequenos filmes didáticos: captação, montagem, edição e publicação de vídeos
de curta duração;
• Questionamentos de partida e cuidados a ter na apresentação de filmes didáticos elaborados pelo professor e sua
projeção em sala de aula. 
• Questionamentos de partida e cuidados, condições favoráveis e problemas que envolvem a elaboração de um filme
como objeto de construção de aprendizagem. 
• Planificação e implementação de percursos de aprendizagem que envolvem a construção por parte dos alunos de um
ponto de vista sobre um problema curricular, e da sua materialização num pequeno filme.
Metodologias de realização da ação
Sessões plenárias para abordagem teórica
Visualização de pequenos filmes: análise (desconstrução do discurso fílmico) e debates sobre o conteúdo e formas de
exploração didática dos conteúdos 
-da utilização educativa de tecnologias audiovisuais no Ensino, seguida de uma análise mais centrada na Educação
geográfica e na educação para a Cidadania, 
- da bibliografia que explora o potencial pedagógico do filme como indutor de um incremento da informação e
processamento de informação por parte do aluno e na expansão de um imaginário (partilhado) e no desencadeamento de
aprendizagens baseadas que valorizam e ajudam a estruturar o discurso verbal.
Sessões práticas de
-exploração de plataformas de filmes 
-demonstração de propostas pedagógicas já ensaiadas (com longas e curtas metragens) e de projeção de pequenos
filmes suscetíveis de uma abordagem curricular e elaboração de propostas de planificação e implementação em sala de
aula.
-de exploração guiada das ferramentas do vimeo ou youtube para a construção, arquivo e exibição/disponibilização de
pequenos filmes didáticos 
Sessões online para refletir e esclarecer dúvidas sobre as propostas pedagógicas
Regime de avaliação dos formandos
• Participação nas sessões presenciais;
• Participação nos Foruns/ Chat, nas sessões síncronas e assíncronas e envio dos trabalhos. 
• Relatório crítico escrito, individual. Segundo parâmetros predefinidos;
• Apresentação de um recurso digital sobre um filme ou construção de um filme, à escolha dos formandos, de interesse
pedagógico para as aulas de Geografia.
• A avaliação final terá em conta a qualidade da participação e execução das atividades propostas, e avaliação obtida no
relatório final (que deverá ser realizado, de acordo com parâmetros predefinidos).
A classificação quantitativa, traduz-se numa escala de 1 a 10.
A avaliação final terá uma menção qualitativa (Insuficiente; Regular, Bom, Muito Bom e Excelente) e o valor final da
classificação quantitativa.
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Isabel Pato e Silva é Licenciada em Geografia e Planeamento Regional pela FCSH da Universidade Nova de Lisboa
(1991). Mestre em Planeamento Regional e Urbano pelo IST da Universidade de Lisboa (1996). Doutora em Geografia
Humana pela Universidade de Lisboa (2011). Foi estudante Erasmus na University College of Dublin em (1993) no
Mestrado homólogo ao frequentado no IST. Publicou com regularidade em revistas nacionais e internacionais.
Leciona Geografia desde 1994 em escolas de diferentes regiões do país. Nos últimos anos, o seu projeto pessoal de
formação contínua privilegiou a área das metodologias com suportes áudio visuais e/ou tecnológicos na docência da
disciplina. Desenvolveu experiências pedagógicas ligadas à realização – Curta-metragem em co-autoria, Bloco de
Notícias, Um minuto de Direitos (Humanos). Em 2017/2018 assegura em parceria com a associação cultural Os Filhos de
Lumière o funcionamento de uma Oficina de Cinema Cem Anos de Juventude (CCAJ) no A de Escolas Moinhos da Arroja.
Em 2018/2019, o Agrupamento passa a integrar a rede de Escolas do Plano Nacional de Cinema.
Bibliografia fundamental
Filho, Antonio Carlos Queiroz. Geografias de Cinema: O lugar das memórias no filme “A Vila”. Revista Passagens -Revista
do Programa de Pós-Graduação em Comunicação – UFC. Fev.2013. Vol.2, pp.1-15
Holleben, Índia. (2003). Cinema & Educação: Diálogo Possível. Tese de Mestrado em Educação. Universidade Estadual
de Ponta Grossa
Martins, Felisbela. (2014). Ensinar Geografia através de imagens … The overarching issues of the european space: the
territorial diversity of opportunities in a scenario of crisis. Porto. Faculdade de Letras da Universidade do Porto. pp. 429-
446
Palma, Maria Teresa di. (2009). Teaching Geography Using Films: A Proposal, Journal of Geography. 108:2, pp.47-56
Institute of Educational Sciences https://eric.ed.gov/?id=ED541709

Formação a Distância

Demonstração das vantagens para os/as formandos/as no recurso ao regime de formação a distância
Possibilidade de diminuir os tempos de deslocação, uma vez que as ações de formação são realizadas na Sede da
Associação em Lisboa e muitos professores deslocam-se de toda a Área Metropolitana de Lisboa e de regiões mais
afastadas, como por exemplo, Porto, Viseu ou Faro, para realizar as ações de Formação, pois nas regiões (Norte, Centro,
Alentejo e Algarve) por vezes, é difícil encontrar ações de Formação específicas da disciplina de Geografia e sua didática.
Leitura mais aprofundada de alguns documentos, que nas sessões presenciais não são exequíveis de ler, devido à
extensão, para posterior discussão nos Fóruns e Chat.
Distribuição de horas 15    Nº de horas online síncrono 2    Nº de horas online assíncrono 8
Demonstração da existência de uma equipa técnico-pedagógica que assegure o manuseamento das ferramentas
e procedimentos do formação a distância
Diretora do Centro de Formação - é Gestora da Plataforma Moodle do Centro de Formação, desde 2006. Tem experiência
em produção de questionários, trabalhos, textos e wikis, além da colocação de ficheiros e pastas.
Faz ainda todo o processo de inscrição dos formandos, análise de dados e estatísticas dos tempos e tipos de atividade
que cada formando realiza on-line. Realiza o controlo das participações nos fóruns e nos chat.
Secretário do Centro de Formação e da Associação, faz todo o atendimento telefónico, caso haja problemas de acesso.
Resolve situações, pois é licenciado na área da Informática. Além disso tem experiência na realização de cursos em e-
Learning.
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Processo

Data de receção 28-08-2019    Nº processo 107318    Registo de acreditação CCPFC/ACC-106295/19
Data do despacho 21-10-2019    Nº oficio 8308    Data de validade 21-10-2022
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Os formadores farão a Gestão dos Fóruns, em termos científicos e didáticos, das intervenções dos formandos, sem
descurar os tempos de participação de cada formando. Coloca materiais na plataforma e realiza diferentes atividades. 
A formadora tem realizado um trabalho sistemático com alunos e professores na análise e divulgação do filme com
elemento pedagógico e didático essencial para o desenvolvimento de competências de cidadania e específicas da área
científica da Geografia, além de promover o gosto pela linguagem fílmica.
Demonstração da implementação de um Sistema de Gestão da Aprendizagem / Learning Management System
adequado
Criação para cada Curso de uma disciplina na Plataforma Moodle
Optamos pela modalidade de cada disciplina estar organizada por tópicos, que serão abertos à medida que as tarefas vão
sendo propostas, e com a discussão de diferentes temáticas em diferentes fóruns.
Cada tópico corresponde a uma sessão.
Utilização do Chat da plataforma Moodle para as sessões síncronas
Utilização do sistema de videoconferência Zoom, para sessões síncronas
Demonstração da avaliação presencial (permitida a avaliação em videoconferência)
Todas as participações nos Fóruns serão analisadas em termos de quantidade e qualidade, daí a realização de diferentes
fóruns de acordo com as sessões, para que seja possível, analisar todas as participações.
Análise de pequenos ficheiros com tarefas predeterminadas, sobre a leitura de textos, Ex: comparação de conceitos;
reflexão temática sobre uma determinada tarefa, como o visionamento de filmes ou as regras para a execução de um
pequeno filme.
A ação requer a realização de um relatório individual escrito, no final da ação. Além da apresentação dos trabalhos
realizados durante a formação. Estes trabalhos podem ser de grupo.
A avaliação final da ação é realizada em sessão presencial, ou em videoconferência
Demonstração da distribuição da carga horária pelas diversas tarefas
Distribuição das sessões assíncronas por períodos de 2h, tendo em conta o tipo de tarefa que é pedido aos formandos
(1ºleitura e análise de documentos, visionamento de filmes, elaboração de exercícios propostos por tutoriais, exploração
de sítios Internet ou portais sobre a temática em questão, participações nos fóruns, entre outros), seguindo-se a produção
e partilha de um recurso digital em cada sessão assíncrona.
Nesta ação haverá 8 horas assíncronas subdivididas em duas sessões de 2h, de acordo com os temas propostos.
2 sessões de 1 hora síncrona, que se realizará a seguir às sessões assíncronas, para debate e esclarecimento de dúvidas
on-line que venham a surgir durante a realização dos trabalhos propostos e debates sobre temáticas o âmbito da
disciplina.
Rácio de formadores/as por formandos/as 1


