
Objetivo

Destinatários

FORMAÇÃO CONTÍNUA

Duração

28 horas (4 módulos)

Cronograma e local

Horário: Pós-laboral / sábado

Local: CICCOPN, Maia

Valor de inscrição 

20 € por módulo

Os colaboradores de empresas associadas da AICCOPN usufruem de um desconto 
de 10%.

[Utilização do iPad na Formação]

A utilização do iPad em contexto de sala de aula permite criar ambientes de 

ensino-aprendizagem estimulantes e enriquecedores, com ferramentas 

dotadas de grande riqueza artística e rigor pedagógico.

Neste conjunto de módulos, serão desenvolvidas várias atividades que 

promovem o trabalho colaborativo e onde haverá oportunidade de criar 

sinergias na execução de conteúdos transdisciplinares.

É intuito destes módulos mostrar que, por exemplo, um formador da área 

sociocultural pode facilmente atuar numa oficina, produzindo recursos 

originais, atuais e contextualizados com o mercado de trabalho.

Técnicos e quadros de organizações. Outros a quem o tema suscite 

interesse.



Conteúdos Programáticos

www.ciccopn.pt
ciccopn@ciccopn.pt

[Utilização do iPad na Formação]

MÓDULO 1  -  (6 horas)O iPad: competências básicas

Criar identificação no iTunes 

Compreender as principais definições do iPad 

Interpretar as acessibilidades no iPad 

Ligar a Apple TV e o iPad em rede 

Organizar a informação no iPad

Explorar e partilhar apresentações com o Keynote 

Criar e partilhar um filme com o iMovie

Elaborar uma apresentação dinâmica e interativa 

Compreender o principio de funcionamento da iCloud
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Utilizar o iPad e as suas aplicações de uma forma pedagógica e motivadora 
na aprendizagem

Conteúdos:

Competências:

Compreender como é que o iPad interage com outros equipamentos no 
espaço formativo

Inferir sobre a partilha de documentos na iCloud

MÓDULO 2  - (6 horas)Aplicações para a formação 

Criar documentos com elementos multimédia no Pages 

Explorar o Numbers

Identificar e promover a utilização de aplicações de forma pedagógica

Construir documentos e folhas de cálculo no iPad

Conteúdos:

Competências:

Importar e exportar documentos e folhas de cálculo em vários formatos

Relacionar e utilizar aplicações diferenciadas no contexto formativo

Utilizar de forma eficiente iBooks no contexto formativo

MÓDULO 3  - (8 horas)O iPad e a gestão da formação 

Explorar o catálogo do iTunes U na ótica de utilizador

Criar um curso no iTunes U Course Manager 

Organizar documentos e informações num curso

Identificar e visualizar cursos no catálogo do iTunes U

Conteúdos:

Competências:

 Elaborar um curso no iTunes U Course Manager

Compreender a importância do iTunes U Course Manager no trabalho 
transdisciplinar 

 Utilizar de forma eficiente iBooks no contexto formativo

Partilhar um curso no iTunes U Course Manager

Identificar iBooks para a prática formativa

Compreender as regras na elaboração de um iBook

Iniciar a criação de um iBook no iBook Author



Angelo Filipe Castro. Mestre em Física Aplicada pela Universidade de Aveiro. 

Formador

Não é obrigatória a frequência de todos os módulos.

Observações:

www.ciccopn.pt
ciccopn@ciccopn.pt

[Utilização do iPad na Formação]
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Conteúdos Programáticos

MÓDULO 4  -  (8 horas)O iPad em projetos transdisciplinares 

Explorar aplicações transversais a diversas áreas do saber

Elaborar pontes curriculares com um curso no iTunes U Course Manager

Organizar tarefas e cronogramas de ação com aplicações como o Numbers

Elaborar iBooks transdisciplinares

Identificar aplicações para projetos colaborativos

Conteúdos:

Competências:

Elaborar um iBook

Compreender a importância do iPad no apoio ao trabalho transdisciplinar
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