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WORKSHOP
“RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS PARA O 1.O CICLO”

EDITORA: CONSULTORIA 
CIENTÍFICO-
-PEDAGÓGICA:

No final do 
workshop sera 
entregue um 

certificado de 
frequencia.

Novo
DVD + Caderno

Entidade promotora: Lusoinfo Multimédia
Destinatários: Professores do 1.º ciclo do Ensino 
Básico que pretendam dinamizar atividades com 
os seus alunos com recurso às TIC, bem como, 
professores promotores de atividades TIC nos 
agrupamentos (coordenadores TIC, bibliotecários, 
coordenadores de projetos).
Duração: 120 minutos

Os professores devem fazer-se acompanhar de 
computador portátil.

Resumo do Workshop
Pretende-se com este workshop, apresentar o 
Manual Digital® e a aplicação Preparação para 
as Provas Finais do 4.º ano.
O Manual Digital® faculta recursos educativos 
digitais, permitindo a integração das TIC no 
processo de ensino - aprendizagem.

O projeto Preparação para as Provas Finais do 4.º 
ano, constituído por uma aplicação multimédia e 
por um caderno de apoio, oferece uma grande 
diversidade de atividades de preparação para as 
provas finais de matemática e de língua portu-
guesa.

A aplicação multimédia possui duas áreas de 
preparação para as provas de matemática e de 
língua portuguesa, com 26 provas oficiais e mais 
de 600 questões-tipo.

Num momento inicial será demonstrado, como 
estão estruturados os produtos, que estratégias 
foram assumidas para permitir uma utilização 
autónoma por parte das crianças e como estes 
podem ser integrados com o projeto curricular do 
professor.

De seguida serão apresentados os recursos 
multimédia mais recentes do Manual Digital®, 
desenvolvidos para as áreas de Língua Portugue-
sa, Matemática e Estudo do Meio.

Programa
Estratégias de rentabilização dos equipamen-
tos disponíveis nas escolas, no processo de 
ensino - aprendizagem;

Utilização de jogos em contextos de aprendiza-
gem – potencialidades pedagógicas;

Exemplificação de um plano de aula, promotor 
de atividades integradoras, com recurso ao 
Manual Digital® e aos materiais aí disponíveis;

Experimentação e análise do Manual Digital;

Apresentação da Aplicação Preparação para 
as Provas Finais do 4.º ano.

Potencialidades Educativas
Integração das TIC no processo de ensino – 
aprendizagem.

Rentabilização dos recursos de base tecnológi-
ca.

Atividades dinâmicas e interativas, dinamizadas 
pelo professor, que além de suscitarem uma 
participação ativa e reflexiva por parte dos 
alunos, permitem consolidar e rever aprendiza-
gens e conteúdos.

A utilização do produto é controlada pelo 
aluno, de acordo com o seu ritmo e níveis de 
dificuldade.

Os alunos mobilizam o seu conhecimento na 
resolução dos problemas, permitindo-lhes 
extrair uma relação de sentido e compreensão 
dos conceitos assimilados.
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ROADSHOW 2014

WORKSHOP
“RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS NA PRÉ-ESCOLA”

EDITORA: CONSULTORIA 
CIENTÍFICO-
-PEDAGÓGICA:

Entidade promotora: Lusoinfo Multimédia.
Destinatários: Educadores de Infância.
Duração: 120 minutos

Os professores devem fazer-se acompanhar de 
computador portátil.

Resumo do Workshop
Pretende-se com este workshop, apresentar 
recursos educativos digitais que permitem a 
integração das TIC no processo de ensino - 
aprendizagem.

A sessão de formação irá incidir na 
experimentação de dois produtos multimédia, 
concebidos para crianças entre os 4 a 6 anos. 

Num momento inicial será demonstrado como 
estão estruturados os dois produtos, que 
estratégias foram assumidas para permitir uma 
utilização autónoma por parte das crianças e 
como, estes produtos, podem ser integrados 
com outros recursos educativos.

Programa
Apresentação do produto "Biblioteca do 
Gigante®" e da coleção "Bia e Kiko®”:

Descrição dos produtos (áreas de conteúdo, 
competências, metas de aprendizagem);

Experimentação e análise dos produtos 
multimédia e dos cadernos de atividades;

Identificação das potencialidades;

Construção de experiências de 
aprendizagem diversificadas e abertas.

No final do 
workshop sera 
entregue um 

certificado de 
frequencia.
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Entidade promotora: Lusoinfo Multimédia
Destinatários: Professores de Língua Inglesa no 1.º 
ciclo e no pré-escolar. 
Duração: 120 minutos

Os professores devem fazer-se acompanhar de 
computador portátil.

Resumo do Workshop
Pretende-se com este workshop, apresentar os  
recursos multimédia My English Corner e Bia e Kiko, 
para a Língua Inglesa, permitindo assim a integra-
ção das TIC no processo de ensino - aprendiza-
gem.

Programa
Apresentação dos recursos educativos digitais 
para o 1.º ciclo e pré-escolar;

Experimentação e análise dos produtos multi-
média, dos cadernos de atividades e dos 
manipuláveis;

Estruturação de uma atividade com recurso aos 
conteúdos digitais e aos materiais complemen-
tares (flashcards, cartazes, máscaras e fanto-
ches).

Potencialidades Educativas
Integração das TIC no processo de ensino – 
aprendizagem;

Rentabilização dos recursos de base tecnológica;

Atividades dinâmicas e interativas, dinamizadas 
pelo professor, que além de suscitarem uma 
participação ativa e reflexiva por parte dos alunos, 
permitem consolidar e rever aprendizagens e 
conteúdos;

A utilização do produto é controlada pelo aluno, 
de acordo com o seu ritmo e níveis de dificuldade;

Os alunos mobilizam o seu conhecimento na 
resolução dos problemas, permitindo-lhes extrair 
uma relação de sentido e de compreensão dos 
conceitos assimilados.

ROADSHOW 2014

WORKSHOP
“RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS DE LÍNGUA INGLESA PARA CRIANÇAS”

No final do 
workshop sera 
entregue um 

certificado de 
frequencia.
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