
 

 

Programa de 
Formação em 
Serviço para 
Educadores de 
Adultos 
 
Dia 1  



 

 

1.  

Pontos de bala  
• Introdução ao projecto WOWSA  

• Literacia nos media sociais 

• Aprendizagem familiar  

• WOWSA Programa de indução à Pedagogia para os Pais  

• Currículo de Alfabetização Digital da WOWSA para os Pais 
 
 

Plano de aula - Introdução à alfabetização digital, aprendizagem familiar e orientação sobre a realização do 
programa de iniciação à pedagogia para pais 
 

Resultados da aprendizagem  
 
 
 

Após a conclusão bem sucedida 
deste módulo, formadores e 
educadores de adultos irão 

adquirir: 

Conhecimento Habilidades Atitudes 

 

• Conhecimento do 
conceito do projecto 
WOWSA 

• Conhecimento do 
conceito e do objectivo do 

• Realizar os workshops 

do Programa de 

Pedagogia da Entrega 

da Indução 

• Disponibilidade para adaptar o 
programa de acordo com as 
necessidades de uma família 
específica 



 

 

Programa de Pedagogia 
da Indução 

 

• Conhecimento básico do 
conceito de 
Aprendizagem em Família 

• Conhecimentos básicos 
de análise das 
necessidades das famílias  

• Listar abordagens 
criativas para envolver 
as famílias 

• Identificar formas de 
envolvimento dos 
profissionais com as 
famílias 

• Utilizar métodos 
criativos e sustentáveis 
para envolver as famílias 
na aprendizagem 

• Analisar as necessidades 
de uma família  

• Planear atividades de 
aprendizagem familiar 
relevantes e úteis 

• Adaptar métodos para 
satisfazer as 
necessidades de famílias 
específicas  
 

• Compreender os princípios de 
simplicidade e clareza, 
transparência, relevância, 
parceria, bem como 
flexibilidade e adaptação no 
contexto da aprendizagem 
familiar 

• Compreender o significado de 
parcerias de colaboração entre 
profissionais, pais e famílias 

• Vontade de desenvolver uma 
abordagem de aprendizagem 
familiar para famílias 
específicas 

• Conhecimento do 
Currículo de 
Alfabetização Digital da 
WOWSA para Pais 

• Entregar as oficinas e 
módulos do Currículo 
de Alfabetização Digital 
para os Pais 

• Disponibilidade para adaptar 
os seminários e módulos do 
Currículo de Alfabetização 
Digital para Pais de acordo 
com as necessidades 
específicas dos pais 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Plano de aula  
 

 
Descrição do conteúdo 

 
Duração 

do 
tempo 

 
Materiais/equipamentos 

necessários 

Conselhos/Dicas 
a dar aos 

Educadores para 
os Participantes 

 
Leitura adicional/ 
Link para Recursos 

Introdução:  
Conhecer-se mutuamente e ferramentas de colaboração em 
linha disponíveis. 
 
Esta actividade de aprendizagem é para os participantes 
aprenderem uns sobre os outros e ajudarem-se mutuamente 
na criação de um quadro Miro.   
 
O formador deve preparar com antecedência um quadro 
Miro básico com pelo menos o seguinte: uma secção para os 
participantes se descreverem, uma secção intitulada 
"Educação de Adultos para mim...", onde podem carregar 
uma imagem, que representa a sua abordagem à educação 
de adultos, uma secção com links úteis e outros materiais, e 
3 grupos, onde os participantes irão afixar as suas ideias. 
 

45 
minutos  

Local de treino com espaço 
para todas as pequenas 

equipas. 
 

Flipchart e marcadores. 
 

Ficha de inscrição para a 
oficina. 

 
Canetas e material de 

tomada de notas para os 
participantes. 

 
Afixar notas, canetas.  

 
Preparou a prancha Miró. 

Certifique-se de 
que tem o quadro 
Miro a transmitir 
com o projector 
para que todos 
tenham uma 
visão geral clara 
(os telefones 
podem não ser 
suficientemente 
grandes), 
especialmente 
quando se discute 
a imagem 
escolhida, todos 

https://miro.com/  
 
https://help.miro.c
om/hc/en-
us/articles/360012
972900-Tips-for-
Creating-Great-
Miroverse-Boards  
 
https://uxdesign.cc
/practical-miro-
tips-and-tricks-
a9c2c9f59f2a  

https://miro.com/
https://help.miro.com/hc/en-us/articles/360012972900-Tips-for-Creating-Great-Miroverse-Boards
https://help.miro.com/hc/en-us/articles/360012972900-Tips-for-Creating-Great-Miroverse-Boards
https://help.miro.com/hc/en-us/articles/360012972900-Tips-for-Creating-Great-Miroverse-Boards
https://help.miro.com/hc/en-us/articles/360012972900-Tips-for-Creating-Great-Miroverse-Boards
https://help.miro.com/hc/en-us/articles/360012972900-Tips-for-Creating-Great-Miroverse-Boards
https://help.miro.com/hc/en-us/articles/360012972900-Tips-for-Creating-Great-Miroverse-Boards
https://uxdesign.cc/practical-miro-tips-and-tricks-a9c2c9f59f2a
https://uxdesign.cc/practical-miro-tips-and-tricks-a9c2c9f59f2a
https://uxdesign.cc/practical-miro-tips-and-tricks-a9c2c9f59f2a
https://uxdesign.cc/practical-miro-tips-and-tricks-a9c2c9f59f2a


 

 

Pergunte aos participantes, quais as ferramentas de 
colaboração em linha que já conhecem. Após uma discussão, 
partilhe o link do seu quadro Miro preparado e peça-lhes que 
preencham a secção que representa todos os participantes 
(devem carregar a sua fotografia e adicionar 2-3 linhas sobre 
a sua experiência de trabalho). Em segundo lugar, peça-lhes 
que procurem uma fotografia em linha e a carreguem na 
área designada, o que representa a sua abordagem à 
educação de adultos. (30 minutos). Após a actividade, pedir-
lhes que expliquem porque escolheram a fotografia (15 
minutos). 

 
Computador e projector  

 
 

https://miro.com/welcome
onboard/dThPWGp0UzBTQ
2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRK
d2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMH
IxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2Ix
dTlMRXwzMDc0NDU3MzU4
NjYxNTUwMTQw?invite_lin

k_id=530276777431  

devem ser 
capazes de a ver. 
 
 
Durante todos os 
3 dias da 
Formação em 
Serviço, os 
participantes 
devem utilizar os 
seus 
computadores 
portáteis. 
  

Workshop 1 - Entrega do Programa de Pedagogia da 

Indução 

 

O formador apresenta aos participantes o projecto WOWSA, 
o seu website e uma visão geral dos resultados do projecto e 
mostra-lhes o que as secções individuais contêm e onde 
podem encontrar recursos educativos para a aprendizagem 
familiar. 
 

O formador apresenta o Programa de Pedagogia da 

Indução, Workshops 1-4, centrados na forma de utilizar o 

Kit de Ferramentas de Aprendizagem em Família do 

projecto WOWSA. O formador encoraja os participantes a 

debater e discutir em que tipo de cenários os materiais e 

1,5 horas Computador, projector 
 
 

Programa de Pedagogia da 
Indução, Workshops 1-4  

Uma pequena 
actividade da 
Indução à 
Pedagogia para 
os Pais - Plano de 
Aula / 
Workshop 3 ou 4: 
A utilização do 
conjunto de 
ferramentas de 
aprendizagem 
familiar do 
projecto WOWSA 
pode ser 
entregue. 
  

http://wowsa.eu/  

https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
http://wowsa.eu/


 

 

workshops poderiam ser utilizados; o resultado é 

documentado no quadro do Miro. 

Workshop 2 - Compreender a Aprendizagem em Família 

 

O formador apresenta o manual do Tutor - Indução à 
Pedagogia para Pais - Melhores Práticas de Alfabetização 
Digital para Pais, um dos resultados intelectuais do projecto 
WOWSA. 
 
Os participantes devem ser divididos em 3 grupos: A) 
Alfabetização Familiar B) Papel dos Pais na Aprendizagem 
Familiar C) Lacunas Digitais. Cada grupo deve elaborar o seu 
tópico utilizando o Manual do Tutor e outros recursos 
disponíveis no sítio WOWSA. (15 minutos) Seguido de uma 
apresentação de cada grupo. (15 minutos) 
 
Os participantes devem fazer um brainstorming dentro do 
seu grupo, respondendo à seguinte pergunta: "Como 
podem os educadores promover ou encorajar a 
aprendizagem familiar. Que métodos funcionam melhor?" 
(30 minutos). Discussão (20 minutos). Os resultados devem 
ser anotados em Miro.  
 
O formador apresenta aos participantes os princípios 
básicos de análise das necessidades familiares utilizando a 
apresentação em power point. Em grupos mais pequenos, 
os participantes devem discutir quais as questões que 
seriam adequadas no âmbito do projecto WOWSA ao 
realizar uma análise das necessidades (escrevendo as 

2,5 horas Flipchart e marcadores. 
 
 

Preparou a prancha Miró. 
 

 https://education.g
ov.scot/improvem
ent/learning-
resources/engagin
g-parents-and-
families-a-toolkit-
for-practitioners/ 
 
 
 

https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/


 

 

perguntas directamente em Miro). (20 minutos) Após a 
apresentação (10 minutos), o formador pergunta aos 
participantes sobre os seus grupos alvo e divide os 
participantes em grupos mais pequenos de acordo com os 
seus grupos alvo. Nos grupos, os participantes devem 
discutir sobre: - Barreiras que o seu grupo-alvo poderá ter 
ao aceder a oportunidades de formação (língua, cultura, 
etc.); - Como podemos alcançar este grupo-alvo? - Que 
método para a análise das necessidades seria mais 
conveniente? - Que recursos desenvolvidos no âmbito do 
projecto WOWSA devem ser adaptados e como? (30 
minutos). Discussão e apresentação dos resultados - notas 
escritas no Miro. (20 minutos) 
 

Workshop 3 - Literacia Digital / Literacia dos Média / 

Literacia dos Média Sociais - WOWSA Digital Literacy 

Curriculum for Parents 

 

O formador apresenta o Currículo de Alfabetização Digital 

da WOWSA para Pais utilizando a Apresentação Power 

Point e o website da WOWSA. Discussão. (45 Minutos) 

 

Dividir os participantes em 3 grupos. Cada grupo tem a 

tarefa de discutir o Currículo de Literacia Digital para Pais da 

WOWSA, centrando-se a) na literacia digital b) na literacia 

mediática c) na literacia social media e na resposta à 

pergunta: Como é que os módulos podem ser adaptados às 

necessidades do seu grupo-alvo? 

2 horas Canetas e material de 
tomada de notas para os 

participantes. 
 

Os participantes devem 
poder utilizar os seus 

telemóveis. Será necessário 
o acesso à Internet. 

 
Quadro Miro online. 

 
WOWSA Digital Literacy 
Curriculum for Parents 
Resources, sítio web da 

WOWSA 
 

 http://wowsa.eu/  

http://wowsa.eu/


 

 

Os participantes devem fazer anotações no quadro 

preparado de Miro. Após 45 minutos, devem apresentar os 

seus resultados (30 minutos).  

Apresentação Power Point 
 

 
 

2. 
 

Pontos de bala  
• Potencial educativo da banda desenhada 

• Banda desenhada como parte da aprendizagem familiar  

• Programa de Pedagogia por Indução da WOWSA 

• Criar uma banda desenhada  

Plano de Lições - desenvolvimento e produção de bandas desenhadas usando software de código aberto 
disponível 
 

Resultados da aprendizagem  
 
 

Após a conclusão bem sucedida 
deste módulo, formadores e 
educadores de adultos irão 

adquirir: 

Conhecimento Habilidades Atitudes 



 

 

 

• Conhecimento sobre os 
princípios e benefícios da 
utilização de banda 
desenhada e narração de 
histórias enquanto se 
trabalha com as famílias 

• Conhecimento dos 
principais websites e 
aplicações para fazer 
banda desenhada 

• Conhecimento da banda 
desenhada da WOWSA 

• Conhecimento de todo o 
processo de criação de 
uma banda desenhada 

• Analisar os benefícios 
da banda desenhada e 
da narração de histórias 
em quadrinhos na 
intervenção educativa 

• Fornecer exemplos de 
banda desenhada, 
narração de histórias e 
jogos aplicados com o 
objectivo de 
aprendizagem familiar 

• Utilizar websites e 
aplicações para fazer 
banda desenhada 

• Ser capaz de utilizar 

banda desenhada na 

intervenção educativa 

• Compreender os princípios e 
benefícios da utilização de 
banda desenhada e de 
contadores de histórias 
enquanto se trabalha com as 
famílias 

• Disponibilidade para se 
envolver e aprender sobre as 
possibilidades de 
desenvolvimento e produção 
de bandas desenhadas  

• Compreender o processo de 
produção 
 

 
 

Plano de aula  
 

 
Descrição do conteúdo 

 
Duração 

do 
tempo 

 
Materiais/equipamentos 

necessários 

Conselhos/Dicas 
a dar aos 

Educadores para 
os Participantes 

 
Leitura adicional/ 
Link para Recursos 

Introdução - O Potencial Educativo da Banda Desenhada 
 
Comece a oficina reproduzindo o vídeo do YouTube Porque 
é que as bandas desenhadas pertencem à sala de aula: 
https://www.youtube.com/watch?v=Oz4JqAJbxj0  

30 
minutos 

Local de treino com espaço 
para todas as pequenas 

equipas. 
 

Flipchart e marcadores. 

Cada participante 
precisa do seu 
próprio 
computador 
portátil. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=
Oz4JqAJbxj0  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Oz4JqAJbxj0
https://www.youtube.com/watch?v=Oz4JqAJbxj0
https://www.youtube.com/watch?v=Oz4JqAJbxj0
https://www.youtube.com/watch?v=Oz4JqAJbxj0


 

 

 
Iniciar uma discussão com os participantes, perguntando-
lhes porque é que os banda desenhada devem fazer parte da 
aprendizagem familiar (15 minutos). Recolher as respostas e 
sugestões no quadro Miro. 
  
 

 
Ficha de inscrição para a 

oficina. 
 

Canetas e material de 
tomada de notas para os 

participantes. 
 

Afixar notas, canetas.  
 

Preparou a prancha Miró. 
 

Computador e projetor  
 

Acesso à Internet 
 

https://www.schoo
lserv.in/Graphic-
and-Comic-Strip-
to-Make-Learning-
Engaging/  
 
https://onlinelibrar
y.wiley.com/doi/10
.1111/hir.12145  
 
https://onlinelibrar
y.wiley.com/doi/10
.1111/hir.12145  

Banda desenhada WOWSA - Indução à Pedagogia para os 

Pais, Oficina 3  

 

Ao utilizar a apresentação em Power Point apresenta o 

Workshop 3 da Indução à Pedagogia para Pais e Banda 

Desenhada, que fazem parte do Kit de Ferramentas de 

Aprendizagem em Família, disponível no website da 

WOWSA.  

 

Dividir os participantes em grupos, pedir-lhes que revejam 

as bandas desenhadas e discutam dentro do grupo se algo 

deve ser adaptado para um grupo-alvo especial (20 

1 hora   http://wowsa.eu/  

https://www.schoolserv.in/Graphic-and-Comic-Strip-to-Make-Learning-Engaging/
https://www.schoolserv.in/Graphic-and-Comic-Strip-to-Make-Learning-Engaging/
https://www.schoolserv.in/Graphic-and-Comic-Strip-to-Make-Learning-Engaging/
https://www.schoolserv.in/Graphic-and-Comic-Strip-to-Make-Learning-Engaging/
https://www.schoolserv.in/Graphic-and-Comic-Strip-to-Make-Learning-Engaging/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12145
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12145
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12145
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12145
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12145
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12145
http://wowsa.eu/


 

 

minutos), seguido de uma discussão (20 minutos). Os 

resultados devem ser documentados em Miro.  

Principais websites e aplicações para fazer banda 

desenhada 

Apresentar aos participantes os sítios Web das ferramentas 
em linha Canva e Pixton. Mostrar-lhes o vídeo Pixton e 
Canva no YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=SX72cknyJ7A  

1 hora   https://www.quert
ime.com/article/14
-online-tools-to-
create-your-own-
comics/  
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=S
X72cknyJ7A  

Criação de uma banda desenhada.  

 

Dividir os participantes em 3 grupos. Eles devem escolher 

um tópico Escolher um tópico de entre eles: 

- Desafio TikTok 

 - Odeio o controlo parental 

 - Gastar o meu dinheiro de bolso em jogos online 

Investigação sobre o tema 

Criar uma história 

Usar linguagem simples 

Criar a banda desenhada usando Pixton ou Canva 

 

4 horas Apresentação Power Point   

Feedback / Avaliação - padlet/Miro 

 

Pedir aos participantes o seu feedback, os pontos mais 

importantes devem ser documentados em Miro. 

30 
minutos 

   

https://www.youtube.com/watch?v=SX72cknyJ7A
https://www.quertime.com/article/14-online-tools-to-create-your-own-comics/
https://www.quertime.com/article/14-online-tools-to-create-your-own-comics/
https://www.quertime.com/article/14-online-tools-to-create-your-own-comics/
https://www.quertime.com/article/14-online-tools-to-create-your-own-comics/
https://www.quertime.com/article/14-online-tools-to-create-your-own-comics/
https://www.youtube.com/watch?v=SX72cknyJ7A
https://www.youtube.com/watch?v=SX72cknyJ7A
https://www.youtube.com/watch?v=SX72cknyJ7A


 

 

 

3. 

Pontos de bala  
• Benefícios e vantagens dos audiolivros e podcasts 

• WOWSA Audiolivro - Indução à Pedagogia para Pais, Workshop 4 

• Principais websites e aplicações para fazer audiolivros/podcasts  

• Criação de um audiolivro/podcast 

Plano de aula - desenvolvimento e produção de audiolivros e podcasts utilizando software de código aberto 
disponível. 
 

Resultados da aprendizagem  
 
 
 

Após a conclusão bem sucedida 
deste módulo, formadores e 
educadores de adultos irão 

adquirir: 

Conhecimento Habilidades Atitudes 



 

 

 

• Conhecimento sobre os 
princípios e benefícios da 
utilização de livros áudio 
enquanto se trabalha com 
as famílias 

• Conhecimento do 
equipamento, 
ferramentas e software 
para a realização de livros 
áudio 

• Conhecimento dos livros 
áudio da WOWSA 

• Conhecimento de todo o 
processo de criação de 
um livro áudio 

• Fornecer exemplos de 
livros áudio aplicados 
com o objectivo de 
aprendizagem familiar 

• Adaptar um livro a um 
livro áudio 

• Gravar um livro áudio 

• Publicar um livro áudio 

• Compreender os princípios e 
benefícios da utilização de 
livros áudio enquanto se 
trabalha com as famílias 

• Vontade de participar e 
aprender sobre as 
possibilidades de 
desenvolvimento e produção 
de livros áudio 

• Compreender as diferenças 
entre um livro e um livro 
áudio 

• Compreender o processo de 
produção 
 

 

Plano de aula  
 

 
Descrição do conteúdo 

 
Duração 

do 
tempo 

 
Material/equipamento 

necessário 

Conselhos/Dicas 
a dar aos 

Educadores para 
os Participantes 

 
Leitura adicional/ 
Link para Recursos 

Introdução - Benefícios e vantagens dos audiolivros e 
podcasts 
 
Dividir os participantes em grupos menores e pedir-lhes que 
façam uma tempestade de ideias sobre os benefícios e 
vantagens dos audiolivros e podcasts, especialmente em 
relação às pessoas idosas. (15 minutos) Os grupos devem 
apresentar os seus resultados, discussão sobre possíveis 

30 
minutos 

Local de treino com espaço 
para todas as pequenas 

equipas. 
 

Flipchart e marcadores. 
 

Ficha de inscrição para a 
oficina. 

  
 



 

 

dificuldades na introdução de audiolivros para pessoas 
idosas. 

 
Canetas e material de 

tomada de notas para os 
participantes. 

 
Afixar notas, canetas.  

 
Preparou a tela no Miro. 

 
Computador e projetor  

 

WOWSA Audiolivro - Indução à Pedagogia para Pais, 

Workshop 4 

 

Apresentar o Audiolivro da WOWSA para alunos seniores.  

 

Dividir os participantes em grupos mais pequenos - de 

acordo com os seus grupos alvo e perguntar-lhes: a) para 

rever o workshop 4 da WOWSA, concentrando-se em que 

partes dos workshops devem ser adaptadas às necessidades 

do seu grupo alvo e como; b) que outros tópicos poderiam 

ser incluídos.  

 

Os resultados devem ser documentados no quadro Miro. 

1 hora Padlet/Miro tabuleiro, PC, 
apostilas - oficina de plano 

de aula 4 

 http://wowsa.eu/  

Principais websites e aplicações para fazer 

audiolivros/podcasts 

 

30 
minutos 

Flipchart, canetas 
 

Miro 

 https://kindlepren
eur.com/how-to-
make-an-
audiobook/  

http://wowsa.eu/
https://kindlepreneur.com/how-to-make-an-audiobook/
https://kindlepreneur.com/how-to-make-an-audiobook/
https://kindlepreneur.com/how-to-make-an-audiobook/
https://kindlepreneur.com/how-to-make-an-audiobook/


 

 

Pergunte aos participantes sobre o processo e as fases de 

criação de um livro áudio. Quais são os prós e os contras 

das tecnologias de conversão de texto em fala? Qual é a 

diferença entre um audiolivro e um podcast? 

 

Usando a apresentação em power point, orientar os 
participantes através das fases de criação de um 
audiolivro/podcast: pesquisa, escrever o texto, conhecer a 
tecnologia texto-fala disponível, dicas para gravação 
(https://www.youtube.com/watch?v=9LLxXovGLFM) , criar 
ficheiros de áudio, editar 
(https://www.youtube.com/watch?v=6Fl6kyWpyeQ), 
carregar os ficheiros (todos os links estão na apresentação). 
Os participantes devem criar contas sobre: Spotify / 
Soundcloud, Anchor e YouTube (1 hora)  
 

Criação de um podcast não ficcional com os participantes: 

Em grupos de 3-4 participantes devem escolher um tópico 

sobre o qual gostariam de criar um capítulo adicional do 

livro áudio existente:  

a) Avós que guiam os seus netos no mundo digital  

b) Quantos dispositivos digitais para o meu filho em idade 

pré-escolar? 

c) Segurança TikTok 

d) Pressão de obter os gostos  

e) Bem-estar emocional em linha 

f) Jogos online 

(3 horas para a criação dos resultados, 30 minutos para a 

apresentação). 

4,5 horas Cada grupo precisa de pelo 
menos um computador 

portátil/PC 
 

Apresentação Power Point 

Ligação online 
com os netos  

https://www.youtu
be.com/watch?v=6
Fl6kyWpyeQ  
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=9
LLxXovGLFM  
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=F
hNuIUWLTkU  
 
https://www.inter
netmatters.org/ 
 
https://filmora.wo
ndershare.com/vid
eo-editing-
tips/free-audio-
editor.html  
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=h
J7VM9V3CQc  
 
http://wowsa.eu  

https://www.youtube.com/watch?v=9LLxXovGLFM
https://www.youtube.com/watch?v=6Fl6kyWpyeQ
https://www.youtube.com/watch?v=6Fl6kyWpyeQ
https://www.youtube.com/watch?v=6Fl6kyWpyeQ
https://www.youtube.com/watch?v=9LLxXovGLFM
https://www.youtube.com/watch?v=9LLxXovGLFM
https://www.youtube.com/watch?v=9LLxXovGLFM
https://www.youtube.com/watch?v=FhNuIUWLTkU
https://www.youtube.com/watch?v=FhNuIUWLTkU
https://www.youtube.com/watch?v=FhNuIUWLTkU
https://www.internetmatters.org/
https://www.internetmatters.org/
https://filmora.wondershare.com/video-editing-tips/free-audio-editor.html
https://filmora.wondershare.com/video-editing-tips/free-audio-editor.html
https://filmora.wondershare.com/video-editing-tips/free-audio-editor.html
https://filmora.wondershare.com/video-editing-tips/free-audio-editor.html
https://filmora.wondershare.com/video-editing-tips/free-audio-editor.html
https://www.youtube.com/watch?v=hJ7VM9V3CQc
https://www.youtube.com/watch?v=hJ7VM9V3CQc
https://www.youtube.com/watch?v=hJ7VM9V3CQc
http://wowsa.eu/


 

 

Resumindo: o que é que aprendemos? Discutir o quadro 

Miro com os participantes 

30 
minutos 

  https://miro.com/
welcomeonboard/
dThPWGp0UzBTQ2
tVS3ZhZEtFSTBLaT
ZwUlRKd2VrZUoxU
1l6YTVaSFdPMHIxR
WlyZ0c3dmFsMG5
Kd2IxdTlMRXwzM
Dc0NDU3MzU4NjY
xNTUwMTQw?invit
e_link_id=5302767
77431  

 
 

https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431


 

 


