
 

Programa da Ação de Formação 

e-Diretor de Turma 

 

Modalidade: Curso de Formação Registo de Acreditação: CCPFC/ACC84779/15 
 

Duração: 15 horas 
 

N.º de Créditos: 0,6 
 

Destinatários: Professores dos, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário 
 

Relevância: A ação releva para progressão em carreira e não releva para a área científico-didática 
 

Formador: Heitor Francisco Loureiro Girão Surrador 
 

Local da Formação: Escola Secundária Dr. Mário Sacramento 

 
 

Razões justificativas 

Atualmente torna-se imprescindível rentabilizarmos as ferramentas digitais de forma a simplificar e otimizar as rotinas 

associadas ao nosso quotidiano educacional. 

A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação no âmbito das funções da direção de turma deverá ser 

entendida como facilitadora do trabalho do respetivo Diretor de Turma. 

Dadas as lacunas na formação de professores, no que respeita à integração destas tecnologias nas práticas educativas 

e nas tarefas associadas ao desempenho dos cargos, este curso de formação pretende apetrechar os docentes com 

algumas competências fundamentais para a sua utilização. 

Os sistemas online de gestão da aprendizagem e de trabalho colaborativo são hoje reconhecidos como indispensáveis 

para a melhoria do processo de ensino/aprendizagem e para o desempenho do trabalho do docente. 

O Moodle, é um sistema online de gestão da aprendizagem e de trabalho colaborativo, permitindo a criação de cursos 

online, páginas de disciplinas, grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem. 

Com esta ação de formação pretende-se, também, dotar os Diretores de Turma de competências essenciais ao nível da 

utilização e exploração desta plataforma, realçando o interesse pedagógico que a mesma poderá ter numa variedade 

de iniciativas e atividades escolares incluindo, por exemplo, a organização e dinamização de grupos disciplinares, a 

comunicação inerente às funções do Diretor de Turma, o desenvolvimento de atividades com alunos no âmbito da 

direção de turma, o trabalho entre os Diretores de Turma do agrupamento, entre outras. 

 
 
 

Efeitos a produzir 

 Estimular a utilização das ferramentas digitais como facilitadoras do trabalho dos Diretor de Turma; 

 Explorar as funcionalidades da aplicação de gestão de alunos, TProfessor, na perspetiva do Diretor de Turma; 

 Potenciar o trabalho organizativo da escola. 
 
 
 
 
 



 

 
Conteúdos 

1. O trabalho do Diretor de Turma no âmbito do TProfessor: 

 gestão de faltas; 

 comunicações com EE; 

 gestão de ocorrências; 

 envio de informações; 

 documentação nos momentos de avaliação. 

2. A utilização do Moodle nas funções de Diretor de Turma: 

 criação de uma área informativa destinada a alunos e encarregados de educação; 

 participação na criação de uma área reservada aos Diretores de Turma nomeadamente na definição de 
assuntos/modelos de documentos/etc. a constar da mesma. 

3. Utilização de ferramentas do Microsoft Office no âmbito do trabalho do Diretor de Turma: 

 na criação de modelos recorrendo à utilização de formulários; 

 na impressão em série utilizando uma folha de cálculo do Excel; 

 na criação/ atualização do Plano de Turma eletrónico. 
 
 
 

Regime de avaliação dos formandos 
  
Avaliação dos formandos baseada nos seguintes pressupostos: 

 Obrigatoriedade de frequência de 2/3 das horas de formação presencial. 

 Classificação na escala de 1 a 10, de acordo com o Despacho nº 4595/2015, de 6 de maio. 
 
Critérios de avaliação: 

 participação dos formandos nas atividades a desenvolver ao longo das sessões; 

 trabalhos produzidos pelos formandos ao longo das sessões; 

 trabalho final individual. 

 

 

 
 

Calendarização 
 

 

Data Horário N.º Horas 

20-01-2016 (quarta-feira) 16h00min – 19h00min 3 

03-02-2016 (quarta-feira) 16h00min – 19h00min 3 

17-02-2016 (quarta-feira) 16h00min – 19h00min 3 

02-03-2016 (quarta-feira) 16h00min – 19h00min 3 

16-03-2016 (quarta-feira) 16h00min – 19h00min 3 

Total 15 

 
 
Nota: Esta ação destina-se exclusivamente aos docentes do Agrupamento de Escolas Dr Mário Sacramento 


