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PROGRAMA/CRONOGRAMA 
 

Designação da Formação:  Utilização das Plataformas Classroom, Meet e Forms da Google 

Entidade Promotora:  Escola Básica Integrada da Maia 

Entidade Formadora:  Escola Básica Integrada da Maia 

Local da Formação:  Escola Básica Integrada da Maia 

Data:   18  /  01  /  20  a   18  /  02  /  20 Horário:  segundas e quintas - 17:00 /19:00 

 
Nº TOTAL DE HORAS = 20 online (15 Síncronas + 5 Assíncronas/Trabalho Autónomo) 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
20 sessões online 

15 Síncronas 5 Assíncronas Datas/Horário 

Introdução ao Google Classroom 

• Registo na plataforma  

• Criação de disciplinas/turmas  

• Registo de alunos  

• Comunicação 

• Publicação de conteúdos  

• Agendamento de tarefas/trabalhos 

• Avaliação de tarefas/trabalhos 

• Inclusão do Meet no Classroom 
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17:00 /19:00 

 
Seg (18/01) – 2h 

Quinta (20/01) – 2h 
 

Seg (25/01) – 2h 
Quinta (28/01) – 2h 

Criação de Formulário via Form 

• Título da pergunta 

• Texto de ajuda 

• Tipo de pergunta 
o Texto  
o Texto de parágrafo  
o Escolha múltipla 
o Caixas de verificação  
o Selecionar a partir de uma lista  
o Escala  
o Grelha  

• Tarefas 
✓ Editar, duplicar, eliminar, 

adicionar item  
✓ Tema 
✓ Enviar este formulário por email 
✓ Ver respostas 

o Resumo  
o Através de uma folha 

de cálculo 
✓ Incorporar 
✓ Editar confirmação 
✓ Guardar 
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17:00 /19:00 
 

Seg (01/02) – 2h 
Quinta (04/02) – 2h 

 
Seg (08/02) – 2h 

 
 

O trabalho autónomo consistirá na criação de uma disciplina da 
área específica de cada formando e numa pequena reflexão da 
ação de formação. 
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Avaliação 1  
18:00 /19:00 

 
Seg (18/02) – 1h 

TOTAL DE HORAS 20 

 

http://www.tuvalkin.web.pt/terravista/Guincho/1421/bandeira/pt-a.gif
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Objetivos  

• Apoiar os professores na criação de condições para uma adequada utilização das Plataformas 

Classroom, Meet e Forms em contextos de aprendizagem escolar. 

• Refletir sobre os impactos do paradigma digital nos processos de comunicação e interação e 

o seu potencial para promover a inovação e mudança dos processos de ensino e de aprendizagem. 

• Favorecer a emergência de novas práticas pedagógicas ao nível dos professores potenciando os 

benefícios das Plataformas acima citadas na renovação dos contextos de aprendizagem e eficiência 

do processo educativo. 

• Promover a inovação educacional, potenciando o uso das TIC. 

• Promover a divulgação e partilha de materiais, metodologias e práticas no âmbito da integração 

educativa utilizando a o Classroom, Meet e Forms. 

 

 

Total de Formandos: 15 

 

Total de Horas de Formação: 20 

 

Não presenciais/Online 20 
Síncronas 15 

Assíncronas/Trabalho Autónomo 5 
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