Ficha da Ação
Designação Apresentações dinâmicas em PREZI
Região de Educação

Área de Formação

Classificação Formação Contínua
Duração
Nº Total de horas 15

A

B

C

D

Modalidade Curso de Formação

Nº de Créditos 0.6

Cód. Área C15 Descrição Tecnologias Educativas (Informática/Aplicação da Informática),
Cód. Dest. 15 Descrição Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário
Dest. 50% Descrição
Reg. de acreditação (ant.)

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
As Tecnologias de Informação e Comunicação assumem-se como elemento estratégico na melhoria da
qualidade e da eficácia da educação e formação na atual Sociedade da Informação.
Dada a sua massificação pelas Instituições e lares, torna-se importante dotar os docentes dos meios e das
competências necessárias à sua eficiente utilização.
A apresentação, tratamento e análise de temas utilizando a tecnologia provoca nos alunos maior entusiasmo
e melhor capacidade de assimilar conteúdos. É uma mais valia que os docentes podem utilizar na sua
prática pedagógica.
As possibilidades de apresentação dos conteúdos aos alunos tem evoluído ao longo do tempo, e há muito
que se deixaram de basear apenas na exposição. Assim, ao longo do tempo os docentes passaram a
recorrer ao acetato, aos diaporamas e, ultimamente, ao PowerPoint. Esta última ferramenta encontra-se,
atualmente, amplamente disseminada entre os docentes e o seu uso generalizado. Contudo, a sua eficácia
no processo educativo tem vindo a diminuir, uma vez que os alunos já se “habituaram” a ela.
Neste contexto, a ferramenta de apresentação PREZI, veio alterar a forma de apresentação dos conteúdos,
o que pode trazer, para além de outras vantagens, o fator novidade, facilitando o desenvolvimento do
processo ensino/aprendizagem.
O PREZI é um software informático em constante crescimento, e que já conta com 20 milhões de
utilizadores em todo mundo. É um software que permite realizar formações, palestras, conferências,
apresentações de trabalhos académicos de forma criativa, dinâmica e visualmente mais apelativa do que o
tradicional PowerPoint.
Assim, o conhecimento e a aquisição de competências relativamente a esta nova ferramenta será
importante para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da atividade docente.
Objetivos a atingir
- Pretende-se que os formandos no final desta ação adquiram níveis de competência necessários à criação
de “Apresentações” e construção de materiais didáticos, com recurso à ferramenta “PREZI” podendo aplicar
na prática pedagógica esses conhecimentos.
- A construção de “Apresentações” com temas relacionados com a sua prática pedagógica, funcione como
incentivo a um trabalho que não termine nesta ação de formação.
- Sendo a imagem um elemento fundamental na criação de “Apresentações”, pretende-se que os formandos
adquiram conhecimentos de processamento de imagem.
- Conhecer as principais funções, características e valências do Prezi
- Executar as principais funções de edição, manipulação e apresentação de dados
- Explicitar e exemplificar potencialidades de utilização do Prezi na prática letiva
- Realizar exercícios práticos para consolidar aprendizagens
Objetivos específicos
- Saber as potencialidades do Prezi
- Diferenciar o Prezi do Powerpoint
- Criar contas gratuitas do Prezi
- Criar uma apresentação no Prezi
- Criar uma imagem vetorial
- Introduzir de texto no Prezi
- Introduzir vídeos, ficheiros e formas no Prezi
- Definir a ordem de apresentação dos conteúdos da apresentação no Prezi
- Alternar temas no Prezi
- Aumentar, deslocar e rodar elementos no Prezi.
- Distinguir os diferentes modos de visualização no Prezi
- Iniciar uma apresentação no Prezi

Conteúdos da ação
Metodologias de realização da ação
Regime de avaliação dos formandos
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