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Boas práticas…
…é o que não falta no IPSantarém. Por isso mesmo resolvemos divulgar nesta newsletter algumas das
iniciativas do nosso Instituto no âmbito do eLearning. Cremos, sinceramente, que esta divulgação possa
servir de inspiração a todos os colegas que reconhecem nesta modalidade de formação uma maneira
promissora das escolas do IPSantarém ultrapassarem as suas barreiras geográficas e captarem novos
públicos.

O que podemos prometer a estes colegas é que não se sentirão sozinhos nas suas iniciativas - continua à
sua disposição na sala 119 (CCTIC) da ESES o Gabinete de eLearning que os apoiará técnica e
pedagogicamente concepção, produção e dinamização das suas ofertas formativas a distância.

Um abraço e continuação de boas práticas!
Nuno Bordalo Pacheco

O que se faz em eLearning na ESE: alguns exemplos...

MOOC -Literacia Digital
A Rede TIC e Sociedade, em parceria com a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de
Santarém, apresenta o seu primeiro Curso online em Literacia Digital – MOOC-Literacia-Digital.

Com o firme propósito de contribuir para a Inclusão e o aumento da Literacia Digital, lançamos este curso
online com dois grandes objetivos. Primeiro, que cada participante tenha a oportunidade de conhecer e
avaliar as suas competências digitais. Segundo, estimular os participantes a familiarizarem-se com
instrumentos e a desenvolverem estratégias que os ajudem na função de “Padrinhos Digitais”.

Inscrições e mais informação : http://handsontime.ipsantarem.pt/mooc-literacia-digital

Projeto TEMPUS - Lifelong Learning in Applied Fields
Este projeto decorre desde 2014 e conta com um conjunto de parceiros europeus e israelitas. A visita que
aqui anunciamos surgiu por proposta dos parceiros israelitas, porque reconhecem o know how da nossa
instituição neste domínio.
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Educação/IPSantarém) que irão estar em Israel nomeadamente nas universidades de Kibbutzim em Tel-aViv e de Sapir em Ashkelon, onde dinamizarão juntamente com os parceiros israelitas, 2 ações de formação
de curta duração (8 horas aproximadamente) sobre Open Online Resources, em particular sobre o recurso
MOOC (Massive Open Online Course). Estas ações, decorrerão numa e noutra universidade, nos dias 18,
19 e 20 de maio e 2016 e terão o objetivo de partilhar boas práticas na construção e dinamização de
MOOCs, assim como, promover estratégias para a construção de um MOOC adequadas a cada instituição,
e finalmente, definir com os parceiros o âmbito e timings de implementação dessas mesmas estratégias.

A equipa do gabinete de eLearning da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém
está a apoiar técnica e pedagogicamente a Nersant, no desenvolvimento de ações de formação piloto em
Higiene e Segurança no Trabalho e Planeamento Estratégico, na modalidade a distância para futura
implementação nas empresas associadas.
A primeira ação teve início no dia 10 de abril com formadores e colaboradores da Nersant e terá a duração
de duas semanas. Esta primeira ação tem por objetivo aferir e testar a adequabilidade do referido projeto.

MOOC : AFIR Portugal - Acolher, Formar e Incluir Refugiados em Portugal
O Centro de Competência TIC da Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico de Santarém
organiza este MOOC destinado às comunidades educativas portuguesas do ensino básico, secundário e
superior (docentes, não docentes, encarregados de educação e estudantes do ensino superior).
O MOOC AFIR Portugal, tem como objetivos:
•Informar sobre a temática dos refugiados, em particular sobre a a atual crise de refugiados na Europa.
•Informar sobre políticas internacionais/europeias de proteção aos refugiados.
•Sensibilizar a comunidade educativa para a problemática atual dos refugiados e sobre a importância do
seu contributo para um adequado acolhimento e integração dos refugiados.
•Sensibilizar a comunidade educativa para as questões da multiculturalidade/Interculturalidade e para a
importância da integração escolar.
•Refletir criticamente sobre estratégias e boas práticas de acolhimento e integração de refugiados.
•Divulgar experiências bem sucedidas, de modo a dotar a comunidade educativa de recursos práticos (no
domínio do “saber-fazer”), que favoreçam os processos de acolhimento e integração.
•Desenvolver competências de intervenção favorecedoras de potenciais linhas de ação no seio da
comunidade local.
•Divulgar ações desenvolvidas no seio das comunidades locais.

MOOC EPLE - Ensino do Português Língua Estrangeira
O Centro de Competência TIC da Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico de Santarém
organiza este MOOC destinado a estudantes de português língua estrangeira. O MOOC EPLE tem como
objetivos:
•Compreender e utilizar expressões orais simples do quotidiano.
•Interagir de forma pausada e com recurso a expressões usuais.

•Produzir expressões simples relativas a informações pessoais.
•Compreender enunciados escritos muito simples, com recurso a vocabulário familiar.

O eLearning na Escola de Gestão e Tecnologia: o estado da arte em 2015-2016

A ESGTS – Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém em 2014/2015,
no âmbito da Unidade Curricular de Sistemas de Informação para a Gestão, os alunos finalistas da
licenciatura em Informática desenvolveram um conjunto de Cursos MOOC – Massive Open Online Courses
na plataforma de eLearning eRR,

http://eraizes.ipsantarem.pt/moodle/course/index.php?categoryid=192,
nomeadamente:
MOOC How to Create a Blog; MOOC Android Basic Training with Android Studio; MOOC Learning Swift
for Apple Watch; MOOC Getting Started With Android OS; MOOC Introduction to Databases; jQuery
Initiation Boost MOOC; e ainda Linux for Absolute Biginers.

Pensando na internacionalização, foi desenvolvido e apresentado na Universidade Técnica de Ostrava República Checa (abril 2015) e na Mustafa Kemal University em Hatay, Turquia (outubro 2015), um
protótipo de um Curos MOOC em «Business English» com a coordenação pedagógica de Maria Emília

Pereira, e a coordenação técnica de João Samartinho. Em maio de 2016 serão, igualmente, apresentados
em universidade turca os projetos MOOC desenvolvidos pelos alunos finalistas do Curso de Informática.
No presente ano letivo a Escola de Gestão e Tecnologia, pela primeira vez, de forma clara e assumida
pelo Conselho Técnico-Científico, permite e aprova a inclusão nos programas de unidades curriculares de
horas de aulas em eLearning. Esta aceitação/evolução, embora simples, assume importância estratégica
no desenvolvimento e aceitação do eLearning como um modelo de ensino válido para a aprendizagem.
O segundo semestre de 2016 é marcado pela introdução de forma regular de aulas em eLearning, no seio
de Unidades Curriculares das Licenciaturas em Informática, em Gestão de Empresas, de Negócios
Internacionais. Em setembro estas irão estender-se, pelo menos, ao Mestrado em Sistemas de
Informação para a Gestão e ao Curso Erasmus.
Também ao nível da produção de Cursos eLearning (com característica MOOC), integrados nos trabalhos
da disciplina de Sistemas de Informação para a Gestão, os alunos finalistas da Licenciatura em
Informática encontram-se a desenvolver projetos (em língua inglesa e em língua portuguesas) que
estarão disponíveis a partir de julho de 2016. Complementarmente, os finalistas de Informática deste ano,
terão também a responsabilidade de rever os Cursos MOOC desenvolvidos no ano letivo anterior, com a
finalidade destes poderem ser disponibilizados ao público em geral, muito em breve.
Finalmente, as práticas de gestão de espaços em plataforma LMS encontram-se agora numa fase de
crescimento. É nossa convicção que 2016 ficará registado na história da Escola como o ano do «salto»,
do «boom» necessário, para o processo de adoção de práticas, boas-práticas, em modelos de ensino «e»
ou «bLearning».

João Samartinho
Membro grupo eLearning/IPSantarém

Informação

O site do projeto do eLearning do nosso Instituto encontra-se disponível
em: http://elearning.ipsantarem.pt/.
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