
 
 

  
  

 
Formação Inicial de Professores, Inovação e Tecnologias Digitais 

Seminário Online 
29 Abril 14:30 – 16:00 

 

Convite 
 

Cara/o colega 
 
A formação inicial de professores tem vindo a ser foco de atenção nas suas diversas dimensões, 
nomeadamente no que se refere aos modelos de formação, ao lugar e natureza da iniciação à 
prática profissional e à presença e papel das tecnologias digitais nas atividades de formação. 
Simultaneamente tem emergido a ideia de que as tecnologias digitais, pela forma como se 
tornaram um elemento constitutivo da atividade das pessoas, tenderão a ser uma dimensão 
inerente aos habitats educativos atuais e futuros onde os educadores e professores atuam. A 
forma como estes se têm vindo a apropriar dos artefactos tecnológicos na sua atividade 
profissional, fará com que o seu uso seja naturalizado. Mas é crucial que os formadores de 
professores analisem e discutam as perspetivas em que aquela naturalização pode ocorrer e as 
estratégias para colocar em diálogo os modelos e as estratégias pedagógicas de formação com 
as potencialidades que as tecnologias emergentes oferecem. 
 
O Seminário Formação Inicial de Professores, Inovação e Tecnologias Digitais, promovido pelo 
Projeto Technology Enhanced Learning @ Future Teacher Education Lab, propõe-se analisar 
algumas das dimensões da problemática da formação inicial de educadores e professores como, 
por exemplo, o papel crucial dos modelos de formação inicial, a natureza da dimensão de 
iniciação à prática profissional, a dimensão de didática na formação, o desenvolvimento 
profissional do futuro professor, a intencionalidade da participação do professor na comunidade 
escolar, os processos de inovação pedagógica na formação, etc. Este evento tem a intenção de 
constituir o primeiro passo do desenvolvimento da comunidade de prática online Future Teacher 
Education Lab. 
 
Desta forma, venho convidá-la/o a participar no Seminário que decorrerá online no próximo dia 
29 de abril às 14:30 (horas e Lisboa). 
Local: https://videoconf-colibri.zoom.us/my/jfmatos  
Horário e intervenientes: 

14:30 Abertura e enquadramento 
14:35 Cecília Galvão, Universidade de Lisboa 
14:50 Vítor Teodoro, Universidade Nova de Lisboa 
15:05 Margarida Rodrigues, Escola Superior de Educação de Lisboa 
15:20 Elsa Fernandes, Universidade da Madeira 
15:35 João Filipe Matos, Universidade de Lisboa 
15:50 Discussão. Próximos passos. Comunidade online Future Teacher Education Lab. 

 
Registo (gratuito mas obrigatório): https://t2m.io/MVLEjWHA  
 
Participação: dia 29 abril, a partir das 14:20 horas de Lisboa em 
https://videoconf-colibri.zoom.us/my/jfmatos  
 
João Filipe Matos, Diretor do Projeto TEL@FTELab 


