
Prezi na Educação  

Acção de Formação para efeitos de progressão 
na carreira docente para os Grupos 230, 520 e 
560 ao abrigo disposto no artº 5 e n.º3 do artº 
14º do Regime Jurídico da Formação Contínua 
(Formação Específica). 

 

Créditos: 

15 horas 

Acção de Formação de Professores 

 

 

Membros da Ordem dos Biólogos - 45,00 € 

 

Outros - 60,00€  
 

Min: 15 inscrições 

 
 
 
 
 

09.Janeiro 2018 - 17.00h às 20.00h 

11.Janeiro 2018 - 17.00h às 20.00h 

16.Janeiro 2018 - 17.00h às 20.00h 

18.Janeiro 2018  - 17.00h às 20.00h 

23.Janeiro 2018—17.00h às 20.00h 

Formador: 

João Mouro 

Licenciado em Ensino de Biologia e Geolo-
gia, desde o ano de 2007, pela Universida-
de Nova de Lisboa.  

Está neste momento como doutorando, em 
Ciências da Educação, desenvolvendo a 
sua tese  na área das TIC, e colaborador 
no laboratório de e-learning da FCT-UNL.  



Prezi na Educação 

Objetivos a atingir: 
 

1) Quais as diferenças entre Prezi e PowerPoint (Vantagens e Desvantagens) 

2) Importância dos recursos multimédia no contexto formação/educação 

3) Capacitar os formandos das competências técnicas para o domínio da ferramenta Prezi 

4) Promover o espírito e capacidade de um trabalho realmente colaborativo 

5) Adquirir a capacidade crítica de conhecer e adequar ferramentas ao seu dispor  ao seu intuito pedagógico 

6) Possibilidade de criação e experimentação de recursos Prezi, assim como a análise crítica dos mesmos 

 

 

Conteúdos Programático da Acção: 
 

1ª Sessão (3 horas—distância síncrono) 
 

 Registo no Prezi (www.prezi.com) 

 Diferenças entre tipo de conta - necessidades e possibilidades (conta scholar) 

 Introdução à plataforma Prezi - navegação e temas existentes 

 Funcionalidades básicas disponíveis - Exploração da Barra de Ferramentas 

 

2ª Sessão (3 horas—distância síncrono) 
 

 Elaborar uma apresentação eficaz no Prezi 

 Explorar os Templates mais atractivos e adequados ao contexto 

 Planeamento da apresentação 

 Adição de diferentes recursos - texto, imagem, vídeos 

 Diferentes formas utilizadas pelo Prezi - Vantagens e finalidades 

 Inserção e importação de ferramentas externas - PDF PPT 

 

3ª Sessão (3 horas—distância síncrono) 
 

 Contextualizar o “spin e zoom” do Prezi 

 Riscos associados ao exagero dasta funcionalidade 

 Utilização do zoom para enfatizar ideias 

 Factor surpresa pela fluidez permitida pelo prezi 

 Exemplos de prática 

Acção de Formação de Professores 

Inscrições: 
 

Ficha de inscrição em 
 

https://goo.gl/F2QZvH 

 

 

Localização: 
 

Curso Online (Moodle) 
 

 
 

Telefone:  
 

(+351) 21 840 18 78  
 

Correio electrónico: 
 

formacao@ordembiologos.pt 

https://goo.gl/F2QZvH


Prezi na Educação 

4ª Sessão (3 horas—distância síncrono) 
 

 Boas práticas em apresentações electrónicas 

 Abertura 

 Simplificação 

 Conclusões 

 Armadilhas 

 Exemplos de boas práticas 

 

5ª Sessão (3 horas—distância síncrono) 
 

 Colaboração 

 Explorar as possibilidades colaborativas do Prezi 

 Partilha de recursos 

 Co-Edição 

 Colaboração em tempo real 

 Apresentação remota 

 Prezi Mobile 

 Download da apresentação para apresentações em “offline” 

 Incorporação de Prezis (ex.: Moodle) 

 

 

 

 

Acção de Formação de Professores 

Inscrições: 
 

Ficha de inscrição em 
 

https://goo.gl/F2QZvH 

 

 

Localização: 
 

Curso Online (Moodle) 
 

 
 

Telefone:  
 

(+351) 21 840 18 78  
 

Correio electrónico: 
 

formacao@ordembiologos.pt 

https://goo.gl/F2QZvH

