CURSO DE FORMAÇÃO À DISTÂNCIA
VOX4ALL 2.0 – CRIAR, COMUNICAR E APRENDER COM TABLETS

TÍTULO

Vox4all 2.0 – Criar, comunicar e aprender com tablets

DURAÇÃO

16 horas (5 semanas – 3 horas por semana)

MODALIDADE

Curso totalmente à distância

BREVE
DESCRIÇÃO

Explorar os novos sistemas de comunicação para dispositivos móveis,
adaptando-os e personalizando-os para cada usuário. Criar e construir
atividades de comunicação e/ou aprendizagem totalmente adaptadas e
personalizadas, utilizando símbolos, fotos, imagens e voz.

OBJETIVOS

•
•
•
•

MÓDULOS E
CONTEÚDOS

Comunicar e aprender, utilizando os símbolos como linguagem
aumentativa e/ou alternativa
Utilizar recursos para a comunicação e aprendizagem
Planear (planejar) e desenvolver atividades de comunicação e
aprendizagem utilizando símbolos, fotos e voz
Compreender as funcionalidades e dominar o software Vox4all

0 – Apresentação do curso e seu funcionamento
I – A comunicação alternativa e os dispositivos móveis
A comunicação aumentativa e alternativa e sua evolução
O que tem de mudar com os dispositivos móveis?
Vantagens e desafios dos sistemas de comunicação para dispositivos
móveis
II – Utilização de símbolos para a comunicação e aprendizagem
•
•
•

Sistemas de símbolos existentes
Symbolinc: Sistema de símbolos da Imagina para alfabetização e
inclusão
• Regras, esquemas e convenções
III – Funcionalidades básicas do software
•
•

• Instalação do software Vox4all
• Princípio de funcionamento, conceitos e utilização
• Exploração e modificação de exemplos e conteúdos existentes
• Criação de novos conteúdos com texto, símbolos, imagens, fotos e voz
IV – Construção de conteúdos personalizados e adaptados
• Criação de atividades de comunicação eficazes
• Construção de sistemas de comunicação aumentativa e alternativa
• Criação de atividades inovadoras para a aprendizagem
V – Outras formas de acesso e utilização do software
•
•

Configuração do varrimento / varredura
Utilização do software com as opções de varrimento / varredura

VI – Avaliação e reflexão final
SOFTWARE

Durante o curso, será abordado o software: Vox4all.

CONDIÇÕES DE
PARTICIPAÇÃO

•
•

METODOLOGIA

Cada participante deverá ter acesso a um tablet com o software
devidamente instalado
É necessário Internet para fazer a instalação e ativação do software

O curso organiza-se em módulos realizados totalmente à distância. Prevêse que o espaço temporal do curso seja de 4 semanas. Cada módulo
constitui uma unidade temática com as seguintes componentes:
Vídeo com uma apresentação do módulo e visualização dos passos
fundamentais na utilização das ferramentas e recursos;
• PDF acessível com a documentação respetiva;
• Sugestão da atividade a realizar pelo participante;
• Questionário de auto-avaliação on-line.
O curso tem uma forte componente prática, centrada na utilização de
ferramentas e produção de recursos pedagógicos.
•

AVALIAÇÃO

•

•

CERTIFICAÇÃO

Todos os participantes recebem um certificado de formação profissional:
•
•

FORMADORES

Trabalhos e projetos: Para cada módulo, os participantes deverão
realizar trabalhos que serão sujeitos a avaliação. Cada participante
deverá planificar, desenhar e construir um projeto final que englobe
todos os conhecimentos aprendidos durante o curso e deverá
construir materiais e recursos de acordo com os seus alunos e/ou
usuários.
Relatório de reflexão: Documento que deverá incluir: explicação dos
conteúdos criados e do utilizador / usuário que experimentou; alguns
ecrãs / telas do software e ambientes criados; auto-avaliação. Será
fornecido um modelo para apoiar a realização deste trabalho.
Certificado com classificação Excelente, Muito Bom e Bom
Certificado de participação para os que obtiverem nota inferior a Bom

Todos os tutores são formadores acreditados pelos órgãos portugueses:
IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional) e CCPFC (Conselho
Científico-Pedagógico da Formação Contínua)

Para mais informações, contacte o Centro de Formação IMAGINA:
http://formacao.imagina.pt

PORTUGAL
Coimbra – Tel: (+351) 239 499 230 | oficinas@imagina.pt

BRASIL
Belo Horizonte (MG) – Tel: (+55) (31) 3503-9040 | imagina@metasys.com.br
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