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Anexo A1: 

Relatório da Formação na Empresa JP Sá Couto  

Local: JP Sá Couto, Leça da Palmeira, Porto 

Dia: 2/09/15 a 3/09/15 

Hora: 10h- 13h e das 15h-17h 

Formadora: Rachel Ashmore 

Número de formandos: 10

Ferramentas: 

1. Classflow: 

2. Promethean Planet 

3. ActivInspire- Express Pool 

 

A formação foi realizada pela Rachel Ashmore da Promethean World no dia 2 de 

Setembro de 2015 na Empresa JP Sá Couto em Parafita no Porto. 

Esta sessão teve como principal objectivo elucidar todos os formandos da 

importância da utilização do software desenvolvido pela multinacional, neste caso 

específico o Classflow, como sendo uma plataforma online que funciona como uma 

espécie de Cloud online onde os professores têm a possibilidade de criar aulas e 

distribuí-las aos seus estudantes, realizar avaliações formativas de forma instantânea e 

pontual bem como fornecer feedback quando considerarem necessário sobre o trabalho 

desenvolvido pelos alunos.  
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A sessão foi realizada de uma forma bastante informal, tendo início às 10 horas, a 

formadora explicou portanto os pontos base relacionados não só com o papel do 

professor mas também do aluno.  

Outro dos pontos que foi mais salientado prendeu-se com a avaliação é a forma 

como poderá ser partilha com os estudantes. 

No dia seguinte, a sessão foi direcionada para outra ferramenta da Promethean, o 

ActivInpire que é plataforma que ao contrário do Classflow não necessita de acesso à 

internet, tudo pode ser realizado em modo offline, sendo uma ferramenta de criação e 

edição de recursos educativos digitais possibilita ao professor criar ou adaptar recursos 

já existentemente e criar uma estratégia que considerem-nas adequada consoante a 

disciplina que lecciona e o ano curricular no qual pretende enquadrar.  

É de salientar que o Classflow ainda está em fase de teste, pois neste momento 

existem apenas algumas escolas com acesso à mesma, intituladas de Projecto Piloto, 

neste caso, a escola da qual fomos visitar, Escola Básica e Secundária do Cerca, numa 

turma de 7º ano, que consta na integração de software da Promethean e integração de 

tudo o que foi falado nos dois dias de formação que toda a equipa da JP Sá Couto. 
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Anexo A2: 

Relatório da Formação na Escola Secundária Eça de Queirós 

Local: Escola Secundária Eça de Queirós, Lisboa 

Dia: 7 de Setembro de 2015 

Hora: 9h30- 12h30 e das 14h30- 17h 

Formadora: Rachel Ashmore 

Número de formandos: 16 

No presente dia 7 de Setembro a Promethean realizou uma formação na Escola 

Secundária Eça de Queiroz com o objetivo de elucidar um grupo específico de docentes 

de duas turmas, uma de 7º ano e outra de 10º ano sobre a utilização da plataforma online 

Classflow em conjunto com o Projeto Tea (http://teagulbenkian.weebly.com/). 

O Projeto Tea pretende que os tablets sejam utilizados no processo de ensino-

aprendizagem. Como principais objetivos pretende-se compreender o modo como os 

professores se apropriam das tecnologias para ensinar de uma forma mais eficaz e ao 

nível da perspetiva do aluno pretende-se verificar se são verificados melhores resultados 

escolares bem como o aprofundamento de novas competências. 

Durante esta sessão estive a apoiar a Rachel, pois sendo a Rachel nativa em 

inglês e não ter qualquer conhecimento da língua portuguesa, estive lá para ajudar os 

docentes em qualquer tipo de dúvidas que surgissem relativamente à utilização do 

Classflow.  

Em modo de conclusão, os docentes, tiveram algumas dificuldades em utilizar os 

tablets pois muitos dos docentes não dominam o uso destas tecnologias de uma forma 

http://teagulbenkian.weebly.com/
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sólida, como tal, uma tarefa que poderia demorar cerca de 10 minutos, chegava por 

vezes aos 30 minutos.   
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Anexo A3: 

Relatório da Reunião com o professor Carlos Cunha 

Local: Escola Secundária Dom Manuel Martins, Setúbal 

Dia: 15 de Outubro 

Hora: 10h às 11h50  

Sala de Aula do Futuro (SAF) 

No presente dia 15 de Outubro de 2015 dirigi-me à Escola Secundária Dom 

Manuel Martins em Setúbal com o Hugo Dantas para ficar a perceber um pouco melhor 

no que consiste o conceito de Sala de Aula do Futuro (FCL) criada em 2014. 

De um modo geral, o professor Carlos Cunha fez uma breve explicitação do que 

é na verdade uma Sala de Aula do Futuro (SAF) e para que serve. 

Este conceito de SAF surgiu em Bruxelas com a European Schoolnet como forma de 

testar os diversos equipamentos tecnológicos existentes no mercado que se encontravam 

ao serviço do ensino.  

Concretamente, falando no contexto desta Escola, a ideia começou a ser 

desenvolvida a partir de Março de 2011 mas foram necessários dois anos para a ideia 

passar a concreto, só em 2014 graças a algumas parcerias, nomeadamente da Casio, 

Texas e da Promethean. Na verdade, uma sala com este tipo de equipamentos acabou 

por ser dividida em vários cenários de aprendizagens, sendo eles 5 nesta sala em 

específico (Criar, Apresentar, Investigar, Desenvolver e Troca). 

Como principais funcionalidades da sala fala-se em: 

 Aulas com os alunos 
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 Formação de Professores 

 Desenvolvimento de ideias com os parceiros 

Como principais objetivos pretende-se: 

 Melhorar os resultados escolares através de um maior incentivo e motivação 

 Realizar articulação curricular entre várias disciplinas 

Quando se fala em articulação entre várias disciplinas, o professor apresentou o 

exemplo do 7º ano quando se fala no estudo do Egipto na disciplina de História e o 

volume das pirâmides, os professores acharam necessário realizar uma ligação de forma 

a que os alunos percebessem que tanto as pirâmides da história como da matemática 

pdoeriam ser as mesmas. Outras disciplinas foram também articuladas, como no caso da 

geologia em que se pode falar do tipo de rocha que estas eram feitas ou em Físico 

Química, o tipo de massa das pirâmides. 

Um ano depois da utilização da SAF, segundo o professor, pode-se constatar que os 

alunos se sentem mais capazes de utilizar as tecnologias ao serviço da aprendizagem.  

Para o professor Carlos Cunha, é essencial introduzir nas escolas as “condições 

necessárias para uma diversificação dos métodos de trabalho e de abordagem dos 

conteúdos curriculares” para melhor os resultados escolares. 



1 
 

 

Anexo A4: 

Relatório do Encontro Nacional de Inquiry Based Learning 

Local: Escola Secundária Dom Manuel Martins, Setúbal 

Dia: 24 de Outubro de 2015 

Hora: 9h às 18h30 

No passado sábado, dia 24 de Outubro realizou-se na Escola Secundária Dom 

Manuel Martins em Setúbal um encontro Nacional de Inquiry Based Learning (IBL) 

que contou com a presença de cerca de 100 professores e com a presença de 15 

especialistas na área das tecnologias em educação e com a presença de alguns parceiros 

da Escola como a Microsoft, Texas e a Promethean. Este seminário decorreu entre as 9 

horas da manhã e as 18h30. 

Durante a parte da manhã enquanto estagiária estive a dar apoio ao Hugo na 

apresentação dos produtos da Promethean, nomeadamente os quadros-interactivos. 

Durante a parte da tarde optei por assistir aos seminários que foram apresentados, 

nomeadamente a apresentação do Scientifx, o Projeto TEA e o da noção de IBL e TIC 

no ensino. 

A sessão sobre o Scientix: Plataforma Online de recurso STEM foi apresentada 

pelo professor Carlos Cunha- Embaixador em Portugal da plataforma. O professor 

começou por fazer uma breve explicação do que na verdade consiste esse site iniciado 

no ano de 2009 pela European Schoolnet. O Scientix surgiu na verdade como uma 

necessidade de criar um repositório online de todos os projetos financiados pela União 

Europeia, sendo que qualquer pessoa que se registe no website poderá ter acesso aos 

resultados de todas as investigações feitas ao longo dos anos até ao presente. 
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Na verdade, é um projeto bastante interessante para os professores tomarem 

conhecimento pois permite-lhes “abrir novos horizontes” ao nível do ensino mas 

também despertar-lhes a curiosidade de participar num projeto destes, o que na verdade 

se torna bastante interessante pois todos os workshops são feitos em Bruxelas, na sede 

da Scientifx, com tudo pago excepto os transportes. 

Na segunda parte da tarde, assisti a apresentação do Doutor José Moura 

Carvalho Projeto TEA- Tablets no Ensino e na Aprendizagem. A sala de aula 

Gulbenkian.  

José Moura Carvalho é o atual coordenador do projeto TEA financiado pela 

Fundação Calouste Gulbenkian que foi iniciado em 2014, com uma duração de dois 

anos lectivos (2014/2015 e 2015/2016) e é inserido em duas turmas, uma de 8º ano e 

uma de 11º. 

O projeto conta com o apoio de inúmeros parceiros, nomeadamente: 

 Microsoft: como fornecedora de material tecnológico 

 Editoras Leya, Santiliana e Porto Editora: fornecedoras de manuais digitais 

 JP Sá Couto: tablets 

 Promethean; quadros interactivos, formação de professores e apoio na utilização 

da plataforma do Classflow 

 Texas Instruments: calculadoras gráficas 

 Casa das Ciências: recursos educativos digitais na área das ciências.  

Ao nível dos princípios do projeto: 

 Apoio intenso e regular; 

 Igualdade de oportunidades; 
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 Utilização de metodologias ativas; 

 Motivação dos professores para a utilização de tecnologias. 

Sendo um projeto com uma finalidade, este pretende sobretudo compreender de 

que forma os professores se apropriam das tecnologias e de que forma os alunos 

aprendem mais e se na verdade é possível obter-se melhores resultados escolares de 

forma a compreender se realmente faz sentido investir num ensino com uma 

vertente mais tecnológica. 

Como qualquer tipo de intervenção existem estruturas pré-definidas, antes de 

qualquer tipo de iniciação foram realizadas diversas formações para que toda a 

equipa de professores se sentisse confortável com o contexto que iria ser trabalhado 

nas seguintes áreas: 

 Competências para um ensino no século XXI; 

 Aprender a realizar recursos educativos digitais; 

 Aprendizagem cooperativa. 

Sendo este projeto um estudo de caso, é necessário que sejam recolhidas 

informações de contexto como qualquer investigação com um caracter científico, 

como tal, o projeto pretende focar-se: 

 Contexto familiar dos estudantes 

 Trabalhos e notas ao nível quantitativo 

 Questionários aos professores e alunos 

 Aulas gravadas 

A questão da avaliação formativa com tecnologias digitais permite que o 

professor fique com uma imagem em tempo real e a perceber quais as principais 
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dificuldades dos seus alunos. A utilização de um ambiente físico de aprendizagem 

também exerce alguma influência na forma como estudante aprendem, é preciso 

dinamizar o espaço conhecido como tradicional “em formato de autocarro” e posicionar 

as mesas consoante o tipo de actividades. Outra ideia que se encontra bastante presenta 

passa pela ideia de os alunos que aprendem o conteúdo com maior facilidade possam 

dar apoio aqueles que tem maiores dificuldades, mas tal como tudo, é preciso que seja 

feita uma formação adequando ao público-alvo. 

De certo modo, os professores precisam de formação contínua e de tempo para 

se sentirem à vontade e realizar as aulas expositivas com tecnologias digitais, não basta 

criar dispositivos online, é preciso que o aluno exerça um papel mais ativo.  

Numa última parte do dia, assisti à Mesa Redonda que contou com a 

participação de convidados desde a revista Visão, Instituto de Educação, entre outros.  

Ao longo desta sessão falou-se na tecnológica como uma ferramenta que deve 

ser ajudada para desenvolver um projeto, ou seja, atingem-se dimensões que 

anteriormente não eram possíveis e fazer chegar mais depressa a informação. 

Segundo os convidados, é necessário ajudar os professores a criar novas formas 

de aprendizagem, para essas novas formas de aprendizagem, existem na verdade cada 

vez mais recursos mas ninguém os sabe utilizar. O professor num ensino do século XXI 

deve ser um tutor que apoia a caminhada dos estudantes e deve estar lá para “indicar” o 

caminho. 

Neste novo século, qualquer realidade nova representa um acréscimo, é preciso 

cada vez mais ter em conta o conceito de IBL (Inquiry Based Learning) de forma a 

desenvolver-se mais a criatividade, a comunicação e a confiança.  
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Ao longo deste seminário foi apresentada uma nova metodologia que pode ser 

vista como um factor-chave para a resolução de alguns problemas. Assim, a utilização 

das tecnologias ao favor do ensino coloca os alunos num papel mais ativo e estimulado 

ao nível dos objetivos pedagógicos. Neste encontrou-se pretendeu-se promover o 

desenvolvimento de competências de forma a elevar o grau de compreensão de novas 

metodologias de trabalho ao serviço do ensino.  
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Anexo A5: 

Relatório da Formação de Professor no dia 4 de Novembro de 2015 

sobre a sobre a Utilização do Classflow 

Local: Escola Secundária Eça de Queirós, Lisboa 

Dia: 4 de Novembro de 2015 

Hora: 10h30 ao 12h30 

Formadora: Mónica Pereira  

Número de formandos: 8 

Na passada quarta-feira, dia 4 de Novembro de 2015, foi-me solicitado pelo 

professor José Moura Carvalho, responsável pelo Projeto TEA - Tablets no Ensino e na 

Aprendizagem que realiza-se uma formação aos professores relativamente sobre a 

utilização do Classflow. 

A formação iniciou-se às 10h30 e contou com a presença de oito professores do 8º 

ano da Escola Secundária Eça de Queirós. 

Apesar de já ter sido realizada uma formação sobre a utilização do Classflow no 

início de Setembro os professores sentiram a necessidade de haver uma espécie de 

“reciclagem de conteúdos” da sessão anterior, não só para rever alguns conceitos mas 

também porque o software esta a sofrer actualizações constantes que acrescem à 

plataforma novas funcionalidades. 

Antes de iniciar a formação, foi-me solicitado que realiza-se um breve questionário 

relativamente à usabilidade das tecnologias que contava com 5 questões que ajudaram a 
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Promethean a compreender quais são as tecnologias que os professores utilizam e se 

essas funcionam de forma eficaz. 

Após realizar o questionário, tinha preparado explicar aos professores apenas 

algumas funções básicas da utilização do Classflow, nomeadamente as seguintes: 

 Explicar como se inicia sessão; 

 Como criar uma nova lição;  

 Criar uma lição com avaliação;  

 Criar uma tarefa;  

 Como criar uma avaliação. 

Na verdade, pareciam-me ser poucas funções para duas horas de formação mas na 

verdade, apenas foi possível esclarecer as três primeiras etapas. 

A minha prioridade nesta formação era fazer com que todos acompanhassem o que 

estava a ser realizado, como tal, tentei personalizar e ajudar ao nível individual cada um 

dos 8 professores presentes em sala de aula, caso surgissem dúvidas na utilização do 

Classflow. Por mais que isso fizesse com que os professores demorassem mais a 

avançar para as próximas atividades, optei por esta estratégia de forma a que todos 

perceberem os passos básicos de utilização do Classflow, numa primeira etapa, é 

importante fazer chegar a informação a todos os formandos.  

A formação teve a duração total de duas horas. No final da formação, todos os 

professores agradeceram a disponibilidade e referiram que seria importante realizarem-

se mais formações sobre o Classflow. 

Enquanto formadora os principais problemas que eu identifiquei pela parte dos 

professores foram: 
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 Dificuldade em aceder à informação; 

 Não se encontram muito predispostos a aprender novos conteúdos; 

 Alguns professores ao longo da formação estavam a trabalhar conteúdos que não 

diziam respeito à formação; 

  Consideraram a plataforma pouco intuitiva e complexa;  

 Necessidade de existir um manual/ tutoriais que os professores pudessem 

consultar sempre que surgissem dúvidas; 

 Criação de um espaço online de esclarecimento de dúvidas; 

Apesar de ter sido a minha primeira formação ao “público-alvo” que mais 

convivi durante o meu percurso escolar, senti-me um pouco nervosa e com algum receio 

de acharem que eu tinha de facto idade para ser aluna, até porque poderiam sentir-me 

“menorizados”, mas correu tudo normalmente e superei as minhas espectativas não só a 

nível individual mas como profissional, pois nunca pensei que me sentisse tão à vontade 

numa posição de formadora. 
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Anexo A6: 

Relatório da Formação de Professor no dia 10 de Novembro sobre a 

Utilização do Classflow 

Local: Escola Secundária Eça de Queirós, Lisboa 

Dia: 10 de Novembro de 2015 

Horário: 17h30 ao 19h10  

Formadora: Mónica Pereira 

Número de Formandos: 8 

 

Ontem, dia 10 de Novembro de 2015, realizei a segunda formação de 

professores relativamente à utilização do Classflow. Nesta sessão estiveram presentes 

cinco professores do 11º ano da Escola Secundária Eça de Queirós. 

Esta sessão decorreu de uma forma bastante parecida à sessão que havia 

realizado com os professores do 8º ano, no entanto, a maior diferença que notei, foi o 

facto dos professores estarem bastante mais motivados para aprender e descobrir as 

funcionalidades ao nível da utilização do Classflow. 

Sendo um grupo mais pequeno, foi-me possível estar com cada um dos 

professores de uma forma mais próxima ao nível do esclarecimento de dúvidas, tanto 

que muitos deles já procuravam conteúdos e ideias que se pudessem adequar às suas 

aulas. 
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Como qualquer grupo de pessoas, é fácil perceber que o próprio grupo se 

influência, isso verificou-se nomeadamente no interesse das duas sessões.  

O primeiro grupo considerou a ferramenta pouco intuitiva e de difícil utilização, 

já o segundo grupo não apresentou nenhum aspeto negativo relativamente à sua 

utilização. 

No meu ponto de vista, o que mais dificulta nestas formação a utilização do 

Classflow são os tablets, pois na verdade, são bastante fracos, muitas vezes, o website ia 

abaixo ou voltava a outra página ou o touch não funcionava adequadamente. Mas 

considerei que esta sessão foi mais optimista do ponto de vista do grupo de trabalho a 

todos os níveis, no entanto, não tenho grandes expectativas relativamente à utilização do 

Classflow por ser uma ferramenta pouco conhecida e que precisa de ser um pouco mais 

simplificada do ponto de vista da utilização do professor e aluno, pois a maior 

dificuldade que senti da parte dos professores prendeu-se com a visão do aluno, se nem 

os professores utilizam o Classflow, será difícil fazer com que os alunos o utilizem. 
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Anexo A7: 

Relatório Formação de Professor no dia 18 de Novembro de 2015 em 

Montemor-o-Novo sobre a Utilização do Classflow 

Local: Escola Secundária de Montemor-o-Novo, Montemor-o-Novo, Évora 

Dia: 18 de Novembro de 2015 

Hora: 17h45 às 20h15 

Formadores: Hugo Dantas e Mónica Pereira 

Número de Formandos: 12 

Na passada quarta-feira, dia 18 de Novembro de 2015, desloquei-me à Escola 

Secundária de Montemor-o-Novo com o Hugo Dantas, responsável pela Promethean 

Portugual, para dar uma formação a cerca de 12 professores dessa mesma escola. 

A formação foi dividida em duas partes, sendo que a primeira parte foi dada pelo 

Hugo, a temática central da sua apresentação centrou-se sobre a utilização dos quadros 

interactivos e as suas mais-valias no sistema escolar. Já a segunda parte, foi apresentada 

por mim e recaiu sobre a utilização do Classflow em sala de aula. 

Na primeira parte, o Hugo tentou demonstrar as principais funcionalidades dos 

quadros interactivos aliados à utilização da ferramenta ActivInspire (também ela da 

Promethean, sendo que esta é oferecida quando se compra o respectivo quadro).  

Como forma de despertar o interesse dos professores, o Hugo explicou ainda que 

existem em Portugal cerca de 25000 quadros e a sua taxa de avaria é inferior a 1%, 
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normalmente o que acontece é que os problemas que surgem prendem-se com a má 

utilização dos cabos de entrada USB ou falhas técnicas nos projectores. 

Actualmente, na escola onde estivemos presentes a dar formação existiam dois 

modelos diferentes de quadros, sendo que o mais antigo funciona à base de 

infravermelhos e é táctil, já o outro, sendo mais avançado funciona como uma espécie 

de campo electromagnético e a sua utilização deve ser feita através de uma caneta 

específica que vêem com o software. 

Seguidamente, o formador apresentou o ActivInspire através do quadro 

interactivo, como sendo um software que funciona como uma espécie de “mistura” 

entre o Photoshop e o PowerPoint, pois permite sobrepor imagens, utilizar como 

exposição de slides, criação de objectos que se movem e produção de conteúdos com a 

utilização por exemplo da régua, esquadro e transferidor (já incluídos na ferramenta). 

De um modo geral, esta ferramenta funciona de uma forma bastante criativa aliada à 

sala de aula, permitindo ao docente interagir com os seus discentes de uma forma mais 

motivadora, para além de que toda a informação que seja registada pode ser enviada 

para todos através de um simples email. 

De acordo com o que foi apresentado na sessão de formação, os quadros 

interactivos são um verdadeiro facilitador da vida do professor em sala de aula. É 

necessário desmitificar que estes não são de difícil utilização.  

 A inutilização desta tecnologia em contexto escolar faz com que as escolas 

gastam quantidades avultadas de dinheiro no apedrejamento de escolas para este 

material servir apenas como uma tela branca para o projector, não tirando proveito das 

suas verdadeiras funcionalidades que passam por criar aulas mais interactivas e criativas 

de forma a fugir ao conceito de ensino tradicional em que toda a informação se limitava 
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a um quadro negro e um giz branco. Esta falha pode dever-se não só à falta de formação 

mas também ao receio que os professores sentem de serem “subsistidos pela máquina”. 

Nesta parte da formação os professores ficaram a conhecer como podem usufruir 

de duas ferramentas e facilitar o seu trabalho em contexto de sala de aula, podem 

também retirar algumas ideias através do website do Promethean Planet onde existem 

os mais diversificados recursos em português e podem ainda consultar alguns vídeos 

tutoriais de como utilizar o ActivInspire. 

Na segunda parte desta formação, comecei por apresentar as principais 

funcionalidades do Classflow como sendo uma plataforma que permite criar e 

“desenhar” aulas em formato interactivo multimédia através de um ambiente de 

aprendizagem conectado. 

Normalmente, quando se realiza um primeiro contacto dos professores com a 

plataforma Classflow, acontece todo um processo bastante demorado, pois os docentes 

precisam de criar uma conta e sendo um grupo grande de formandos, torna-se difícil 

fazer com que todos estejam a seguir os passos correctos, então é sempre necessário 

tentar ajuda-los a chegarem ao pretendido, que neste caso, é uma tarefa bastante 

simples.  

Após todos estarem com a sua conta de professores iniciada, o que mais dificulta 

um pouco a apresentação das funcionalidades básicas, no meu ponto de vista, é as 

poucas horas de formação, uma ou duas horas não dão para explicitar tudo.  

Criar uma turma de alunos, uma nova lição com perguntas instantâneas e uma 

avaliação na lição, é um processo demorado. Por vezes a utilização de um computador 

ou tablet inadequado para o tipo de tarefa que se pretende porque nem tudo funciona a 
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100% e caso a ligação à internet falhe, não é possível prosseguir, pois o Classflow é 

uma plataforma ligada à rede. 

Nesta sessão, tentei seguir sempre a linha das formações anteriores que foram 

dadas na Eça de Queirós, pois sendo uma plataforma que ainda não esta a ser utilizada 

por nenhum grupo de professores, é preciso um grande trabalho de “sedução” da 

plataforma em si. Apesar de ser uma ferramenta “all-in-one” muito completa, o facto de 

estar em constante actualização faz com que muitas funcionalidades sejam 

acrescentadas mas também alteradas no modo de visualização. 

Tal como nas outras sessões, os professores queixam-se da falta de formação que 

existe ao nível da utilização das ferramentas do século XXI, dizem que não existe tempo 

livre para alterarem os seus conteúdos para algo mais tecnológico, na verdade, se nada 

for explorado um pouco autonomamente depois de uma sessão de formação fica 

realmente difícil de interiorizar os conteúdos, ou seja, é preciso “praticar” o que foi 

aprendido em sala de aula. 
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Anexo A8: 

Relatório da Formação dos Alunos na Escola Secundária Eça de 

Queirós no dia 25 de Novembro de 2015 sobre a Utilização do 

Classflow 

Local: Escola Secundária Eça de Queirós, Olivais, Lisboa 

Dia: 25 de Novembro de 2015 

Hora: 10h30 às 12h 

Formadora: Mónica Pereira 

Número de formandos: 11 

No dia 25 de Novembro de 2015 desloquei-me mais uma vez à Escola 

Secundária Eça de Queirós com o intuito de dar apoio aos professores no que toca à 

utilização do Classflow com eventuais dúvidas que pudessem surgir.  

No entanto, quando cheguei à Instituição, o coordenador do Projeto Tea sugeriu 

que realiza-se uma formação de Classflow aos alunos de 8º ano desse projeto, sendo que 

tinha havido um erro de comunicação entre membros da direcção e os alunos, pois 

pediram para estes se deslocarem à escola e a suposta formação que iriam ter não 

aconteceu, então como forma de “resolver a falta de trabalho dos alunos” foi-me 

solicitada essa ajuda. 

Na verdade, fiquei um pouco surpresa com tal pedido, pois não tinha qualquer 

tipo de material preparado para os alunos e a utilização do Classflow no modo aluno é 
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um pouco mais limitativa, achei que teria sido importante ter tipo este aviso 

antecipadamente para preparar algo em específico. 

No entanto, aceite a proposta e pensei porque não arriscar e tentar? Imprevistos 

surgem sempre, então se isto voltasse a acontecer já tinha uma ideia do que poderia 

fazer. Aqui, o público-alvo teve comportamentos esperados de alunos de 8º ano, 

bastante agitação e por outro lado achei que não se sentiam desmotivados e até queriam 

fazer o que era pedido, como tal, em duas horas (o que parece ser muito mas na verdade 

é pouco tempo) expliquei-lhe como poderiam ter acesso à turma do professor, como 

poderiam responder a perguntas no momento da lição e realizar um trabalho de casa, 

algumas ideias básicas para eles perceberem como funciona o Classflow. 

No trabalho de casa, realizei algumas perguntas aos 11 alunos que estiveram 

presentes na formação, para facilitar a análise, as respostas foram colocadas em gráfico: 

Na primeira pergunta, perguntei se quando estes acabassem o 3º ciclo que área 

gostaria de seguir, com 7 respostas, os alunos afirmaram que a área que gostaria de 

seguir era ciências, em seguida com 3 respostas, os alunos fizeram referência a um 

curso profissional e por último apenas um aluno disse que gostaria de ir para Artes. Já 

as áreas de Economia e Humanidades não obtiveram nenhuma resposta. 
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Já na segunda questão, foi colocada uma afirmação que dizia “Quando acabar o 

ensino secundário, gostaria de continuar os estudos e ir para o ensino superior”. A 

maioria dos alunos (8 respostas) disse que essa afirmação que gostaria de prosseguir os 

estudos e os outros 3 alunos afirmaram que não tinham como ambição continuar os 

estudos, possivelmente com uma ligação à questão anterior quando foi referido o curso 

profissional. 
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Figura 2- Quando acabar o ensino secundário gostaria de 

continuar os estudos e ir para o ensino superior. 
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Figura 3- Considero que as tecnologias são uma mais-valia para as 

aulas 

Por último, “Considero que as tecnologias são uma mais-valia para as aulas.”, as 

respostas já foram mais dispersas, foi utilizada uma escala de concordância para 

compreender se as tecnologias correspondiam às suas expectativas. Quatro dos alunos 

afirmou que concordava que estas melhoravam o ensino, seguidamente três dos alunos 

discordou totalmente que estas poderiam ajudar, o que cria um relativo desequilibro e 

leva a questionar se estes alunos preferiam o método tradicional de ensino sem qualquer 

apoio tecnológico. Já com uma resposta um aluno afirmou que concordava totalmente 

na sua mais-valia e outro mostrou-se indiferente ao seu uso.  

 

De um modo geral, através da análise dos gráficos é de salientar que os alunos 

desta turma têm respostas um pouco dispersas relativamente ao uso das tecnologias 

como mais-valia. Ao nível não formação apesar de nada ter sido planeado não 

considerei que tivesse corrido mal mas claro que um breve planeamento das ideias 

poderia ter corrido bastante melhor, mas faz parte do “trabalho” procurar alternativas de 

última hora pois podem surgir imprevistos a qualquer momento. 
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Anexo A9: 

Relatório Formação de Professores no dia 6 de Janeiro de 2016 sobre a 

Utilização do Classflow 

Local: Escola Básica e Secundária da Cidadela, Lisboa 

Dia: 6 de Janeiro de 2016 

Hora: 10h30 às 11h50 

Formadora: Mónica Pereira 

Número de Formandos: 3 

Ontem, dia 6 de Janeiro de 2016 desloquei-me à Escola Básica e Secundária da 

Cidadela em Cascais com o intuito de realizar uma formação/ demonstração da 

utilização do Classflow em sala de aula entre às 10h30 e às 11h50. 

Esta formação foi realizada apenas para três professoras que se encontram à 

frente de um projeto intitulo de “Guia” que consiste em orientar e redireccionar os seus 

estudantes para o ensino superior, como tal, tentam compreender quais as suas áreas de 

maior interesse e de que forma os seus gostos podem ser orientados para um futuro 

profissional mais cativante, organizando também visitas a diversas instituições de 

ensino superior.  

Em conversa com uma das professoras foi-me explicado que o interesse desta 

equipa na utilização da plataforma Classflow devia-se a criação de um novo projeto em 

que os professores e alunos terão de utilizar tablets em contexto de sala de aula, como 

tal, foi-me solicitado que fizesse uma breve demonstração das funcionalidades básicas 
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da versão gratuita do Classflow para que depois mais tarde os professores podem dar 

“largas” à imaginação. 

Tal como nas formações anteriores, a minha ideia era de seguir uma linha de 

ideias básicas como: explicar como se cria a conta, inicia sessão, utilização das fichas 

em sala de aula, envio di fichas criativas, utilização do drive a interacção entre 

professor/aluno e vice-versa. 

No entanto, surgiu um pequeno percalço logo desde o início, que eu partia do 

princípio que ia ter à minha disposição uma sala com retroprojector e uma tela-branca 

para expor o conteúdo, o que no entanto não aconteceu, então foi necessário improvisar. 

As professoras demonstram-se muito prestativas e disponíveis para aprender de uma 

forma menos formal, pedindo que usasse um computador delas e nos sentássemos todas 

em conjunto enquanto eu fazia a demonstração da plataforma. 

Apesar de esta não ter sido a primeira formação que dei, senti-me um pouco 

nervosa porque neste caso seria algo muito personalizado pois o público-alvo era 

bastante reduzido, então tentei ser o mais clara possível e mostrar-me sempre disponível 

para responder a todas as questões atempadamente. 

No meu ponto de vista, o facto de existir um grupo bastante reduzido facilita a 

comunicação entre formador e formandos, o que faz com que as pessoas se sintam mais 

à vontade para expor questões. Até posso ter tudo planeado para uma formação correr 

de determinada maneira mas na verdade neste caso segui uma linha completamente 

diferente pois segui uma linha de improviso bastante diferente.  

Foi bastante positivo pois surgem sempre imprevistos e é interessante a pessoa 

ter de se adaptar e criar novas estratégias no momento e por muitas vezes surgem 

perguntas que nem eu sei responder e necessito de reportar ao Hugo ou até mesmo a 
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outros responsáveis da Promethean. Sinto que enquanto futura mestre em Educação e 

Formação estamos em constante desenvolvimento e esta fase do estágio é muito 

importante para eu perceber e descobrir coisas que anteriormente nem pensava serem 

possíveis como estar numa sala de aula a falar para 30 professores e sem problemas de 

expor o que aprendi. 
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Anexo A10: 

Relatório da Reunião de Professores na Eça de Queirós  

Local: Escola Secundária Eça de Queirós, Lisboa 

Dia: 19 de Janeiro de 2016 

Hora: 17h às 19h 

Na terça-feira, dia 19 de Janeiro de 2016 estive na Escola Eça de Queirós entre 

às 17h30 e as 19 horas para estar presente numa reunião do Projeto TEA Gulbenkian- 

Tablets no Ensino e na Aprendizagem sobre a utilização de cenários de aprendizagem 

do iTEC.  

Nessa sessão estiveram presentes seis professores do 11º ano de escolaridade, 

bem como o responsável do Projeto TEA. Nesta reunião os professores expuseram as 

suas dúvidas relativamente à metodologia de trabalho que haveria sido sugerida, na 

verdade, os professores demonstraram-se confusos com a ideia que lhes foi apresentada, 

sendo que muitos afirmaram que se sentiam piores professores neste projeto porque 

foram obrigados a alterar as suas metodologias de sala de aula e para eles isso era 

realmente um problema porque sendo uma turma de 11º ano vão ter exames nacionais. 

Ao longo da sessão surgiram muitos entraves para a adopção de uma nova 

metodologia por terem também pouco tempo mas porque consideravam difícil colocar 

os conteúdos de uma forma diferente porque não conseguiam compreender a ideia do 

aluno ter a informação nas mãos e o professor ser um tutor dessa mesma aprendizagem. 

No meu ponto de vista, enquanto aluna e futura trabalhadora na área da 

educação fiquei com uma noção de que os docentes gostam de estar inseridos numa 
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“caixa” e tudo o que possa sair fora dela é visto como um entrave porque já dão aulas de 

uma forma tradicional à tantos anos que fica difícil repensar os métodos de ensinar em 

tão pouco tempo. Na verdade, a falta de tempo e os exames nacionais são mais uma 

desculpa para não saírem da sua zona confortável e procurar inovar e estimular os 

alunos a aprenderem de uma forma mais criativa. Sendo a minha área de formação a 

educação deixa-me “revoltada” estes estigmas que são construídos pelos próprios 

professores, se o problema será realmente da mentalidade? Será que os professores não 

procuram perceber como funciona um sistema de ensino em países como a Finlândia? 

Ou será que eu é que estou errada e que não dá para mudar a mentalidade portuguesa? 

Parece-me que o ensino tradicional é algo enraizado e que deve começar pela 

introdução de pessoas dá área das tecnologias em educação nos agrupamentos escolares 

de forma a desmistificar este “bichinho” que o professor será substituído pela máquina.  

 



Anexo B: 

Cenários de Aprendizagem 

Os cenários de aprendizagem apresentados em baixo foram criados com intuito 

de apoiar os professores no ano letivo de 2016/2017 no desenvolvimento de uma 

Biblioteca do Futuro na Escola Básica e Jardim de Infância do Alto de Algés. Os 

cenários apresentados são apenas do 1º ano ao 3º ano de escolaridade visto que a escola 

não tem o 4º ano. Foram criados 10 cenários de aprendizagem, um para cada disciplina, 

neste caso, Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio. 

Em relação a cada um dos cenários, é de salientar que se apresenta sempre uma 

versão mais alongada do cenário que conta com mais informação textual que 

correspondente ao Toolseet 3 dos Cenários de Aprendizagem da Sala de Aula do Futuro 

e uma versão mais curta que correspondente ao Toolseet 4 que é apresentada em forma 

de grelha para uma leitura mais rápida. 

 É de salientar que os cenários não necessitam de ser “visto” como algo estrito a 

seguir, podem sempre ser alterados de acordo com a intenção do professor e os 

objetivos que se pretendem atingir. 

1º Ano: Língua Portuguesa 

Cenário de Aprendizagem de Língua Portuguesa: Aprender o Abecedário 

Tendências 

 Colocar competências do século XXI em prática 

 Os professores tornam-se menos centrados no papel de instrutor direto e mais envolvidos em ajudar os 

alunos a aprender de forma autónoma e ao seu próprio ritmo (personalização) 

 Os estudantes gostam de ter mais liberdade e controlo sobre as suas atividades de aprendizagem e de 



ser mais ativos em contexto de sala de aula. 

 Fazer uso da mídia digital. 

Quem é que está envolvido nos cenários existentes? Quais são as suas funções? 

 Alunos como investigadores   

 Professores – como mentores e facilitadores da aprendizagem com os estudantes 

Por que motivo os envolvidos no cenário existente decidiram mudar a sua prática? Qual é o objetivo central do 

cenário? 

Este cenário pretende promover nos alunos um desenvolvimento de competências específicas ligada não só à 

componente curricular mas também ao uso criativo das tecnologias do século XXI. Tendo por objetivo: 

 Providenciar um conjunto integrado e colaborativo de ferramentas educacionais que trabalhem em 

conjunto com o ambiente de turma, interações, conteúdos, atividades e tecnologia para melhorar a 

produtividade da aprendizagem dos estudantes e a produtividade do ensino por parte dos professores. 

 Isto inclui métodos que permitem a gestão e avaliação da aprendizagem personalizada e colaborativa. 

 A proposta abrange toda a turma, em grupo e ao nível da aprendizagem individual através da 

automação, integração dentro dos ambientes de sala de aula, recolha e divulgação dos dados em tempo 

real/ feedback em qualquer lugar, a qualquer hora, além da sala de aula. 

 Providenciar uma plataforma para o software e serviços que suportam a personalização da 

aprendizagem no contexto de sala de aula, de forma a preparar-se a gestão de todo o sistema de 

dispositivos; conteúdos e dados de avaliação. 

 Desenvolver ferramentas, serviços e interfaces que adicionem valor à educação para o uso individual e 

em comunidade. 

Onde é que o cenário acontece? Descreva o ambiente em que este acontece. 

 Escola – no espaço da biblioteca escolar 

O que é que acontece no cenário existente? Que tipo de atividades estão as pessoas no cenário a fazer? Que 

tipo de interacções existem entre as pessoas do cenário? 



 Os estudantes tornam-se “Tutores da Tecnologia” e trabalham em conjunto com os professores e 

outros estudantes para integrarem a tecnologia de uma forma mais eficaz na escola. 

 Os professores e os alunos compartilham o seu tempo de desenvolvimento pessoal. 

Tecnologias 

 Computador com colunas de som; 

 Acesso à internet; 

 Quadro Interativo para que os estudantes possam colaborar no desenvolver das atividades;  

 ActiVote e ActivExpression que são ferramentas de sistema de votação do aluno que permitem obter e 

avaliar as respostas dos alunos em tempo real;  

 Tablets; 

 Gestão e avaliação personalizada e colaborativa; 

 Toda a turma, aprendizagem em grupo ou individual; 

 

Narrativa do Cenário 

Enquanto professora de Língua Portuguesa do 1º ano e procuro adotar sempre estratégias criativas para os meus 

alunos aprenderem a ler e a escrever. Uma das primeiras etapas, é o aprender a escrever, mas antes disso, as 

crianças têm de conhecer o alfabeto e aprenderem a expressar-se de forma oral e a perceber porquê é que a 

palavra é lida de determinada maneira e não de outra.   

Hoje, vou ensinar aos meus pequeninos o abecedário, é sempre um desafio ajudar os meus alunos porquê nem 

todos aprendem da mesma forma. Sabendo que a tecnologia pode estimular a aprendizagem de uma forma 

diferente, decidi utiliza-la com uma associação de imagens em que eles tivessem a oportunidade de usar um 

quadro diferente, um interativo, de modo a que pudessem explorar não só a ler mas também a expressar-se de 

uma forma diferente.  

Em pleno século XXI, é importante fazer chegar a informação aos alunos de uma forma diferente e mais 

criativa do que acontecia no chamado ensino tradicional. O uso da tecnologia poderá ser uma mais-valia para 



uma aplicação dos conteúdos curriculares em contexto educativo, como tal, criou-se um cenário de 

aprendizagem direccionado para as crianças do 1º ano de ensino na disciplina de Língua Portuguesa 

relativamente ao tema doo Abecedário. Este cenário consiste em: 

 Consolidação do abecedário 

 Construção de palavras  

 Fortalecer a capacidade de comunicação oral 

 Desenvolver competências ao nível da utilização das TIC em contexto educativo 

Sendo este cenário direccionado para o 1º ano e visto que é uma fase introdutória das crianças na vida escolar e 

quando começam a dar os “primeiros passos” no mundo do ensino onde começam por aprender a ler, a escrever 

e a fazer contas, é imprescindível usar uma metodologia simples e de fácil compreensão, um pouco diferente do 

que se costuma usar no 2º e no 3º ciclo em que já existe outro nível de maturidade.  

Neste cenário as crianças deverão trabalhar de forma individual e criativa e desenvolver as seguintes atividades 

em cada uma seguintes estações: 

1. Sonhar 

Na estação do Sonhar é atribuído a cada aluno uma letra, neste caso, a primeira letra do seu nome e é pedido 

aos alunos que pensam quantas palavras conhecem que começam por essa letra, pode ser outros nomes, objetos 

ou animais. 

Exemplo: O meu nome é João e tenho dois jaguares e duas jarras em casa. 

2. Explorar 

No Explorar, os alunos têm a possibilidade de utilizar os tablets de uma forma mais autónoma, aqui podem 

pesquisar o que entenderem, sendo um momento de descontracção num espaço de aprendizagem, pois os 

alunos pesquisam aquilo que bem entenderem. A ideia é eles sentirem-se capazes de dominar um tablet 

sozinhos sem a ajuda de um adulto. 

Nota: Se for necessário vá dando uma vista de olhos nos alunos de forma a perceber se estão a ver conteúdos 

online seguros. 

3. Jogar 



No Jogar, os alunos utilizam o Quadro Interativo e o ActivInspire para responder a duas atividades sobre o 

abecedário intituladas de Abecedário  e as cores é comigo e Alfabeto sem nome: 

 Ordenar o abecedário; 

 Associar imagens a frases; 

 Construir palavras. 

 Associar imagens às cores; 

Nota: Esta atividade pode ser feita de uma forma autónoma, apenas requer que o professora abra o flipchart no 

sítio correto e explique aos alunos como podem mudar de página quando terminarem. 

4. Criar 

No espaço do Explorar as crianças utilizam os tablets para ouvirem a história “Maria Flor abre o Livro de 

Surpresas”: 

 http://www.catalivros.org/portal/bo/portal.pl?pag=02n4_ficha_do_livro&janpap_id=581  

Depois de ouvirem a história, os alunos devem desenhar no tablet um desenho do que ouviram e criar uma 

história diferente da de Maria Flor apesar das mesmas personagens. 

Nota: A ideia nesta atividade é estimular a parte criativa das crianças! 

5. Apresentar 

Em grupo, devem organizar-se entre alunos pela ordem do abecedário e fazerem uma pequena apresentação: 

-Nome, idade, animal preferido, cor preferida, desporto que mais gosta, profissão de futuro,etc.. 

Esta atividade poderá ser gravada com uma câmara de filmar. 

 

 

http://www.catalivros.org/portal/bo/portal.pl?pag=02n4_ficha_do_livro&janpap_id=581


 
 

Nome da Atividade: Abecedário 

Atividades de 

Aprendizagem 

Sonhar 

(5 minutos) 

Explorar 

(15 minutos) 

Jogar 

(8 minutos) 

Criar 

(12 minutos) 

Apresentar 

(5 minutos) 

Duração (n.º de aulas, 

ind. duração de cada 

aula, tempo por aula) 

 

Uma aula de 45 minutos 

Objetivos  

(objetivos de 

aprendizagem, relação 

com o definido no 
currículo) 

• Consolidação do abecedário 

• Construção de palavras  

• Fortalecer a capacidade de comunicação oral 

• Desenvolver competências ao nível da utilização das TIC em contexto educativo 

Descrição de cada 
atividade de 

aprendizagem 

Na estação do Sonhar é atribuído a 
cada aluno uma letra, neste caso, a 

primeira letra do seu nome e é 

pedido aos alunos que pensam 

quantas palavras conhecem que 

começam por essa letra, pode ser 

outros nomes, objetos ou animais. 

Exemplo: O meu nome é João e 

tenho dois jaguares e duas jarras em 

casa. 

No Explorar, os alunos 
têm a possibilidade de 

utilizar os tablets de uma 

forma mais autónoma, aqui 

podem pesquisar o que 

entenderem, sendo um 

momento de descontracção 

num espaço de 

aprendizagem, pois os 

alunos pesquisam aquilo 

que bem entenderem. A 

ideia é eles sentirem-se 
capazes de dominar um 

tablet sozinhos sem a ajuda 

de um adulto. 

Nota: Se for necessário vá 

dando uma vista de olhos 

nos alunos de forma a 

perceber se estão a ver 

conteúdos online seguros. 

 No Jogar, os alunos 
utilizam o Quadro 

Interativo e o 

ActivInspire para 

responder a duas 

atividades sobre o 

abecedário intituladas de 

Abecedário e cores é 

comigo e Alfabeto sem 

nome: 

• Ordenar o 

abecedário; 
• Associar 

imagens a frases; 

• Construir 

palavras. 

Associar imagens às 

cores. 

 

Nota: Esta atividade 

pode ser feita de uma 

forma autónoma, apenas 

No espaço do Explorar as 
crianças utilizam os tablets 

para ouvirem a história 

“Maria Flor abre o Livro de 

Surpresas”: 

•

 http://www.catalivr

os.org/portal/bo/portal.pl?pa

g=02n4_ficha_do_livro&jan

pap_id=581  

  

Depois de ouvirem a 
história, os alunos devem 

desenhar no tablet um 

desenho do que ouviram e 

criar uma história diferente 

da de Maria Flor apesar das 

mesmas personagens. 

 

Nota: A ideia nesta atividade 

é estimular a parte criativa 

das crianças! 

 Em grupo, devem 
organizar-se entre 

alunos pela ordem 

do abecedário e 

fazerem uma 

pequena 

apresentação: 

-Nome, idade, 

animal preferido, 

cor preferida, 

desporto que mais 

gosta, profissão de 
futuro,etc.. 

http://www.catalivros.org/portal/bo/portal.pl?pag=02n4_ficha_do_livro&janpap_id=581
http://www.catalivros.org/portal/bo/portal.pl?pag=02n4_ficha_do_livro&janpap_id=581
http://www.catalivros.org/portal/bo/portal.pl?pag=02n4_ficha_do_livro&janpap_id=581
http://www.catalivros.org/portal/bo/portal.pl?pag=02n4_ficha_do_livro&janpap_id=581


 
 

requer que o professora 

abra o flipchart no sítio 

correto e explique aos 

alunos como podem 

mudar de página quando 

terminarem. 

 

Ambientes de 

aprendizagem 
(contextos físicos ou 

virtuais onde as 

aprendizagens têm 
lugar) 

 

 

- Biblioteca Escolar; 

 

Tecnologias e 

ferramentas 

digitais 

(ferramenta, sofware, 

aplicação) 

 -Tablet -ActivBoard 

-ActivInspire 

-Computador + colunas de 

som 

-Tablet 

-Aplicações para tablet (se 

necessário) 

 

Papéis  
(professor, alunos, 

outros parceiros) 

• Alunos como investigadores   

• Professores – como mentores e facilitadores da aprendizagem com os estudantes 

Colaboração 
(trabalho de 
equipa) 

  X  X 

Trabalho 

individual 
individualização e 
personalização 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Reflexão  
(refletir sobre a 
aprendizagem e 
relatar a situação e 
o estado da 
atividade) 

 

 

 

X 

    

Avaliação  
(tipo de avaliação, 

No final da atividade, as crianças respondem sempre a um pequeno questionário no ActivInspire intitulado de Questionário aos alunos sobre a 

sessão, em que utilizam os Active Expressions (Anexo F) ou pedir ao aluno para colocar três questões ao colega do lado sobre o que aprenderam 



 
 

instrumentos a 
mobilizar) 

com base na utilização do ActivInspire. 

 

Referências: 
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 https://pixabay.com/pt; 
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http://www.prometheanplanet.com/engb/Resources/Item/34377/alphabet#.VsNWWrSLTIU
https://pixabay.com/pt


 
 

1º Ano: Matemática 

Cenário de Aprendizagem de Matemática: Vamos aprender o que é maior, menor ou 

igual! 

Tendências 

 Colocar competências do século XXI em prática 

 Os professores tornam-se menos centrados no papel de instrutor direto e mais envolvidos em ajudar os 

alunos a aprender de forma autónoma e ao seu próprio ritmo (personalização) 

 Os estudantes gostam de ter mais liberdade e controlo sobre as suas atividades de aprendizagem e de 

ser mais ativos em contexto de sala de aula. 

 Os jovens estão sempre ligados e a fazer uso da mídia digital 

Quem é que está envolvido nos cenários existentes? Quais são as suas funções? 

 Alunos como investigadores   

 Professores – como mentores e facilitadores da aprendizagem com os estudantes 

Por que motivo os envolvidos no cenário existente decidiram mudar a sua prática? Qual é o objetivo central do 

cenário? 

Este cenário pretende promover nos alunos um desenvolvimento de competências específicas ligada não só à 

componente curricular mas também ao uso criativo das tecnologias do século XXI. Tendo por objetivo: 

 Providenciar um conjunto integrado e colaborativo de ferramentas educacionais que trabalhem em 

conjunto com o ambiente de turma, interações, conteúdos, atividades e tecnologia para melhorar a 

produtividade da aprendizagem dos estudantes e a produtividade do ensino por parte dos professores. 

 Isto inclui métodos que permitem a gestão e avaliação da aprendizagem personalizada e colaborativa. 

 A proposta abrange toda a turma, em grupo e ao nível da aprendizagem individual através da 

automação, integração dentro dos ambientes de sala de aula, recolha e divulgação dos dados em tempo 

real/ feedback em qualquer lugar, a qualquer hora, além da sala de aula. 

 Providenciar uma plataforma para o software e serviços que suportam a personalização da 

aprendizagem no contexto de sala de aula, de forma a preparar-se a gestão de todo o sistema de 



 
 

dispositivos; conteúdos e dados de avaliação. 

 Desenvolver ferramentas, serviços e interfaces que adicionem valor à educação para o uso individual e 

em comunidade. 

Onde é que o cenário acontece? Descreva o ambiente em que este acontece. 

 Escola – no espaço da biblioteca escolar 

O que é que acontece no cenário existente? Que tipo de atividades estão as pessoas no cenário a fazer? Que 

tipo de interacções existem entre as pessoas do cenário? 

 Os estudantes tornam-se “Tutores da Tecnologia” e trabalham em conjunto com os professores e 

outros estudantes para integrarem a tecnologia de uma forma mais eficaz na escola. 

 Os professores e os alunos compartilham o seu tempo de desenvolvimento pessoal. 

Tecnologias 

 Computador com colunas de som; 

 Acesso à internet; 

 Recursos em suporte de papel- neste caso, poderá ser material reciclável; 

 ActivBoard  para a colaboração;  

 ActivVote e ActivExpression para a avaliação em tempo real;  

 Tablet para a personalização; 

 Gestão e avaliação personalizada e colaborativa; 

 Toda a turma, aprendizagem em grupo ou individual; 

 Integração dentro do ambiente de sala de aula; 



 
 

Narrativa do Cenário 

“Aprendermos a distinguir um objeto do outro e dizer se é maior, menor ou até mesmo igual é muito 

importante. Isto porque existem situações do nosso dia-a-dia em que necessitamos de o fazer.  

Sabemos dizer que os nossos pais são mais altos do que nos, mas será que sabemos usar os símbolos de uma 

forma correta? Hoje vamos aprender a faze-lo para depois poderes mostrar aos teus pais como podes aplicar 

esses símbolos não só na matemática mas também noutro tipo de situações. Achas que és capaz?” 

Em pleno século XXI, é importante fazer chegar a informação aos alunos de uma forma diferente e mais 

criativa do que acontecia no chamado ensino tradicional. O uso da tecnologia poderá ser uma mais-valia para 

uma aplicação dos conteúdos curriculares em contexto educativo, como tal, criou-se um cenário de 

aprendizagem direccionado para as crianças do 1º ano de ensino na disciplina de Estudo do Meio relativamente 

ao tema dos Símbolos de Maior, Menor ou Igual. Este cenário consiste em: 

 Compreender os símbolos “<”; “>” e “=”; comparação e ordenação de números até 100. 

 Saber diferenciar os vários símbolos; 

 Desenvolver a capacidade de raciocínio e resolução de problemas; 

 Desenvolver a capacidade de comunicação oral. 

 Desenvolver competências ao nível da utilização das TIC em contexto educativo 

Sendo este cenário direccionado para o 1º ano e visto que é uma fase introdutória das crianças na vida escolar e 

quando começam a dar os “primeiros passos” no mundo do ensino onde começam por aprender a ler, a escrever 

e a fazer contas, é imprescindível usar uma metodologia simples e de fácil compreensão, um pouco diferente do 

que se costuma usar no 2º e no 3º ciclo em que já existe outro nível de maturidade.  

Neste cenário as crianças deverão trabalhar de forma individual e criativa e desenvolver as seguintes atividades 

em cada uma seguintes estações: 

1. Sonhar 

Nesta primeira estação, os alunos devem sentar-se em redor do professor para este explicar a diferença entre os 

símbolos. 



 
 

No 1º ciclo e no caso da Matemática é muito importante utilizarem-se exemplos práticos e que sejam fáceis de 

associar a sua simbologia pois isso faz com que os alunos apreendam mais facilmente e façam um raciocínio 

mais rápido. 

Assim sendo, como forma de explicar os símbolos de “ >, > e =”l é importante utilizar os segmentos corporais. 

2. Explorar 

Seguidamente, no Explorar, os estudantes devem procurar nos tablets comparar imagens. 

Comparar imagens contando os animais e utilizando os símbolos.  

A partir da exploração das imagens, os estudantes devem criar exercícios para os sinais serem aplicados e pedir 

aos colegas para identificar os erros (criar exercícios certos e errados). 

Os alunos organizados em grupos, devem utilizar o tablet como uma ferramenta de pesquisa e selecção de 

várias imagens. Após isso ser feito devem contar os animais. 

Distribuídos dentro do próprio grupo em pares ou trios devem mostrar as imagens seleccionadas ao outro 

par/trio e discutirem entre eles qual o símbolo que se deve aplicar.  

Exemplo: 

 

É importante que exista um aluno em cada grupo responsável por dinamizar a atividade.  

Nota: Têm de perceber a regra e saber como usa-la.  

3. Jogar 

Na estação do Jogar, os alunos têm a oportunidade de utilizar o Quadro Interativo para realizar as atividades 

intituladas de Crocodilo esfomeado e Simbologia maior, menor e igual. 



 
 

 

 

 

A ideia desta atividade é as crianças discutirem em grupo qual é a resposta correta para cada pergunta do jogo. 

4. Criar 

No Criar, tal como o nome indica sugere que os estudantes criem algo. 

Aqui deve ser criado uma boca de um peixe e representar diversas bolas, sendo que ambas as representações 

devem conter um número diferente de bolas para conseguirem utilizar os sinais matemáticos. 

Depois do peixe estar concluído deve ser utilizada uma câmara de stop motion para tirar fotografias. 

Esta atividade consiste nos alunos criarem a boca de um peixe utilizando paus de gelados e conseguirem 

demonstrar também como eles podem comer. 

Nota: Pode ser feito com qualquer outro animal, o ponto central desta ideia é os alunos ficarem a perceber os 

conceitos. 

5. Apresentar 

Cada grupo mostrar o vídeo/imagens criadas. 

Com a criação deste tipo de atividades pretende-se que as crianças sejam capazes de corresponder aos objetivos 

apresentados no início da narrativa.  



  
 

Nome da Atividade: Vamos aprender o que é maior, menor ou igual! 

Atividades de 

Aprendizagem 

Sonhar 

(5 minutos) 

Explorar 

(15 minutos) 

Jogar 

(8 minutos) 

Criar 

(12 minutos) 

Apresentar 

(5 minutos) 

Duração (n.º de aulas, 

ind. duração de cada 

aula, tempo por aula) 

 

Uma aula de 45 minutos 

Objetivos  

(objetivos de 

aprendizagem, relação 

com o definido no 
currículo) 

• Compreender os símbolos “<”; “>” e “=”; comparação e ordenação de números até 100. 

• Saber diferenciar os vários símbolos; 

• Desenvolver a capacidade de raciocínio e resolução de problemas; 

• Desenvolver a capacidade de comunicação oral. 

• Desenvolver competências ao nível da utilização das TIC em contexto educativo 

Descrição de cada 

atividade de 

aprendizagem 

Nesta primeira estação, os alunos 

devem sentar-se em redor do 

professor para este explicar a 

diferença entre os símbolos. 

No 1º ciclo e no caso da 

Matemática é muito importante 

utilizarem-se exemplos práticos e 

que sejam fáceis de associar a sua 

simbologia pois isso faz com que 

os alunos apreendam mais 

facilmente e façam um raciocínio 
mais rápido. 

Assim sendo, como forma de 

explicar os símbolos de “ >, > e 

=”l é importante utilizar os 

segmentos corporais. 

Seguidamente, no 

Explorar, os estudantes 

devem procurar nos tablets 

comparar imagens. 

Comparar imagens 

contando os animais e 

utilizando os símbolos.  

A partir da exploração das 

imagens, os estudantes 

devem criar exercícios 

para os sinais serem 
aplicados e pedir aos 

colegas para identificar os 

erros (criar exercícios 

certos e errados). 

Os alunos organizados em 

grupos, devem utilizar o 

tablet como uma 

ferramenta de pesquisa e 

selecção de várias 

imagens. Após isso ser 

feito devem contar os 

 Na estação do Jogar, os 

alunos têm a 

oportunidade de utilizar 

o Quadro Interativo para 

realizar as atividades 

intituladas de Crocodilo 

esfomeado e Simbologia 

maior, menor e igual. 

A ideia desta atividade é 

as crianças discutirem 

em grupo qual é a 
resposta correta para 

cada pergunta do jogo. 

No Criar, tal como o nome 

indica sugere que os 

estudantes criem algo. 

Aqui deve ser criado uma 

boca de um peixe e 

representar diversas bolas, 

sendo que ambas as 

representações devem conter 

um número diferente de 

bolas para conseguirem 

utilizar os sinais 
matemáticos. 

Depois do peixe estar 

concluído deve ser utilizada 

uma câmara de stop motion 

para tirar fotografias. 

Esta atividade consiste nos 

alunos criarem a boca de um 

peixe utilizando paus de 

gelados e conseguirem 

demonstrar também como 

eles podem comer. 

 Cada grupo 

mostrar o 

vídeo/imagens 

criadas. 



  
 

animais. 

Distribuídos dentro do 

próprio grupo em pares ou 

trios devem mostrar as 

imagens seleccionadas ao 

outro par/trio e discutirem 

entre eles qual o símbolo 

que se deve aplicar. 

É importante que exista 

um aluno em cada grupo 

responsável por dinamizar 
a atividade.  

Nota: Têm de perceber a 

regra e saber como usa-la. 

Nota: Pode ser feito com 

qualquer outro animal, o 

ponto central desta ideia é os 

alunos ficarem a perceber os 

conceitos. 

Ambientes de 

aprendizagem 
(contextos físicos ou 

virtuais onde as 

aprendizagens têm 

lugar) 

 

 

- Biblioteca Escolar; 

 

Tecnologias e 

ferramentas 

digitais 

(ferramenta, sofware, 

aplicação) 

 -Tablet -ActivBoard 

-ActivInspire 

-Tablet para filmar ou 

fotografar 

OU 

-ActivView para fotografra 

-Computador + 

colunas de som 

-Tablet 

Papéis  

(professor, alunos, 

outros parceiros) 

• Alunos como investigadores   

• Professores – como mentores e facilitadores da aprendizagem com os estudantes 

Colaboração 
(trabalho de equipa) 

 X X X X 

Trabalho 

individual 
individualização e 
personalização 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Reflexão  
(refletir sobre a 

X     



  
 

aprendizagem e 
relatar a situação e o 
estado da atividade) 

Avaliação  
(tipo de avaliação, 
instrumentos a 
mobilizar) 

No final da atividade, as crianças respondem sempre a um pequeno questionário no ActivInspire intitulado de Questionário aos alunos sobre a 

sessão, em que utilizam os Active Expressions (Anexo F) ou pedir ao aluno para colocar três questões ao colega do lado sobre o que aprenderam 

com base na utilização do ActivInspire. 
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 Ministério da Educação e da Ciência (2013). Programa e Metas Curriculares Matemática. Ensino Básico. 

 Ruge, I (2015) Simbologia: Maior, Menor e Igual. [flipchart] Consultado dia 20 de Janeiro de 2016, em: 

http://www1.prometheanplanet.com/pt/server.php?show=ConResource.46092   
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1º Ano: Estudo do Meio 

Cenário de Aprendizagem de Estudo do Meio: Vamos descobrir a Natureza! 

Tendências 

 Colocar competências do século XXI em prática 

 Os professores tornam-se menos centrados no papel de instrutor direto e mais envolvidos em ajudar os 

alunos a aprender de forma autónoma e ao seu próprio ritmo (personalização) 

 Os estudantes gostam de ter mais liberdade e controlo sobre as suas atividades de aprendizagem e de 

ser mais ativos em contexto de sala de aula. 

 Fazer uso da mídia digital 

Quem é que está envolvido nos cenários existentes? Quais são as suas funções? 

 Alunos como investigadores   

 Professores – como mentores e facilitadores da aprendizagem com os estudantes 

Por que motivo os envolvidos no cenário existente decidiram mudar a sua prática? Qual é o objetivo central do 

cenário? 

Este cenário pretende promover nos alunos um desenvolvimento de competências específicas ligada não só à 

componente curricular mas também ao uso criativo das tecnologias do século XXI. Tendo por objetivo: 

 Providenciar um conjunto integrado e colaborativo de ferramentas educacionais que trabalhem em 

conjunto com o ambiente de turma, interações, conteúdos, atividades e tecnologia para melhorar a 

produtividade da aprendizagem dos estudantes e  a produtividade do ensino por parte dos professores. 

 Isto inclui métodos que permitem a gestão e avaliação da aprendizagem personalizada e colaborativa. 

 A proposta abrange toda a turma, em grupo e ao nível da aprendizagem individual através da 

automação, integração dentro dos ambientes de sala de aula, recolha e divulgação dos dados em tempo 

real/ feedback em qualquer lugar, a qualquer hora, além da sala de aula. 

 Providenciar uma plataforma para o software e serviços que suportam a personalização da 

aprendizagem no contexto de sala de aula, de forma a preparar-se a gestão de todo o sistema de 

dispositivos; conteúdos e dados de avaliação. 



  
 

 Desenvolver ferramentas, serviços e interfaces que adicionem valor à educação para o uso individual e 

em comunidade. 

Onde é que o cenário acontece? Descreva o ambiente em que este acontece. 

 Escola – no espaço da biblioteca escolar 

O que é que acontece no cenário existente? Que tipo de atividades estão as pessoas no cenário a fazer? Que 

tipo de interacções existem entre as pessoas do cenário? 

 Os estudantes tornam-se “Tutores da Tecnologia” e trabalham em conjunto com os professores e 

outros estudantes para integrarem a tecnologia de uma forma mais eficaz na escola. 

 Os professores e os alunos compartilham o seu tempo de desenvolvimento pessoal. 

Tecnologias 

 Computador com colunas de som; 

 Acesso à internet; 

 ActivBoard  para a colaboração;  

 ActivVote e ActivExpression para a avaliação em tempo real;  

 Tablet para a personalização; 

 Gestão e avaliação personalizada e colaborativa; 

 Toda a turma, aprendizagem em grupo ou individual; 

 Integração dentro do ambiente de sala de aula; 

 

 

Narrativa do Cenário 

 O Pedro é um aluno muito curioso da zona de Lisboa e desde pequenino que adora animais e quer ser 

veterinário, ele não sabe explicar porquê mas é aquilo que ele mais quer. 



  
 

Agora que finalmente já entrou para o 1º ano e vai aprender a ler e a escrever acha que já poderá identificar 

sempre os nomes dos animais e pode ser um veterinário no final da escola. De tão entusiasmado que ele estava, 

pediu à professora Rita para que uma das primeiras aulas de estudo do meio fossem sobre os animais e 

explicou-lhe que o seu maior sonho era ser veterinário e cuidar dos animais. A professora Rita aceitou o seu 

pedido, mas impôs uma condição ao Pedro, ele teria de ser o seu braço direito durante essa aula se quisesse vir 

a ser um bom veterinário. Claro que o Pedro não poderia estar mais entusiasmado achou que logo no 1º ano, 

conseguia dar os seus primeiros passos na sua grande paixão. 

A professora começou a pensar no que o Pedro lhe havia dito e não o queria desiludir. Assim sendo, sentiu que 

para falar de animais não bastava abrir um livro e apresentar imagens de animais para ajudar os seus alunos a 

compreenderem e associarem o nome do animal a uma imagem. Pensou ainda que seria interessante aproveitar 

este tema e ligar também as estações  do ano e perguntar aos alunos em que clima é que esses animais existiam, 

se seria quente ou frio e dai associarem à estação do ano ou ao seu habitat. Sabia que este tema apesar de 

interessar em particular ao Pedro também poderia interessar aos outros alunos, então decidiu que a melhor 

forma de o fazer era procurar a tecnologia que tinha à sua disposição e criar algo que fosse mais interativo para 

os seus alunos e como forma de complemento no final de uma parte mais teórica poderia levar os seus alunos 

ao Jardim Zoológico e ver em acção como é que tudo acontece com a ajuda de um especialista na área.  

Depois de pensar na sua estratégia, a professora Rita decidiu que haveria de criar diversos espaços na 

disposição do Laboratório de Aprendizagem para os alunos com metodologias diferentes e conseguirem 

corresponder às metas curriculares do 1º ano de Estudo do Meio.  

Como tal, optou por uma estratégia de trabalho sobretudo colaborativo e criativo que desenvolvesse nas 

crianças uma aprendizagem mas divertida. 

Em pleno século XXI, é importante fazer chegar a informação aos alunos de uma forma diferente e mais 

criativa. O uso da tecnologia poderá ser uma mais-valia para uma aplicação dos conteúdos curriculares em 

contexto educativo, como tal, criou-se um cenário de aprendizagem direccionado para as crianças do 1º ano de 

ensino na disciplina de Estudo do Meio com base no Plano Curricular relativamente ao tema dos Animais e a 

da Natureza. Este cenário pretende assim ajudar os alunos a: 

 Identificar cores, sons e animas; 



  
 

 Desenvolver a capacidade de associação das estações do ano e dos meses; 

 Fortalecer a capacidade de comunicação oral; 

 Desenvolver competências ao nível da utilização das TIC em contexto educativo 

Assim sendo, a professora, criou cinco estações e em cada uma delas apresentou a explicitação do que iria 

fazer: 

1. Sonhar 

Na estação “Sonhar” pretende-se que os alunos visionem um vídeo representativo das quatro estações do ano 

intitulado de “Panda e Os Caricas- As 4 Estações do Ano” de modo a ficarem com uma breve noção das 

principais características dessas estações e para refletirem sobre as suas férias e onde costumam ir. Depois de 

veres o video identifica em que estação do ano é que o panda se vai sentir mais divertido. 

 https://www.youtube.com/watch?v=d8psi5GVp74 ( Duração: 00.02.41) 

2. Explorar 

Já na estação do Explorar é importante as crianças ficarem a conhecer as quatro estações do ano e como tal, o 

professor deverá utilizar um flipchart intitulado de “As estações e meses do ano”. Nesta estação pretende-se 

que os alunos sejam capazes de desenvolver as seguintes atividades: 

 Corresponder a cada imagem a respectiva estação do ano; 

 Para cada imagem os alunos preenchem um balão com os meses das quatro estações; 

 

3. Jogar 

Nesta terceira estação, o Jogar, é considerada uma “estação” em que os alunos se encontram num espaço mais 

descontraído e podem realizar jogos relacionados sempre com o conteúdo que esta a ser estudado no cenário, 

neste caso, os animais. No mesmo cenário encontram-se integradas 2 atividade: 

 Atividade 1:  

 - Identificar animais pelo nome; 

 - Classificar os animais de acordo com o seu habitat; 

 - Usar as capacidades de audição para determinar onde os animais vivem; 

 Atividade 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=d8psi5GVp74


  
 

 - Diferenciar os animais domésticos dos selvagens; 

 - Associar imagem dos animais ao nome; 

 - Identificar animais mamíferos, herbívoros e carnívoros; 

 - Habitats dos animais; 

 - Revestimento do corpo; 

 - Forma como se deslocam; 

 

4. Criar 

Nesta atividade os alunos podem criar uma máscara de um animal à sua escolha utilizando material recicláveis 

ou cartolinas. A ideia é explorar a capacidade criativa das crianças, por exemplo, criar um animal diferente: ( 

ex: um leão com uma mistura de rã) 

No final desta atividade as crianças devem utilizar o tablet ou alguns recursos tecnológicos que permita tirar 

uma fotografia de cada aluno com a máscara. 

Nota: Procurar-se desenvolver nas crianças a sua parte mais criativa! 

5. Apresentar 

Na estação “Apresentar”, pretende-se que os alunos mostrem as máscaras criadas na estação anterior (Criar) e 

apresentem o “novo” animal de forma oral. Os alunos devem falar das principais características: 

• Do habitat 

• Se é animal de estimação ou selvagem 

• Falar em que estação do ano este poderá hibernar. 

 

Sendo este cenário direccionado para o 1º ano e visto que é uma fase introdutória das crianças na vida escolar 

(onde começam a dar os “primeiros passos” no mundo do ensino, pois começam a aprender a ler, a escrever e a 

fazer contas), é imprescindível usar uma metodologia simples e de fácil compreensão. 

 



 

Nome da Atividade: Vamos descobrir a Natureza! 

Atividades de 

Aprendizagem 

Sonhar 

(5 minutos) 

Explorar 

(15 minutos) 

Jogar 

(8 minutos) 

Criar 

(12 minutos) 

Apresentar 

(5 minutos) 

Duração (n.º de aulas, 

ind. duração de cada 

aula, tempo por aula) 

 

Uma aula de 45 minutos 

Objetivos  

(objetivos de 

aprendizagem, relação 

com o definido no 
currículo) 

• Identificar cores, sons, animas e cheiros da Natureza; 

• Desenvolver a capacidade de associação das estações do ano e dos meses; 

• Fortalecer a capacidade de comunicação oral; 

• Desenvolver competências ao nível da utilização das TIC em contexto educativo. 

Descrição de cada 

atividade de 

aprendizagem 

Esta primeira atividade é apenas 

para os alunos visionarem o vídeo 

e ficarem com uma noção básica 

das quatro estações do ano e 

refletirem sobre as suas férias. 

Atividade:  

 Panda e Os Caricas - As 4 

Estações 

https://www.youtube.com/watch?

v=d8psi5GVp74  

Depois: 

Perguntar aos alunos sobre as 

suas férias grandes e onde é que 

estavam? Qual era a estação do 

ano? 

Já na estação do Explorar é 

importante as crianças 

ficarem a conhecer as 

quatro estações do ano e 

como tal, o professor 

deverá utilizar um flipchart 

intitulado de “As estações 

e meses do ano”. Nesta 

atividade pretende-se que 

os alunos sejam capazes 

de: 

Corresponder a cada 

imagem a estação do ano; 

Para cada imagem os 

alunos preenchem um 

balão com os meses das 

quatro estações; 

Neste terceiro cenário, o 

Jogar, é considerada uma 

“estação” em que os 

alunos se encontram num 

espaço mais descontraído 

e podem realizar jogos 

relacionados sempre com 

o conteúdo que esta a ser 

estudado no cenário, 

neste caso, os animais. 

• Atividade 1:  

Identificar animais pelo 

nome; 

Classificar os animais de 

acordo com o seu 

habitat; 

Usar as capacidades de 

Nesta atividade os alunos 

podem criar uma máscara de 

um animal à sua escolha 

utilizando material 

recicláveis ou cartolinas. A 

ideia é explorar a capacidade 

criativa das crianças, por 

exemplo, criar um animal 

diferente: Um leão com uma 

mistura de rã. 

No final desta atividade as 
crianças devem utilizar o 

tablet ou alguns recursos 

tecnológicos que permita 

tirar uma fotografia de cada 

aluno com a máscara. 

 

Nota: Procurar desenvolver 

nas crianças a sua parte mais 

criativa! 

No Apresentar, 

pretende-se que os 

alunos mostrem as 

máscaras criadas 

na estação anterior 

(Criar) e 

apresentem o seu 

animal de forma 

oral. Os alunos 

devem falar das 

principais 
características: 

• Do habitat 

• Se é 

animal de 

estimação  

• Falar em 

que estação do ano 

este poderá 

hibernar. 

https://www.youtube.com/watch?v=d8psi5GVp74
https://www.youtube.com/watch?v=d8psi5GVp74


 

audição para determinar 

onde os animais vivem; 

• Atividade 2: 

Diferenciar os animais 

domésticos dos 

selvagens; 

Associar imagem dos 

animais ao nome; 

Identificar animais 

mamíferos, herbívoros e 

carnívoros; 

Habitats dos animais; 

Revestimento do corpo; 

Forma como se 

deslocam; 

Ambientes de 

aprendizagem 
(contextos físicos ou 

virtuais onde as 

aprendizagens têm 

lugar) 

 

-Biblioteca Escolar 

Tecnologias e 

ferramentas 

digitais 

(ferramenta, sofware, 

aplicação) 

-Youtube 

-Computador 

-Colunas 

 

-ActivInspire -ActivInspire -Tablet 

 

-Tablet 

Papéis  
(professor, alunos, 

• Alunos como investigadores   

• Professores – como mentores e facilitadores da aprendizagem com os estudantes 



 

outros parceiros) 

Colaboração 
(trabalho de 

equipa) 

 X  X X X 

Trabalho 

individual 

individualização e 

personalização 

 

 

X 

 

  

X 

   

 

X 

  

Reflexão  
(refletir sobre a 
aprendizagem e 
relatar a situação e o 
estado da atividade) 

 

 

X 

    

Avaliação  
(tipo de avaliação, 
instrumentos a 
mobilizar) 

No final da atividade, as crianças respondem sempre a um pequeno questionário no ActivInspire intitulado de Questionário aos alunos sobre a 

sessão, em que utilizam os Active Expressions (Anexo F) ou pedir ao aluno para colocar três questões ao colega do lado sobre o que aprenderam 

com base na utilização do ActivInspire. 

 

Referências: 

 Dias, M & Santos, S. (2010). Projeto Desafios de Estudo do Meio. Livro do Professor. 1º ano. Edições Educativas da Santillana-

Constância 

 Martins, M (2014). Animais 1ºano / 2º ano [flipchart]. Consultado dia 20 de Janeiro de 2016, em: 

http://www1.prometheanplanet.com/pt/server.php?show=ConResource.44546  

 Mendes, M (2014). Animais 1ºano / 2ºano [flipchart]. Consultado dia 20 de Janeiro de 2016, em: 

http://www1.prometheanplanet.com/pt/server.php?show=ConResource.44546   

http://www1.prometheanplanet.com/pt/server.php?show=ConResource.44546
http://www1.prometheanplanet.com/pt/server.php?show=ConResource.44546
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2º Ano: Língua Portuguesa 

Cenário de Aprendizagem de Língua Portuguesa: Os sinónimos, os antónimos, as sopas 

de letras e os textos lacunados 

Tendências 

 Colocar competências do século XXI em prática 

 Os professores tornam-se menos centrados no papel de instrutor direto e mais envolvidos em ajudar os 

alunos a aprender de forma autónoma e ao seu próprio ritmo (personalização) 

 Os estudantes gostam de ter mais liberdade e controlo sobre as suas atividades de aprendizagem e de 

ser mais ativos em contexto de sala de aula. 

 Fazer uso da mídia digital 

Quem é que está envolvido nos cenários existentes? Quais são as suas funções? 

 Alunos como investigadores   

 Professores – como mentores e facilitadores da aprendizagem com os estudantes 

Por que motivo os envolvidos no cenário existente decidiram mudar a sua prática? Qual é o objetivo central do 

cenário? 

Este cenário pretende promover nos alunos um desenvolvimento de competências específicas ligada não só à 

componente curricular mas também ao uso criativo das tecnologias do século XXI. Tendo por objetivo: 

 Providenciar um conjunto integrado e colaborativo de ferramentas educacionais que trabalhem em 

conjunto com o ambiente de turma, interações, conteúdos, atividades e tecnologia para melhorar a 

produtividade da aprendizagem dos estudantes e a produtividade do ensino por parte dos professores. 

 Isto inclui métodos que permitem a gestão e avaliação da aprendizagem personalizada e colaborativa. 

 A proposta abrange toda a turma, em grupo e ao nível da aprendizagem individual através da 

automação, integração dentro dos ambientes de sala de aula, recolha e divulgação dos dados em tempo 

real/ feedback em qualquer lugar, a qualquer hora, além da sala de aula. 

 Providenciar uma plataforma para o software e serviços que suportam a personalização da 



 

  

aprendizagem no contexto de sala de aula, de forma a preparar-se a gestão de todo o sistema de 

dispositivos; conteúdos e dados de avaliação. 

 Desenvolver ferramentas, serviços e interfaces que adicionem valor à educação para o uso individual e 

em comunidade. 

Onde é que o cenário acontece? Descreva o ambiente em que este acontece. 

 Escola – no espaço da biblioteca escolar 

O que é que acontece no cenário existente? Que tipo de atividades estão as pessoas no cenário a fazer? Que 

tipo de interacções existem entre as pessoas do cenário? 

 Os estudantes tornam-se “Tutores da Tecnologia” e trabalham em conjunto com os professores e 

outros estudantes para integrarem a tecnologia de uma forma mais eficaz na escola. 

 Os professores e os alunos compartilham o seu tempo de desenvolvimento pessoal. 

Tecnologias 

 Computador com colunas de som; 

 Acesso à internet; 

 Quadro Interativo para que os estudantes possam colaborar no desenvolver das atividades;  

 ActiVote e ActivExpression  que são ferramentas de sistema de votação do aluno que permitem obter 

e avaliar as respostas dos alunos em tempo real;  

 Tablets; 

 Gestão e avaliação personalizada e colaborativa; 

 Toda a turma, aprendizagem em grupo ou individual; 

 

Narrativa do Cenário 

“Olá, o meu nome é Sinónimo ou será Antónimo? Bolas, agora estou confuso! 



 

  

Bem, o que eu queria vos dizer é que sou um ajudante da Língua Portuguesa e hoje estou com dúvidas em 

algumas coisas da gramática do português e estou tramado se a Língua Portuguesa o descobre… é que se isso 

acontece… ai, nem quero pensar, mas acho que vou ficar de castigo.  

Podem ajudar-me? Se o fizerem eu prometo que vos ajudo a perceber como é que funciona isto dos sinónimos e 

dos antónimos, até porque vamos trabalhar todos juntos não é? E ainda vamos conseguir aprender outras coisas 

giras que eu sei que são os textos lacunados, é muito giro, vocês vão gostar e a Língua Portuguesa vai ficar 

contente e vai dar-nos boas notas nos testes. Parece-vos bem?” 

Em pleno século XXI, é importante fazer chegar a informação aos alunos de uma forma diferente e mais 

criativa do que acontecia no chamado ensino tradicional. O uso da tecnologia poderá ser uma mais-valia para 

uma aplicação dos conteúdos curriculares em contexto educativo, como tal, criou-se um cenário de 

aprendizagem direccionado para as crianças do 2º ano de ensino na disciplina de Estudo do Meio relativamente 

ao tema dos Sinónimos, Antónimos e textos lacunados. Este cenário consiste em: 

 Aprender a ordenar frases; 

 Consolidação dos conceitos de sinonimo e antónimo; 

 Reconstruir frases com as sílabas trocadas; 

 Decifrar textos lacunados. 

 Desenvolver competências ao nível da utilização das TIC em contexto educativo 

Sendo este cenário direccionado para o 2º ano e visto que é uma fase introdutória das crianças na vida escolar e 

quando começam a dar os “primeiros passos” no mundo do ensino onde começam por aprender a ler, a escrever 

e a fazer contas, é imprescindível usar uma metodologia simples e de fácil compreensão, um pouco diferente do 

que se costuma usar no 2º e no 3º ciclo em que já existe outro nível de maturidade.  

Neste cenário as crianças deverão trabalhar de forma individual e criativa e desenvolver as seguintes atividades 

em cada uma seguintes estações: 

1. Sonhar/Ler 

No Sonhar os estudantes devem pensar o que será que significa a palavra sinónimo e antónimo. O professor 

poderá ler um texto à sua escolha relativamente a esse tema. 



 

  

 

2. Explorar 

Neste segunda etapa, os alunos devem realizar as atividades relacionadas com os sinónimos, antónimos e sobre 

a separação de sílabas no flipchart intitulado de Sinónimos, Antónimos e separação de sílabas. 

Nestas atividades os alunos devem ser capazes de: 

 Diferenciar sinónimos de antónimos; 

 Aprender a separar as sílabas e ser capazes de soletrar as palavras. 

 

3. Jogar 

 No jogar, as crianças tem a possibilidade de responder a um conjunto de sopa de letras e de palavras 

cruzadas com o intuito de desenvolvera capacidade de raciocínio no flipchart intitulado de Sopa de 

Letras. 

4. Criar 

Na fase do criar, os estudantes individualmente devem criar um acróstico relacionado com a palavra 

BIBLIOTECA através do tablet e da utilização de uma tela branca, em que tenham a possibilidade de escrever 

“à mão”, podem também colorir o desenho e fazer ilustrações. 

5. Apresentar 

Neste última etapa, as crianças devem apresentar os acrósticos criados por cada um dos grupos. 



 

  

Nome da Atividade: Os sinónimos, os antónimos, as sopas de letras e os textos lacunados 

Atividades de 

Aprendizagem 

Sonhar 

(5 minutos) 

Explorar 

(15 minutos) 

Jogar 

(8 minutos) 

Criar 

(12 minutos) 

Apresentar 

(5 minutos) 

Duração (n.º de aulas, 

ind. duração de cada 

aula, tempo por aula) 

 

Uma aula de 45 minutos 

Objetivos  

(objetivos de 

aprendizagem, relação 

com o definido no 

currículo) 

• Aprender a ordenar frases; 

• Consolidação dos conceitos de sinonimo e antónimo; 

• Reconstruir frases com as sílabas trocadas; 

• Decifrar textos lacunados. 

• Desenvolver competências ao nível da utilização das TIC em contexto educativo. 

Descrição de cada 

atividade de 

aprendizagem 

No Sonhar os estudantes devem 

pensar o que será que significa a 

palavra sinónimo e antónimo. O 

professor poderá ler um texto à sua 

escolha relativamente a esse tema. 

Neste segunda etapa, os 

alunos devem realizar as 

atividades relacionadas 

com os sinónimos, 

antónimos e sobre a 

separação de sílabas no 

flipchart intitulado de 
Sinónimos, Antónimos e 

separação de sílabas. 

Nestas atividades os 

alunos devem ser capazes 

de: 

• Diferenciar 

sinónimos de antónimos; 

• Aprender a 

separar as sílabas e ser 

capazes de soletrar as 

palavras. 

 No jogar, as crianças 

tem a possibilidade de 

responder a um conjunto 

de sopa de letras e de 

palavras cruzadas com o 

intuito de desenvolvera 

capacidade de raciocínio 
no flipchart intitulado de 

Sopa de Letras. 

 

Na fase do criar, os 

estudantes individualmente 

devem criar um acróstico 

relacionado com a palavra 

BIBLIOTECA através do 

tablet e da utilização de uma 

tela branca, em que tenham a 
possibilidade de escrever “à 

mão”, podem também 

colorir o desenho e fazer 

ilustrações. 

 Neste última 

etapa, as crianças 

devem apresentar 

os acrósticos 

criados por cada 

um dos grupos. 

Ambientes de 

aprendizagem 
(contextos físicos ou 

virtuais onde as 

aprendizagens têm 

lugar) 

 
 

- Biblioteca Escolar 

 



 

  

Tecnologias e 

ferramentas 

digitais 

(ferramenta, sofware, 

aplicação) 

 -ActivBoard 

-ActivInspire 

-ActivBoard 

-ActivInspire 

-Tablet 

-Aplicação para tablet (se 

necessário) 

 

Papéis  

(professor, alunos, 

outros parceiros) 

• Alunos como investigadores   

• Professores – como mentores e facilitadores da aprendizagem com os estudantes 

Colaboração 
(trabalho de 
equipa) 

 X  X X 

Trabalho 

individual 
individualização e 
personalização 

 

 

X 

 

 

X 

   

Reflexão  
(refletir sobre a 
aprendizagem e 
relatar a situação e 
o estado da 
atividade) 

     

Avaliação  
(tipo de avaliação, 
instrumentos a 
mobilizar) 

No final da atividade, as crianças respondem sempre a um pequeno questionário no ActivInspire intitulado de Questionário aos alunos sobre a 

sessão, em que utilizam os Active Expressions (Anexo F) ou pedir ao aluno para colocar três questões ao colega do lado sobre o que aprenderam 

com base na utilização do ActivInspire. 

 

Referências: 

 Marques, M & Gomes, C (2011). Projeto Desafios de Língua Portuguesa do 2º ano. Editora Santilana Constância 

 Ministério da Educação e da Ciência (2013). Programa e Metas Curriculares Língua Portuguesa do Ensino Básico. 

 https://pixabay.com/pt  

https://pixabay.com/pt


 

  

2º Ano: Matemática 

Cenário de Aprendizagem de Matemática: Money, Money! 

Tendências 

 Colocar competências do século XXI em prática 

 Os professores tornam-se menos centrados no papel de instrutor direto e mais envolvidos em ajudar os 

alunos a aprender de forma autónoma e ao seu próprio ritmo (personalização) 

 Os estudantes gostam de ter mais liberdade e controlo sobre as suas atividades de aprendizagem e de 

ser mais ativos em contexto de sala de aula. 

 Fazer uso da mídia digital 

Quem é que está envolvido nos cenários existentes? Quais são as suas funções? 

 Alunos como investigadores   

 Professores – como mentores e facilitadores da aprendizagem com os estudantes 

Por que motivo os envolvidos no cenário existente decidiram mudar a sua prática? Qual é o objetivo central do 

cenário? 

Este cenário pretende promover nos alunos um desenvolvimento de competências específicas ligada não só à 

componente curricular mas também ao uso criativo das tecnologias do século XXI. Tendo por objetivo: 

 Providenciar um conjunto integrado e colaborativo de ferramentas educacionais que trabalhem em 

conjunto com o ambiente de turma, interações, conteúdos, atividades e tecnologia para melhorar a 

produtividade da aprendizagem dos estudantes e a produtividade de instrução do ensino por parte 

professores. 

 Isto inclui métodos que permitem a gestão e avaliação da aprendizagem personalizada e colaborativa. 

 A proposta abrange toda a turma, em grupo e ao nível da aprendizagem individual através da 

automação, integração dentro dos ambientes de sala de aula, recolha e divulgação dos dados em tempo 

real/ feedback em qualquer lugar, a qualquer hora, além da sala de aula. 

 Providenciar uma plataforma para o software e serviços que suportam a personalização da 

aprendizagem no contexto de sala de aula, de forma a preparar-se a gestão de todo o sistema de 



 

  

dispositivos; conteúdos e dados de avaliação. 

 Desenvolver ferramentas, serviços e interfaces que adicionem valor à educação para o uso individual e 

em comunidade. 

Quando é que o cenário existente acontece? 

 Projeto para ser feito na biblioteca escolar. 

O que é que acontece no cenário existente? Que tipo de atividades estão as pessoas no cenário a fazer? Que 

tipo de interacções existem entre as pessoas do cenário? 

 Os estudantes tornam-se “Tutores da Tecnologia” e trabalham em conjunto com os professores e 

outros estudantes para integrarem a tecnologia de uma forma mais eficaz na escola. 

 Os professores e os alunos compartilham o seu tempo de desenvolvimento pessoal. 

Tecnologias 

 Computador com colunas de som; 

 Acesso à internet; 

 Quadro Interativo para que os estudantes possam colaborar no desenvolver das atividades;  

 ActiVote e ActivExpression  que são ferramentas de sistema de votação do aluno que permitem obter 

e avaliar as respostas dos alunos em tempo real;  

 Tablets; 

 Gestão e avaliação personalizada e colaborativa; 

 Toda a turma, aprendizagem em grupo ou individual; 

 

Narrativa do Cenário 

Todos os dias utilizamos o euro para o nosso quotidiano, está sempre presente. A partir do 2º ano, as crianças 

depois de terem alguns conhecimentos básicos de matemática começam a aprender a fazer contas de somar, 

subtrair e mais tarde de dividir. No segundo ano fala-se do Euro e apresentam-se atividades práticas da noção 



 

  

do dinheiro.  

Com este cenário de aprendizagem, pretende-se que os alunos exerçam um papel mais ativo no domínio da 

transacção de dinheiro como se eles próprios realizassem “compras” de algo. O fato de se utilizarem exemplos 

mais práticos pode melhorar a percepção do dinheiro e não considerar que seja apenas mais uma “conta de 

matemática” mas algo necessário no dia-a-dia.  

Em pleno século XXI, é importante fazer chegar a informação aos alunos de uma forma diferente e mais 

criativa do que acontecia no chamado ensino tradicional. O uso da tecnologia poderá ser uma mais-valia para 

uma aplicação dos conteúdos curriculares em contexto educativo, como tal, criou-se um cenário de 

aprendizagem direccionado para as crianças do 2º ano de ensino na disciplina de Matemática relativamente ao 

tema dos Dinheiro. Este cenário consiste em: 

 Conhecer o Euro; 

 Sinais de maior, menor e igual usando o dinheiro; 

 Ordenar por ordem crescente e decrescente as notas e moedas; 

 Aprender a fazer contar notas e moedas; 

 Desenvolver competências ao nível da utilização das TIC em contexto educativo. 

Sendo este cenário direccionado para o 2º ano e visto que é uma fase introdutória das crianças na vida escolar e 

quando começam a dar os “primeiros passos” no mundo do ensino onde começam por aprender a ler, a escrever 

e a fazer contas, é imprescindível usar uma metodologia simples e de fácil compreensão, um pouco diferente do 

que se costuma usar no 2º e no 3º ciclo em que já existe outro nível de maturidade.  

Neste cenário as crianças deverão trabalhar de forma individual e criativa e desenvolver as seguintes atividades 

em cada uma seguintes estações: 

1. Sonhar 

Com a utilização dos tablets os alunos devem fazer uma breve pesquisa sobre imagens representativas do euro e 

questionarem-se para que realmente serve o dinheiro no nosso quotidiano. 

2. Explorar 

Nesta segunda atividade é necessário o apoio do professor ou formador para que sejam explicadas todas as 



 

  

regras básicas desse jogo.  

Aqui pretende-se que os alunos realizam uma atividade no flipchart intitulado de Monopólio ou o €uro que 

permite que os alunos sejam capazes de: 

 Fazer contas de somar e subtrair; 

 Contar o dinheiro; 

 Ter noção do valor dos objetos. 

Nesta etapa, pretende-se que as crianças tenham um momento lúdico e pedagógico ao mesmo tempo. Através 

da utilização de jogos no tablet permite as crianças ficarem familiarizadas com a necessidade da utilização do 

dinheiro. 

 

3. Jogar 

Nesta etapa, pretende-se que as crianças tenham um momento lúdico e pedagógico ao mesmo tempo. Através 

da utilização de jogos no tablet permite as crianças ficarem familiarizadas com a necessidade da utilização do 

dinheiro. 

 Europoly https://play.google.com/store/apps/details?id=donnaipe.europoly   

OU 

 Garfiel Dinner https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webprancer.google.GarfieldsDiner  

Nota: Caso opte por um jogo de dinheiro verifique se as aplicações foram devidamente descarregadas para o 

tablet. 

4. Criar 

No Criar, a ideia era desenvolver uma atividade prática de troca e venda de dinheiro em que os estudantes 

pudessem ser capazes de realizar uma troca e venda de objetos. Como tal, um grupo seleccionar um número de 

objetos do espaço da sala de aula e realizarem o papel de vendedores, como tal, devem escrever o valor desses 

mesmos objetos em papel. Depois outro grupo seria para os comprados, em que com um valor estipulado, por 

exemplo de 100/150 fossem às compras. Em último lugar, deverá ainda haver um grupo de alunos que 

represente o banco para verificar se as contas estão corretas. Seria interessante, inverterem-se todos os papéis 

https://play.google.com/store/apps/details?id=donnaipe.europoly
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webprancer.google.GarfieldsDiner


 

  

dos grupos para passarem por todas as etapas, desde vendedores, compradores e banqueiros. 

Nota: No final, depois de comprarem tudo deverão ser capazes de somar o valor total das suas compras e 

verificar se sobrou ainda algum dinheiro. 

5. Apresentar 

Aqui um aluno aleatoriamente deve contar o dinheiro da sua carteira e dizer aos colegas o que consegue 

comprar com o que têm e o que conseguiria comprar com esse valor.  

Com a criação deste tipo de atividades pretende-se que as crianças sejam capazes de corresponder aos objetivos 

apresentados no início da narrativa.  

 

 



  
 

  

Nome da Atividade: As Plantas 

Atividades de 

Aprendizagem 

Sonhar 

(5 minutos) 

Explorar 

(15 minutos) 

Jogar 

(8 minutos) 

Criar 

(12 minutos) 

Apresentar 

(5 minutos) 

Duração (n.º de aulas, 

ind. duração de cada 

aula, tempo por aula) 

 

Uma aula de 45 minutos 

Objetivos  

(objetivos de 

aprendizagem, 

relação com o 

definido no currículo) 

• Conhecer o Euro; 

• Sinais de maior, menor e igual usando o dinheiro; 

• Ordenar por ordem crescente e decrescente as notas e moedas; 

• Aprender a fazer contar notas e moedas; 

• Desenvolver competências ao nível da utilização das TIC em contexto educativo. 

Descrição de cada 

atividade de 

aprendizagem 

Com a utilização dos tablets os 

alunos devem fazer uma breve 

pesquisa sobre imagens 

representativas do euro e 

questionarem-se para que realmente 

serve o dinheiro no nosso 

quotidiano.  

Nesta segunda atividade é 

necessário o apoio do 

professor ou formador para 

que sejam explicadas todas 

as regras básicas desse 

jogo.  

Aqui pretende-se que os 

alunos realizam uma 

atividade no flipchart 

intitulado de Monopólio 

ou o €uro que permite que 
os alunos sejam capazes 

de: 

• Fazer contas de 

somar e subtrair; 

• Contar o dinheiro; 

• Ter noção do 

valor dos objetos. 

Nesta etapa, pretende-se 

que as crianças tenham um 

momento lúdico e 

pedagógico ao mesmo 

 Nesta etapa, pretende-se 

que as crianças tenham 

um momento lúdico e 

pedagógico ao mesmo 

tempo. Através da 

utilização de jogos no 

tablet permite as crianças 

ficarem familiarizadas 

com a necessidade da 

utilização do dinheiro. 

• Europoly 
https://play.google.com/s

tore/apps/details?id=don

naipe.europoly     

OU 

• Garfiel Dinner 

https://play.google.com/s

tore/apps/details?id=com

.webprancer.google.Garfi

eldsDiner    

 

Nota: Caso opte por um 

No Criar, a ideia era 

desenvolver uma atividade 

prática de troca e venda de 

dinheiro em que os 

estudantes pudessem ser 

capazes de realizar uma 

troca e venda de objetos. 

Como tal, um grupo 

seleccionar um número de 

objetos do espaço da sala de 

aula e realizarem o papel de 
vendedores, como tal, 

devem escrever o valor 

desses mesmos objetos em 

papel. Depois outro grupo 

seria para os comprados, em 

que com um valor 

estipulado, por exemplo de 

100/150 fossem às compras. 

Em último lugar, deverá 

ainda haver um grupo de 

alunos que represente o 

 Aqui um aluno 

aleatoriamente 

deve contar o 

dinheiro da sua 

carteira e dizer aos 

colegas o que 

consegue comprar 

com o que têm e o 

que conseguiria 

comprar com esse 

valor. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=donnaipe.europoly
https://play.google.com/store/apps/details?id=donnaipe.europoly
https://play.google.com/store/apps/details?id=donnaipe.europoly
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webprancer.google.GarfieldsDiner
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webprancer.google.GarfieldsDiner
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webprancer.google.GarfieldsDiner
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webprancer.google.GarfieldsDiner


  
 

  

tempo. Através da 

utilização de jogos no 

tablet permite as crianças 

ficarem familiarizadas com 

a necessidade da utilização 

do dinheiro. 

jogo de dinheiro 

verifique se as aplicações 

foram devidamente 

descarregadas para o 

tablet. 

 

banco para verificar se as 

contas estão corretas. Seria 

interessante, inverterem-se 

todos os papéis dos grupos 

para passarem por todas as 

etapas, desde vendedores, 

compradores e banqueiros. 

Nota: No final, depois de 

comprarem tudo deverão ser 

capazes de somar o valor 

total das suas compras e 
verificar se sobrou ainda 

algum dinheiro. 

Ambientes de 

aprendizagem 
(contextos físicos ou 

virtuais onde as 

aprendizagens têm 

lugar) 

 

 

- Biblioteca Escolar; 

 

Tecnologias e 

ferramentas 

digitais 

(ferramenta, sofware, 

aplicação) 

- Tablet -ActivBoard 

-ActivInspire 

-Tablets 

-Aplicações para tablet 

(se necessário) 

  

Papéis  
(professor, alunos, 

outros parceiros) 

• Alunos como investigadores 

• Professores – como mentores e facilitadores da aprendizagem com os estudantes 

Colaboração 
(trabalho de 
equipa) 

 X X X  

Trabalho 

individual 
individualização e 
personalização 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 



  
 

  

Reflexão  
(refletir sobre a 
aprendizagem e 
relatar a situação e 
o estado da 
atividade) 

 

 

X 

 

    

Avaliação  
(tipo de avaliação, 
instrumentos a 
mobilizar) 

No final da atividade, as crianças respondem sempre a um pequeno questionário no ActivInspire intitulado de Questionário aos alunos sobre a 

sessão, em que utilizam os Active Expressions (Anexo F) ou pedir ao aluno para colocar três questões ao colega do lado sobre o que aprenderam 

com base na utilização do ActivInspire. 

 

Referências: 

 Ministério da Educação e da Ciência (2013). Programa e Metas Curriculares Matemática do Ensino Básico. 

 Rodrigues, A & Azevedo, L (2007) Matemática 2. Ensino Básico. Pasta Mágica. Areal Editores. 

 Seabra, J (2013) Euro. [flipchart] Consultado dia 10 de Fevereiro de 2016, em: 

http://www1.prometheanplanet.com/pt/server.php?show=ConResource.40871   

 https://pixabay.com/pt  

 https://play.google.com/store/apps/details?id=donnaipe.europoly  

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webprancer.google.GarfieldsDiner  

http://www1.prometheanplanet.com/pt/server.php?show=ConResource.40871
https://pixabay.com/pt
https://play.google.com/store/apps/details?id=donnaipe.europoly
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webprancer.google.GarfieldsDiner


  
 

  

2º Ano: Estudo do Meio 

Cenário de Aprendizagem de Estudo do Meio: Prevenção Rodoviária 

Tendências 

 Colocar competências do século XXI em prática 

 Os professores tornam-se menos centrados no papel de instrutor direto e mais envolvidos em ajudar os 

alunos a aprender de forma autónoma e ao seu próprio ritmo (personalização) 

 Os estudantes gostam de ter mais liberdade e controlo sobre as suas atividades de aprendizagem e de 

ser mais ativos em contexto de sala de aula. 

 Fazer uso da mídia digital 

Quem é que está envolvido nos cenários existentes? Quais são as suas funções? 

 Alunos como investigadores   

 Professores – como mentores e facilitadores da aprendizagem com os estudantes 

Por que motivo os envolvidos no cenário existente decidiram mudar a sua prática? Qual é o objetivo central do 

cenário? 

Este cenário pretende promover nos alunos um desenvolvimento de competências específicas ligada não só à 

componente curricular mas também ao uso criativo das tecnologias do século XXI. Tendo por objetivo: 

 Providenciar um conjunto integrado e colaborativo de ferramentas educacionais que trabalhem em 

conjunto com o ambiente de turma, interações, conteúdos, atividades e tecnologia para melhorar a 

produtividade da aprendizagem dos estudantes e a produtividade de instrução do ensino por parte 

professores. 

 Isto inclui métodos que permitem a gestão e avaliação da aprendizagem personalizada e colaborativa. 

 A proposta abrange toda a turma, em grupo e ao nível da aprendizagem individual através da 

automação, integração dentro dos ambientes de sala de aula, recolha e divulgação dos dados em tempo 

real/ feedback em qualquer lugar, a qualquer hora, além da sala de aula. 

 Providenciar uma plataforma para o software e serviços que suportam a personalização da 

aprendizagem no contexto de sala de aula, de forma a preparar-se a gestão de todo o sistema de 



  
 

  

dispositivos; conteúdos e dados de avaliação. 

 Desenvolver ferramentas, serviços e interfaces que adicionem valor à educação para o uso individual e 

em comunidade. 

Quando é que o cenário existente acontece? 

 Projeto para ser feito na biblioteca escolar mas também nos arredores do espaço escolar. 

O que é que acontece no cenário existente? Que tipo de atividades estão as pessoas no cenário a fazer? Que 

tipo de interacções existem entre as pessoas do cenário? 

 Os estudantes tornam-se “Tutores da Tecnologia” e trabalham em conjunto com os professores e 

outros estudantes para integrarem a tecnologia de uma forma mais eficaz na escola. 

 Os professores e os alunos compartilham o seu tempo de desenvolvimento pessoal. 

Tecnologias 

 Computador com colunas de som; 

 Acesso à internet; 

 Quadro Interativo para que os estudantes possam colaborar no desenvolver das atividades;  

 ActiVote e ActivExpression  que são ferramentas de sistema de votação do aluno que permitem obter 

e avaliar as respostas dos alunos em tempo real;  

 Tablets; 

 Gestão e avaliação personalizada e colaborativa; 

 Toda a turma, aprendizagem em grupo ou individual; 

 

Narrativa do Cenário 

Enquanto professora, preocupo-me se os meus alunos chegam todos os dias à escola seguros e se eles percebem 

o que significam aqueles sinais todos que encontramos na rua que mudam de cor, eles sabem que serve para 

fazer um carro andar ou parar, mas será que sabem o seu verdadeiro significado que é manter os peões e os 



  
 

  

condutores em segurança? Hoje irei começar a aula de uma forma diferente, com perguntas que os façam 

pensar sobre o que acontece no nosso quotidiano, e irá ser qualquer coisa como:  

“Todos os dias não reparas que existem sinais de trânsito na rua? Já pensaste para que estes servem? E o que 

são aqueles senhores de farda que os teus pais chamam de polícias? Já pensaste que eles existem como uma 

forma de segurança? 

Nos aqui na escola, também queremos perceber a importância da prevenção rodoviária e como tal, gostaríamos 

de perceber primeiro que meios de transporte podemos usar e quais usamos diariamente quando vamos para a 

escola e se ao longo do caminho esses sinais de trânsito como os semáforos ajudam-nos a chegar mais seguros 

onde estamos agora. 

Aqui na escola, todos podemos ser verdadeiros agentes dos sinais de trânsito, o que acham? Seria divertido 

percebermos o que podemos fazer para ajudarmos a nossa família e amigos a andarem seguros.  

Eu vou ajudar-vos a perceber como podemos fazer esta prevenção e iremos também para fora da escola para 

procurarmos que sinais existem e para o que estes servem, o que acham? 

Parece-me que vamos nos conseguir divertir de uma forma segura hoje e amanhã já podemos ajudar quem nos 

quisermos!” 

Depois de explicar aos meus alunos o que se pretende nesta sessão e com base numa ideia de aprendizagem 

enriquecedora decidi optar por uma metodologia diferente, pois os alunos estão sempre a aprender e isso têm de 

passar a ser valorizado, as suas experiências também devem ser tidas em conta para que seja mais fácil para 

eles aprenderem. Como tal neste cenário as crianças deverão trabalhar de forma individual e criativa e 

desenvolver as seguintes atividades em cada uma das seguintes estações: 

1. Sonhar 

No Sonhar pretende-se que os alunos visionem um vídeo representativo dos cuidados a ter relativamente à 

prevenção rodoviária intitulado de “Segura-te”: 

 https://www.youtube.com/watch?v=9ME3Jkk8EkQ( Duração: 00:11:48) 

No final identificarem alguns exemplos do seu quotidiano onde isso acontece. 

https://www.youtube.com/watch?v=9ME3Jkk8EkQ


  
 

  

2. Explorar 

No Explorar, os estudantes devem procurar em pares nos arredores da escola que tipo de sinais conseguem 

encontram, como forma de registar o que vão localizando deverão levar os tablets zona em redor da sua escola 

para depois refletirem em conjunto com os restantes colegas para perceberem o porquê daqueles sinais e se 

estão bem sinalizados. 

Nota: Esta atividade deverá ser feita com o auxílio do professor/ formador ou de auxiliares de educação. 

3. Jogar 

Neste terceiro cenário, o Jogar, é considerada uma “estação” em que os alunos se encontram num espaço mais 

descontraído e podem responder a umas questões de um flipchart o conteúdo que está a ser estudado no 

cenário, neste caso, a prevenção rodoviária. Nesta atividade os alunos devem ser capazes de: 

• Reconhecer os diferentes meios de transporte 

• Hábitos de vida saudáveis 

• Diferenciação de sinais de trânsito 

• Regras de segurança na estrada 

No caso de ainda sobrar algum tempo, as crianças poderão jogar o seguinte jogo: 

http://brunofernandesfichas.com/index.php/3o-ano/jogos.html  

4. Criar 

Aqui, as crianças devem continuar a trabalhar com o mesmo par e escrever uma regra de prevenção rodoviária 

para depois apresentar no cenário seguinte. 

Nota: Verifique se não existe sinais repetidos. 

5. Apresentar 

Nesta última etapa, através de mímica pretende-se que os estudantes exemplifiquem como é que no cenário 

anterior, por exemplo a regra de prevenção rodoviária funciona.  

Os alunos que estão a tentar adivinhar a regra devem fazer perguntas objetivas e os apresentadores apenas 

devem dizer Sim ou Não. 

http://brunofernandesfichas.com/index.php/3o-ano/jogos.html


  
 

  

Em pleno século XXI, é importante fazer chegar a informação aos alunos de uma forma diferente e mais 

criativa do que acontecia no chamado ensino tradicional. O uso da tecnologia poderá ser uma mais-valia para 

uma aplicação dos conteúdos curriculares em contexto educativo, como tal, criou-se um cenário de 

aprendizagem direccionado para as crianças do 2º ano de ensino na disciplina de Estudo do Meio relativamente 

ao tema da Prevenção Rodoviária. Este cenário consiste em: 

 Identificar os diferentes meios de transporte; 

 Compreender os diferentes sinais de trânsito; 

 Localizar no espaço em relação a um ponto de referência; 

 Desenvolver competências ao nível da utilização das TIC em contexto educativo 

Sendo este cenário direccionado para o 2º ano e visto que é uma fase introdutória das crianças na vida escolar e 

quando começam a dar os “primeiros passos” no mundo do ensino onde começam por aprender a ler, a escrever 

e a fazer contas, é imprescindível usar uma metodologia simples e de fácil compreensão, um pouco diferente do 

que se costuma usar no 2º e no 3º ciclo em que já existe outro nível de maturidade. É muito importante as 

crianças no 1º ano começarem a ter algumas noções de prevenção rodoviária e cuidados com o seu corpo para 

evitar acidentes como saber quando atravessar uma passadeira e os cuidados com as diferentes cores de 

semáforo. 

Com a criação deste tipo de atividades pretende-se que as crianças sejam capazes de corresponder aos objetivos 

apresentados no início da narrativa.  

 

 



  
 

  

Nome da Atividade: Prevenção Rodoviária 

Atividades de 

Aprendizagem 

Sonhar 

(5 minutos) 

Explorar 

(15 minutos) 

Jogar 

(8 minutos) 

Criar 

(12 minutos) 

Apresentar 

(5 minutos) 

Duração (n.º de aulas, 

ind. duração de cada 

aula, tempo por aula) 

 

Uma aula de 45 minutos 

Objetivos  

(objetivos de 

aprendizagem, relação 

com o definido no 
currículo) 

• Identificar os diferentes meios de transporte; 

• Compreender os diferentes sinais de trânsito; 

• Localizar no espaço em relação a um ponto de referência; 

• Desenvolver competências ao nível da utilização das TIC em contexto educativo. 

Descrição de cada 
atividade de 

aprendizagem 

No Sonhar pretende-se que os 
alunos visionem um vídeo 

representativo dos cuidados a ter 

relativamente à prevenção 

rodoviária intitulado de “Segura-

te”: 

•

 https://www.youtube.co

m/watch?v=9ME3Jkk8EkQ 

(11min48seg) 

 

No final devem ser capazes de 
identificar alguns exemplos do 

seu quotidiano onde isso 

acontece. 

No Explorar, os estudantes 
devem procurar em pares 

nos arredores da escola 

que tipo de sinais 

conseguem encontram, 

como forma de registar o 

que vão localizando 

deverão levar os tablets 

zona em redor da sua 

escola para depois 

refletirem em conjunto 

com os restantes colegas 
para perceberem o porquê 

daqueles sinais e se estão 

bem sinalizados. 

 

Nota: Esta atividade 

deverá ser feita com o 

auxílio do professor/ 

formador ou de auxiliares 

de educação. 

Neste terceiro cenário, o 
Jogar, é considerada uma 

“estação” em que os 

alunos se encontram num 

espaço mais descontraído 

e podem responder a 

umas questões de um 

flipchart o conteúdo que 

está a ser estudado no 

cenário, neste caso, a 

prevenção rodoviária. 

Nesta atividade os alunos 
devem ser capazes de: 

• Reconhecer os 

diferentes meios de 

transporte 

• Hábitos de vida 

saudáveis 

• Diferenciação 

de sinais de trânsito 

• Regras de 

segurança na estrada 

No caso de ainda sobrar 

Aqui, as crianças devem 
continuar a trabalhar com o 

mesmo par e escrever uma 

regra de prevenção 

rodoviária para depois 

apresentar no cenário 

seguinte. 

Nota: Verifique se não existe 

sinais repetidos.  

Nesta última etapa, 
através de mímica 

pretende-se que os 

estudantes 

exemplifiquem 

como é que no 

cenário anterior, 

por exemplo a 

regra de prevenção 

rodoviária 

funciona.  

Os alunos que 
estão a tentar 

adivinhar a regra 

devem fazer 

perguntas objetivas 

e os apresentadores 

apenas devem 

dizer Sim ou Não.  

https://www.youtube.com/watch?v=9ME3Jkk8EkQ
https://www.youtube.com/watch?v=9ME3Jkk8EkQ


  
 

  

algum tempo, as crianças 

poderão jogar o seguinte 

jogo: 

http://brunofernandesfich

as.com/index.php/3o-

ano/jogos.html  

Ambientes de 

aprendizagem 
(contextos físicos ou 

virtuais onde as 

aprendizagens têm 

lugar) 

 

 

- Biblioteca Escolar; 

- Espaço exterior da escola; 

Tecnologias e 

ferramentas 

digitais 

(ferramenta, sofware, 

aplicação) 

-Youtube 
-Computador 

-Colunas 

 

-Tablet -Tablet 
-Jogos online 

-Tablet 
- Quadro Branco (instalar 

aplicação) 

https://play.google.com/store

/apps/details?id=com.menue

ph.apps.utility.whiteboard&

hl=pt_BR  

-Tablet 
-Câmara de filmar 

/stop motion 

Papéis  
(professor, alunos, 

outros parceiros) 

• Alunos como investigadores   

• Professores – como mentores e facilitadores da aprendizagem com os estudantes 

Colaboração 
(trabalho de equipa) 

X  

X 

X X X 

Trabalho 

individual 
individualização e 
personalização 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

Reflexão  
(refletir sobre a 
aprendizagem e 
relatar a situação e o 
estado da atividade) 

 
 

X 

    

Avaliação  
(tipo de avaliação, 
instrumentos a 

No final da atividade, as crianças respondem sempre a um pequeno questionário no ActivInspire intitulado de Questionário aos alunos sobre a 

sessão, em que utilizam os Active Expressions (Anexo F) ou pedir ao aluno para colocar três questões ao colega do lado sobre o que aprenderam 

com base na utilização do ActivInspire. 

http://brunofernandesfichas.com/index.php/3o-ano/jogos.html
http://brunofernandesfichas.com/index.php/3o-ano/jogos.html
http://brunofernandesfichas.com/index.php/3o-ano/jogos.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.menueph.apps.utility.whiteboard&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.menueph.apps.utility.whiteboard&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.menueph.apps.utility.whiteboard&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.menueph.apps.utility.whiteboard&hl=pt_BR


  
 

  

mobilizar) 

 

Referências: 

 Conceição, M (2007). Segurança Rodoviária [flipchart]. Consultado dia 2 de Fevereiro de 2016, em: 

http://www1.prometheanplanet.com/pt/server.php?show=ConResource.22990Dias, M & Santos, S. (2010). Projeto Desafios de Estudo do 

Meio. Livro do Professor. 1º ano. Edições Educativas da Santillana-Constância 

 Ministério da Educação e da Ciência (2013). Programa e Metas Curriculares Estudo do Meio do Ensino Básico. 

 Youtube (2013). Segura-te [vídeo]. Consultado dia 2 de Fevereiro de 2016, em: https://www.youtube.com/watch?v=9ME3Jkk8EkQ   

 https://pixabay.com/pt  

 http://www.ensinobasico.com/1o-ciclo/estudo-do-meio-2o-ano  

http://www1.prometheanplanet.com/pt/server.php?show=ConResource.22990
https://www.youtube.com/watch?v=9ME3Jkk8EkQ
https://pixabay.com/pt
http://www.ensinobasico.com/1o-ciclo/estudo-do-meio-2o-ano


 

  

3º Ano: Língua Portuguesa 

Cenário de Aprendizagem de Língua Portuguesa: Histórias aos quadradrinhos  

Tendências 

 Colocar competências do século XXI em prática 

 Os professores tornam-se menos centrados no papel de instrutor direto e mais envolvidos em ajudar os 

alunos a aprender de forma autónoma e ao seu próprio ritmo (personalização) 

 Os estudantes gostam de ter mais liberdade e controlo sobre as suas atividades de aprendizagem e de 

ser mais ativos em contexto de sala de aula. 

 Fazer uso da mídia digital 

Quem é que está envolvido nos cenários existentes? Quais são as suas funções? 

 Alunos como investigadores   

 Professores – como mentores e facilitadores da aprendizagem com os estudantes 

Por que motivo os envolvidos no cenário existente decidiram mudar a sua prática? Qual é o objetivo central do 

cenário? 

Este cenário pretende promover nos alunos um desenvolvimento de competências específicas ligada não só à 

componente curricular mas também ao uso criativo das tecnologias do século XXI. Tendo por objetivo: 

 Providenciar um conjunto integrado e colaborativo de ferramentas educacionais que trabalhem em 

conjunto com o ambiente de turma, interações, conteúdos, atividades e tecnologia para melhorar a 

produtividade da aprendizagem dos estudantes e a produtividade de instrução do ensino por parte dos 

professores. 

 Isto inclui métodos que permitem a gestão e avaliação da aprendizagem personalizada e colaborativa. 

 A proposta abrange toda a turma, em grupo e ao nível da aprendizagem individual através da 

automação, integração dentro dos ambientes de sala de aula, recolha e divulgação dos dados em tempo 

real/ feedback em qualquer lugar, a qualquer hora, além da sala de aula. 

 Providenciar uma plataforma para o software e serviços que suportam a personalização da 



 

  

aprendizagem no contexto de sala de aula, de forma a preparar-se a gestão de todo o sistema de 

dispositivos; conteúdos e dados de avaliação. 

 Desenvolver ferramentas, serviços e interfaces que adicionem valor à educação para o uso individual e 

em comunidade. 

Quando é que o cenário existente acontece? 

 Projeto para ser feito na biblioteca escolar. 

O que é que acontece no cenário existente? Que tipo de atividades estão as pessoas no cenário a fazer? Que 

tipo de interacções existem entre as pessoas do cenário? 

 Os estudantes tornam-se “Tutores da Tecnologia” e trabalham em conjunto com os professores e 

outros estudantes para integrarem a tecnologia de uma forma mais eficaz na escola. 

 Os professores e os alunos compartilham o seu tempo de desenvolvimento pessoal. 

Tecnologias 

 Computador com colunas de som; 

 Acesso à internet; 

 Quadro Interativo para que os estudantes possam colaborar no desenvolver das atividades;  

 ActiVote e ActivExpression  que são ferramentas de sistema de votação do aluno que permitem obter 

e avaliar as respostas dos alunos em tempo real;  

 Tablets; 

 Gestão e avaliação personalizada e colaborativa; 

 Toda a turma, aprendizagem em grupo ou individual; 



 

  

Narrativa do Cenário 

“O que serão histórias aos quadradrinhos? Será que são objetos com histórias? Ou será que são histórias com 

objetos? 

Com a tua criatividade, podemos construir coisas muito giras e diferentes e também ouvir e partilhar ideias com 

os nossos amigos!  

Hoje, eu gostava que construíssemos essas histórias com imagens, o que te parece? Ao mesmo tempo que 

estamos a construi-las somos capazes de trabalhar em conjunto com os nossos amigos, acho que não podia 

existir nada mais divertido e sabes que mais? Isto é uma aula de Língua Portuguesa diferente, em que tu podes 

imaginar e criar algo.” 

Em pleno século XXI, é importante fazer chegar a informação aos alunos de uma forma diferente e mais 

criativa do que acontecia no chamado ensino tradicional. O uso da tecnologia poderá ser uma mais-valia para 

uma aplicação dos conteúdos curriculares em contexto educativo, como tal, criou-se um cenário de 

aprendizagem direccionado para as crianças do 3º ano de ensino na disciplina de Língua Portuguesa 

relativamente ao tema dos Expressão Oral. Este cenário consiste em: 

 Desenvolver a criatividade; 

 Fortalecer a capacidade de comunicação oral; 

 Alargamento do vocabulário; 

 Desenvolver competências ao nível da utilização das TIC em contexto educativo. 

Sendo este cenário direccionado para o 3º ano e visto que é uma fase introdutória das crianças na vida escolar e 

quando começam a dar os “primeiros passos” no mundo do ensino onde começam por aprender a ler, a escrever 

e a fazer contas, é imprescindível usar uma metodologia simples e de fácil compreensão, um pouco diferente do 

que se costuma usar no 2º e no 3º ciclo em que já existe outro nível de maturidade.  

Neste cenário as crianças deverão trabalhar de forma individual e criativa e desenvolver as seguintes atividades 

em cada uma seguintes estações: 

1. Sonhar 

Este primeira “estação” do cenário de aprendizagem consiste em despertar a criatividade dos alunos para 



 

  

pensarem num jogo/desporto.  

Neste cenário não existe necessidade das crianças estarem divididas por estações, o fator-chave prende-se com 

o trabalho em equipa e a necessidade de construírem atividades diferentes é imprescindível, neste caso, todos 

estão na estação Sonhar mas divididas em grupos.  

2. Explorar 

Nesta segunda etapa, os alunos devem escrever num papel o nome do jogo que pensarão sem os outros colegas 

saberem e guardar esse papel: 

 Alunos percorrem a sala e vão colocando questões uns aos outros sobre o seu desporto sem nunca dizer o 

nome, têm de adivinhar! Não se podem dar pistas, apenas dizer Sim ou Não.  

Nota: É importante que os alunos desenvolvam as competências de comunicar e o que pretendem saber 

relativamente ao jogo. 

O primeiro aluno a adivinhar todos os jogos têm a oportunidade de no cenário seguinte escolher primeiro a sua 

equipa. 

3. Jogar e 4. Criar 

O Jogar e o Criar nesta atividade encontram-se ligados, sendo que o professor deverá abrir o flipchart intitulado 

de Histórias aos quadradinhos e seguir os passos apresentados. 

O professor pensa em dois ou três jogos diferentes e apresenta-os aos alunos, em seguinte os estudantes devem 

organizar-se por grupos e através do site Tondoo (http://www.toondoo.com/) para criar uma história aos 

quadradrinhos e por último gravar a história de uma forma criativa, usando os materiais à disposição. 

Nota: o professor deverá ter conta criada no Tondoo e ir ajudando os alunos a fazer a atividade porque o site 

encontra-se em inglês. Também podem ser usados outros websites diferentes que o professor ache mais 

simples. 

5. Apresentar 

Com base nas atividades criadas anteriormente no Jogar e Criar, as crianças devem ser capazes de apresentar o 

http://www.toondoo.com/


 

  

 

 

que foi produzir nas estações anteriores.  

No final de cada apresentação, os alunos devem responder às questões colocadas no flipchart sobre a 

apresentação de cada grupo usando os Active Expressions. 



  
 

  

Nome da Atividade: Histórias aos quadradinhos 

Atividades de 

Aprendizagem 

Sonhar 

(5 minutos) 

Explorar 

(15 minutos) 

Jogar 

e 

Criar 
(20 minutos) 

Apresentar 

(5 minutos) 

Duração (n.º de aulas, 

ind. duração de cada 

aula, tempo por aula) 

 

Uma aula de 45 minutos 

Objetivos  

(objetivos de 

aprendizagem, relação 

com o definido no 

currículo) 

• Desenvolver a criatividade; 

• Fortalecer a capacidade de comunicação oral; 

• Alargamento do vocabulário; 

• Desenvolver competências ao nível da utilização das TIC em contexto educativo. 

Descrição de cada 

atividade de 

aprendizagem 

Este primeira “estação” do 

cenário de aprendizagem consiste 

em despertar a criatividade dos 

alunos para pensarem num 
jogo/desporto.  

Neste cenário não existe 

necessidade das crianças estarem 

divididas por estações, o fator-

chave prende-se com o trabalho 

em equipa e a necessidade de 

construírem atividades diferentes 

é imprescindível, neste caso, 

todos estão na estação Sonhar 

mas divididos em grupos. 

Nesta segunda etapa, os 

alunos devem escrever 

num papel o nome do jogo 

que pensarão sem os 
outros colegas saberem e 

guardar esse papel: 

 Alunos percorrem a sala e 

vão colocando questões 

uns aos outros sobre o seu 

desporto sem nunca dizer o 

nome, têm de adivinhar! 

Não se podem dar pistas, 

apenas dizer Sim ou Não.  

Nota: É importante que os 

alunos desenvolvam as 

competências de 
comunicar e o que 

pretendem saber 

relativamente ao jogo. 

O primeiro aluno a 

adivinhar todos os jogos 

 O Jogar e o Criar nesta atividade encontram-se ligados, 

sendo que o professor deverá abrir o flipchart intitulado 

de Histórias aos quadradinhos e seguir os passos 

apresentados. 
O professor pensa em dois ou três jogos diferentes e 

apresenta-os aos alunos, em seguinte os estudantes 

devem organizar-se por grupos e através do site Tondoo 

(http://www.toondoo.com/ ) para criar uma história aos 

quadradinhos e por último gravar a história de uma 

forma criativa, usando os materiais à disposição. 

Nota: o professor deverá ter conta criada no Tondoo e ir 

ajudando os alunos a fazer a atividade porque o site 

encontra-se em inglês. Também podem ser usados outros 

websites diferentes que o professor ache mais simples. 

 

 Com base nas 

atividades criadas 

anteriormente no 

Jogar e Criar, as 
crianças devem ser 

capazes de 

apresentar o que 

foi produzir nas 

estações anteriores.  

No final de cada 

apresentação, os 

alunos devem 

responder às 

questões colocadas 

no flipchart sobre a 

apresentação de 
cada grupo usando 

os Active 

Expressions. 

http://www.toondoo.com/


  
 

  

têm a oportunidade de no 

cenário seguinte escolher 

primeiro a sua equipa.  

Ambientes de 

aprendizagem 
(contextos físicos ou 

virtuais onde as 

aprendizagens têm 

lugar) 

 

 

- Biblioteca Escolar 

 

Tecnologias e 

ferramentas 

digitais 

(ferramenta, sofware, 

aplicação) 

  -ActivBoard 

-ActivInspire 

-Tablet 

-Tondoo 

-Tablet pra filmar 

-Active 

Expressions 

 

Papéis  
(professor, alunos, 

outros parceiros) 

• Alunos como investigadores   

• Professores – como mentores e facilitadores da aprendizagem com os estudantes 

Colaboração 
(trabalho de equipa) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

Trabalho 

individual 
individualização e 
personalização 

  

X 

  

Reflexão  
(refletir sobre a 
aprendizagem e 
relatar a situação e o 
estado da atividade) 

 

 

X 

   

Avaliação  
(tipo de avaliação, 
instrumentos a 
mobilizar) 

No final da atividade, as crianças respondem sempre a um pequeno questionário no ActivInspire intitulado de Questionário aos alunos sobre a 

sessão, em que utilizam os Active Expressions (Anexo F) ou pedir ao aluno para colocar três questões ao colega do lado sobre o que aprenderam 

com base na utilização do ActivInspire. 
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3º Ano: Matemática 

Cenário de Aprendizagem de Matemática: Os Romanos e os números 

Tendências 

 Colocar competências do século XXI em prática 

 Os professores tornam-se menos centrados no papel de instrutor direto e mais envolvidos em ajudar os 

alunos a aprender de forma autónoma e ao seu próprio ritmo (personalização) 

 Os estudantes gostam de ter mais liberdade e controlo sobre as suas atividades de aprendizagem e de 

ser mais ativos em contexto de sala de aula. 

 Fazer uso da mídia digital 

Quem é que está envolvido nos cenários existentes? Quais são as suas funções? 

 Alunos como investigadores   

 Professores – como mentores e facilitadores da aprendizagem com os estudantes 

Por que motivo os envolvidos no cenário existente decidiram mudar a sua prática? Qual é o objetivo central do 

cenário? 

Este cenário pretende promover nos alunos um desenvolvimento de competências específicas ligada não só à 

componente curricular mas também ao uso criativo das tecnologias do século XXI. Tendo por objetivo: 

 Providenciar um conjunto integrado e colaborativo de ferramentas educacionais que trabalhem em 

conjunto com o ambiente de turma, interações, conteúdos, atividades e tecnologia para melhorar a 

produtividade da aprendizagem dos estudantes e a produtividade de instrução do ensino por parte dos 

professores. 

 Isto inclui métodos que permitem a gestão e avaliação da aprendizagem personalizada e colaborativa. 

 A proposta abrange toda a turma, em grupo e ao nível da aprendizagem individual através da 

automação, integração dentro dos ambientes de sala de aula, recolha e divulgação dos dados em tempo 

real/ feedback em qualquer lugar, a qualquer hora, além da sala de aula. 

 Providenciar uma plataforma para o software e serviços que suportam a personalização da 

aprendizagem no contexto de sala de aula, de forma a preparar-se a gestão de todo o sistema de 



  
 

  

dispositivos; conteúdos e dados de avaliação. 

 Desenvolver ferramentas, serviços e interfaces que adicionem valor à educação para o uso individual e 

em comunidade. 

Onde é que o cenário acontece? Descreva o ambiente em que este acontece. 

 Escola – no espaço da biblioteca escolar 

O que é que acontece no cenário existente? Que tipo de atividades estão as pessoas no cenário a fazer? Que 

tipo de interacções existem entre as pessoas do cenário? 

 Os estudantes tornam-se “Tutores da Tecnologia” e trabalham em conjunto com os professores e 

outros estudantes para integrarem a tecnologia de uma forma mais eficaz na escola. 

 Os professores e os alunos compartilham o seu tempo de desenvolvimento pessoal. 

Tecnologias 

 Computador com colunas de som; 

 Acesso à internet; 

 Quadro Interativo para que os estudantes possam colaborar no desenvolver das atividades;  

 ActiVote e ActivExpression  que são ferramentas de sistema de votação do aluno que permitem obter 

e avaliar as respostas dos alunos em tempo real;  

 Tablets; 

 Gestão e avaliação personalizada e colaborativa; 

Toda a turma, aprendizagem em grupo ou individual; 

 

Narrativa do Cenário 

“O meu nome é Romano, sabes o que é isso? Quer dizer que nasci em Itália, é verdade. Mas também fui um 

dos inventores de muita coisa que nos conhecemos e uma delas é chamada de Numeração Romana. Hoje vou 

estar a ajudar-te nesta aprendizagem porque sei que não é assim tão simples, mas usamos muito este tipo de 



  
 

  

numeração quando queremos falar de fatos históricos e tenho a certeza que tu és muito curioso.  

Acho que vai ser giro aprender números de uma forma diferente e aplica-los em história!” 

Em pleno século XXI, é importante fazer chegar a informação aos alunos de uma forma diferente e mais 

criativa do que acontecia no chamado ensino tradicional. O uso da tecnologia poderá ser uma mais-valia para 

uma aplicação dos conteúdos curriculares em contexto educativo, como tal, criou-se um cenário de 

aprendizagem direccionado para as crianças do 3º ano de ensino na disciplina de Estudo do Meio relativamente 

ao tema dos Numeração Romana. Este cenário consiste em: 

 Identificar e saber distinguir a numeração romana até 2000 (MM) 

 Aprender as horas usando o sistema de numeração romana. 

 Desenvolver competências ao nível da utilização das TIC em contexto educativo 

Sendo este cenário direccionado para o 3º ano e visto que é uma fase introdutória das crianças na vida escolar e 

quando começam a dar os “primeiros passos” no mundo do ensino onde começam por aprender a ler, a escrever 

e a fazer contas, é imprescindível usar uma metodologia simples e de fácil compreensão, um pouco diferente do 

que se costuma usar no 2º e no 3º ciclo em que já existe outro nível de maturidade.  

Neste cenário as crianças deverão trabalhar de forma individual e criativa e desenvolver as seguintes atividades 

em cada uma seguintes estações: 

1. Sonhar 

Nesta primeira etapa, as crianças visionam o vídeo Era uma vez… o Homem, Episódio 7 “A Paz Romana”. 

 https://www.youtube.com/watch?v=syrb9OoMas8  (Duração: 00:26:00) 

Pretende-se que os alunos fiquem com uma ideia do que era o Império Romana para depois passarem a 

realização das atividades relacionadas com a numeração romana. 

 

2. Explorar 

No Explorar pretende-se que seja utilizado o flipchart com o nome de Numeração Romana, em que o professor/ 

formador deverá estar presente para apresentar os conteúdos e a informação básica relativamente à numeração 

https://www.youtube.com/watch?v=syrb9OoMas8


  
 

  

romana: 

 Breve apresentação histórica da cidade de Roma e de alguns monumentos históricos representativos 

do país; 

 Aprender a numeração romana até 2000; 

 Aprender as horas; 

 Aprender a fazer contas com os resultados em numeração romana; 

 

3. Jogar 

Neste terceiro cenário, os alunos devem jogar um jogo sobre a numeração romana, na primeira atividade poderá 

ser individualmente, mas na segunda atividade pretende-se que trabalhem em pares de forma a darem feedback 

aos colegas relativamente às respostas erradas.  

 Atividade 1:  

 http://www.ribatejo.com/hp/passatempos/mostra_actividade.asp?cod_passa=455 ; 

 Atividade 2: 

 http://nautilus.fis.uc.pt/mn/romana/romana.swf  

 

4. Criar 

Nesta atividade os alunos podem criar um número a partir de 1 através da utilização de os objetos da lego. 

Como forma de ser mais criativos, os alunos podem utilizar objetos do espaço para criar números através de 

opções diferentes. Ex: um número com lego e outro com um conjunto de livros.  

5.  Apresentar 

Aqui os alunos mostram os números, para tal devem utilizar os tablets para tirar fotografias e coloca-las numa 

página criada pelo espaço da sala de aula e em seguida o professor deverá passar essas imagens para o 

ActivInspire e cada grupo de alunos deverá fazer uma frase em que utilize o número que criou. 

Exemplo: Na minha casa, tenho dois irmãos e 3 animais de estimação, (total de 5), por isso representei o 

número 5.  

 

http://www.ribatejo.com/hp/passatempos/mostra_actividade.asp?cod_passa=455
http://nautilus.fis.uc.pt/mn/romana/romana.swf


  
 

  

Nome da Atividade: Numeração Romana 

Atividades de 

Aprendizagem 

Sonhar 

(5 minutos) 

Explorar 

(15 minutos) 

Jogar 

(8 minutos) 

Criar 

(12 minutos) 

Apresentar 

(5 minutos) 

Duração (n.º de aulas, 

ind. duração de cada 

aula, tempo por aula) 

 

Uma aula de 45 minutos 

Objetivos  

(objetivos de 

aprendizagem, relação 

com o definido no 
currículo) 

• Identificar e saber distinguir a numeração romana até 2000 (MM) 

• Aprender as horas usando o sistema de numeração romana. 

• Desenvolver competências ao nível da utilização das TIC em contexto educativo 

 

Descrição de cada 

atividade de 

aprendizagem 

Nesta primeira etapa, as crianças 

visionam o vídeo Era uma vez… 

o Homem, Episódio 7 “A Paz 

Romana”. 

•

 https://www.youtube.co
m/watch?v=syrb9OoMas8   

(26min) 

 

Pretende-se que os alunos fiquem 

com uma ideia do que era o 

Império Romana para depois 

passarem a realização das 

atividades relacionadas com a 

numeração romana. 

No Explorar pretende-se 

que seja utilizado o 

flipchart com o nome de 

Numeração Romana, em 

que o professor/ formador 

deverá estar presente para 
apresentar os conteúdos e a 

informação básica 

relativamente à numeração 

romana: 

• Breve 

apresentação histórica da 

cidade de Roma e de 

alguns monumentos 

históricos representativos 

do país; 

• Aprender a 
numeração romana até 

2000; 

• Aprender as 

horas; 

• Aprender a fazer 

contas com os resultados 

Neste terceiro cenário, os 

alunos devem jogar um 

jogo sobre a numeração 

romana, na primeira 

atividade poderá ser 

individualmente, mas na 
segunda atividade 

pretende-se que 

trabalhem em pares de 

forma a darem feedback 

aos colegas 

relativamente às 

respostas erradas.  

• Atividade 1:  

 http://www.ribat

ejo.com/hp/passatempos/

mostra_actividade.asp?c
od_passa=455  

• Atividade 2: 

 http://nautilus.fi

s.uc.pt/mn/romana/roma

na.swf   

 

Nesta atividade os alunos 

podem criar um número a 

partir de 1 através da 

utilização de os objetos da 

lego. 

Como forma de ser mais 
criativos, os alunos podem 

utilizar objetos do espaço 

para criar números através 

de opções diferentes. Ex: um 

número com lego e outro 

com um conjunto de livros. 

 Aqui os alunos 

mostram os 

números, para tal 

devem utilizar os 

tablets para tirar 

fotografias e 
coloca-las numa 

página criada pelo 

espaço da sala de 

aula e em seguida 

o professor deverá 

passar essas 

imagens para o 

ActivInspire e cada 

grupo de alunos 

deverá fazer uma 

frase em que 
utilize o número 

que criou. 

Exemplo: Na 

minha casa, tenho 

dois irmãos e 3 

animais de 

https://www.youtube.com/watch?v=syrb9OoMas8
https://www.youtube.com/watch?v=syrb9OoMas8
http://www.ribatejo.com/hp/passatempos/mostra_actividade.asp?cod_passa=455
http://www.ribatejo.com/hp/passatempos/mostra_actividade.asp?cod_passa=455
http://www.ribatejo.com/hp/passatempos/mostra_actividade.asp?cod_passa=455
http://www.ribatejo.com/hp/passatempos/mostra_actividade.asp?cod_passa=455
http://nautilus.fis.uc.pt/mn/romana/romana.swf
http://nautilus.fis.uc.pt/mn/romana/romana.swf
http://nautilus.fis.uc.pt/mn/romana/romana.swf


  
 

  

em numeração romana; estimação, (total de 

5), por isso 

representei o 

número 5. 

Ambientes de 

aprendizagem 
(contextos físicos ou 

virtuais onde as 

aprendizagens têm 

lugar) 

 

 

- Biblioteca Escolar 

Tecnologias e 

ferramentas 

digitais 

(ferramenta, sofware, 

aplicação) 

-Computado + colunas de som 

 

-ActivBoard 

-ActivInspire 

-Tablet 

-Aplicacões para o tablet 

(se necessário) 

 -ActivView 

-Computador 

Papéis  
(professor, alunos, 

outros parceiros) 

• Alunos como investigadores   

• Professores – como mentores e facilitadores da aprendizagem com os estudantes 

Colaboração 
(trabalho de equipa) 

 X  X X 

Trabalho 

individual 
individualização e 
personalização 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Reflexão  
(refletir sobre a 
aprendizagem e 
relatar a situação e o 
estado da atividade) 

 

 

X 

 

    

Avaliação  
(tipo de avaliação, 
instrumentos a 
mobilizar) 

No final da atividade, as crianças respondem sempre a um pequeno questionário no ActivInspire intitulado de Questionário aos alunos sobre a 

sessão, em que utilizam os Active Expressions (Anexo F) ou pedir ao aluno para colocar três questões ao colega do lado sobre o que aprenderam 

com base na utilização do ActivInspire. 
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 https://pixabay.com/pt 
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https://pixabay.com/pt


  
 

  

3º Ano: Estudo do Meio 

Cenário de Aprendizagem de Estudo do Meio: Os animais do meu ambiente 

Tendências 

 Colocar competências do século XXI em prática 

 Os professores tornam-se menos centrados no papel de instrutor direto e mais envolvidos em ajudar os 

alunos a aprender de forma autónoma e ao seu próprio ritmo (personalização) 

 Os estudantes gostam de ter mais liberdade e controlo sobre as suas atividades de aprendizagem e de 

ser mais ativos em contexto de sala de aula. 

 Fazer uso da mídia digital 

Quem é que está envolvido nos cenários existentes? Quais são as suas funções? 

 Alunos como investigadores   

 Professores – como mentores e facilitadores da aprendizagem com os estudantes 

Por que motivo os envolvidos no cenário existente decidiram mudar a sua prática? Qual é o objetivo central do 

cenário? 

Este cenário pretende promover nos alunos um desenvolvimento de competências específicas ligada não só à 

componente curricular mas também ao uso criativo das tecnologias do século XXI. Tendo por objetivo: 

 Providenciar um conjunto integrado e colaborativo de ferramentas educacionais que trabalhem em 

conjunto com o ambiente de turma, interações, conteúdos, atividades e tecnologia para melhorar a 

produtividade da aprendizagem dos estudantes e a produtividade de instrução do ensino por parte dos 

professores. 

 Isto inclui métodos que permitem a gestão e avaliação da aprendizagem personalizada e colaborativa. 

 A proposta abrange toda a turma, em grupo e ao nível da aprendizagem individual através da 

automação, integração dentro dos ambientes de sala de aula, recolha e divulgação dos dados em tempo 

real/ feedback em qualquer lugar, a qualquer hora, além da sala de aula. 

 Providenciar uma plataforma para o software e serviços que suportam a personalização da 

aprendizagem no contexto de sala de aula, de forma a preparar-se a gestão de todo o sistema de 



  
 

  

dispositivos; conteúdos e dados de avaliação. 

 Desenvolver ferramentas, serviços e interfaces que adicionem valor à educação para o uso individual e 

em comunidade. 

Onde é que o cenário acontece? Descreva o ambiente em que este acontece. 

 Escola – no espaço da biblioteca escolar 

O que é que acontece no cenário existente? Que tipo de atividades estão as pessoas no cenário a fazer? Que 

tipo de interacções existem entre as pessoas do cenário? 

 Os estudantes tornam-se “Tutores da Tecnologia” e trabalham em conjunto com os professores e 

outros estudantes para integrarem a tecnologia de uma forma mais eficaz na escola. 

 Os professores e os alunos compartilham o seu tempo de desenvolvimento pessoal. 

Tecnologias 

 Computador com colunas de som; 

 Acesso à internet; 

 Quadro Interativo para que os estudantes possam colaborar no desenvolver das atividades;  

 ActiVote e ActivExpression  que são ferramentas de sistema de votação do aluno que permitem obter 

e avaliar as respostas dos alunos em tempo real;  

 Tablets; 

 Gestão e avaliação personalizada e colaborativa; 

 Toda a turma, aprendizagem em grupo ou individual; 

 

Narrativa do Cenário 

“Agora que o Pedro já esta no segundo ano cada vez mais se sente mais perto de tornar-se veterinário. No 

primeiro ano ficou a saber o nome dos animais e o seu habitat, agora no 2º ano ele espera conseguir identificar 

os seus modos de vida, sobretudo o seu tipo de alimentação. Sim, porque para o verdadeiro veterinário é 



  
 

  

essencial conhecer a alimentação dos seus “clientes”.  

O Pedro como é um verdadeiro apaixonado pelos animais preparou com a ajuda da sua professora e com o 

apoio do Jardim Zoológico umas atividades para ti e para os teus colegas. Ele está muito entusiasmado com a 

ideia porque quer que todos vocês fiquem a perceber a sua paixão.” 

Em pleno século XXI, é importante fazer chegar a informação aos alunos de uma forma diferente e mais 

criativa do que acontecia no chamado ensino tradicional. O uso da tecnologia poderá ser uma mais-valia para 

uma aplicação dos conteúdos curriculares em contexto educativo, como tal, criou-se um cenário de 

aprendizagem direccionado para as crianças do 3º ano de ensino na disciplina de Estudo do Meio relativamente 

ao tema dos Animais e o seu ambiente Este cenário consiste em: 

 Comparar e classificar animais segundo as suas características externas e modos de vida; 

 Identificar alguns fatores do ambiente que condicionam a vida dos animais; 

 Desenvolver competências ao nível da utilização das TIC em contexto educativo. 

Sendo este cenário direccionado para o 3º ano e visto que é uma fase introdutória das crianças na vida escolar e 

quando começam a dar os “primeiros passos” no mundo do ensino onde começam por aprender a ler, a escrever 

e a fazer contas, é imprescindível usar uma metodologia simples e de fácil compreensão, um pouco diferente do 

que se costuma usar no 2º e no 3º ciclo em que já existe outro nível de maturidade.  

Neste cenário as crianças deverão trabalhar de forma individual e criativa e desenvolver as seguintes atividades 

em cada uma seguintes estações: 

1. Sonhar 

No Sonhar pretende-se que os alunos visionem alguns dos vídeos à escolha representativo sobre os sons 

reproduzidos pelos animais:  

  https://www.youtube.com/watch?v=UWwes3fAOVc (Duração: 00:10:13) 

OU 

 https://www.youtube.com/watch?v=h2frc3fLXU4 (Duração: 00:03:40) 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ia_LowjmhAE (Duração: 00:03:35)  

Nota: Ao longo do vídeo as crianças devem reproduzir os sons dos animais. 

https://www.youtube.com/watch?v=UWwes3fAOVc
https://www.youtube.com/watch?v=h2frc3fLXU4
https://www.youtube.com/watch?v=Ia_LowjmhAE


  
 

  

2. Explorar 

No Explorar, o professor deve situar-se na posição de orador da exposição dos conteúdos apresentados no 

Flipchart “As Plantas”, visto que são conteúdos que requerem mais apoio ao nível da assimilação e feedback 

aquando a existências de possíveis dúvidas, mas caso os alunos se mostrem preparados poderão explorar de 

forma autónoma as ideias apresentadas. É importante que as crianças sejam capazes de trabalhar em grupo e 

colocar questões de forma pertinente sobre o tema.  

Neste flipchart pretende-se que os alunos sejam capazes de: 

 Identificar diferentes tipos de alimentação dos animais; 

 Distinguir animais selvagens de domésticos; 

 Reconhecer características externas e formas como se deslocam; 

 Identificar a forma como nascem; 

Estas atividades têm como objetivo compreender se os alunos adquiriram os conteúdos relativamente ao tema 

dos animais. 

3. Jogar 

Neste terceiro cenário, o Jogar, é considerada uma “estação” em que os alunos se encontram num espaço mais 

descontraído e através da utilização dos tablets podem respondem aos jogos sobre esse mesmo tema: 

Grupo de Animais:  

 http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=3197   

 http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=3194   

Animais Selvagens: 

 http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=1108   

Classes de animais: 

 http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=1104   

Palavras cruzadas: 

 http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=1097  

http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=3197
http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=3194
http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=1108
http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=1104
http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=1097


  
 

  

4. Criar 

No Criar, os alunos devem organizar-se em pares  e preparar um jogo de mímica, em que devem imitar um 

animal, fazendo apenas gestos corporais.  

5. Apresentar 

Tendo em conta o cenário anterior (Criar) e o trabalho desenvolvido, o par que acertou no jogo da mimica de 

cada grupo fica responsável de apresentar esse animal, tendo em conta as seguintes características:  

 Tipo de animal (selvagem ou doméstico); 

 Mamífero, reptil ou anfíbio; 

 Forma como se desloca; 

 Alimentação (carnívoro, omnívoro e herbívoro)  

 Vivíparo ou ovíparo; 

 Vertebrado ou invertebrado. 

 

 

 



 
 

 

Nome da Atividade: Os animais do meu ambiente 

Atividades de 

Aprendizagem 

Sonhar 

(5 minutos) 

Explorar 

(15 minutos) 

Jogar 

(8 minutos) 

Criar 

(12 minutos) 

Apresentar 

(5 minutos) 

Duração (n.º de aulas, 

ind. duração de cada 

aula, tempo por aula) 

 

Uma aula de 45 minutos 

Objetivos  

(objetivos de 

aprendizagem, relação 

com o definido no 
currículo) 

• Comparar e classificar animais segundo as suas características externas e modos de vida; 

• Identificar alguns fatores do ambiente que condicionam a vida dos animais; 

• Desenvolver competências ao nível da utilização das TIC em contexto educativo. 

 

Descrição de cada 

atividade de 

aprendizagem 

No Sonhar pretende-se que os 

alunos visionem alguns dos 

vídeos à escolha representativo 

sobre os sons reproduzidos pelos 

animais:  

•  

https://www.youtube.com/watch?

v=UWwes3fAOVc (10min13seg) 

OU 

•

 https://www.youtube.co
m/watch?v=h2frc3fLXU 4 

(3min40seg) 

•

 https://www.youtube.co

m/watch?v=Ia_LowjmAE    

(3min35seg)  

 

Nota: Ao longo do vídeo as 

crianças devem reproduzir os sons 

dos animais. 

No Explorar, o professor 

deve situar-se na posição 

de orador da exposição dos 

conteúdos apresentados no 

Flipchart “As Plantas”, 

visto que são conteúdos 

que requerem mais apoio 

ao nível da assimilação e 

feedback aquando a 

existências de possíveis 

dúvidas, mas caso os 
alunos se mostrem 

preparados poderão 

explorar de forma 

autónoma as ideias 

apresentadas. É importante 

que as crianças sejam 

capazes de trabalhar em 

grupo e colocar questões 

de forma pertinente sobre 

o tema.  

Neste flipchart pretende-se 
que os alunos sejam 

 Neste terceiro cenário, o 

Jogar, é considerada uma 

“estação” em que os 

alunos se encontram num 

espaço mais descontraído 

e através da utilização 

dos tablets podem 

respondem aos jogos 

sobre esse mesmo tema: 

Grupo de Animais:  

•
 http://nonio.eses

.pt/eusei/passa/jogar.asp?

cod_jogos=3197    

•

 http://nonio.eses

.pt/eusei/passa/jogar.asp?

cod_jogos=3194     

Animais Selvagens: 

•

 http://nonio.eses

.pt/eusei/passa/jogar.asp?
cod_jogos=1108    

No Criar, os alunos devem 

organizar-se em pares e 

preparar um jogo de mímica, 

em que devem imitar um 

animal, fazendo apenas 

gestos corporais. 

 Tendo em conta o 

cenário anterior 

(Criar) e o trabalho 

desenvolvido, o 

par que acertou no 

jogo da mimica de 

cada grupo fica 

responsável de 

apresentar esse 

animal, tendo em 

conta as seguintes 
características:  

• Tipo de 

animal (selvagem 

ou doméstico); 

• Mamífero, 

reptil ou anfíbio; 

• Forma 

como se desloca; 

•

 Alimentaç

ão (carnívoro, 
omnívoro e 

https://www.youtube.com/watch?v=UWwes3fAOVc
https://www.youtube.com/watch?v=UWwes3fAOVc
https://www.youtube.com/watch?v=h2frc3fLXU
https://www.youtube.com/watch?v=h2frc3fLXU
https://www.youtube.com/watch?v=Ia_LowjmAE
https://www.youtube.com/watch?v=Ia_LowjmAE
http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=3197
http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=3197
http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=3197
http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=3194
http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=3194
http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=3194
http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=1108
http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=1108
http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=1108


 
 

 

capazes de: 

• Identificar 

diferentes tipos de 

alimentação dos animais; 

• Distinguir animais 

selvagens de domésticos; 

• Reconhecer 

características externas e 

formas como se deslocam; 

• Identificar a 

forma como nascem; 

Classes de animais: 

•

 http://nonio.eses

.pt/eusei/passa/jogar.asp?

cod_jogos=1104    

Palavras cruzadas: 

•

 http://nonio.eses

.pt/eusei/passa/jogar.asp?

cod_jogos=1097  

 

herbívoro)  

• Vivíparo 

ou ovíparo; 

•

 Vertebrad

o ou invertebrado; 

Ambientes de 

aprendizagem 
(contextos físicos ou 

virtuais onde as 

aprendizagens têm 

lugar) 

 
 

- Biblioteca Escolar; 

- Espaço exterior da escola; 

Tecnologias e 

ferramentas 

digitais 

(ferramenta, sofware, 

aplicação) 

- Computador + colunas de som 

-Youtube 

-ActivInspire 

-ActivBoard 

-Colunas de som 

-Tablet 

-Aplicação para jogos (se 

necessário) 

  

Papéis  
(professor, alunos, 

outros parceiros) 

• Alunos como investigadores   

• Professores – como mentores e facilitadores da aprendizagem com os estudantes 

Colaboração 
(trabalho de equipa) 

 X X   

Trabalho 

individual 
individualização e 
personalização 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Reflexão  
(refletir sobre a 
aprendizagem e 
relatar a situação e o 
estado da atividade) 

 

 

X 

    

http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=1104
http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=1104
http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=1104
http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=1097
http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=1097
http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=1097


 
 

 

Avaliação  
(tipo de avaliação, 
instrumentos a 
mobilizar) 

No final da atividade, as crianças respondem sempre a um pequeno questionário no ActivInspire intitulado de Questionário aos alunos sobre a 

sessão, em que utilizam os Active Expressions (Anexo F) ou pedir ao aluno para colocar três questões ao colega do lado sobre o que aprenderam 

com base na utilização do ActivInspire. 

 

Referências: 
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Anexo C: 

Cenários de Aprendizagem para a Sala de Aula do Futuro 

 

1. Uma lufada de ar fresco (Projeto de estudo ao ar livre): Os estudantes saem 

para o terreno em redor da escola para compreender o porquê da população de 

joaninhas diminuiu no último ano. Os estudantes reúnem os dados através da 

utilização de uma variedade de tecnologias de forma a que possam transpor o 

que aprenderam de volta para a sala de aula. Os alunos criam uma curta-

metragem para compartilhar e refletir sobre as suas descobertas. Projeto de 

estudo ao ar livre: vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=jLeIqa8h4eo 

 

2. Biblio-High-Tech: Esta é uma biblioteca “físico-digital” para a 

aprendizagem. Os alunos podem usar o espaço individualmente, como espaço 

físico, ou virtualmente, enquanto espaço de outras salas de aula, em casa ou 

noutros lugares. Também existe a possibilidade de usar o espaço para sessões 

de grupo-turma. Pode-se considerar a biblioteca como um espaço físico 

confortável e flexível que permite um alcance virtual a “qualquer hora e em 

qualquer lugar” para a aprendizagem. 

 

3. Instrução Perspeticaz: Os alunos escolhem um projeto aberto através do 

qual devem desenvolver os seus conhecimentos de um objeto de interesse 

pessoal, bem como as suas capacidades de produção e pesquisa de mídia. 

Através da ajuda de especialistas da área é desenvolvido um “programa 

de trabalho” com base num conjunto de critérios de avaliação. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jLeIqa8h4eo
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4. Repositório Online: Os aprendizes desenvolvem as suas competências de 

literacia digital através de um programa de trabalho direccionado em torno da 

qualidade de concepção de recursos online para museus, bibliotecas e 

observatórios. Como forma de aprendizagem, os alunos, deverão ser capazes 

de comparar os recursos encontrados online para terem um ponto de partida de 

forma a aprenderem e avaliarem a informação que encontraram e assim 

desenvolver competências críticas. 

 

5. Plano Individual de Trabalho: Os professores ajudam os estudantes a 

desenvolver o seu próprio “plano individual de trabalho” que deverá cumprir os 

requisitos do currículo e que têm como base: o conhecimento prévio, o nível de 

compreensão do objeto em estudo e as preferências de aprendizagem. 

 

6. Aprendizagem fora da escola importa: O objetivo deste cenário é o 

reconhecimento da aprendizagem informal dos alunos fora do espaço da escola. 

Os alunos são incentivados a fazer um “upload” de uma competência 

individual e sobre o seu conhecimento em relação a atividades de tempo livre e 

interesses pessoais para o registo num portefólio online, onde os professores 

podem aceder a esta aprendizagem e assim valoriza-la eventualmente no 

currículo. 

 

7. Especialista: Os alunos são convidados a realizar projetos em relação às 

questões ambientais, a fim de fazer recomendações. Eles são obrigados a 

envolver-se com a comunidade de aprendizagem de uma forma ampla através do 

contato com um perito nacional e um perito internacional na área escolhida. Os 
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estudantes são também incentivados a usar esses contactos para apoiar a 

aprendizagem das línguas. O papel dos professores é de apoiar e orientar estes 

projetos curriculares transversais ao curricular e validar esse mesmo trabalho. 

 

8. Repositórios e Respostas: Ensino Reativo: Os professores usam a tecnologia 

como um sistema de resposta dos alunos para recolher respostas numéricas e 

respostas abertas a fim de obter uma melhor compreensão do conhecimento e 

das dificuldades dos alunos. A partir disso, o professor pode melhorar o seu 

ensino e aprendizagem para os seus alunos e fornecer-lhes a oportunidade de 

melhorarem as suas aprendizagens. O professor também se baseia em recursos 

online para apoiar a aprendizagem, como a utilização da App Store. 

 

9. Suporte através da mudança: Neste cenário os professores são “ajudados” 

através do desenvolvimento de redes do qual podem retirar alguma experiência e 

benefícios de trabalho com outros professores. A tecnologia permite que os 

professores compartilhem recursos, ideias e possam ajudar outros professores 

com as tarefas da avaliação do trabalho. Assim sendo, tornam-se capazes de 

desenhar um ensino-aprendizagem mais capaz dentro do tema dos mídia e 

avaliação do trabalho multimédia  

 

10. Combinar avaliação formativa com sumativa: Os professores utilizam um 

sistema de resposta de sala de aula para avaliar a compreensão e o conhecimento 

dos alunos acerca de um determinado tema. Esta informação é representada dentro 

de uma wiki da turma. Os alunos são organizados em equipas para realizarem a 

investigação que deverá colmatar as lacunas no conhecimento. O suporte aos 
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alunos vêem da ajuda de alguns professores, alunos e especialistas. 

 

11. Desenvolver abordagens colaborativas para aprender sobre os negócios: Os 

estudantes “desenham” uma ideia de negócio com base no currículo escolar. 

Eles apoiam e desenvolvem as suas capacidades empresariais e o conhecimento 

através da vida real e tarefas autênticas. O aluno e o professor desenvolvem 

uma ideia com base na tecnologia com o suporte dos pais, empresas locais e 

escolas.  

 

12. Preparação para o exame com a ajuda das atividades de aprendizagem: O 

cenário providência aos professores e aos alunos formas úteis e inovadoras de 

utilizar a tecnologia para construir um banco de recursos que possam ser 

usados para a aprendizagem contínua e para a revisão de conteúdos. Isso 

permite que o professor possa introduzir competências que podem ser 

transferidas e atividades transversais enquanto abordam as necessidades de 

certificação dos alunos.  

 

13. A Matemática num ambiente multicultural: Este cenário utiliza uma 

linguagem matemática para melhorar a participação e a comunicação num 

ambiente multicultural. Usam-se questões e desafios simples e autênticos, bem 

como atividadades baseadas em pesquisas realizadas por estudantes de outros 

idiomas e que podem ser trabalhados de uma forma transversal.  

 

14. Tutorias para melhorar a literacia digital dos professores: Este cenário 

suporta a colaboração de professores baseada no desenvolvimento profissional 
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por meio da promoção dos estudantes e dos professores de alfabetização 

digital. Através dos pares e da aprendizagem em rede, bem como do 

aproveitamento da experiência dos estudantes e as capacidades de 

alfabetização digital dos professores estas competências são desenvolvidas. 

 

15. A nossa escola, o nosso ambiente: Usar a tecnologia para aumentar a 

consciencialização ambiental. Este cenário aumenta a consciência das 

alterações climáticas e como gerir o uso da energia dos alunos. Trata-se de 

trabalhar com a comunidade em geral e dispositivos de monitoramento ativos e 

de outras medidas para “estimar” a pegada de carbono da escola. 

 

16. Desenvolvimento professional na sala de aula global: Este cenário incentiva 

os professores a trabalharem em “networking” e apoiarem-se uns aos outros 

para apoiar e experimentar novas práticas inovadoras. Os professores dão 

apoio mútuo entre os diferentes países e os alunos têm a oportunidade de 

partilhar o seu trabalho nesses ambientes alternativos. 

 

17. Análise de um comportamento social online: Os alunos pesquisam os 

comportamentos online para compartilhar experiências com os restantes colegas 

e desenvolvem uma compreensão e orientação para o envelhecimento e da 

identidade, com base em atividades online. Os alunos apresentam as suas 

descobertas em formatos à sua escolha, por exemplo: vídeo, podcast, cartaz, 

apresentação. 

 

18. Estudantes criam recursos em ciências: Os estudantes apoiam-se uns aos 
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outros para aprender conceitos difíceis no tema das ciências. Eles criam a sua 

própria "Exposição Museu Virtual” ao lado de exemplos de problemas para 

ensinar um conceito do currículo.  

 

19. Utilização de múltiplos recursos e tecnologia para pesquisar um tema 

comum: Este cenário desenvolve as habilidades dos alunos a reconhecer quais 

os recursos que são apropriados e válidos e quando eles devem ser usados. 

Destina-se a desafiar alguns dos alunos sobre a dependência da internet. 

 

 

20. Desenhando Jogos de Matemática: Este cenário introduz aos alunos as 

competências de programação de computadores e desenvolve as aptidões 

matemáticas através da criação de jogos interativos usando o software de 

programação online simples e intuitivo como o Scratch. 

 

21. Desenhar com tecnologias multi-touch: O cenário suporta a colaboração dos 

alunos e a compreensão de conceitos difíceis em design e tecnologia, através 

do uso da tecnologia multi-touch. As aplicações multi-touch fazem com que 

os alunos trabalhem em rede e interajam entre si, através de um quadro 

interativo que permite medir o progresso de cada grupo ao longo das aulas.   

 

22. Representação digital da biodiversidade local: Este cenário desenvolve o 

conhecimento dos ecossistemas locais e as competências de representação 

digital dos alunos através da aprendizagem ao ar livre. Envolve os alunos com 

base compreensão científica da área local e na identificação das espécies através 
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de repositórios online e interação com especialistas. A mídia digital permite que 

os estudantes comuniquem os seus conhecimentos e opiniões para com os 

outros. 

 

23. Comunicações Casa-Escola: Este cenário usa os mídia sociais para 

incentivar a comunicação em três vias: a da aprendizagem entre professores, 

alunos e pais/responsáveis, a fim de começar a preencher a lacuna que existe 

entre a casa e a escola.  

 

24. Trabalhos em casa e trabalhos escolares “invertidos”: Este cenário 

permite uma transformação radical de atividades, relações e expectativas, 

através da “inversão” o elemento central da experiência educacional é o 

tempo da escola e o tempo em casa. 

 

25. Vila Escolar: Este cenário usa as ferramentas e princípios do design de jogos 

e de redes sociais para promover a aprendizagem interdisciplinar com ênfase 

na cidadania.  

 

26. Motores Virtuais: O cenário implanta software de simulação para criar 

protótipos virtuais que se comportam de forma realista de acordo as leis da 

física. O que permite que exista uma possibilidade de recriar condições 

autênticas para que todos os alunos possam experimentar uma tomada de 

decisão, a resolução de problemas e onde os alunos podem experimentar com 

ideias de longo alcance para um ambiente seguro.  
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27. Jogos de Aprendizagem com o recurso ao GPS: Usar o GPS para organizar 

uma caça ao tesouro às geolocalizadas nas áreas perto da escola, a pesquisa 

irá levar a um local onde os puzzles e os problemas precisam de ser 

resolvidos. 

 

28. Suporte ao longo da mudança: Apoiar no desenvolvimento profissional dos 

professores usando um modelo que combina a aprendizagem cognitiva (coaching) e o 

ensino entre pares habilitados pela tecnologia IWB’s ligados. 

 

29. Hackspace: Desenhar uma oportunidade de aprendizagem informal com base no 

HACKSPACE para aumentar a criatividade com o espírito empreendedor na sala de 

aula. 

 

30. Áudio/vídeo Feedback: Utilizar equipamentos de gravação de áudio para 

gravar feedback dado por um trabalho realizado por um aluno. As gravações 

são enviadas para a VLE. Os alunos recebem extra-créditos para aceder as 

gravações e se conseguirem demonstrar que agiram sobre as 

recomendações. As gravações dão pistas e os alunos têm a oportunidade de 

exercer direitos sobre os recursos adicionais (livros, web-based e etc…) 

 

31. Criar um Modelo: Usar modelos e visualizações para apoiar um argumento 

ou para resolver um problema. 

 

32. Produtores Digitais: Utilizar a mídia digital para criar “broadcasts” de 
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trabalhos curriculares: apresentações, discussões em sala de aula e outras 

atividades escolares são capturados e registados através de vários meios, e 

seguidamente então editados e enviados para a web ou para o VLE. 

 

33. Representamento através da mente: Para usar mapas mentais/conceptuais e 

abordagens com uma aproximação a uma poderosa ferramenta para a aprendizagem, 

em particular, para promover um conhecimento profundo e, ao mesmo tempo, 

incentivar uma abordagem transversal. 

 

34. Ferramentas digitais para uma ciência efetiva e envolvente: Utilizar 

recursos digitais para realizar tarefas em disciplinas STEM que seriam 

difíceis ou quase impossíveis de resolver na maioria das sala de aula ou nas 

escolas. 

 

35. IWB Journey: Para promover a integração em sala de aula de IWB’s. 

 

36. Jornada das TIC: Para promover a integração das TIC na escola. 

 

37. Peças impressas em 3D: Neste projeto, já pilotado na Áustria, os alunos 

devem construir um drone de voo com capacidade de controlo remoto como 

por exemplo: http://quadcopters.co.uk com base nas suas lições STEM. Quando 

um ou dos kits do modelo forem motados, os estudantes devem desenhar e 

construir um modelo usando uma impressora 3D para criar as peças. Como os 

alunos são motivados a fazer a sua maquete, eles devem descobrir sobre o que é 

http://quadcopters.co.uk/
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necessário para fazer esse auto-estudo. A combinação do design, o protótipo e a 

implementação prática proporciona muitas oportunidades para novos cenários 

de ensino.   

 

38. Percursos de aprendizagem personalizados: O principal objetivo do cenário é 

melhorar a experiência de aprendizagem do aluno e assim contribuir para um 

nível mais elevado de “conhecimentos e competências”, através da adaptação 

de caminhos de aprendizagem para os alunos de diferentes necessidades. 

Existem diferentes níveis de adaptação. Em primeiro lugar, os professores 

trabalham com os alunos para avaliar o conhecimento inicial e definir objetivos 

de aprendizagem pessoais. Em segundo lugar, um software interativo e 

adaptativo e usado para adaptar exercícios para o nível de compreensão dos 

alunos e responder aos estados emocionais durante a aprendizagem. Em terceiro 

lugar, há uma adaptação a nível global, onde diferentes grupos de alunos irão 

trabalhar em assuntos diferentes de acordo com os seus interesses para 

promover a motivação. Em todo este processo, os alunos são incentivados a 

refletir sobre sua aprendizagem e para criar ligações entre o que aprendem na 

escola e fora. Os professores orientar os alunos em seu projeto e ajudá-los a 

avaliar a sua aprendizagem ao longo do ano escolar. 

 

39. Mensagem na garrafa: Os principais participantes são membros de uma turma 

juntamente com o seu professor- embora outros, por exemplo, pais, 

especialistas, a comunidade local possam participar. O cenário também 

incentiva a colaboração entre grupos de estudantes a nível internacional. Grupos 

de alunos criam puzzles (mensagens numa garrafa) aos outros grupos e 
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escondem-nos com a ajuda de tecnologia de geolocalização na área. Os 

professores são, principalmente, coordenadores, enquanto os alunos criadores, 

colaboradores, avaliadores e auto-avaliadores durante o mini-projeto.  

 

 

40. Código para aprender: Neste cenário, há uma colaboração entre os 

professores e iniciativas desenvolvidas por organizações e indivíduos privados 

no setor de TI, tais como “Vamos Ensinar as crianças a Código na Noruega” 

(http://www.cc4g.net/) em que o objetivo é despertar o interesse na codificação 

entre crianças e adolescentes. Existe uma enorme necessidade de conhecimento 

de codificação e programação no mercado de trabalho, mas isso não se reflete 

em disciplinas escolares e currículos. Na Noruega, o “Vamos Ensinar as 

crianças a Código” está no processo de estabelecer uma colaboração com o 

programa da escola pós-local, onde os alunos no nível secundário ensinam os 

do nível primário como programar jogos com a ajuda de programação visual de 

línguas como o KODU e o Scratch. 

 

41. Escola Reestruturada: O dia escolar e do currículo foi adaptado neste 

cenário. Os alunos mais velhos (13 ou mais) não precisam mais de estar na 

escola das 8:00 às 15:00. Em vez de terem um horário específico em que eles 

têm de participar. Para o resto do dia, na escola eles trabalham em projetos 

ou em uma sala de aula invertida. Os alunos também colaboram durante a 

semana com outros estudantes que estão a trabalhar no mesmo projeto, ou a 

preparar algumas lições de sala de aula invertida. Além disso, os alunos 

podem decidir onde eles precisam ir, a fim de cumprir as suas atribuições, 

http://www.cc4g.net/
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por exemplo, para a cidade, parque, floresta ou biblioteca. Os alunos podem 

emprestar instrumentos e ferramentas quando necessário a partir da escola. A 

razão disto, é para que os alunos possam lidar com uma grande quantidade de 

informação que há em volta, e como usá-lo nos seus projetos. Permite que os 

alunos explorem, criem coisas, colaborarem e ensinem os seus pares. 
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42. Tutoria online: Este cenário descreve um projeto de tutoria digital instantâneo, 

usando smarthphones. Um professor está disponível online para cada indivíduo ao 

longo do dia. Ao abrirem a aplicação, os estudantes têm a possibilidade de receber 

ajuda instantânea nos seus dispositivos móveis e escolher o assunto que precisam de 

ajuda. Eles, então, publicam as suas perguntas num fórum e recebem as respostas 

dos professores. Porque as respostas são salvas, todos os outros alunos podem ver as 

perguntas e respostas e aprender com isso. 

 

43. Agitar o professor: O clube da tecnologia do professor/aluno: Neste cenário os 

professores e alunos aprendem competências do século XXI em conjunto, em vez 

dos professores aprenderem só com o desenvolvimento pessoal. Os alunos com 

habilidades técnicas passam a ser tutores de competência tecnologia. Estes Tutores 

de Tecnologia podem ser atribuídos a um grupo de estudantes mais jovens ou um 

professor ou classe que quer desenvolver esse conjunto de competências. Os 

Tutores de Tecnologia também são incentivados a trabalhar com os professores na 

fase de planeamento de aulas, sugerindo como eles podem aproveitar a tecnologia 

para auxiliar na implementação ou avaliação das aulas. Os estudantes disponíveis 

são incentivados e fornecem formação especializada em Tecnologias de 

Informação (TI) e áreas de rede usando currículo desenvolvido pela Cisco, Intel e 

outros. Eles têm tempo para trabalhar com técnicos visitantes, que estão a encorajar 

a compartilhar as suas competências enquanto alunos. Eles também identificam e 

organizam a formação pessoal adequando aos professores e estudantes interessados 

em tecnologia relevante. Idealmente, a escola iria trabalhar com uma empresa de 

treinamento de TI local para fornecer aos Tutores de Tecnologia uma qualificação 

básica competência de TI. 
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44. Estudantes desenham demonstrações: Neste cenário existe um Workshop de 

Design de Avaliação que é realizado como parte de uma revisão curricular. Os 

estudantes estão ativamente envolvidos desde o início e como partes interessadas e 

vistos como valiosos contribuintes de ideias. Trabalhar em pequenas equipas 

compostas por professores e representantes dos estudantes durante um “dia de 

desenvolvimento de aprendizagem”, eles desenvolvem um novo exemplo de 

avaliações para vários tipos de atividades que permitem aos alunos mostrar a sua 

compreensão de conceitos e ideias de aprendizagem. Não há apresentação de 

avaliações de ideais ou modelos tradicionais. Os Grupos em vez disso, são 

apresentados com uma pergunta simples: Como é que se pode mostrar melhor o 

conhecimento profunda e amplo do tema para os outros?
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45. O desafio da comida: Os professores colaboram para projectar um jogo que cumpra 

vários requisitos do currículo neste cenário de aprendizagem. Cada professor, cria um 

conjunto de desafios. Os alunos usam os seus próprios dispositivos para localizar o 

código QR e aceder a respetiva tarefa. Em seguida, como grupo, têm uma semana para 

resolver o mistério- com a opção de envolver peritos externos- de forma a marcar mais 

pontos. No final, existe um desafio final que consiste em preparar uma apresentação, 

animação, vídeo, etc.. que deve ensinar aos alunos uma série de competências básicas 

sobre a alimentação saudável usando o material que aprenderam. 

 

 

46. Poluição em todo o lado, recolha de dados: Em grupos será solicitado aos alunos 

para pesquisar e prepararem uma apresentação interativa em torno do tema da 

poluição. Eles recolhem dados fora da escola com seus dispositivos: por exemplo, 

câmaras digitais, telemóveis, tablets. Os professores também podem pedir aos 

alunos para recolher amostras diferentes de água para ser analisado mais tarde, 

usando o microscópio. Os alunos recolhem a água do lago nas proximidades, a água 

da chuva e água de casa. Todas as amostras são gravadas e capturadas com a 

câmara de documentos e compartilhados entre todos os grupos. Os estudantes usam 

os mídias sociais ou blogs criados também para compartilhar suas experiências, e 

professor usa a site da escola ou uma LMS para compartilhar os recursos com o 

grupo-turma. Cada grupo irá gravar a sua apresentação final com a câmara de 

documentos e o professor vai manter todo este material para avaliação e para o 

próximo ano para usar como um recurso da turma que poderia ser usado para 

inverter a sala de aula. 

 

47. História da minha comunidade: Este cenário é definido tanto dentro como fora 
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da sala de aula, tanto no mundo físico, como virtual. Este cenário utiliza 

ferramentas de TIC para facilitar o trabalho colaborativo e avaliar os alunos em 

termo de: atitudes, processos, competências e resultados. Em grupo, os alunos, 

identificam o seu próprio conhecimento sobre o assunto em torno da história 

usada nas áreas temáticas predefinidas. Em seguida, cada grupo elabora sobre o 

tópico escolhido, compartilha as suas descobertas num formato apropriado. Estas 

são então utilizadas para criar um modelo virtual da cidade. Finalmente isso está 

ligado aos locais reais usando realidade aumentada através de QR code. 

 

48. Aplicações permitem soluções: Os alunos trabalham em grupos ou 

individualmente para enfrentar os problemas da vida real - muitas vezes para além 

das competências das disciplinas tradicionais e dos limites institucionais - 

identificado pela comunidade local, bem como com os professores e as empresas 

locais que atuam como mentores e facilitadores. Os alunos devem trabalhar em 

estreita colaboração com a comunidade de forma a fornecer feedback sobre as suas 

soluções e identificar áreas de importância para o trabalho (esta é uma adaptação do 

modelo de crowd sourcing). Exige-se software de desenvolvimento de aplicativos, 

impressoras 3D e outros equipamentos de protótipo para gerar soluções. Mais uma 

característica fundamental, é o processo de avaliação em que os produtos são 

apresentados fisicamente em forma de exposição, bem como online, permitindo 

uma revisão constante por todas as partes interessadas e como um recurso para os 

futuros alunos, bem como um portefólio pública para os alunos. 

 

49. Desenvolver para desenvolvedores: Este cenário vai além do limite de escola e 

visa tornar o aluno (a trabalhar em grupo ou individualmente) um designer de sua 

própria jornada de aprendizagem. Empresas de software local atuam como mentores 
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e fornecedores de um ambiente "real" de trabalho com professores, trabalhando ao 

lado deles. Enquanto eles enfrentar um problema identificado e utilizando técnicas 

de negócios, as escolas se tornam-se um recurso para os estudantes. Espera-se que 

os estudantes integrem múltiplos temas para desenvolver soluções e, em seguida, 

um protótipo - por exemplo, usando uma impressora 3D para produzir algo sólido 

ou elaboração de modelos de maquetes. Estão constantemente a documentar o 

progresso identificado pela comunidade local, colegas e professores e no final 

formalmente presente e explicam as suas soluções às partes interessadas. 

 

50. Os Robôs ajudam: Robôs e dispositivos que apoiam o decorrerem das atividades, o 

conteúdo e dados, que fornecem os dados do professor e aluno em tempo real sobre 

as experiências e realizações dos alunos. O foco neste cenário é sobre o uso de tal 

tecnologia para ajudar no ensino de línguas estrangeiras. Uma característica 

fundamental, é o aprendizado tornar-se ágil através de um sistema de feedback 

direto aos alunos. 

 

51. Desafio- Vídeo da comunidade: Os alunos são responsáveis por abordar uma 

tarefa real, por exemplo, a organização de sua escola; eles têm autonomia, mas a 

oportunidade de trabalhar com professores e com a comunidade como mentores 

para completar a sua tarefa. Eles têm que trabalhar em grupo de forma a produzir 

com eficácia e estruturar o seu tempo de forma adequada. Para documentar as 

melhores práticas e explicar as suas escolhas, os alunos devem escolher a tecnologia 

(câmaras de vídeo e edição de software, blogs, software de desenvolvimento web, 

videoclips, software de animação). Após a apresentação, devem analisar e colocar o 

feedback. Estes são então marcados e publicados. 
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52. Trabalho de Projeto Produtivo: Este cenário é dependente de computação, 

compartilhamento e a capacidade de aceder a recursos externos, bem como 

carteiras estudantis ligadas à análise. Os alunos escolhem os seus próprios 

projetos e objetivos de aprendizagem, entre os indivíduos em que os professores 

atuam como facilitadores. Nos projetos existe um nível alto de aprendizagem 

entre pares e feedback, com o ensino e a aprendizagem organizado em torno do 

aluno, pois é esperado que seja trabalhado dentro e fora do ambiente escola.
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Anexo C1: 

Agitar o Professor: O clube de tecnologia do professor/aluno 

Tendências 

 1:1 Paradigma da aprendizagem  

 Colocar competências do século XXI em prática 

 Os professores tornam-se menos centrados no papel de instrutor direto e mais 

envolvidos em ajudar os alunos a aprender de forma autónoma e ao seu próprio ritmo 

(personalização) 

 Os estudantes gostam de ter mais liberdade e controlo sobre as suas atividades de 

aprendizagem e de ser mais ativos em contexto de sala de aula. 

 Os jovens estão sempre ligados e a fazer uso da mídia digital, sendo este o principal 

desafio que é colocado aos professores e ao sistema de educação 

Quem é que está envolvido nos cenários existentes? Quais são as suas funções? 

 Estudantes –  como professores, mentores e facilitadores da aprendizagem com os 

estudantes e outros professores 

 Professores – como co-criados de cursos com estudantes 

Por que motivo os envolvidos no cenário existente decidiram mudar a sua prática? Qual é o 

objetivo central do cenário? 

 Providenciar um conjunto integrado e colaborativo de ferramentas educacionais e 

serviços que trabalhem em conjunto com o ambiente de turma, interações, conteúdos, 

atividades e tecnologia para melhorar a produtividade da aprendizagem dos 
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estudantes e para a produtividade de instrução dos professores. 

 Isto inclui métodos que permitem a gestão e avaliação da aprendizagem 

personalizada e colaborativa. 

 A proposta abrange toda a turma, em grupo e ao nível da aprendizagem individual 

através da automação, integração e orquestração dentro dos ambientes de sala de 

aula, recolha e divulgação dos dados em tempo real/ feedback no Ponto de 

Aprendizagem em qualquer lugar, a qualquer hora, além da sala de aula. 

 Providenciar uma plataforma para o software e serviços que suportam a 

personalização da aprendizagem no contexto de sala de aula, de forma a preparar-se a 

gestão de todo o sistema de dispositivos; conteúdos e dados de avaliação. 

 Desenvolver ferramentas, serviços e interfaces que adicionem valor à educação para 

o uso individual e em comunidade. 

Onde é que o cenário acontece? Descreva o ambiente em que este acontece. 

 Escola – nas aulas e depois das sessões de formação na escola 

Quando é que o cenário existente acontece? 

 Em progresso 

O que é que acontece no cenário existente? Que tipo de atividades estão as pessoas no 

cenário a fazer? Que tipo de interacções existem entre as pessoas do cenário? 

 Os estudantes tornam-se “Tutores da Tecnologia” e trabalham em conjunto com os 

professores e outros estudantes para integrarem a tecnologia de uma forma mais 

eficaz na escola 
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 Os professores e os alunos compartilham o seu tempo de desenvolvimento pessoal 

Tecnologias 

A Promethean EOS com a plataforma Windows 8 permite as seguintes modalidades de 

aprendizagem em sala de aula: 

 ActivTable para colaboração;  

 Engage 2 para a avaliação em tempo real;  

 Tablet da Microsoft Surface para personalização; 

 Gestão e avaliação personalizada e colaborativa; 

 Toda a turma, aprendizagem em grupo ou individual; 

 Integração dentro do ambiente de sala de aula; 

 Aprender para além da sala de aula, em qualquer lugar e a qualquer hora através da 

nuvem da Microsoft. 

Outros recursos/ informações 

 Existe um número elevado de aplicações disponíveis para tablets. A maioria dessas 

aplicações tem orientações de como podem ser usadas, no entanto, não existe 

nenhuma informação sobre a forma como essas aplicações poderão melhorar a 

aprendizagem, sendo que essa informação não se encontra disponível.  

 As aplicações estão categorizadas em termos de estágios de transferência, partilha e 

comunidades de conhecimento. As 28 categorias que se seguem foram propostas por 

http://mgleeson.edublogs.org e baseado numa lógica pedagógica de: Ferramenta de 

Apresentação, Ferramenta de Colaboração, Ferramenta de Escrita, Ferramenta de 

Leitura, Brainstorming, Ferramenta de Mapeamento, Recolha de Informação, 

http://mgleeson.edublogs.org/
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Organização de Informação, Anotações, Ferramenta de Pesquisa, Ferramenta de 

Recolha de Dados, Ferramenta de Encenação, Ferramenta de Gestão da Turma, 

Ferramenta de Avaliação, Criação de Vídeo, gravação de Áudio, Criação de Livro, 

Publicação, Digital Storytelling, Ferramenta de Debate, Ferramenta de 

Experimentação, Ferramenta de Cálculo, Ferramenta de Demonstração, Ferramenta 

de Comunicação, Ferramenta Artística, Ferramenta de Desenho. 

 

Narrativa do Cenário 

As escolas perceberam que os professores e os estudantes compartilham muitas necessidades 

comuns ao nível do desenvolvimento de competências com ferramentas do século XXI. Em 

vez dos professores lidarem com o seu desenvolvimento pessoal (DP) de uma forma isolada 

dos alunos, a escola pretende que os professores e alunos aprendam em conjunto com o 

desenvolvimento de toda a escola.  

Os estudantes que acreditam que podem oferecer liderança ou introspecção de uma área 

técnica útil são incentivados a divulgar as suas habilidades num “banco de competências” e 

tornarem-se em “Tutores da Tecnologia”, seguidamente, devem ser atribuídos a um grupo de 

alunos mais jovens, um professor ou turma que quer desenvolver um conjunto de 

competências específicas. Os “Tutores da Tecnologia” também devem ser incentivados a 

trabalhar com os professores na fase no planeamento das aulas de forma a sugerir estratégias 

de utilização da tecnologia de forma a auxiliar na entrega ou avaliação das suas lições.  

Alguns professores consideram o “banco de competências” de um estudante muito útil pois 

podem pedir assistência a esses “Tutores da Tecnologia” a qualquer momento, sempre que 



Agitar o Professor: O clube de tecnologia do professor/aluno  

 

 Page 5 of 5 

surgirem novas ideias e as quiserem explorar. Consideram que isto é uma estratégia muito 

mais positiva do que admitir que precisam de ajuda para outros colegas ou para a gestão da 

escola. Os estudantes são incentivados a realizar formações providenciadas por especialistas 

em TI e de networkig usando o desenvolvimento do currículo pelo CISCO, Intel e outros. A 

intenção da escola é que eles sejam muito mais auto-suficientes para o suporte de tecnologias 

de informação (TI) ao nível do desenvolvimento. Já os técnicos especializados são 

ativamente encorajados a compartilhar as suas competências com os “Tutores da 

Tecnologia” de maneira a encorajar os novos trabalhadores que entram na escola a 

observarem as suas competências e fazer questões. 

Num dia normal de escola, os “Tutores da Tecnologia” encontram-se disponíveis ao longo 

de um período de pausa para trabalhar directamente com outras turmas e apoia-los uma ou 

duas vezes por semana.  

Cada reunião semanal é dedicada ao desenvolvimento de uma “aprendizagem em família”. 

Os alunos mais velhos atuam como coordenadores, que por sua vez, trabalham em conjunto 

com os professores e com os departamentos para identificar e organizar DP adequadamente 

para os professores entregarem numa espécie de ambiente de clube da escola. Os estudantes 

de cada turma são incentivados a juntarem-se e a participarem nas sessões DP com os seus 

professores de forma a incentivar mais “Tutores da Tecnologia”. A escola também trabalha 

com uma empresa de formação de TI local que fornece aos “Tutores da Tecnologia” uma 

qualificação básica de competências de TI. 
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Anexo C2: 

Os alunos projectam/desenvolvem a sua própria “demonstração de 

conhecimento” 

Tendências 

 1:1 Paradigma da Aprendizagem  

 Colocar competências do século XXI em prática 

 Os professores tornam-se menos centrados no papel de instrutor direto e mais 

envolvidos em ajudar os alunos a aprender de forma autónoma e ao seu próprio ritmo 

(personalização) 

 Os estudantes gostam de ter mais liberdade e controlo sobre as suas atividades de 

aprendizagem e de ser mais ativos em contexto de sala de aula. 

 Os jovens estão sempre ligados e a fazer uso da mídia digital, sendo este o principal 

desafio que é colocado aos professores e ao sistema de educação 

Quem é que está envolvido nos cenários existentes? Quais são as suas funções? 

 Comunidade local – como participantes e especialistas 

 Professores e alunos – como colaboradores 

Por que motivo os envolvidos no cenário existente decidiram mudar a sua prática? Qual é o 

objetivo central do cenário? 

 Providenciar um conjunto integrado e colaborativo de ferramentas educacionais e 

serviços que trabalhem em conjunto com o ambiente de turma, interações, conteúdos, 

atividades e tecnologia para melhorar a produtividade da aprendizagem dos 
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estudantes e para a produtividade de instrução dos professores. 

 Isto inclui métodos que permitem a gestão e avaliação da aprendizagem 

personalizada e colaborativa. 

 A proposta abrange toda a turma, em grupo e ao nível da aprendizagem individual 

através da automação, integração e orquestração dentro dos ambientes de sala de 

aula, recolha e divulgação dos dados em tempo real/ feedback no Ponto de 

Aprendizagem em qualquer lugar, a qualquer hora, além da sala de aula. 

 Providenciar uma plataforma para o software e serviços que suportam a 

personalização da aprendizagem no contexto de sala de aula, de forma a preparar-se a 

gestão de todo o sistema de dispositivos; conteúdos e dados de avaliação. 

 Desenvolver ferramentas, serviços e interfaces que adicionem valor à educação para 

o uso individual e em comunidade. 

Onde é que o cenário acontece? Descreva o ambiente em que este acontece. 

 Escola, casa, comunidade local 

Quando é que o cenário existente acontece? 

 Em progresso 

O que é que acontece no cenário existente? Que tipo de atividades estão as pessoas no 

cenário a fazer? Que tipo de interacções existem entre as pessoas do cenário? 

 A escola dirige um Workshop de Design de Avaliação como parte de uma revisão 

curricular. Os estudantes encontram-se ativamente envolvidos desde o início com as 

partes interessadas (stakeholders) que são vistos como valiosos contribuintes de 
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ideias. Os professores organizaram-se e trabalharam em pequenas equipas juntamente 

com alguns representantes dos estudantes durante o “dia de desenvolvimento de 

aprendizagem”, estes desenvolveram um exemplo de novas avaliações para vários 

tipos de atividades de aprendizagem, que permitiram os alunos mostrarem o seu 

conhecimento pessoal de conceitos e ideias de aprendizagem. Não existiu nenhuma 

avaliação sobre apresentação de ideias ou dos modelos tradicionais. Os grupos 

apresentaram apenas uma simples pergunta… “Como é que podes mostrar melhor a 

tua compreensão e o teu amplo conhecimento de um tema aos outros?” 

 

 A rúbrica também é compartilhada e utilizada para avaliar a adequação de qualquer 

avaliação alternativa. As equipas devem demonstrar como é que eles podem 

maximizar cada um dos aspectos. O desenvolvimento de critérios ou rúbricas 

adicionais é verdadeiramente encorajado.  

Tecnologias 

A Promethean EOS com a plataforma Windows 8 permite as seguintes modalidades de 

aprendizagem em sala de aula: 

 ActivTable para colaboração;  

 Engage 2 para a avaliação em tempo real;  

 Tablet da Microsoft Surface para personalização; 

 Gestão e avaliação personalizada e colaborativa; 

 Toda a turma, aprendizagem em grupo ou individual; 

 Integração dentro do ambiente de sala de aula; 

 Aprender para além da sala de aula, em qualquer lugar e a qualquer hora através da nuvem da 

Microsoft. 
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Outros recursos/ informações 

 

 

Narrativa do Cenário 

O que é que valorizamos numa avaliação completa de aprendizagem- será apenas a nota, ou 

devemos esperar algo mais? De quantas maneiras diferentes poderia um estudante mostrar a 

um professor o que ele entende, se ele só foi autorizado a isso? Será que alguns alunos 

respondem melhor a outras formas de apresentação do que outros? Será que existe um limite 

de modelos de avaliação com vantagens e desvantagens diferentes para os alunos?  

 

Uma equipa criou um workshop de desenvolvimento curricular que se assimilava a um 

“design de pizza” mas com tecnologia. A antiga avaliação era baseada em papel e apenas 

necessitava que desenhassem e escrevessem uma justificação da sua escolha. A nova 

avaliação encorajou que os estudantes  fizessem as suas pizzas e as apresentassem numa 

espécie de “Canal da Pizza” no Youtube como um “Reality Show/Programa de Culinária”. 

Os alunos usaram o gravador de vídeo que existem o software da Promethean Activtables em 

que todos tiveram tempo para editar os vídeos. Foram utilizados os questionários com a 

família e amigos, juntamente com o feedback do público que assistia o “Canal da Pizza” 

numa espécie de relatório abrangente. Consideraram-se vários outros tópicos que podiam ser 

redesenhados através de atividades que combinassem a tecnologia. Um outro grupo, optou 

por reutilizar a ideia do “Espetáculo da Pizza” e desenvolver uma série de vídeos para um 

público mais amplo em que recebesse “feedback do cliente” ao fazer cupcakes. 

Ao longo desse ano, o cozinheiro da escola contribuiu regularmente juntamente com os 
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chef’s convidados na comunidade local. Também um especialista em alimentação saudável 

dirigiu-se à escola e possibilitou que os alunos realizaram um documentário em formato de 

vídeo sobre as escolas para colocarem no seu popular “Canal de Culinária”. Foram ainda 

convidados para a estação de televisão local para apresentarem a sua ideia no programa de 

pequeno-almoço. O líder de um estudo de negócios também esteve envolvido, bem como o 

Canal de Culinária que passou a vende publicidade para as empresas locais. 

A escola construiu uma cozinha para os estudantes, um espaço com uma horta e um clube de 

culinária em que os pais pudessem assistir. Finalmente, a escola ficou apta a oferecer um 

curso de culinária para os estudantes e pessoas locais da escola. 

 



Construção de um Laboratório 

de Aprendizagem 





Atualmente… 



O que é que acontece na sala de aula? 

Como é que a sala de aula esta equipada? 
 

Qual é o papel do professor? 

Até que ponto o ensino é direto? Será que os alunos 

exploram os conteúdos de uma forma autónoma? 

De que forma é que a tecnologia usada é efetiva? 



SOMOS TESTEMUNHAS 
DE UMA 

TRANSFORMAÇÃO 



NOVAS 

TECNOLOGÍAS 





Albert Robida 
1848 - 1926 









Hugo Gernsback 













Alert! Student 43988A has dropped 1.5% in their 
understanding of Trigonometry in the last ten minutes! 



E daqui a 20 anos o que irá acontecer às 
escolas? 





Laboratório de 
Aprendizagem 

Porquê? 
Os 3 elementos-

chave 
Pontos fortes & 

Inovação 
Que futuro? 

Apresentação 
de Exemplos 

Práticos 

Formação 
para os 

equipamentos 
disponíveis 

Aplicação de 
Questionários de 

satisfação 



Porquê a criação de um Laboratório de 

Aprendizagem? 

• Melhorar os resultados escolares dos 

alunos; 

 

• Articulação curricular e utilização de 

novas metodologias; 

 

• Envolver os alunos de uma forma mais 

ativa na aprendizagem. 



Elementos-chave da construção de um 

Laboratório de Aprendizagem: 

Leahy, G (2016) The Modern Classroom: Strategic insights for school leaders. Promethean Limited. 



Pontos Fortes & Inovação 

• Prestígio local e nacional; 
 

• Divulgação de excelência; 
 
• Possibilidade de melhorar os 

resultados escolares; 
 
• Espaço mais moderno e atraente; 

 
• Espaço de formação para os 

professores. 

 

• Espaço flexível, dinâmico e 
promotor de múltiplas atividades 
em simultâneo; 
 

• Maior enriquecimento curricular 
devido à articulação de várias 
disciplinas; 
 

• Respeito pelo ritmo de cada aluno; 
 

• Trabalho colaborativo; 
 

• Alunos criadores e criativos; 
 

• Avaliação e feedback imediato; 
 

• Equipamentos e recursos digitais. 

 



Que tipo de utilização podemos fazer: 

• Aulas de qualquer área disciplinar; 

• Trabalho individual/ grupo de professores do agrupamento; 

• Atividades  no âmbito de acompanhamento dos alunos; 

• Realização de trabalhos; 

• Utilização/exploração de software educativo; 

• Apoio a docentes na utilização dos equipamentos; 

• Atividades de enriquecimento curricular; 

• Atividades de formação destinadas à comunidade escolar. 

 



ENQUADRAMENTO 





REIMAGINAR A SALA DE AULA 

Ensino em grupo 

Trabalho em grupo 

Trabalho independente 

Trabalho em 

pequenos 

grupos 

Trabalho fora da sala de 

aula 



FORMAÇÃO DOS 

UTILIZADORES 

CONSIDERAR OS 

VÁRIOS PAPEIS 

DESIGN  

ENVOLVER STAKEHOLDERS 

PROJETAR A SUA SALA DE AULA 

POSICIONAR 

MODALIDADES DE ENSINO 

APRENDER FORA DA SALA 

DE AULA 



NOVAS 

COMPETÊNCIAS 



Reimaginar a sala de aula 

Temos de assegurar que temos o espaço e a 
tecnologia definidos para suportar os diferentes tipos 
de atividades pedagógicas que irão dar os resultados 
pretendidos de uma sala de aula para aprendizagens 
diferenciadas. A Sala de Aula do Futuro da European 
Schoonet, identifica aspetos especificos de Ensino e 
Aprendizagem para ajudar a reimaginar os espaços 
fisicos, os recursos, a mudança de papeis entre alunos 
e professores e como suportar diferentes estilos de 
aprendizagem. 

 



Reimaginar a sala de aula 



Reimaginar a sala de aula 



Formações: 

- Workshop Implementação  “Ambiente 
Educativo Inovador 

- Kit Sala de Aula do Futuro 
 



Equipamentos: 

ActivPanel 55” com suporte ActiView 

• Sistema de visualização de 

documentos e objetos 3D; 

• Câmara de alta resolução 

• Apoio à criação de Storytelling 

e Stopmotion. 

 

• Painel LED Interativo de multi-

toque; 

• 10 Toques e caneta digital; 

• Software colaborativo de 

apresentação e criação de 

aulas; 

• ActivInspire 

• Suporte regulável e 

possibilidade de deslocação 

na horizontal. 



Sistema de Avaliação Activote  

• Sistema de avaliação 

eletrónica; 

• 32 dispositivos; 

• ActivHUB; 

• Escolha múltipla até 6. 

Sistema de Avaliação 
ActivExpressions 

• 32 dispositivos; 

• ActivHUB; 

• Software ActivInspire; 

• Sistema de Regulação das 

Aprendizagens; 

• Permite aos utilizadores 

expressarem-se através de 

palavras, números, símbolos, 

escala Likert, equações 

matemáticas; 

• Ritmo individual; 

• Ensino personalizado; 



Mesa Eblocks 

• Sistema de trabalho 

colaborativo para o pré-

escolar e 1º ciclo; 

• Estimula a aprendizagem 

através de trabalho 

colaborativo; 

• Conteúdos de matemática, 

Língua Portuguesa, Inglês e 

para NEE. 

• http://www.eblocks.net/pt/prin

cipal/index.php  

Tablets MymagaClass 

• Windows 10; 

• Sensor de luminosidade e 

temperatura; 

• Híbridos 

• http://mymaga.eu/pt-

pt/teachers/class  

http://www.eblocks.net/pt/principal/index.php
http://www.eblocks.net/pt/principal/index.php
http://www.eblocks.net/pt/principal/index.php
http://mymaga.eu/pt-pt/teachers/class
http://mymaga.eu/pt-pt/teachers/class
http://mymaga.eu/pt-pt/teachers/class
http://mymaga.eu/pt-pt/teachers/class


Conjunto de Lego Wedo 

Lego 

• Iniciação à robótica 

• Kits: 

A. EV3 

B. Lego Education Primary 

School 

C. MoretoMaths 

D. Story Starter 

E. Lego 2.0 Classroom Solutions 

 

Site:https://education.lego.com/e

n-gb/lesi/  

 

 

Objetivos: 

• Aprendizagem mais eficaz e 

com um nível mais elevado de 

motivação; 

• Pensar de forma inovadora e 

de uma forma prática; 

• Alunos mais experientes: retêm, 

aplicam e demonstram o seu 

conhecimento; 

• Professores dão aulas mais 

inspiradoras, eficazes e 

gratificantes com um maior 

impacto na aprendizagem. 

https://education.lego.com/en-gb/lesi/
https://education.lego.com/en-gb/lesi/
https://education.lego.com/en-gb/lesi/
https://education.lego.com/en-gb/lesi/
https://education.lego.com/en-gb/lesi/
https://education.lego.com/en-gb/lesi/


Sugestões para utilizar com o 

Software disponível: 



ESTUDOS DE CASO 
Projeto Future Teacher Education (FTE) Lab  

Universidade de Lisboa, Portugal 





ESTUDOS DE CASO 
A “Sala De Aula Do Futuro”, Escola Dom 

Manuel Martins , Setúbal, Portugal 



ESTUDOS DE CASO 
“L’Aula del futuro” – 3.0 Modern Classroom, Itália 



ESTUDOS DE CASO 
Colégio Monte Flor Learning Lab, Lisboa Portugal  

Sonhar 

Explorar 

Mostrar 

Criar 

Jogar 



https://www.youtube.com/watch?v=Ux1Y0yTf5ck
http://www.21digitalclass.com/agrupamento-de-escolas-de-atouguia-da-baleia.html
https://youtu.be/mPZ9q8B7I7c
http://cunhacj.wix.com/saf-setubal


https://youtu.be/hZcRzmEIIGY




Exemplos Práticos: 

 

Agrupamento 
de Escolas de 

Atouguia 

https://youtu.be/TasJrud7RHY  

https://www.youtube.com/watch?v=p0LniNQk
8Bg  
 
http://www.tvi24.iol.pt/videos/tecnologia/sala
s-de-aula-do-futuro-estao-em-
leiria/570ba51a0cf2b926370456d2 
 

EB 1 Ferrel 

https://youtu.be/TasJrud7RHY
https://www.youtube.com/watch?v=p0LniNQk8Bg
https://www.youtube.com/watch?v=p0LniNQk8Bg
http://www.tvi24.iol.pt/videos/tecnologia/salas-de-aula-do-futuro-estao-em-leiria/570ba51a0cf2b926370456d2
http://www.tvi24.iol.pt/videos/tecnologia/salas-de-aula-do-futuro-estao-em-leiria/570ba51a0cf2b926370456d2
http://www.tvi24.iol.pt/videos/tecnologia/salas-de-aula-do-futuro-estao-em-leiria/570ba51a0cf2b926370456d2
http://www.tvi24.iol.pt/videos/tecnologia/salas-de-aula-do-futuro-estao-em-leiria/570ba51a0cf2b926370456d2
http://www.tvi24.iol.pt/videos/tecnologia/salas-de-aula-do-futuro-estao-em-leiria/570ba51a0cf2b926370456d2
http://www.tvi24.iol.pt/videos/tecnologia/salas-de-aula-do-futuro-estao-em-leiria/570ba51a0cf2b926370456d2
http://www.tvi24.iol.pt/videos/tecnologia/salas-de-aula-do-futuro-estao-em-leiria/570ba51a0cf2b926370456d2
http://www.tvi24.iol.pt/videos/tecnologia/salas-de-aula-do-futuro-estao-em-leiria/570ba51a0cf2b926370456d2
http://www.tvi24.iol.pt/videos/tecnologia/salas-de-aula-do-futuro-estao-em-leiria/570ba51a0cf2b926370456d2
http://www.tvi24.iol.pt/videos/tecnologia/salas-de-aula-do-futuro-estao-em-leiria/570ba51a0cf2b926370456d2
http://www.tvi24.iol.pt/videos/tecnologia/salas-de-aula-do-futuro-estao-em-leiria/570ba51a0cf2b926370456d2
http://www.tvi24.iol.pt/videos/tecnologia/salas-de-aula-do-futuro-estao-em-leiria/570ba51a0cf2b926370456d2
http://www.tvi24.iol.pt/videos/tecnologia/salas-de-aula-do-futuro-estao-em-leiria/570ba51a0cf2b926370456d2
http://www.tvi24.iol.pt/videos/tecnologia/salas-de-aula-do-futuro-estao-em-leiria/570ba51a0cf2b926370456d2
http://www.tvi24.iol.pt/videos/tecnologia/salas-de-aula-do-futuro-estao-em-leiria/570ba51a0cf2b926370456d2
http://www.tvi24.iol.pt/videos/tecnologia/salas-de-aula-do-futuro-estao-em-leiria/570ba51a0cf2b926370456d2
http://www.tvi24.iol.pt/videos/tecnologia/salas-de-aula-do-futuro-estao-em-leiria/570ba51a0cf2b926370456d2


 

Que Futuro? 

 
 

 

• Melhoria das estratégias de ensino e 

contágio das metodologias utilizadas 

para a sala de aula regular. 

 

• Melhoria das aprendizagens e dos 

resultados; 

 

 

• Contributo para a transformação dos 

projetos de vida dos alunos- 

 



Dúvidas? Questões? 



Questionário: 

https://docs.google.com/forms/d/1peuxLeUWoZ-

vB1RcMpkMlBBlI1RB9oFMoZW8eFYaxKM/edit?usp=shari

ng  

https://docs.google.com/forms/d/1peuxLeUWoZ-vB1RcMpkMlBBlI1RB9oFMoZW8eFYaxKM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1peuxLeUWoZ-vB1RcMpkMlBBlI1RB9oFMoZW8eFYaxKM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1peuxLeUWoZ-vB1RcMpkMlBBlI1RB9oFMoZW8eFYaxKM/edit?usp=sharing
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Questionário: Domínio das TIC
Sou aluna de 5º ano do Mestrado em Educação e Formação com especialização em E-learning e 
Formação à Distância da Universidade de Lisboa.  
Este questionário* encontra-se inserido no âmbito da Unidade Curricular de Seminário de 
Investigação e Projeto, tendo por objetivo conhecer a opinião dos docentes da EB1 do Alto de 
Algés do Agrupamento de Escolas de Mira帀�ores relativamente ao domínio das Tecnologias de 
Informação e Comunicação, bem como da ideia de implementação de um laboratório de 
aprendizagem no 1º ciclo no espaço da Biblioteca Escolar. 
 A participação neste inquérito é anónima e garantimos a con倀�dencialidade dos dados.

*Questionário baseado no Relatório Internacional "UNESCO ICT Competency Framework for 
Teachers" e pretende ajudar os países a conhecerem o grau de conhecimento dos professores ao 
nível das competências TIC.

*Obrigatório

Identi倀�cação *

 Sexo Feminino

 Sexo Masculino

Ano que lecciona: *

 1º ano

 2º ano

 3º ano

 Outro: 

1. TIC
Para cada um dos seguintes itens, assinale na segunte escala a sua opinião, em que 1 corresponde 
a discordo totalmente e 5 concordo totalmente

1.1 Enquanto professor, preparo as minhas aulas através de tarefas e funcionalidades de
processamento de texto (Word), de apresentação (PowerPoint), etc. *
TL.4.b

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

1.2 Através do acesso a internet consigo descrever como funcionar com um navegador, usando o
URL para aceder a um website. *
TL.4.e

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

1.3 Sou capaz de criar uma conta de e-mail e usá-la para a troca de mensagens. *
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TL.4.g

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

1.4 Consigo identi倀�car programas educativos adequados e consigo-lo avaliá-los quanto à sua
adequação face aos conteúdos curriculares e necessidades dos alunos. *
TL.4.i

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

1.5 Utilizo um programa de gestão de arquivos em rede para registar presenças, entregar notas e
manter os registos dos alunos. *
Por exemplo: Moodle, Dropbox, Class帀�ow, EdModo, ClassCharts.TL.4.j

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

1.6 Utilizo tecnologias comuns de comunicação e colaboração, tais como mensagens de texto,
videoconferência e ambientes de colaboração via web. *
Exemplo: Google Drive, Skype, Facebook, etc... TL.4.k

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

1.7 Utilizo vários ambientes ou ferramentas para elaborar materiais on-line. *
Exemplo: Scratch, Skype, Prezi, Sway, Qr Codes, Emaze, Kodu, Kahoot, Class帀�ow, etc.. KD.4.c

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

1.8 Sou capaz de utilizar a internet para apoiar os meus alunos em trabalhos de colaboração
dentro e fora da sala de aula. *
KD.4.f

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

1.9 Identi倀�que uma lista de recursos TIC que utiliza para apoiar a inovação dos seus alunos *
KC.4.a
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2. Organização e Administração

2.1 Sou capaz de integrar um conjunto de equipamentos tecnológicos (como tablets) nas minhas
atividades de ensino. *
TL.5.a

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

2.2 Enquanto professor, sou capaz de gerir as atividades dos alunos em situações de
aprendizagem baseadas em projetos tirando partido de ambientes enriquecidos pelas
tecnologias. *
KD.5.b

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

2.3 As ferramentas que utilizo para a plani倀�cação e re帀�exão permitem que eu possa apoiar os
alunos na realização das suas próprias atividades de aprendizagem, bem como no
desenvolvimento contínuo do pensamento re帀�exivo dos mesmos. *
KC.5.b

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

3. Pedagogia
Para cada um dos seguintes itens, assinale na segunte escala a sua opinião, em que 1 corresponde 
a discordo totalmente e 5 concordo totalmente.

3.1 Concebo materiais online para apoiar os meus alunos na compreensão dos principais
conteúdos curriculares e a sua aplicação no mundo real. *
TL.3.c

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

3.2 Sou capaz de elaborar planos e atividades para que os alunos se envolvam na discussão e
aplicação dos principais conceitos curriculares ao mesmo tempo que colaboram para solucionar
problemas do mundo real, assim como re帀�etir e comunicar as soluções encontradas. *
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KD.3.d

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

3.3 Elaboro atividades e materiais online que envolvem os alunos de uma forma colaborativa na
resolução de problemas, pesquisa e/ou criação artística. *
KC.3.d

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

4. Currículo e Avaliação

4.1 Para as disciplinas que lecciona, quais as ferramentas que lhe poderão dar suporte nas suas
aulas: *
TL.2.a

 Ferramentas de comunicação

 Ferramentas de colaboração

 Ferramentas de apresentação

 Ferramentas de produção

 Outro: 

4.2 Identi倀�que as principais ferramentas que conhece que podem ajudar os seus alunos a
entender melhor os conceitos-chave das suas aulas. *
KD.2.a

4.3 Ajudo os alunos a usar a tecnologia para adquirir competências de comunicação e
colaboração *
KC.2.b

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

5. Desenvolvimento Pro倀�ssional Docente

5.1 Utilizo recursos tecnológicos para melhorar a produtividade dos meus alunos. *

1 2 3 4 5
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Discordo totalmente Concordo totalmente

5.2 Utilizo as TIC para pesquisar, gerir, analisar, integrar e avaliar a informação que possa ser
usada para apoiar o meu desenvolvimento pro倀�ssional. *
KD.6.c

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

5.3 Sou um professor que avalia e re帀�ete continuamente sobre a inovação e melhoria das minhas
práticas pro倀�ssionais. *
KC.6.c

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

6. Visão sobre as TIC na Educação

6.1 Explique de que forma a utilização das TIC na educação pode ser posta em prática no ensino.
Identi倀�que algumas oportunidades e os principais obstáculos. *
KD.1.a

100% concluído.

Este formulário foi criado em Universidade de Lisboa.  

Denunciar abuso  Termos de Serviço  Termos Adicionais

Enviar

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://docs.google.com/forms/d/1W64a_jao8Sqhl3O-IXSUYeN4pP4F55WvsPhP2r1GJrc/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/1W64a_jao8Sqhl3O-IXSUYeN4pP4F55WvsPhP2r1GJrc/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html














2. LISTA DE 
STAKEHOLDERS 

1. CRIAR UM 
RESUMO DE PROJETO 

Crie um breve resumo do projeto em que considere o espaço, a pedagogia 

e a tecnologia  – e a sua interdependência.  

Um resumo forte, é essencialmente aquele que define as metas e os 

objetivos, proporcionando um projeto com uma ideia predefinida. 

O resumo do projeto da Modern Classroom deverá ser compilado por, 

colaboração com o diretor da escola ou um membro da equipa de gestão 

escolar. 

http://bit.ly/modclasslist 

Elabore uma lista de todas as partes interessadas que estão involvidas no 

projeto. Esta lista deverá ser composta por alunos, funcionários, pais, 

governo, parceiros e fornecedores. 

Assim que a lista estiver completa e todos estejam envolvidos numa fase 

inicial, é preciso compreender e suportar a concepção do projeto. 

Esclareça que durante a fase inicial de planeamento é essencial o  

envolvimento de todos. 

Nós criamos um modelo de Google Docs que poderá ser útil para compliar 

a sua lista das partes interessadas: 

1 www.prometheanworld.com 



Organize os papéis dos professores e dos alunos: 

● Quem é vai produzir conteúdo?  

● Quem é que vai apresentá-lo? 

● Quem é que irá fornecer feedback?  

Nota – você está a criar uma Modern Classroom, que não irá depender 

dos antigos métodos de apresentação das aulas centradas no professor..  

Pesquise no Classflow  em Marketplace por milhares de conteúdos interativos (não é 

necessário criar uma conta) 

4. ATRIBUIR 
PAPÉIS 

3. IDENTIFAR NECESSIDADES 
DE FORMAÇÃO 

http://bit.ly/cfmarketplace  

 

Um problema comum que se costuma encontrar nas várias escolas passa 

pela dificuldade de utilização da tecnologia. 

Ou as aplicações não estão a ser utilizadas nos tablets das escolas, ou a 

riqueza dos recursos na Internet não está a ser aproveitado devidamente; a 

maioria das escolas pode fazer um maior e melhor uso da tecnologia através 

de processos de formação. 

A tecnologia no ensino e na formação das aprendizagens deverá ser 

oferecida pelos fornecedores do material tecnologia e por alguns 

formadores, de modo a conseguirem criar um plano de formação adequado. 

Vvisite o site:  

 

www.ictcpd4free.co.uk 

 

2 www.prometheanworld.com 



5. DETERMINE O 
LAYOUT 

6. REVER A 
PEDAGOGIA 

Planeie a introdução de vários métodos de ensino, incluindo: 

• Aprendizagem colaborativa 

• Aprendizagem social 

• Aprendizagem invertida 

Design-based, feedback-based and enquiry-based learning  

Nesta fase, já está pronto para usar o Classflow- plataforma de ensino 

gatuito que liga todos os materiais de aprendizagem e dispositivos de 

aprendizagem: 

Considere o posicionamento dos estudantes e do professor no espaço de 

sala de aula. Simule o seu projeto usando software online de livre acesso 

(por exemplo, Google Docs com a ferramenta de “forma”) ou utilize ainda o 

ActivInspire e crie um flipchart adequado ao que pretende. 

Crie vários layouts que podem ser usados independentemente do 

conteúdo da aula. 

Considere o tamanho e a forma da sala, os recursos disponíveis que 

permitem criar uma variedade de cenários de aprendizagem, tendo em 

conta o papel do professor/aluno. 

www.prometheanworld.com 

www.classflow.co.uk  

 



7. MUNDO EXTERIOR 
ABRACE O 

PRÓXIMOS 
PASSOS... 

Permita, incentive, capture, reconheça e compartilhe a aprendizagem e a 

realização que é feita fora do ambiente da sala de aula e da escola. 

“If the 16% using smartphones at school is a surprise, you may be 

shocked by other research that has shown 5% of primary school children have their 

own iPhone.”  

 Ipsos MediaCT, “Our mobile planet: UK” 

Existe uma acessibilidade imensa para utilizar a tecnologia for a do 

contexto de sala de aula que pode ser representado por aprendizagens 

verdadeiramente significativas para a aprendizagem. A Sala de Aula 

Moderna abraça e incentiva essas oportunidades. 

Obtenha a história completa – faça download do nosso 

ebook: The Modern Classroom: Strategic Insights for 

School Leaders de http://bit.ly/ModClassEbook. 

 

 

 

Tweet fotos da Modern Classroom e do seu planeamento com 

@PrometheanUKI. 

Visite a nossa página e os eventos realizados para saber mais sobre os 

webinares onde têm a oportunidade para fazer perguntas e compartilhar as 

suas histórias  sobre a Modern Classroom - 

http://bit.ly/prometheanevents. 

 

 

4 www.prometheanworld.com 
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Telefone: 

Email: 

Visite: 

Siga: 

0870 241 3194 

Learn@PrometheanWorld.com 

www.PrometheanWorld.com 

@PrometheanUKI 

mailto:Learn@PrometheanWorld.com
mailto:Learn@PrometheanWorld.com
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TEACHERS / OTHERS - SCHEDULE MOBILITY – PORTUGAL – From 25TH TO 29TH JANUARY 2016 
21ST Century European Classroom – Atouguia da Baleia 

 

 

Timetable Monday  25 January Tuesday  26  January Wednesday  27  January Thursday 28  January Friday 29  January 

8.30– 9.30 

 Activity / outputs (A3, A4) 
Session 4  
 Project leaders meeting 

Activity / outputs (A3, A4) 
Session 7  
Project leaders meeting 

Activity/outputs (A3, A4) 
Session 12   
Project leaders meeting 

Activity / outputs 
(A3, A4) Session 14   
Project leaders meet. 

9.45– 10.30 

 Context activities: 
 
-Visiting the coast of Peniche 
 
 
11.00-Official reception in the City 
Hall by the Mayor 
  

Learning / training activities: 
Session 8   
Attending a Maths Lab Class 
(Ana Matos – Calouste Gulbenkian room - 28) 

Notebook Activities (A4): 
Session 13 
Partners Presentations  

Evaluation 
Session 15   
Assessment, 
Certificates, 
Feedback 
of the week 

10.30 -11.15 

Context activity: 
Official welcome/ 
“Tuna” and “Arrufeiros d’Atouguia” 
(school musical groups) 
Meeting schedule overview 

 Debate 
Evaluation of practices 

11.30-12.15 

Context activity: 
Guided tour to school 
 

-Visiting CETEMARES, Marine 
Sciences R&D, Education, and 
Knowledge Dissemination Centre. 

Learning / training activities:  
Session 9  Attending a Digital Literacy Class 
(Carla Carriço – ICT Lab) 

 FAREWELL 

12.15 -13.00 

Learning / training activities: 
Session 1 Attending an ICT Class 
(Nuno Ribeiro – ICT Lab) 

Context activity: 
Lunch at Peniche: “ Nau dos 
Corvos”- Carvoeiro Cape 

Context activity: 
Lunch at school 
 

Context activity: 
Lunch at school 
 

Context activity: 
Lunch at school 
 

13.00 -14.00 
Context activity: 
Lunch at school 

    

14.00- 14.45 

Learning / training activities: 
 Session 2 –  by the Promethean 
team 
“Student evaluation systems” 
 

 Learning / training activities:  
Session 10:   By the Promethean team 
Digital Leaders (Students):  “ActivExpression as a 

student evaluation tool”. 
The Bulgarian team and 1 teacher from each 
team. 

Context activities: 
 
Visit to Óbidos 

 

15.00 -15.45 

 Notebook Activities (A4): 
Session 5 
Students’ presentations 

  

16.00- 17.00 

Learning / training activities: 
Session 3 
Visiting the Future classroom of 
the Elementary School of Ferrel. 

Debate and evaluation Learning / training activities /A4 
Session 11:   By the Promethean team 
Film production about  the project chapters themes 

2 options: 
1st  –  Return by bus with the 
students and get out at the Hotel, 
and came to Óbidos again to 
dinner (by taxi) 
2nd – Stay in Óbidos with the  
Atouguia’s team and wait for 
dinner time.  

 

17.00 -18.00 

Context activity: 
Coffee break at Baleal 
 

Learning / training activities: 
Session 6:   Promethean team and 
Ana Batalha “ClassFlow – student´s 
assessment”. Till 18.30h 

  

20.00 
Context activity: 
Dinner Peniche: Profresco  

Context activity: 
Dinner Atouguia: “Taverna Tauria” 

Context activity: 
Dinner Peniche: Hotel 

Dinner Óbidos: “Arco da 
Cadeia” 
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Anexo I: 

CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA DO FUTURO 

A ideia da construção de uma Sala de Aula do Futuro ou Modern Classroom pode 

ser entendida como um sinónimo, neste caso, diferentes especialistas apresentam 

diferentes nomes, talvez com o intuito de tornar o nome mais apelativo. 

De acordo com o artigo Salas de Aula do Futuro: Novos designs, ferramentas e 

pedagógicas, Pedro e Matos (2015) salientaram a importância das escolas reagirem às 

mudanças sociais e encontrar formas de reconfigurar não só o ensino mas também o 

espaço escolar tornando-o mais próximo de um efetivo Habitat Digital, ou seja, é aquilo 

que ajuda uma pessoa a sentir-se verdadeiramente segura e no controlo da sua 

“informação” sendo que antes de existir tecnologicamente, ele (o habital digital) existe 

nos nossos cérebros de forma a podermos projecta-lo (Pohjola, 2011). Pretende ajudar a 

comunidade a construir o seu próprio espaço de aprendizagem através da consolidação 

da tecnologia com a experiência. Quando se fala em design educacional, para os 

autores, é preciso pensar em novas abordagens curriculares que apostem na renovação 

de práticas que alterem o espaço físico, pois é preciso “pensar nos elementos além do 

currículo” (pp.18). Este “re(pensar)” a arquitectura do espaço, é pensar nele como algo 

reconfigurável, flexível, personalizado, inovador, convidativo, confortável e atraente e 

não num espaço orientado para o professor. Outros fatores como a qualidade acústica e 

os níveis de luz devem ser considerados.  

Assim, Pedro e Matos (2015) falam de uma aprendizagem oblíqua que pode ocorrer 

em qualquer lugar e em qualquer momento (pp.26), que tem conta que existe um 

conjunto de informação útil de acesso livre online é que é possível tirar proveito e 
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promover aprendizagens coerentes de acordo com os objetivos de ensino em múltiplos 

espaços. 

A European Schoolnet criou em 2012, o chamado Future Classroom Lab (FCL), 

como já referido antes, inspirado nas ideias referidas anteriormente, destingiu-se das 

outras salas de aula pelo re(pensar) o papel pedagógico, da tecnologia e do design. 

Sendo estas Salas do Futuro, as cores passam por ser alegres e atrativas, os alunos 

podem sentar-se em puffs com o objetivo de se sentirem num ambiente mais 

descontraído e podem utilizar tablets, smartphones, quadros interativos, sistemas de 

votação de resposta rápida e muitas outras ferramentas que podem ficar ao critério de 

cada responsável pelo desenvolvimento destas Modern Classrooms. O objetivo é que os 

estudantes aprendam a matéria através da descoberta- Teoria do Inquiry Based Learning 

- em que as respostas podem ser feitas com ajuda da pesquisa de conteúdos digitais, 

ninguém é repreendido por se levantar do lugar ou utilizar o telemóvel, sendo que todos 

têm que trabalhar e cumprir as tarefas propostas pelo professor. A ideia é que os alunos 

exerçam o papel central na aprendizagem.  

A ideia é introduzir nas escolas as “condições necessárias para uma diversificação 

dos métodos de trabalho e de abordagem dos conteúdos curriculares” com o objetivo de 

promover o sucesso educativo (Anexo A.3).  

Apesar dos alunos se encontrarem rendidos a este espaço, é difícil conseguir 

convencer os professores por muitos não se sentirem na sua zona de conforto e ser 

necessário fazer algumas mudanças. 
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Estando a metodologia de ensino da sala de aula tradicional esgotada, é preciso criar 

novas estratégias e pensar até que ponto os alunos se sentem motivados. Na verdade o 

que é que realmente acontece na sala de aula? 

Esta é umas das principais questões que deve ser colocada quando se fala na 

construção de salas de aula do futuro, será que é possível responder a esta questão? 

Poderemos afirmar que sabemos o que irá acontecer daqui a 20 anos às escolas? 

 Segundo Leahy (2015) através da criação das Salas de Aula do Futuro existe 

uma possibilidade conseguir melhorar os resultados escolar dos alunos, realizar uma 

articulação curricular entre várias disciplinas e utilizar novas metodologias de trabalhar, 

bem como envolver os estudantes de uma forma mais ativa na aprendizagem.  

 De acordo com a Promethean (2016) existem 7 passos para criar uma Modern 

Classroom (Anexo G) sendo os seguintes: 

1. Criar um Projeto: Fazer um breve resumo de um projeto em que considere o 

espaço, a tecnologia e a pedagógica, definir as metas e objetivos do projeto.  

2. Lista de Stakeholders: Elaborar uma lista de todos os interessados que estão 

envolvidos no projeto, sendo que a lista deve ser composta por alunos, 

funcionários, pais, governo, parceiros e fornecedores. 

3. Identificar Necesidades de Formação: Uma das maiores dificuldades passa 

sempre pela dificuldade de utilização da tecnologia, sendo que os recursos nunca 

são aproveitados devidamente, sendo que a maioria das escolas só começa a 

fazer um melhor uso da tecnologia através da formação dos seus professores. 

4. Atribuir Papéis: Organizar os papéis dos professores e dos alunos, 

seleccionando quem produz o conteúdo, quem apresenta e quem dá feedback do 

trabalho desenvolvido. 



4 

 

5. Determinar o Layout: Simular a ideia de Sala de Aula do Futuro usando 

software online, considerando sempre o espaço da sala e os recursos que se 

encontram disponíveis:  

6. Revisão da Pedagogia: Planeamento de métodos de ensino baseados na 

aprendizagem colaborativa, social e invertida (Inquiry Based Learning) 

7. Ligação ao Mundo exterior: Compartilhar as aprendizagens realizadas com a 

comunidade. 

Existe uma iniciativa europeia, intitulada de Projeto Collaborative Education Lab 

(CO-LAB) - http://www.erte.dge.mec.pt/co-lab - que pretende contribuir para expandir 

horizontes no que toca à aprendizagem colaborativa em contexto de sala de aula, o 

mesmo encontra-se a ser implementado em Portugal. Como tal, o projeto CO-LAB 

pretende apoiar e integrar no ensino a aprendizagem colaborativa para um ensino que se 

diz do século XXI. Outro dos princípios fundamentais passa por experimentar 

metodologias inovadoras e pelo enriquecimento de cenários de ensino e que podem ser 

testados através de resultados de formação. Com o intuito de dar resposta e com o 

objetivo de melhorar a implementação dos Laboratórios de Aprendizagem, existem 

algumas formações que podem ser feitas, nomeadamente: 

 Sessões de motivação em que sejam convidados especialistas e professores que 

já tenham aplicado o projeto-piloto no âmbito escolar; 

 Workshops relativamente aos equipamentos disponíveis 

 Formações creditadas para os agentes educativos dentro da área das tecnologias 

na educação. 

Sendo um conceito relativamente recente e com pouca informação ao nível da 

investigação científica, espera-se que esta nova metodologia de ensino consiga 

http://www.erte.dge.mec.pt/co-lab
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melhorar as estratégias de ensino, sobretudo ao nível dos resultados escolares mas 

também que contribua para a transformação dos projetos de vida dos estudantes. 

Atualmente, em Portugal estão em desenvolvimento algumas Salas  de Aula do 

Futuro como: 

 O Laboratório de Aprendizagem do Colégio Monte Flor em Lisboa. 

http://bit.ly/MonteFlorVideo  

 A Sala de Aula do Futuro Calouste Gulbenkian no 2º e 3º ciclo e a Sala 

de Aula do Futuro numa escola de 1º Ciclo em Ferrel ambas no 

Agrupamento de Escolas da Atougia da Baleia, em Peniche 

http://atb23saladofuturo.weebly.com e https://youtu.be/p0LniNQk8Bg  

 Sala de Aula do Futuro na Escola Dom Manuel Martins em Setúbal. 

http://cunhacj.wix.com/saf-setubal  

 Projecto Future Teacher Education Lab (FTE) na Universidade de 

Lisboa http://fcl.eun.org/future-teacher-education-lab  
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