História e Atividades
de Aprendizagem do Ciclo 4
História e Atividades de Aprendizagem para o Ciclo 4 de pilotagens, a iniciar em fevereiro de
2013.

Instruções
Histórias de Aprendizagem do Ciclo 4
Contar uma História
Criar um Objeto
Criar um Jogo
Atividades de Aprendizagem do Ciclo 4
Sonhar
Explorar
Mapear
Refletir
Fazer
Perguntar
Mostrar
Colaborar
Tabela de Atividades de Aprendizagem

Instruções
Neste ciclo, as Histórias e Atividades de Aprendizagem concentram-se em desafios do "mundo
real", ou seja, em desafios relacionados com o contexto sociocultural dos alunos e que sejam
pessoalmente significativos para eles. Os alunos trabalham com problemas reais, selecionando
desafios que lhes são pessoalmente significativos ou abordando desafios de um público com quem
sintam alguma afinidade. Para obter futuras histórias fortemente baseadas em objetivos de
aprendizagem pessoais, por favor, relate as suas experiências na forma de comentários no blogue
ou de entradas na ferramenta "Composer" do iTEC.
As atividades centram-se no alargamento do papel do professor. Cada atividade oferece aos
professores sugestões para o desenvolvimento das suas capacidades, quer digitais quer
pedagógicas. Os professores também são desafiados a adotar papéis diferentes e a apoiar os
alunos a vários níveis.
Os professores são, em primeiro lugar e sobretudo, convidados a atuar como inspiradoras dos
seus alunos. Além disso, são convidados a ouvir atentamente os alunos, a estruturar as atividades

de modo a atender às necessidades e interesses individuais dos alunos, e para orientar os alunos
na implementação das atividades, questionando os pressupostos subjacentes ao trabalho de
projeto de forma a desenvolver o pensamento crítico dos alunos e a sua capacidade de refletir
sobre e durante a sua ação.
As atividades mais desafiadoras para os alunos requerem maior reflexão e apoiam a recolha de
evidências que podem fortalecer ou enfraquecer as suas argumentações, preparando-os
essencialmente para situações que exigem a defesa de uma causa.
Por fim, o papel do professor é alargar a aprendizagem para além dos muros da escola, orientando
os alunos, a fim de que estes se liguem ou colaborem com pessoas exteriores à escola.
Através destas relações, os alunos podem discutir os seus protótipos e conceitos com pessoas que
têm uma compreensão profunda dos desafios colocados aos alunos e podem receber sugestões
relevantes ou críticas construtivas.
Visão geral dos papéis dos professores
Desenvolver - Para ampliar os conhecimentos e as capacidades do professor.
Inspirar - Para suscitar experiências comuns e a sensação de fazer parte de um
empreendimento/uma tarefa significativo/a.
Orientar - Para oferecer aconselhamento e orientação aos alunos.
Ouvir - Para levar em conta os interesses e as necessidades dos alunos na definição de atividades
de sala de aula.
Perguntar - Para questionar os pressupostos dos alunos, fazendo perguntas abertas.
Apoiar - Para intervir e oferecer apoio prático, «mãos na massa».
Avaliar - Para avaliar os resultados/aquisições dos alunos com base em critérios definidos
colaborativamente.

As Atividades de Aprendizagem levam em conta os conhecimentos dos professores no
desenvolvimento de experiências pedagogicamente sólidas que apoiem o desenvolvimento
pessoal dos jovens. Essas atividades constituem um recurso inspirador para a execução dos
diferentes componentes de uma História de Aprendizagem. Os professores podem alterar as
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Atividades para adaptar a História de Aprendizagem ao contexto da sua sala de aula. As Atividades
são orientações, não prescrições. Só através da receção de comentários e sugestões podemos
reformular as Atividades para melhor as adequar a configurações escolares europeias.
Recomendamos o envolvimento ativo com outros professores e parceiros iTEC, através de vários
canais em linha. Este ciclo é composto por um total de quatro Histórias de Aprendizagem e nove
Atividades de Aprendizagem. A ilustração acima mostra o fluxo de Atividades de Aprendizagem
para realizar uma História de Aprendizagem.
Visão geral das Histórias de Aprendizagem
Contar uma História - Narrar um tópico académico através de meios audiovisuais.
Criar um objeto - Desenvolver um projeto concreto.
Criar um jogo - Construir uma atividade lúdica.
Visão geral das Atividades de Aprendizagem
Sonhar - Apresentar, compreender e questionar um resumo do projeto.
Explorar (Benchmark / Observação) – Recolher informação relacionada com o projeto.
Mapear – Elaborar um mapa mental para compreender as relações entre as informações
recolhidas.
Refletir - Gravar reflexões e comentários em áudio e vídeo.
Fazer – Executar um projeto.
Perguntar - Realizar sessões com pessoas que podem representar futuros utilizadores do projeto.
Mostrar - Publicar e apresentar projetos para um público específico.
Colaborar - Estabelecer «colaborações ad-hoc» com alunos de outras escolas
O projeto iTEC tem vindo a trabalhar no desenvolvimento de diversas ferramentas digitais para
apoiar os professores na realização das Atividades de Aprendizagem. Estas ferramentas são
TeamUp, ReFlex e iTEC Widget Store. É altamente recomendado que se explore e utilize estas
ferramentas durante a pilotagem. Os momentos em que as ferramentas podem ser utilizadas são
mencionados no material de apoio à pilotagem.
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Contar uma história
A qualidade especial desta história é a ênfase na narrativa e no conto em formato digital.
Aprender a contar uma história, de modo a transmitir eloquentemente uma situação ou a
convencer um público, por exemplo, pais ou outros adultos, pode ser considerada uma capacidade
especializada, relevante para todas as áreas de interesse.
Esta história de aprendizagem vai transmitir a ideia de narração como uma experiência de
aprendizagem significativa e responde à pergunta de como o conto e as narrativas se relacionam
com todas as áreas disciplinares. Usar a narração digital pode motivar os alunos e permitir a
realização de tarefas e atividades não tradicionais.

Resumo da conceção da narração de uma história - Criar uma pequena história em vídeo aliciante
que relacione um fenómeno científico com uma experiência pessoal e que não ultrapasse 5
minutos. Selecionar um público específico e certificar-se de que se conta a história de um modo
motivador, factualmente correto, mas compreensível para o público.
Sonhar - Sou professor de ciências e com o professor de TIC desafio os meus alunos a criar uma
história sobre o conceito de fricção num pequeno vídeo motivador. Dou-lhes o resumo do projeto
e sugiro que pensem nos seus pares como o público-alvo. Mostro-lhes alguns vídeos de histórias
inspiradoras e discutimos o potencial de cada meio de comunicação, desenvolvendo assim a sua
literacia sobre os media ao mesmo tempo que a sua compreensão da Ciência. O professor de TIC e
eu concordamos que isto irá apoiar a capacidade narrativa dos alunos e envolvê-los-á
profundamente num conceito científico. Na primeira aula, peço aos meus alunos para pensarem
sobre o tema para as suas histórias em vídeo. Refletir - Cada aluno utiliza o ReFlex para gravar a
sua primeira reflexão, bem como o que sonham ser o resultado final, como se se tratasse de uma
viagem no tempo, com a data do final da pilotagem.
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Explorar - Peço aos alunos para procurarem, verem e analisarem vídeos científicos motivadores
para se inspirarem para os seus próprios vídeos, como trabalho de casa, por exemplo, em casa,
depois do final das aulas. Eles envolver-se-ão também profundamente com a sua história
científica, ao tentar perceber a mecânica, como fazer experiências com essa mecânica e como
explica-la na sua história. Refletir – os alunos refletem sobre o que encontraram e sobre as suas
ideias iniciais para as suas histórias.
Mapear - De volta à escola, todos os alunos criam o seu mapa de conceitos com as conclusões e
começam a criar guiões para as suas histórias em vídeo. Em pares, os alunos comentam os planos
de cada elemento do par. Os guiões apresentam esboços de cenas e a transição entre as cenas de
vídeo, descrevem os locais de gravação, dão informações sobre o som e a descrição dos diálogos,
da expressão e do movimento dos atores. Depois de os guiões estarem prontos, os alunos, o
professor de TIC e eu desenvolvemos os critérios de avaliação com base nos quais as histórias de
vídeo serão avaliadas. Refletir - As equipas refletem sobre a atividade, os seus desafios e planos
para a Atividade de Aprendizagem seguinte, “Fazer”.
Fazer - Os alunos começam a produção do seu vídeo usando telemóveis e câmaras digitais. Eles
partilham sugestões, ideias e ficheiros media. Para editar as suas histórias, usam software livre da
web. Algumas cenas têm que ser filmadas fora da escola. O professor de TIC dá sugestões sobre a
estrutura narrativa dos vídeos, enquanto eu estou atento principalmente ao rigor científico do
conteúdo. Lembro os alunos para se prepararem para as oficinas de desenvolvimento profisisonal
com os profissionais de media. Refletir - Os alunos refletem sobre os progressos que fizeram na
sua recolha de dados e sobre os planos para a oficina.
Perguntar e Colaborar - Um aluno mostrou as suas reflexões à mãe, que trabalha num programa
televisivo para crianças e que se ofereceu, com as suas colegas, para fazer uma visita guiada aos
alunos ao estúdio de televisão e comentar o primeiro esboço dos vídeos dos alunos.
Apesar de ter planeado usar o pessoal do iTEC e a rede de eventos para encontrar um escritor de
guiões ou um autor de ficção que pudesse estar interessado em apoiar os alunos, esta pareceu-me
ser uma relação muito mais interessante. Durante a sessão de trabalho com o pessoal da
televisão, os alunos ficaram cheios de ideias interessantes e ficaram motivados para juntar as
sugestões recebidas às suas histórias de vídeo, embora isso signifique para alguns alunos trabalhar
algumas horas a mais do que estava previsto. Refletir – Os participantes nas oficinas de
desenvolvimento profissional comentam a reflexão e os progressos do trabalho dos alunos.
Mostrar - No fim do projeto/Ciclo/HA, os alunos carregam os seus vídeos de histórias para uma
plataforma de partilha de vídeos em linha, como o YouTube ou o Vimeo, e estabelecem uma
hiperligação através do grupo iTEC do Facebook. Para isso, cada aluno tem que ter autorização dos
seus pais ou Encarregados de Educação. Os alunos veem e comentam os vídeos criados por outros
alunos iTEC pela Europa fora. Como todos os vídeos incluem legendas, os vídeos permitem
comunicar facilmente através das fronteiras linguísticas dos países europeus. Também pedimos
aos pais e Encarregados de Educação para verem os vídeos e os comentarem. Alguns vídeos são
realmente interessantes, pelo que decidi assinalá-los e usá-los nas minhas aulas futuras. Refletir Uso os comentários acumulados, as gravações das reflexões dos meus alunos, a sua
documentação assim como o que gravei ao longo da História de Aprendizagem para avaliar o seu
trabalho. Discutimos na aula seguinte a minha avaliação. Através da discussão, os alunos têm
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oportunidade de argumentar a favor ou contra a minha avaliação. Alguns dos alunos apresentam
argumentos fortes que me fazem reavaliar o seu trabalho.
Exemplos interessantes - MIT Blossoms videos: http://blossoms.mit.edu/.
Matemática:
http://blossoms.mit.edu/videos?field_topic_value_many_to_one=1&term_node_tid_depth=22
CFQ:
http://blossoms.mit.edu/videos?field_topic_value_many_to_one=3&term_node_tid_depth=22
http://blossoms.mit.edu/videos?field_topic_value_many_to_one=5&term_node_tid_depth=22
CN:
http://blossoms.mit.edu/videos?field_topic_value_many_to_one=4&term_node_tid_depth=22
Material de Apoio – UNESCO Young Digital Creators (http://unesco.uiah.fi/ydc-book/) é um roteiro
para a produção digital na escola.
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Atividades de Aprendizagem do Ciclo 4
SONHAR

Apresente um resumo da conceção da narração da história à sua turma que se relacione com o
currículo e com a comunidade local, mas deixando margem para a interpretação. Inspire os
alunos, motivando-os para darem o seu melhor e fale-lhes sobre a apropriação e liberdade que
têm relativamente à tarefa. Apresente o conjunto de Atividades de Aprendizagem e a sua
programação, e negocie os critérios de avaliação com a turma. Os alunos formam equipas,
discutem, questionam e familiarizam-se com o resumo da conceção. As equipas refinam o seu
resumo da conceção, levando em conta o público-alvo, os desafios iniciais e os resultados
expectáveis da conceção. Os alunos gravam as reflexões e documentam em linha o seu trabalho.
Tempo de aula: Aproximadamente 1 aula.
Ideias para usar a tecnologia:
Funcionalidades:
1. Reflexão.
2. Formação das equipas, Edição colaborativa, Publicação.
3. Blogues
Ferramentas: TeamUp, ReFlex, Google Sites, Blogger, Corkboard.me
Pode esperar...
● motivar os alunos, deixando que eles definam a sua própria tarefa
● motivar os alunos, dando-lhes um certo grau de liberdade e de apropriação do seu trabalho
● usar ferramentas que não conhecia
Os alunos podem aprender a ...
● comprometerem-se seriamente com um projeto planeado/pensado
● negociar metas e critérios de avaliação
● questionar e melhorar determinadas tarefas
1. Preparar / Ouvir
● Prepare um resumo da conceção, escolhendo uma História de Aprendizagem e
adaptando-a de modo a levar em conta os requisitos do currículo e calendário escolar.
● Planeie e programe o conjunto de Atividades de Aprendizagem do projeto. As Atividades
de conceção podem causar atrasos inesperados. Inclua uma aula de reserva no calendário
estipulado.
● Através da preparação, tem a oportunidade de expandir as suas capacidades e
experiência, por exemplo, localizando exemplos concretos que mostrem por que é
importante projetar resultados razoáveis. Veja: http://bit.ly/design-inspiration.
● Prepare uma lista inicial de critérios de avaliação que reflitam os requisitos da sua
disciplina.

7

2. Inspirar
● Apresente o seu resumo da conceção, os exemplos, todas as atividades e a sua
programação à sua turma.
● Assegure-se de que todos estão a par, tornando o resumo da conceção um objetivo
comum relacionado com o contexto pessoal dos alunos.
● Discuta os seus critérios de avaliação com os alunos e aprove-os com eles.
● Forme equipas de 4 a 5 alunos. Pode pedir aos alunos para definir as funções iniciais.
Mais informações: Atividade de Aprendizagem "Trabalho em Equipa". Considere
cuidadosamente a formação das equipas para evitar o “parasitismo”.
● Pode contactar pessoas para além da sala de aula sendo pró-ativo e partilhando o seu
resumo da conceção com outros professores através do grupo iTEC no Facebook e da
comunidade de professores iTEC.
3. Orientação / Questionamento / Apoio
● Enquanto as equipas de alunos discutem o que vão projetar e como devem redefinir o
resumo da conceção distribua perguntas às equipas que as apoiem nas suas escolhas.
● Incentive os alunos a questionar o seu resumo da conceção. Faça-lhes perguntas abertas,
tais como (a) Para quem é o projeto? (b) O que sabem sobre as pessoas para quem estão
a projetar? (c) Que desafio está colocado e como está colocado? (d) Quem é o
responsável e por quê? (e) Como apresentaria o seu processo de criação e o seu projeto?
● A confusão inicial faz parte da beleza do projeto. Não há necessidade de responder a
todas as perguntas imediatamente. Irão descobrindo as respostas ao longo do processo.
● Oriente as equipas para que encontrem uma audiência específica para os projetos que
pretendem criar.
● Ponha em prática os seus conhecimentos de lecionação e leve os alunos para fora da sua
zona de conforto, se notar que o tema não constitui um desafio.
● Apoie os alunos com exemplos, no caso de ficarem «emperrados».
● Incentive os alunos experientes a partilharem os seus conhecimentos com todas as
equipas. Por exemplo, peça-lhes para gravarem mensagens para os outros usando o
TeamUp, ou atribua-lhes o papel de “professores assistentes”, que ajudam os outros.
● Os alunos gravam uma reflexão (ver atividade de reflexão). Explique que as gravações têm
um papel importante na sua avaliação e permitem que você, outras equipas, pais e as
pessoas para as quais estão projetando, lhes deem a sua opinião.
● Fora da escola: Cada equipa monta um blogue do projeto (ou serviço similar) e envia um
URL para si e para o grupo do Facebook iTEC. No blogue, as equipas descrevem o seu
projeto e refinam o resumo da conceção. Os alunos publicam os esboços iniciais do que
estão a planificar.
4. Avaliação
● Reveja o trabalho de cada equipa, as gravações das suas reflexões e as entradas no
blogue; em seguida, grave um comentário audiovisual a que eles tenham acesso. Os seus
comentários devem incluir sugestões e perguntas.
● Pode avaliar a capacidade dos alunos de questionarem a tarefa que lhes foi fornecida, em
particular, as razões para a introdução de alterações.
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EXPLORAR

As equipas de alunos exploram o contexto de seu projeto quer observando práticas ou ambientes
relevantes, usando, para tal, câmaras digitais, portáteis e microfones, quer procurando trabalhos
existentes que se relacionem com o seu resumo de conceção e recolhendo exemplos
semelhantes ao que têm intenção de conceber. O objeto de observação depende de para quem
estão a projetar, do que estão a projetar e dos desafios iniciais que querem abordar. Os alunos
partilham os ficheiros digitais que recolheram nos seus blogues e gravam uma reflexão. Deve
orientar a pesquisa dos seus alunos e apoiá-los na classificação do seu material. Note-se que a
visualização e a classificação do material de vídeo podem ser demoradas. Gastar tempo a
visualizar vídeos que contêm informações imprecisas pode constituir um desvio a partir do qual se
pode ter uma conversa com os alunos que seja importante do ponto de vista pedagógico e pode
proporcionar aos alunos uma experiência de primeira mão sobre fontes inválidas. Alguns alunos,
por exemplo, os mais jovens, podem precisar de mais orientação na realização desta atividade.
Tempo de aula: aproximadamente 1-2 aula(s)

Ideias para usar a tecnologia
Funcionalidades: 1. Navegador de Internet. 2. Edição colaborativa de favoritos. 3. Gravador de
media, câmara digital, equipamento para recolha de apontamentos. 4. Edição colaborativa
Ferramentas: TeamUp, ReFlex, iTEC Widget Store
Pode esperar...
● encontrar dezenas de projetos inovadores de todo o mundo
● usar ferramentas novas
● ligar a escola e os alunos à sua comunidade, pedindo-lhes que observem o exterior da
escolar
● envolver os alunos no uso de todos os seus sentidos.
Os alunos podem aprender a ...
● procurar e avaliar projetos em vários campos
● identificar desafios que se colocam aos projetos do mundo real
● questionar e melhorar tarefas dadas
● observar e gravar fenómenos naturais e/ou pessoas
● estabelecer empatia com outros.
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1. Preparar/Ouvir
● Ouça com atenção os comentários dos alunos e adeque a atividade de acordo com suas
necessidades e interesses.
● Expanda as suas capacidades e experiência, através da identificação de recursos em
linha, locais e eventos onde a observação possa ser realizada, ou de pessoas que possam
ser entrevistadas por cada equipa. Veja: ‘Design Inspiration for School’
2. Inspirar
● Descreva a atividade aos alunos e motive-os, mostrando recursos em linha a que eles
possam recorrer.
● Assegure-se de que todas as equipas sabem que tipo de exemplos procuram, o que e
onde observar.
● Descreva a atividade aos alunos e motive-os, mostrando-lhes locais onde as observações
podem ser realizadas.
● Verifique se cada equipa está munida de câmaras, portáteis, microfones, etc.
3. Orientação / Questionamento / Apoio
● As equipas planificam o tempo para pesquisar, avaliar e comparar. Oriente as equipas
lembrando-lhes que é preciso gerir o tempo.
● As equipas pesquisam projetos comparáveis e discutem-nos. Selecionam os 10 exemplos
que são mais relevantes para o seu projeto. Apoie as equipas com recursos e exemplos
relevantes para o caso de ficarem «emperradas».
● Os alunos realizam observações em equipas ou individualmente. Oriente e apoie as
equipas para que encontrem observações significativas.
● As Atividades de Aprendizagem culminam num projeto. Alguns alunos podem ser
esmagados pela quantidade e qualidade dos exemplos de comparação e achar que é difícil
prosseguir produtivamente. Lembre os alunos que muitos exemplos que veem são feitos
por empresas com grandes orçamentos.
● Ligação à Internet lenta? Tente agendar a utilização da Internet para cada equipa, para
evitar congestionamento de tráfego da Internet. Veja se algumas equipas podem realizar a
sua atividade depois da escola, usando a ligação de Internet de suas casas ou de
bibliotecas públicas.
● As equipas veem e anotam os ficheiros digitais recolhidos.
● As equipas gravam uma reflexão. Essa reflexão pode ser usada para partilhar as suas
ideias com as outras equipas.
● Depois da escola: As equipas publicam as descobertas nos seus blogues, incluindo
desenhos das ideias que tiveram para a conceção. As equipas podem identificar
informações mais relevantes, por exemplo, visitando uma biblioteca ou navegando na
Internet.
● Os professores perceberam que esta atividade é uma oportunidade para refletir sobre os
prós e contras do uso de ferramentas de TIC na escola. Por que não tentar o mesmo com
os alunos? Peça aos alunos para avaliarem criticamente a atividade e o seu valor para a
aprendizagem escolar. Em seguida, os alunos gravam uma reflexão.
4. Avaliação
● Reveja o trabalho de cada equipa, as gravações das suas reflexões e as entradas do
blogue, e em seguida, grave um comentário audiovisual para as equipas. Os seus
comentários devem incluir sugestões e perguntas.
● Pode avaliar a capacidade dos alunos para questionar a tarefa que lhes foi fornecida, em
particular, as suas razões para a introdução de alterações.
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● Pode avaliar a amplitude de exemplos identificados e a capacidade das equipas para
identificar exemplos que estão relacionados com resumos das suas conceções.
Material de apoio – Para saber mais sobre as possibilidades de reutilização de materiais em
linha, visualizar e fornecer fontes para aprender sobre direitos de autor e licenciamento comum
criativo.
● Vídeo introdutório: Construir a partir do passado - Building on the past
● Encontrar conteúdos abertos que possa remisturar e reutilizar: Find openly licensed
content.
● Escolha uma licença quando quiser publicar abertamente: Choose a license.
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MAPEAR

As equipas analisam as suas conclusões utilizando técnicas de mapeamento mental. Identificam
as relações, semelhanças e diferenças entre os exemplos e/ou ficheiros multimédia que
recolheram. Com base na informação recolhida e na sua análise, as equipas aperfeiçoam o seu
resumo de conceção, em particular os desafios colocados ao projeto, os resultados do mesmo e o
público-alvo. Em seguida, as equipas gravam uma reflexão. Ao princípio, questões que não têm
uma resposta imediata, fechada, podem ser difíceis para os alunos. No entanto, depois, o mais
provável é que os alunos tenham ideias inspiradoras. Tempo de aula: Aproximadamente 1 aula.

Ideias para usar a tecnologia:
Funcionalidades:
1. Mapa mental
Ferramentas: notas em post-its, Bubbl.us, CmapTools, Popplet, Mindmeister, Freemind, TeamUp,
ReFlex
Pode esperar...
● atividades práticas (“hands-on”) e o envolvimento visual com os dados e a informação
recolhida
● análise de dados progressiva
● utilização de novas ferramentas
Os alunos podem aprender a ...
● analisar de forma profissional e colaborativa as informações
● uma compreensão mais profunda sobre um tema
● reconhecer relações entre o que foram encontrando.
1. Preparar / Ouvir
● Ouça com atenção os comentários dos alunos, e adapte a atividade de acordo com suas
necessidades e interesses.
● Expanda as suas capacidades e saber, explorando ferramentas digitais de construção de
mapas mentais; assegure-se de que os alunos têm facilidade em adicionar os seus
ficheiros media a esta ferramenta.
● Arranje canetas, papel, post-its, fita adesiva, tesoura e cola. Configure o espaço,
organizando paredes ou cavaletes com papéis grandes, para que os grupos de alunos aí
afixem as suas notas em papel.
2. Inspirar
● Tenha uma conversa pedagogicamente interessante com os alunos sobre a informação
recolhida: Que informações recolheram? Qual é a relevância da informação recolhida para
o projeto deles?
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● Para facilitar a consulta, peça aos alunos para colocar todas as suas informações e dados
num único local, partilhando-o com todos.
3. Orientação / Questionamento / Apoio
● Os alunos escrevem todas as informações e dados sob a forma de títulos, frases curtas ou
figuras em notas “post-it” ou em pequenos pedaços de papel, e agrupam-nos.
Alternativamente, podem usar a ferramenta de mapeamento mental digital que selecionou
previamente. Deve orientar os alunos quanto à melhor forma de representarem algumas de
suas conclusões, desenhando as notas iniciais ou dando sugestões.
● Apoie as equipas na apresentação visual das relações entre as notas, quando estão a
agrupar os dados, por exemplo, desenhando linhas entre a informação, colocando notas
hierárquicas, ou outros arranjos espaciais.
● Visualize e discuta com os alunos essas relações. Faça perguntas abertas de modo a
questionar os seus pressupostos, como por exemplo, (a) Quais são as semelhanças e
diferenças entre os exemplos que encontraram? (b) Quais os desafios adicionais que
conseguem identificar? (c) O que gostariam de adotar ou experimentar? (d) O que tornaria
o seu projeto original? (e) O projeto necessita de aperfeiçoamento? O que é que precisa de
ser aperfeiçoado? (F) Como é que a exploração que irão fazer se relaciona com o projeto?
(g) As decisões para o projeto resultaram da exploração prévia? (f) Que ideias sobre o
projeto vão aparecendo?
● Um maior envolvimento físico no mapeamento das ideias pode ser alcançado através do
agrupamento espacial das ideias e informações recolhidas. Isso pode ajudar os alunos a
concentrarem-se, uma vez que podem esticar os braços para colocar uma nota post-it num
sítio específico, por exemplo, dedicado a desafios.
● As equipas identificam as semelhanças e as diferenças e atualizam os seus projetos
iniciais, dando particular atenção aos desafios que se colocam ao seu projeto, aos
resultados do mesmo e ao público-alvo.
● Os alunos registam as suas conclusões nos respetivos blogues, inserindo esboços de
ideias que vão aparecendo para o projeto e gravam uma reflexão. O professor pode gravar
uma reflexão para cada equipa, dando feedback e fazendo comentários de caráter
avaliativo sobre o trabalho de cada aluno. As suas reflexões podem ser usadas para a
avaliação e para os manter concentrados na tarefa.
4. Avaliação
● Reveja o trabalho de cada equipa, as gravações das suas reflexões e as entradas do
blogue, para garantir que todos os alunos recolheram e exploraram exemplos e/ou
ficheiros multimédia. Em seguida, grave em audiovisual os seus comentários. Os seus
comentários devem incluir sugestões e perguntas sobre o sucesso da técnica que foi
implementada, como é que ela poderá ser usada em projetos futuros, e como é que poderá
ser melhorada numa próxima vez.
● Pode avaliar a capacidade das equipas para identificar os desafios do projeto e para
estabelecer relações entre observações e exemplos.
● Também pode pedir aos alunos para classificarem os contributos dos seus colegas de
equipa e utilizar as classificações dos alunos para formar a sua própria avaliação.
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FAZER

Com base na redefinição do resumo da conceção e nas ideias da conceção que fizeram, os
alunos começam a produzir. Primeiro criam um protótipo e depois discutem-no. A discussão diz
respeito em especial à forma como o projeto enfrenta os desafios de conceção. Gravam, então,
uma reflexão e documentam as suas atividades. É indispensável orientar cuidadosamente os
alunos para as atividades de aprendizagem e para o processo de criação, de modo a mantê-los
para que os alunos se mantenham focalizados na aprendizagem de conteúdos curriculares.
Ponha em destaque a necessidade de reflexão após esta atividade e garanta que todos se
concentram nas necessidades de um público-alvo. Para evitar «parasitas» ou divisão de carga de
trabalho desigual, divida cuidadosamente as tarefas e os papéis dentro das equipas. Tempo de
aula: Aproximadamente 2 aula(s)

Ideias para usar a tecnologia:
Funcionalidades: 2. Edição digital, kit “faça você mesmo”, ambiente de programação, kit de
construção, edição em 3D
Tools: Prezi, Sketchup, Scratch, TeamUp, ReFlex, iTEC Widget Store
Pode esperar...
● inspirar os estudantes a serem criativos e imaginativos no uso da tecnologia digital
● ir para além da sua zona de conforto e levar os alunos a fazer o mesmo
● ver aparecer projetos diferentes a partir da mesma ideia inicial
● usar novas ferramentas.
Os alunos podem aprender a ...
● transformar as suas ideias em protótipos concretos
● identificar novas formas de enfrentar desafios
● fazer protótipos em papel
● usar ferramentas digitais de autor
● sentir uma grande satisfação por concluirem um projeto.

1. Preparar / Ouvir
● Ouça com atenção os comentários dos alunos e adapte a atividade de acordo com as suas
necessidades e interesses.
● Expanda as suas capacidades e experiência, preparando o material, software e
tecnologias necessárias.
2. Inspirar
● Inspire os alunos a criar protótipos que possam ser usados pelo seu público-alvo e que
abordem os desafios identificados.
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● Exercícios de formação do espírito de equipa, tais como jogos, resolução de quebracabeças ou uma saída para se ir comer gelados juntos, podem servir de apoio à
cooperação e à colaboração com vista à consecução de um objetivo partilhado.
3. Orientação / Questionamento / Apoio
● As equipas desenvolvem os protótipos. Ajude-as a enfrentar os desafios de conceção e a
levar em consideração todas as informações recolhidas, lembrando-lhes os seus planos.
● Relembre as equipas que as atividades se desenvolvem no sentido da criação de um
artefacto. Se notar que as equipas desanimam e discutem durante muito tempo, intervenha
e ajude-as com sugestões práticas sobre como chegar a uma decisão.
● As equipas configuram os seus protótipos na sala de aula e discutem com outras equipas,
em especial, como e se os seus protótipos levam em conta os desafios identificados.
● As equipas incluem a documentação relativa ao seu protótipo ao blogue e descrevem-no
através de desenhos, vídeos ou fotografias digitais. Gravam, então, uma reflexão. Oiça as
reflexões que eles fizeram e prepare os comentários para cada equipa.
4. Avaliação
● Reveja o trabalho de cada equipa, as gravações das suas reflexões e entradas de blogue,
para garantir que todos os alunos exploraram e recolheram exemplos e/ou ficheiros média.
Em seguida, grave comentários audiovisuais para cada equipa. Os seus comentários
podem incluir sugestões e perguntas.
● Os bons protótipos ilustram a forma como um projeto pode vir a ser usado ou como ele
poderá vir a funcionar. Os protótipos podem ser um simples esboço, ainda inacabado,
desde que ajudem na comunicação. Um conceito simples mas bem pensado pode valer
tanto como experiência de aprendizagem como uma execução tecnicamente complexa.
Tenha cuidado na sua avaliação dos protótipos.
● Pode também pedir aos alunos para classificarem os contributos dos seus colegas de
equipa, e utilizar as notas dos alunos para ajudar a formar a sua própria avaliação.
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PERGUNTAR

As equipas de alunos encontram-se com 2 a 4 pessoas, que poderão ser futuros utilizadores dos
protótipos, e apresentam-lhes os seus protótipos e ideias de conceção, utilizando gravuras,
desenhos ou modelos. Essas pessoas são consideradas especialistas no âmbito dos projetos dos
alunos. As suas capacidades podem ser interpretadas de forma ampla: por exemplo, pode
considerar-se um trabalhador da construção civil como tendo um profundo conhecimento das
práticas quotidianas das pessoas que trabalham nessa área. Os especialistas são incentivados a
usar canetas e “post-its” para modificar e comentar o protótipo. Após a sessão, os alunos
analisam os comentários e decidem como interpretá-los para a sua redefinição. Depois,
aperfeiçoam o resumo da conceção, tendo por base os desafios do projeto, o contexto e o valor
acrescentado do resultado, gravam uma reflexão e atualizam a sua documentação. Esta atividade
pode acontecer mais do que uma vez, implicando maior ou menor investimento por parte dos
alunos. Os alunos podem pedir aos especialistas, potenciais futuros utilizadores, bem como a
outras equipas de alunos e professores, comentários sobre o seu trabalho. Tempo de aula: Cerca
de 2-3 aula(s).

Ideias para usar a tecnologia:
Funcionalidades: 1. Gravador digital, tomada de notas
Ferramentas: Gravador áudio, gravador vídeo, notas em post-it
Pode esperar...
● que os alunos se encarreguem de organizar uma sessão prática
● conhecer melhor os seus alunos
● pensar cuidadosamente nos participantes adequados à sessão prática
● colaborar com especialistas exteriores à escola
● ligar a escola a outras instituições da sociedade
● proporcionar aos alunos a oportunidade de saberem a importância dos seus interesses
pessoais
● Aproveitar as oportunidades que a realidade pode proporcionar e agir criativamente
levando em conta o contexto.

Os alunos podem aprender a ...
● ter empatia com os outros e trabalhar com pessoas diferentes
● contactar com especialistas e pedir colaboração
● apresentar ideias para as pessoas que não seguiram a evolução do projeto
● discutir e negociar com os professores e especialistas
● receber críticas e opiniões dos especialistas e incorporá-las no seu projeto
● criar protótipos em papel.
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1. Preparar / Ouvir
 Ouça com atenção os comentários dos alunos e adapte a atividade de acordo com as suas
necessidades e interesses.
 Desenvolva as suas capacidades e saberes, utilizando os conhecimentos que adquiriu ao
ouvir as gravações das reflexões para identificar as pessoas adequadas a quem pedir que
comentem os protótipos.
 Os professores universitários e investigadores muitas vezes têm um horário flexível e são
motivados pela transmissão do seu conhecimento especializado para jovens aprendizes.
Pode também pensar em contactar e convidar estudantes universitários.

2. Inspirar
 Apresente a atividade de organização de uma sessão prática aos alunos.
 As equipas discutem que especialistas convidar e as perguntas a fazer-lhes. No caso de
não conseguirem pensar em ninguém, faça algumas sugestões.
 Cada equipa convida 3-4 pessoas para a sua sessão prática e arranja um lugar e tempo
para isso. É importante pensar cuidadosamente nos participantes adequados, e os alunos
devem ser capazes de comunicar a forma como cada participante pode contribuir para o
projeto. As sessões práticas podem acontecer fora da escola, por exemplo, no escritório de
uma organização não-governamental ou num lar de idosos, etc.
 Para os alunos, pode ser “demasiada excitação” contactarem com os especialistas.
Pratique com as equipas a abordagem a potenciais participantes.

3. Orientação / Questionamento / Apoio
 Apoie as equipas preparando previamente a sessão prática. Forneça-lhes as orientações
gerais para a sessão prática do projeto iTEC como um exemplo desta atividade dentro de
um projeto europeu. Apoie os alunos que apresentam dificuldades.
 Assegure-se de que cada equipa tem acesso ao material da oficina (câmaras, portáteis,
microfone, post-its e canetas) e ao seu protótipo (ou a uma representação do mesmo).
 Os alunos apresentam o seu resumo da conceção e a conceção do protótipo aos
participantes e pedem-lhes comentários e ideias. Os participantes podem alterar os
protótipos ou desenhar sobre eles para se expressarem melhor. Os alunos tomam notas e
desenham imagens das atividades e da discussão.
 As equipas analisam as notas que tiraram e os desenhos dos participantes. Podem utilizar
a atividade MAPEAR para tal. Faça-lhes perguntas abertas e ajude-os a ir para além do
óbvio.
 As equipas decidem as alterações a fazer ao protótipo e ao resumo da conceção, de
acordo com a análise.
 As equipas gravam uma reflexão e documentam a sua evolução na Net. Prepare os alunos
para receberem críticas construtivas e para lidarem com as possíveis emoções negativas
que surgirem e para aceitarem a crítica como um comentário construtivo. Perguntas que
esta sessão de reflexão poderá incluir: (1) O que é que nos nossos resultados foi bom? (2)
O que é preciso melhorar? (3) O que é que precisamos de melhorar na nossa forma de
trabalhar?
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4. Avaliação
 Reveja o trabalho de cada equipa, as gravações das suas reflexões e as entradas do
blogue, para garantir que todos estão no caminho certo. Em seguida, grave comentários
audiovisuais para as equipas. Os seus comentários podem incluir sugestões e perguntas.
 Se o/a especialista acompanhou a evolução do trabalho em equipa, deve ser levada em
conta a sua visão de especialista sobre o desempenho dos alunos. O perito pode ser
envolvido na definição dos critérios de avaliação. Os participantes podem ser convidados a
gravar uma mensagem audiovisual para os alunos depois de os alunos redefinirem os
seus protótipos com base nas sugestões dos participantes.
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MOSTRAR

Os alunos criam um vídeo com legendas em inglês, apresentando os resultados dos seus projetos
e processos, bem como das aprendizagens realizadas e possíveis etapas futuras. Partilham esta
documentação com outros alunos ITEC em toda a Europa, com os pais e com o seu público, para
transferirem as aprendizagens que fizeram, para apresentarem a sua experiência no projeto, para
que os outros saibam sobre a possibilidade de usarem este seu trabalho como base para outros
trabalhos e para receberem sugestões de melhoria. Tempo de aula: aproximadamente 1-2 aula(s)
Ideias para usar a tecnologia:
Funcionalidades:
1. Edição vídeo, gravação digital, publicação vídeo
2. Partilha de recursos digitais
Ferramentas: iTEC Widget Store

Pode esperar...
 que os alunos se ponham no papel de especialistas
 sessões de reflexão e de feedback entre as pessoas que utilizam o trabalho dos alunos
como referência
 aprender sobre como fazer atividades bem preparadas e sobre que atividades os alunos
precisam de praticar mais
 mostrar atividades escolares de aprendizagem aos colegas e aos pais
 receber material para motivar turmas futuras e os seus colegas docentes
 mostrar protótipos concebidos pelos seus alunos
Os alunos podem aprender a ...
 fazer edição multimédia
 colaborar num projeto
 estabelecer prioridades relativamente às diferentes vertentes da informação
 documentar, comunicar e resumir o processo de aprendizagem, os resultados e a
importância de um tópico aos outros
 sobre os projetos, dados e tópicos em que outros têm estado a trabalhar.

1. Preparar / Ouvir
 Desenvolva as suas capacidades e saberes pesquisando quais as vantagens e
desvantagens das diferentes formas de documentação, por exemplo, animação, vídeo, etc.
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e preparando uma apresentação para seus alunos. Familiarize-se também com diferentes
plataformas de partilha de vídeo.
2. Inspirar
 Motive os alunos a criarem uma apresentação que documente o processo e os resultados
da aprendizagem, usando uma gama alargada de meios de comunicação e indicando as
diferentes formas de impacto do seu projeto. Fale com os alunos sobre o processo de
produção, as etapas previstas, e o que se espera deles.
3. Orientação / Questionamento / Apoio
 Oriente os alunos na escolha de um objetivo, de uma audiência, e de um meio para a sua
apresentação.
 As equipas configuram os seus protótipos na sala de aula e mostram-nos aos outros.
 Os alunos, em grupo ou individualmente, criam “storyboards” para planear a narrativa da
apresentação e decidem que ficheiros devem recolher, tais como fotos, vídeos, gravações
áudio de entrevistas, etiquetas (tags) geográficas, ou que animações usar para
representarem as suas conclusões e processos de uma forma significativa. Apoie os
alunos, apresentando-lhes as vantagens e desvantagens de diferentes meios de
comunicação e discutindo as técnicas de apresentação de trabalhos, bem como formas de
“convencer” um público.
 Os alunos criam um vídeo com legendas em inglês, apresentando os resultados dos seus
projetos, e documentam as suas aprendizagens e passos futuros. Os alunos carregam os
vídeos para um serviço de alojamento de vídeo e partilham a hiperligação com o grupo do
facebook iTEC com os pais e participantes na atividade. Para os apoiar, forneça opções de
plataformas de partilha. Poderá usar os vídeos para comunicar a tarefa a outros alunos no
futuro.
 Além disso, pode organizar um evento informal “FAZER”, para o qual convida os pais, os
participantes da atividade “PERGUNTAR” e outros alunos.
 No final da pilotagem, partilhe também os resumos de conceção entretanto modificados
com a comunidade ITEC, colocando-os no blogue iTEC Participate blog ou pedindo aos
alunos para os publicar lá.
4. Avaliação
 Reveja todas as apresentações. Compare as atualizações dos alunos com as suas
apresentações, para ver se todas as etapas importantes estão incluídas na apresentação
(veja a atividade “Reflexão”).
 Reveja todas as gravações das reflexões e discuta com os alunos o processo de
passagem do "sonhar" para o "mostrar". Como foi a sua experiência? O que é que eles
aprenderam? O que é que eles gostariam de explorar posteriormente?
 O trabalho dos alunos pode ser usado para comentário público e sessões de reflexão.
 Pode avaliar a documentação pelo seu valor como recurso para preparação para o exame.
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COLABORAR
Os alunos colaboram com alunos de outras escolas ITEC. É incentivada a colaboração ad-hoc e
fortuita, de iniciativa dos alunos. Tempo de aula necessário: 1 aula.
Ideias para usar a tecnologia:
Funcionalidades:
1. Discussão em linha, publicação digital, publicação.
2. Ferramentas para os blogues: o grupo de colaboração dos alunos iTEC no Facebook e a
comunidade de professores iTEC são rede potenciais para a partilha de resultados e para o
estabelecimento de ligações de colaboração exteriores à escola e às fronteiras de um país.
Pode esperar...
● apoio à colaboração internacional
● ampliar a sua compreensão interdisciplinar
● dividir a responsabilidade com os alunos
● orientar os alunos a fazer escolhas significativas
Os alunos podem aprender a ...
● contactar, encontrar e colaborar com os alunos fora do seu círculo social
● dar valor à interligação das áreas de conhecimento

1. Preparar / Ouvir
 Reveja o trabalho de cada equipa, as gravações das suas reflexões e as entradas de
blogue, para garantir que todos estão no caminho certo. Em seguida, grave comentários
audiovisuais para as equipas. Os seus comentários podem incluir sugestões e perguntas.
Ouça com atenção os comentários dos alunos, e adapte a atividade de acordo com suas
necessidades e interesses.
 Expanda as suas capacidades e saberes preparando e testando as ferramentas digitais
que vai usar, pedindo, eventualmente, aos alunos para as demonstrem.
 Reúna exemplos do que pode ser a colaboração e do que ela pode oferecer.
2. Inspirar
● Leve os alunos a saírem da sua zona de conforto e a entrar em contato com alunos que
nunca conheceram, apresentando os benefícios das redes, da aprendizagem entre pares e
da colaboração em linha.
● Esteja atento à privacidade em linha e a questões de segurança.
● Faça uma apresentação das ferramentas digitais que os alunos podem usar para contactar
com outros colegas.
3. Orientação / Questionamento / Apoio
● Os alunos procuram trabalhos relacionados com os seus e partilham os seus próprios
trabalhos; seguem e comentam as mensagens publicadas por outros alunos.
● Os alunos discutem em linha a experiência de participação no projeto com os alunos de
outras turmas.
● Ocasionalmente, são criadas videoconferências ou são trocadas mensagens de correio
eletrónico entre os colaboradores.
● Os alunos podem publicar perguntas nos canais que criou para o efeito.
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4. Avaliação
● Esteja aberto/a a que os seus interesses pessoais moldem a sua avaliação. Pode não ser
a frequência do envolvimento dos alunos com os outros, mas sim a profundidade do seu
envolvimento. Como conseguiram os alunos utilizar a experiência de outras pessoas fora
da sala de aula?
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REFLETIR
Os alunos e o professor gravam, publicam e partilham reflexões audiovisuais e comentários sobre
o progresso do projeto, os desafios e os próximos passos. Os alunos vão construindo
paulatinamente um conjunto de formas de responder aos desafios que se vão colocando, os quais
poderão ser usados depois de o projeto terminar. Tempo de aula: Aproximadamente 10 minutos.
Ideias para usar a tecnologia:
Funcionalidades: 1. Reflexão áudio/vídeo.
Ferramentas: TeamUp, ReFlex, Voicethread
Pode esperar...
● analisar o progresso das equipas de forma rápida e confortável, em qualquer momento e
em qualquer lugar
● fazer comentários pessoais às equipas
● uma distribuição mais justa do apoio fora da sala de aula
● gastar menos tempo gravando os comentários para os alunos
● proporcionar aos alunos comentários pessoais através de gestos, tom de voz, …
● usar as gravações para comunicar melhor com os Pais/Encarregados de Educação sobre
as atividades escolares
● elaborar um conjunto de comentários para seus alunos
● construir um recurso com as reflexões feitas pelos alunos
● usar novas ferramentas
● desenvolver capacidades técnicas, organizacionais e pedagógicas
● obter um repertório de reflexões com várias finalidades.
Os alunos podem aprender a ...
● resumir, comunicar, apresentar e planificar o seu trabalho, a qualquer hora e em qualquer
lugar.
● refletir sobre o seu trabalho
● dar e receber críticas.
1. Preparar / Ouvir
● Desenvolva as suas capacidades e conhecimentos explorando quantas vezes e por quem
é que a reflexão e os comentários podem ser usados na História de Aprendizagem e
decidindo que ferramenta de reflexão quererá configurar e usar.
● Antes de gravar um comentário ou reflexão, ouça o anterior.
2. Inspirar
● Motive os alunos a refletir sobre o seu trabalho, expressando as vantagens e razões para a
reflexão, por exemplo, a revisão fácil das últimas etapas, a recuperação do atraso em caso
de ausência, a receção de comentários diretos do professor.
● Diga aos seus alunos que, na conceção relacionada com projetos de aprendizagem, a
reflexão regular pode apoiar o desinteresse inicial das ideias e desenvolver o sentimento
de propriedade.
3. Orientação / Questionamento / Apoio
● As equipas refletem sobre o que fizeram, o que pretendem fazer e os desafios que
encontraram ou podem prever.
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●

●
●
●
●

As primeiras reflexões podem ser difíceis de fazer. Ajude os alunos a superar os
sentimentos iniciais de frustração ou inconveniência. Assegure-se de que, após a gravação
de algumas reflexões, vai começar a reconhecer o valor do seu investimento.
As equipas ouvem as gravações das outras equipas. Questionam-nas e dão-lhes
sugestões. Apoie os alunos a fazê-lo.
Ouça as gravações e adapte o ensino às necessidades dos alunos.
Tendo por base as reflexões dos alunos, grave comentários audiovisuais para as equipas,
incluindo perguntas e sugestões que as possam levar a pensar mais longe.
Os especialistas podem ser convidados a gravar comentários para as equipas de alunos.
O seu comentário pode tornar-se cada vez mais presente, e ser uma fonte de inspiração
para os alunos nos próximos anos.

4. Avaliação
● Pode avaliar com base na capacidade de o aluno ouvir e reagir aos seus comentários
construtivos, ou com base na profundidade ou relevância das suas reflexões.

* * * Para histórias abreviadas que terminam após a primeira atividade de reflexão * * *
Avaliação
● Reveja todo o trabalho. Compare as atualizações de todos os alunos com as suas
apresentações para ver se todos os passos importantes estão incluídos na apresentação.
● Reveja todas as gravações das reflexões e discuta o processo com os alunos. Como foi a
sua experiência? O que é que eles aprenderam? O que é que eles gostariam de explorar
mais?
● O trabalho dos alunos pode ser usado para comentário aberto e sessões de reflexão.
● Pode avaliar a documentação pelo valor que tenha enquanto recurso de preparação para o
exame.
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Tabela das Atividades de Aprendizagem
Contar uma História

Atividades de
Aprendizagem
Sonhar

Resumo da conceção da História

Explorar

Comparação/Referência: Procurar e ver bons vídeos

Mapear

Criação de um mapa mental da narrativa e elaboração do guião

Refletir

Gravações áudio de 1 minuto

Fazer
Refletir
Perguntar
Refletir
Fazer outra vez

Produção de vídeos
Gravações áudio de 1 minuto
O mesmo para todos
Gravações áudio de 1 minuto
Produção de vídeos

Mostrar

Apresentação dos vídeos

Refletir

Gravações áudio de 1 minuto

Colaborar
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