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Ideário	  e	  Iden*dade	  	  

Prá*cas	  sociais	  

Construir o futuro	  	  

Novas gerações  

Comunidades	  Escolares	  de	  Aprendizagem	  
	  	  

Gulbenkian	  XXI	  

Curriculo semi aberto  



Educar	  para	  o	  futuro:	  
competências	  sociais,	  

tecnológicas,	  
emocionais… 

Abertura	  ao	  mundo	  

CONSTRUÇÃO	  
SOCIAL	  E	  

COLABORATIVA	  

VISÃO	  HOLÍSTICA	  DA	  ESCOLA	  

Democracia 

APRENDER PARA O BEM-ESTAR 
Respeito	  pelo	  Individuo	  	  

OPORTUNIDADES 
Desenvolver	  	  o	  potencial	  

único	  do	  aluno	  

Exigência	  

Solidariedade humana 



Aprendizagens	  informais	  

Interdisciplinaridade	  
Aprendizagem	  de	  invesPgação	  	  
Resolução	  de	  problemas	  

Aprendizagens autênticas retirando  
partido do quotidiano dos ‘alunos digitais’ 

ALUNO	  

Áreas	  disciplinares	  

Clubes Gulbenkian XXI : a aprendizagem  por projeto 

Expressões:	  Arte,	  Música,	  Desporto,	  
Ciências	  

Tecnologias	  e	  ambientes	  ubíquos	  

Desenvolvimento holístico do potencial do ALUNO 

Aprendizagens	  Formais	  	  

3	  R´s	  tradicionais	   3	  R´s	  fundamentais	  



Aprendizagens 
 

Programa	  de	  monitorização	  e	  regulação	  
	  

Trabalho	  diferenciado	  
e	  orientação	  para	  os	  

resultados	  

Princípio	  da	  
Homogeneidade	  
Rela*va	  

Princípio	  do	  	  
Sucesso	  Plural	  

Princípio	  da	  Flexibilização	  

Estratégias	  de	  
aprendizagem	  e	  

trabalho	  pedagógico	  
(Modelo	  Mais	  

Sucesso)	  



	  
Missão do Projeto	  

	  Aprendizagens	  

Sustentabilidade	  
Escola	  Inovadora	  
Escola	  com	  futuro	  

Tecnologia	  

Componentes	  
Emocionais,	  
Sociais	  e	  
Cria*vas	  



Escola	  Ritaharjun	  Yhtenaisperuskoulu	  (Oulu,	  
Finlândia)	  

iTEC;	  European	  Schoolnet;	  Future	  Classroom	  	  

Programa	  de	  Educação	  Responsável	  (Fundación	  
BoZn,	  Santander,	  Espanha)	  -‐	  h]p://www.fundacionboPn.org/	  	  

Smart	  School/Smart	  Classroom	  (Samsung)	  

Academia	  ESSA	  -‐	  h]p://www.essaacademy.org/	  	  

Modelos	  inspiradores	  



Comunidades Escolares de Aprendizagem Gulbenkian XXI 



Escolas com futuro  
Uma VISÃO da Educação e da escola: 
 
 
As tecnologias como uma das muitas pontes 
para o futuro  
 
 
Professores/as: um papel-chave  
 
 
Envolvimento da escola, da família e da 
comunidade na co-construção do futuro destas 
crianças e jovens. 
 
 
 
 
 

 



A competência mais importante para influenciar os  padrões de vida de uma pessoa 
tornou-se a capacidade de aprender novas competências, adquirir novos conceitos, 

avaliar novas situações e lidar com a incerteza. E isto é cada vez mais verdadeiro no 
futuro (p. vii).  

Seymour Papert ( 1993)  
The Children's Machine: Rethinking School in the Age of the Computer   

 

Escolas com futuro  

Uma VISÃO da Educação, da Aprendizagem e da Escola 



Jean Piaget  

1896-1980  

Teoria do desenvolvimento cognitivo da criança. O 

desenvolvimento da criança faz-se por estádios. 

Construtivismo (ou a aprendizagem como reconstrução vs. 

ensino tradicional);  

Aprendizagem ativa: Inquiry Based Learning, Project Based 

Learning  

Aprendizagem autêntica 



Lev Vygotsky  

Teoria do desenvolvimento humano : a importância da mediação 

(professor) e do suporte ao aluno (scaffolding)  

Aprendizagem : construcionismo social  e Zona de Desenvolvimento 

Próximo  

Comunidades de aprendizagem e a interação social ( a construção do 

“eu” a partir do “outro” ( professor /adulto / par) 

 
Demasiado 
fácil. 
Aborrecido. 

Demasiado 
difícil.  

Posso fazer 
facilmente 

Um pouco 
difícil. Posso 
fazer com 
ajuda. 

Zona de conforto  Zona de  
aprendizagem  

   Zona de 
ansiedade  



Seymour Papert 

 

 

 

Teoria do desenvolvimento da criança, Inteligência Artificial & 

Computação e Aprendizagem;  

 

Construcionismo ( a importância de construir conhecimento 

criando produtos, em contexto e através da mediação de uma 

linguagem de programação); Ideias poderosas . Micromundos 

de aprendizagem  

 

Linguagens de programação “apropriadas ao 

desenvolvimento da criança”: LOGO, SMALTALK; ETOYS; L. 

MINDSTORMS; NETLOGO; SCRATCH 

 

 

 



Mitchel Resnick 

Construcionismo - enfase na importância de 

conceber/criar artefatos e das interações sociais nos 

processos de aprendizagem por descoberta; 

aprendizagem significativa e contextualizada 

Comunidades de aprendizagem  

    

Programação para crianças pequenas 

Programação por blocos - ( p.e. Lego Mindstorms ) 

Aprendizagem e Criatividade. 



Programas de 1:1. Lições aprendidas  
 ,

 

●  Melhoria do ambiente social na sala de aula 

●  Melhoria da comunicação/colaboração  

●  Facilidade em pedir ajuda 

●  Ganhos na literacia e numeracia 

●  Autonomia   

●  Motivação  

 

 

  

 
 
 
 

 



Programas de 1:1. Lições aprendidas  

●  Uma maior probabilidade de distração. 

●  Uso excessivo  dos tablets  por parte dos alunos. 

●  Pode crescer “alguma “obsessão” pela tecnologia. 

●  Sentida, da parte dos pais, uma maior necessidade de 

ajuda (para definição de  limites e  “fronteiras”  quanto 

ao uso dos tablets pelas suas crianças e jovens. Clarke, 

B., 2012). 



Modelo de distribuição adoptado  

“Gosto muito do meu tablet. O meu tablet é da minha Escola. Todos os meus colegas de turma também têm 
um tablet.  Poderei  levar para casa, sempre que a Professora considerar oportuno. Posso usar o tablet para 
fazer os TPC, além de livros e outros materiais. 
Posso colocar as minhas coisas no tablet (documentos, música, jogos). Também posso jogar e construir 
histórias que gosto de inventar e partilhar com os meus amigos”.  
 



Condições e contextos 

Infraestrutura e logística  de cada Escola: redes, 

acessos, espaços físicos, conectividade,ligações ao 

exterior, manutenção e segurança, gestão interna de 

recursos das escolas, instalação e configuração dos 

tablets, perfis dos utilizadores, instalação de apps, 

dispositivos de segurança etc.  

 



Smart School - Uma “caixa” com ferramentas lá dentro  
 SISTEMA DE GESTÃO DA 

APRENDIZAGEM  
 
Preparar, planear, antecipar 
 
 
 
 

SISTEMA DE GESTÃO 
INTERATIVO Partilha de ecrãs e 
monitorização de  ecrã (bloqueio e 
lançamento de Apps, actividades de 
grupo, avaliação (questionários e 
sondagens) 
 
 
 
 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO 
ALUNO 
Informação e registo de atividades do 
aluno e da turma,  aceder à 
informação dos alunos… 
 
 
 



Áreas de Exploração  Recursos e Tecnologias Atividades  

Computação & Computadores  Raspberry PI 
Arduino 
Materiais não computacionais 

Programadores & Robots 
Jogos : The Foos, Lightbot, Angrybirds 
Aviões de papel e algoritmos 

Robótica Drones Parrot 
Dash & Dot 
Apps Wonder: GO, PATH e 
BLOCKY 

Atividades de condução  e controlo do 
Drone: coordenação, sequências e 
orientação espacial. 
Atividades de condução e controlo de 
robots: coordenação, sequências, 
percursos.  
Gulbenkian XXI Robot Party 

Representação de dados Calculadoras, folhas de cálculo, 
papel e lápis 

Atividades curriculares transversais : 
recolha e tratamento de dados 

Programação Scratch, Kodu, Minecracft e/ou 
outros ambientes computacionais 

Atividades de programação : aquisição de  
conceitos, práticas e perspectivas 
computacionais 

Criação de Aplicações  App Inventor Atividades de criação de aplicações  



2.ª parte 
vídeo de 2-3 atividades desenvolvidades, devidamente identifcadas, datadas, etc. 
3-4mins 
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3.ª parte 
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Equipa   

José Lopes Verdasca 
José Luís Ramos 
Adelinda Candeias 
Rui Gonçalo Espadeiro 
Ricardo Monginho  
Ana Maria Cristóvão 

Paulo Romana  
Fátima Ralha  
Nídia Raimundo 
Cecília  Ferreira 
Ana Paula Valamatos Reis 
Maria Beatriz Branco  
 


