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COMO DESENVOLVER 

ESTE PROJETO 

O tema desta parceria, entre 

seis países europeus, 

Portugal, Bélgica, Itália, 

Alemanha, Lituânia e Grécia, 

é: Como implementar 

atividades em sala de aula 

focadas em estratégias de 

colaboração com recurso a 

tecnologias móveis? 

A nossa inspiração para este 

projeto foram outros projetos 

europeus: European 

Schoolnet, Future Classroom 

Lab (FCL), onde os alunos e 

professores são levados a 

repensar o papel da 

pedagogia, tecnologia e 

design na sala de aula.  

 

Outro projeto europeu 

é o iTEC. Foi o maior 

projeto pan-europeu 

até o momento focado 

em ensino e 

aprendizagem na sala 

de aula do futuro. 

O projeto Creative 

Classrooms Lab (2013-

2015) foi outro projeto 

europeu envolvendo 45 

escolas em 8 países 

europeus recolheu 

evidências sobre a 

implementação e 

impacto do uso de 

tablets e programas de 

computação 1:1 

 

O trabalho colaborativo 
e a aprendizagem 
baseada em problemas 
explorada com a 
tecnologia móvel está 
no centro deste projeto 
para melhorar a 
autoconfiança dos 
nossos alunos e para 
promover a 
aprendizagem 
significativa na 
sociedade do século 
XXI. 

Pretendemos aplicar 

métodos de ensino mais 

eficazes, promovendo a 

capacitação, participação 

e a cidadania ativa dos 

jovens envolvendo-os de 

forma mais eficaz com a 

tecnologia. 

O trabalho colaborativo e 

a Aprendizagem Baseada 

em Problemas explorados 

através da tecnologia 

móvel estão no centro 

deste projeto para gerar 

autoconfiança e 

competências básicas, a 

fim de abordar a 

aprendizagem significativa 

na sociedade do século 

XXI.  

De acordo com o 

Relatório da OCDE sobre 

competências básicas e 

artigos académicos 

atuais, a falta de 

competências básicas e 

autoconfiança afetam 

altamente os alunos no 

seu sucesso escolar, 

assim como ao longo da 

vida. 

Por isso, enquadrámos o 

nosso projeto na: 

melhoria das 

competências básicas, 

do espírito de iniciativa e 

empreendedorismo, da 

capacidade de resposta 

às questões sociais; na 

diversidade linguística e 

cultural.  

Pretendemos 
disponibilizar uma 
plataforma de boas 
práticas em como integrar 
a multiculturalidade, 
fornecendo um repositório 
de cenários de sala de 
aula de integração de 
trabalho diário de 
tecnologia móvel em 
trabalho colaborativo que 
suporte a aprendizagem 
baseada em problemas. 

   Pretende-se desenvolver as competências básicas dos alunos  
 e proporcionar-lhes oportunidades de interação internacional, 

participação em múltiplos eventos e autoexpressão.  
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