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CPDLab – Continuing Professional Development Lab
O projeto CPDLab, com uma duração de dois anos, teve início em outubro de 2011, com o objetivo de
melhorar a qualidade do Desenvolvimento Profissional Contínuo em TIC, disponível a professores, diretores
de escolas e outros profissionais do ensino, e ajudar as escolas a transformarem-se em ambientes de
aprendizagem eficazes através da oferta de uma carteira de cursos de formação diretamente relacionados
com as necessidades dos professores na sala de aula do futuro.
Os parceiros do projeto são a European Schoolnet (EUN), Bélgica; a Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Itália; a Direção-Geral da Educação (DGE), Portugal; a Agência
Nacional para a Educação (FNBE), Finlândia; o Centro Norueguês para as TIC na Educação (NCIE), Noruega;
e a Universidade de Oulu (UOULU), Finlândia.
http://cpdlab.eun.org

Future Classroom Lab
O Laboratório da Sala de Aula do Futuro (Future Classroom Lab) foi criado pela European Schoolnet,
pela sua rede de 30 Ministérios e pelos seus parceiros da indústria, com o fim de ajudar a visualizar e
a testar de que modo as salas de aula convencionais e outros espaços de aprendizagem podem ser
facilmente reorganizados para apoiar estilos de ensino e de aprendizagem em mudança. Em particular,
serão disponibilizados e sustentados, como parte da iniciativa do Laboratório da Sala de Aula do Futuro,
os resultados de uma “família” de projetos relacionados entre si da European Schoolnet, como os projetos
iTEC e CPDLab.
http://fcl.eun.org
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Introdução
O projeto CPDLab (http://cpdlab.eun.org) oferece cursos de
formação para escolas do 2º. e 3º. Ciclos do Ensino Básico e
do Ensino Secundário em três áreas:
1.

Quadros Interativos;

2.

Segurança digital;

3.

Cenários da Sala de Aula do Futuro.

Existem diferentes combinações dos cursos disponíveis com
vista à sua adaptação às necessidades dos professores,
formadores de professores, membros das direções escolares e decisores políticos.
O desenvolvimento dos cursos é financiado pela Comissão Europeia e coordenado pela European
Schoolnet (http://www.europeanschoolnet.org), uma rede de 30 Ministérios da Educação.
Os cursos foram concebidos por Ministérios da Educação e professores especializados da Finlândia,
Noruega, Portugal e Itália, em parceria com a Universidade de Oulu (Finlândia) e a European Schoolnet
(EUN, Bélgica).
Cada curso está concebido num estilo flexível e modular, de forma a ajudar os participantes a integrar
parte ou a totalidade dos módulos nas necessidades de formação locais.
Os cursos serão ministrados no Laboratório da Sala de Aula do Futuro da European Schoolnet (http://
fcl.eun.org), em Bruxelas e serão conduzidos em inglês. Para consultar a disponibilidade dos cursos e
registar o seu interesse, visite http://fcl.eun.org/training
Em nome dos parceiros do projeto CPDLab e dos professores especializados que desenvolveram os cursos,
esperamos que os considere úteis, tanto em termos do seu desenvolvimento pessoal como profissional.
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Síntese dos cursos de formação
CPDLab
TÓPICOS DOS CURSOS DE FORMAÇÃO

Curso 1:
Quadros Interativos (QI)

Curso 2:
Segurança Digital

Curso 3:
Cenários da Sala de Aula do Futuro

Uso pedagógico dos QI
na sala de aula

A segurança digital no ensino
e na aprendizagem do dia-a-dia

Atividades de ensino e de aprendizagem
para a sala de aula do futuro

Nível de ensino: 2º. e 3º. Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário

OPÇÕES DA OFERTA DE FORMAÇÃO

OPÇÃO UM:
Cursos de 1 a 2 dias

Serão oferecidos módulos de formação especíﬁcos, sob a forma de cursos de
formação com duração de 1 a 2 dias.
Estes cursos de 1 a 2 dias serão adaptados com vista a públicos-alvo diferentes:
decisores políticos e membros das direções escolares; professores e formadores de
professores.

Disponíveis: a partir
do outono de 2012

OPÇÃO DOIS:

Cada curso de formação terá a duração de 5 dias a partir do verão de 2013.

Cursos de 5 dias

Concebidos para professores e formadores de professores, responsáveis pela
desmultiplicação da formação na sua própria escola, região ou a nível nacional.

Disponíveis: a partir de junho
de 2013

Elegíveis para ﬁnanciamento em serviço no âmbito do Programa Comenius.

Todos os cursos serão ministrados no Laboratório da Sala de Aula do Futuro da
European Schoolnet e a língua de trabalho será o inglês.
Consulte os cursos em: http://fcl.eun.org/training
Opções futuras: à medida que recebem formação, os professores/formadores de
professores poderão servir-se dos cursos para integrar parte ou a totalidade dos
módulos nos modelos de formação locais e dinamizá-los localmente.
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Informações gerais
Em que consistem os cursos de formação
CPDLab?
Os cursos CPDLab estão a ser desenvolvidos no âmbito de um
pequeno projeto, com a duração de dois anos, apoiado pelo
Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida da Comissão
Europeia, como um Projeto Multilateral Comenius. Os cursos
abrangem as seguintes áreas:
Quadros Interativos – tirar o máximo partido do seu QI, uma abordagem pedagógica
Existe atualmente uma grande variedade de cursos sobre Quadros Interativos. Muitos deles
enquadram-se no processo de venda e são ministrados como um elemento da aquisição inicial
do equipamento. Constituíram-se comunidades de professores sobre QI em torno desta formação,
com o fim de encorajar a partilha de ideias, as quais são especialmente ativas no âmbito de
disciplinas específicas. No entanto, a investigação recente apoiada pelos Ministérios da Educação
do Grupo de Trabalho da European Schoolnet sobre Quadros Interativos revela que existe a falta de
um curso genérico em QI de base pedagógica.
2. Segurança Digital – tornar mais seguro o processo de ensino e de aprendizagem do dia-a-dia
Existe uma grande quantidade de informação sobre diferentes questões relacionadas com
a segurança na Internet e, em cada Estado-Membro, existem sítios web para descarregar
informações relevantes. Existem ainda cursos de formação que abordam problemas específicos,
nomeadamente o «Cyber-bullying». Contudo, a investigação tem confirmado que a formação para
as escolas sobre segurança digital continua a ser limitada, o que contribuiu para o lançamento
de um projeto-piloto com vista à criação de um Selo de Segurança Digital das escolas e inspirou
o desenvolvimento deste curso CPDLab que abrange um vasto leque de questões.
3. Cenários da Sala de Aula do Futuro – implementar novas atividades de ensino e de
aprendizagem na sala de aula do futuro
O terceiro curso relaciona-se com o projeto iTEC (http://itec.eun.org). Este projeto pan-europeu,
com a duração de quatro anos, centra-se na conceção da sala de aula do futuro. Dividido em
fases, o projeto estabelecerá um conjunto de atividades de aprendizagem inovadoras e validálas-á através de pilotagens em mais de 1000 salas de aula em toda a Europa. O projeto CPDLab
está a desenvolver um curso de formação em torno destas atividades de aprendizagem validadas
com o intuito de dar a conhecer boas práticas.

Cursos de Formação para Escolas do 2º. e 3º. Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário no âmbito do Projeto CPDLab
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A quem se destinam os cursos?
Os cursos CPDLab estão direcionados para as escolas do 2º. e 3º. Ciclos do Ensino Básico
e do Ensino Secundário. O público-alvo principal da formação compreenderá professores e
formadores envolvidos no desenvolvimento profissional contínuo no âmbito das respetivas escolas,
regiões ou países. Alguns módulos poderão ter mais interesse para os responsáveis de gestão
e decisores políticos e os cursos serão concebidos dentro de uma estrutura modular, a fim de
permitir caminhos de aprendizagem diferentes consoante as necessidades dos diferentes grupos.

Onde se realizam os cursos?
Os três cursos serão ministrados no Laboratório da Sala de Aula do Futuro da European Schoolnet,
um espaço de ensino e de aprendizagem reconfigurável e totalmente equipado que faz parte
das instalações da European Schoolnet em Bruxelas. Os cursos serão dados em inglês. Para
verificar a disponibilidade dos cursos e registar o seu interesse, visite http://fcl.eun.org/training. Os
parceiros do projeto CPDLab estão a avaliar modelos locais de oferta de formação e os requisitos
de tradução.

Por que razão deve participar?
Os cursos de formação CPDLab proporcionam desenvolvimento profissional relativamente aos
desafios atuais que se colocam ao ensino e às salas de aula do futuro. Os cursos ajudá-lo-ão a:
Utilizar melhor as novas tecnologias na sala de aula;
Envolver os alunos na utilização de tecnologias digitais para melhorar os resultados;
Considerar a crescente importância da segurança digital no ensino e na aprendizagem;
Experimentar novas abordagens em conjunto com pares de toda a Europa;
Explorar possibilidades num Laboratório da Sala de Aula do Futuro totalmente equipado.

Que tipo de desenvolvimento profissional é oferecido?
Estes cursos oferecem aos professores e formadores de professores que neles participem
e aos Ministérios da Educação, regiões e escolas que enviem professores e formadores de
professores para neles participarem, o seguinte:
Formação prática e direta, de acordo com um modelo de oficina, que inclui oportunidades para repensar e debater com pares de toda a Europa as práticas em evolução.
Atividades e exemplos centrados no aprendente que os participantes poderão
subsequentemente utilizar no desenvolvimento dos estilos de ensino e de
aprendizagem nas suas salas de aula e escolas.
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Cursos conduzidos por formadores especializados, que apresentarão exemplos de boas práticas
e que possuem experiência de trabalho com diferentes grupos de professores, diferentes níveis
de competências e de diferentes países.

Que financiamento está disponível para apoiar a participação nos cursos?
Relativamente aos cursos da Opção Um, envolvendo módulos selecionados dos cursos CPDLab, alguns
destes cursos de dois dias são ministrados através da plataforma da rede eTwinning da Comissão Europeia
(www.etwinning.net). Consulte a disponibilidade junto do seu Serviço Nacional de Apoio eTwinning.
Quanto aos cursos de formação CPDLab completos, da Opção Dois, com duração de cinco dias, será
apresentado um pedido para que figurem na base de dados da formação em serviço do Programa Comenius
(http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase). Estes cursos terão lugar a partir do verão de 2013. As
candidaturas a apoio financeiro para frequentar um dos cursos de cinco dias que figurem na base de dados
da formação em serviço do Comenius deverão ser apresentadas através da agência nacional relevante.

Comentários de professores da rede de Geminação Eletrónica, participantes em cursos de curta
duração de dois dias no Laboratório da Sala de Aula do Futuro:

“Gostaria muito de voltar a participar para repetir a experiência de fazer formação no Laboratório da
Sala de Aula do Futuro.”
“Mais uma vez o meu sincero agradecimento: este seminário aumentou a minha confiança; permitiume pensar em termos criativos e desenvolver os meus próprios recursos de QI.”
“Uma experiência maravilhosa de colaboração, partilha e prazer! Conheci pessoas esplêndidas,
extremamente competentes e recetivas!”

Cursos de Formação para Escolas do 2º. e 3º. Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário no âmbito do Projeto CPDLab

9

Curso CPDLab 1 - QI
Tirar o máximo partido do seu quadro interativo
– uma abordagem de base pedagógica
Este curso sobre quadros interativos (QI) é de carácter genérico e com uma orientação pedagógica.
Parte do pressuposto de que os participantes já possuem conhecimentos básicos sobre os QI e
complementa a formação de orientação técnica que é normalmente ministrada às escolas e respetivos
professores na sequência do seu investimento na tecnologia dos quadros interativos.
O curso CPDLab pretende ampliar este
aspeto para explorar plenamente as
oportunidades de ensino e de aprendizagem oferecidas pelas tecnologias dos QI.
O curso CPDLab focará as seguintes vertentes:
Comunicação e colaboração;
Projetos multimédia para os
alunos;
Avaliação e tecnologia;
Planos de aula e criação de
recursos.
Todos os módulos abordarão de que modo os professores participantes aplicarão os novos conhecimentos,
metodologia, ferramentas e experiência nas suas salas de aula e potenciarão a experiência de
aprendizagem dos alunos.
O programa geral do curso descrito na página seguinte inclui todos os módulos que, combinados,
constituem um curso de formação completo de 5 dias. Como atrás se explicou, alguns módulos de
formação estão igualmente disponíveis como cursos de formação de um a dois dias.
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QI: programa geral (curso de 5 dias)
Curso: o uso pedagógico das tecnologias de quadros interativos
1º Dia
1

QI: Conhecimentos, Competências e Compreensão

Duração
6h

Levantamento das competências atuais.
Exemplos de melhores práticas de atividades com os QI.
Pesquisa e indicadores sobre o uso eﬁcaz dos QI.
Explorar: recursos de alta qualidade disponíveis na Internet; o QI na sua disciplina especíﬁca; como envolver o aluno
nas aulas.
Analisar comunidades em linha com recursos de QI.
Compreender questões essenciais relativas a direitos de autor.
2º Dia
2

Comunicação e Colaboração: Integração na sala de aula

3h

(primeira
parte)

Incorporar um conjunto de tecnologias associadas aos QI e aos dispositivos dos alunos, considerando de que modo (opção de
podem ser usados na sala de aula.
6h)
Debater o tópico “Traz a tua própria tecnologia” (“Bring Your Own Devices”/”Bring Your Own Technology”–
“BYOD”/”BYOT”) dentro do espaço da sala de aula.
Examinar de que modo se podem usar outras iniciativas baseadas na web (por exemplo, as redes sociais).

2 (segunda Comunicação e Colaboração: Para lá da sala de aula
parte)

3h

Explorar os benefícios / desaﬁos da partilha entre salas de aula.
Experimentar ligações ao vivo com outra sala de aula.
Explorar a partilha de plataformas e ferramentas de vídeo-conferência.
Desenvolver ideias para projetos.
3º Dia
3

Avaliação com recurso a Tecnologias Interativas na Sala de Aula

6h

Compreender diferentes tipos de avaliação.

(opção de
3 h)

Utilização de hardware e de software para a avaliação na sala de aula.
Auto-avaliação pelo aluno.
A função do questionamento e diálogo na sala de aula.
Explorar o papel do aluno na sala de aula.
“Traz a tua própria tecnologia” (“Bring Your Own Devices”/”Bring Your Own Technology”– “BYOD”/”BYOT”) no
espaço da sala de aula e oportunidades de avaliação.
4º Dia
4

Criação de Recursos

6h

Adaptar recursos existentes e começar a criar pelo menos um novo recurso.
Avaliar recursos existentes e analisar o que se poderia ter feito melhor.
Debater: O que determina o sucesso de uma aula usando o quadro interativo?
Explorar planos de aula e diferentes esquemas de aprendizagem para obter melhores resultados de aprendizagem.
Partilhar observações e apresentar recursos para análise pelos pares.
5º Dia
6

Planiﬁcação, Apresentação e Exposição

6h

Explorar as necessidades do desenvolvimento proﬁssional e planiﬁcar o desenvolvimento pessoal para um uso eﬁcaz dos QI.
Reforçar a capacidade de criar novos recursos para os QI, usando software adequado.
Desenvolver competências de apresentação e exposição e compreender como envolver os alunos nas aulas.
Partilhar observações e apresentar recursos para análise pelos pares.
Módulo

Quadros Interativos na Sua Área Disciplinar Especíﬁca

Opcional

Dez sugestões fundamentais para a sua disciplina; encontrar novos recursos e ideias; docentes.

Cursos de Formação para Escolas do 2º. e 3º. Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário no âmbito do Projeto CPDLab
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QI – programa geral
Dia 1

Eu e a
minha
escola

QI: conhecimentos,
competências e
compreensão

Levantamento de
competências,
exemplos de boas
práticas
(módulo 1i)
Levantamento
de competências
em QI

Dia 2

Dia 3

Comunicação e
colaboração

Avaliação
usando a
tecnologias
interativas na
sala de aula

Integração na sala
de aula
(módulo 2i)

Conhecimentos
e competências

Explorar comunidades
em linha,
competências mais
complexas
(módulo 1ii)

Diferentes tipos
de avaliação
(módulo 3i)

Integração
dentro e fora
da sala de aula

Colaboração para
lá da sala de aula
(módulo 2ii)

Dia 4

Criação de
recursos

Identiﬁcação de
materiais para
aulas
(módulo 4i)

Oportunidades
de avaliação

Diferentes
tipos de
questionamento
(módulo 3ii)

Dia 5

Planiﬁcação,
apresentação e
exposição

Planiﬁcação para
desenvolvimento
da sala de aula e
da escola
(módulo 5i)

Criação
de recursos

Adaptação
e criação de
recursos
(módulo 4ii)

Eu e a
minha
escola

Apresentação
e exposição

Partilha
e apresentação
de recursos
(módulo 5ii)

Os cursos CPDLab, de cinco dias, estão registados na Base de Dados de Formação COMENIUS-Grundtvig
Training Database. Poderá candidatar-se a uma Bolsa de Formação Contínua Comenius através da
Agência Nacional do seu País.
Curso 1: The pedagogical use of Interactive Whiteboard technologies in the classroom
Datas: 1 a 5 de julho de 2013
Reference number: BE-2013-250-001
URL: http://tiny.cc/cpdlab-iwb
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Curso CPDLab 2 – segurança
digital
Segurança Digital: Maior segurança nas escolas
Um dos principais desafios para as escolas consiste na adoção de tecnologias Web 2.0 e no uso crescente
de tecnologias móveis, da Internet e das redes sociais na educação. O mundo digital pode tornar-se um
lugar confuso, tanto para professores, como para alunos. É difícil saber ser um utilizador seguro e, ao
mesmo tempo, desfrutar e utilizar todas as possibilidades que a Internet oferece.
Tanto os professores como os encarregados de educação devem desempenhar um papel na educação
dos jovens para que estes usem a Internet e as redes sociais de forma segura e para que sejam utilizadores
responsáveis. Os professores necessitam de mais informação e conhecimentos para prestar apoio e
ensinar os jovens a utilizar diferentes ferramentas e a estar em linha em segurança. Têm igualmente
de saber proteger a sua própria privacidade em linha e lidar com ameaças nas salas de aula, onde os
alunos podem utilizar as novas tecnologias para invadir a privacidade dos professores.
O curso sobre segurança digital visa ajudar as escolas a tornarem-se ambientes de aprendizagem seguros
quando se usam as TIC. O conteúdo do curso relaciona-se diretamente com as questões essenciais da
segurança digital, relevantes para os professores na sala de aula.
O curso CPDLab focará as seguintes vertentes:
Tornar mais seguro o ensino e a aprendizagem do dia-a-dia;
A importância do pensamento e da reflexão críticos;
Um programa de segurança digital para a sua escola – o Selo de Segurança Digital (eSafety
label);
Uma abordagem prática para levar mais longe.
Todos os módulos abordarão de que modo os professores participantes aplicarão os novos conhecimentos,
metodologias, ferramentas e experiência nas suas salas de aula e potenciarão a experiência de
aprendizagem dos alunos.
O programa geral do curso, apresentado na página seguinte, descreve todos os módulos que, combinados,
oferecem um curso de formação completo de 5 dias. Como atrás se explicou, estão igualmente disponíveis
módulos de formação específicos que se constituem em cursos de formação de um a dois dias.

Cursos de Formação para Escolas do 2º. e 3º. Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário no âmbito do Projeto CPDLab
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Segurança Digital: programa geral (curso de 5 dias)
Curso: Segurança Digital – Maior segurança nas escolas
1º Dia
1

A segurança digital no século XXI – perspetivas e contexto

Duração

Introdução – a segurança digital na sua escola

2.5 h

Questões respeitantes a professores e alunos dentro e fora da escola – partilha de experiências.
Literacia digital – que signiﬁca para a segurança digital?
Os jovens enquanto consumidores e produtores.
Cidadania digital.
Deﬁnição de segurança digital
Teoria e prática.
Exemplos práticos e questões respeitantes a professores e alunos dentro e fora da escola.
2

O papel das TIC na vida dos jovens e dos seus professores

3.5 h

Factos e números: a nível europeu, a nível nacional, a nível escolar.
Analisar formas de ajudar os jovens e os professores a utilizar a Internet em segurança.
2º Dia Tornar mais seguro o ensino e a aprendizagem do dia-a-dia
3

4

Competências de segurança digital e diferentes ferramentas
Usar diferentes ferramentas e software:
Software e redes sociais (por exemplo: blogues, Facebook, Google Docs), partilha de ﬁcheiros (por exemplo,
Dropbox), ferramentas móveis, etc.
Gestão prática da segurança digital no uso das ferramentas

3h

3h

Boas práticas, pesquisa, partilha e criação.
Descarregar e colaborar.
Proteção da identidade pessoal em linha.
Proteção contra conteúdos ilegais e contactos danosos.
Termos e condições de serviços (por exemplo, Creative Commons).
Avaliação crítica de recursos.
3º Dia Segurança digital : a importância do pensamento e da reﬂexão críticos
5

«Cyber-bullying»

2h

Diferentes modalidades – desde a publicação de fotograﬁas sem autorização à invasão da conta do Facebook de
outra pessoa “por brincadeira”, etc.
Materiais e experiências pessoais dos participantes.
6

Pensamento e reﬂexão críticos

3h

Como evitar e lidar com o «Cyber-bullying» na sua escola.
Caso: KiVa–koulu na Finlândia, um exemplo de trabalho contra o «Cyber bullying»

1h

4º Dia Programa de segurança digital para a sua escola
7

O Selo de Segurança Digital (eSafety label)

2h

Apresentação do projeto de Selo de Segurança Digital.
8

Plano de Ação para a segurança digital na sua escola (prática)

3h

Elaborar um plano de ação para a segurança digital para a escola de cada participante – políticas de utilização
aceitável.
Resolução de incidentes.
Caso: Usar os seus alunos como Embaixadores da Segurança Digital

1h

5º Dia Abordagem prática para levar mais longe
9

Materiais educativos em linha para a segurança digital

3h

Recursos europeus e nacionais – pesquisa e avaliação práticas (sugestões e ligações disponibilizadas).
Seleção de materiais para as aulas dos participantes.
10

Partilhar e utilizar os novos conhecimentos
Elaborar um plano sobre como partilhar novas informações com colegas.
Conclusão do curso – Que caminho seguir agora/qual o próximo passo?
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3h

Segurança Digital – programa geral
Dia 1

Eu e a
minha
escola

Dia 2

Dia 3

Dia 4

A segurança
digital no século
XXI

Tornar mais
seguros o
ensino e a
aprendizagem
do dia-a-dia

A importância
do pensamento
e da reﬂexão
críticos

Programa de
segurança
digital para a
sua escola

Abordagem
prática para
levar mais
longe

Introdução – à
segurança digital na
sua escola
(módulo 1)

Competências
em segurança
digital e diferentes
ferramentas
(módulo 3)

O Selo de
Segurança Digital
(módulo 7)

Materiais
educativos em
linha (módulo 9)

Entrevista:
- problemas
- soluções

Teoria
e prática

O papel das TIC na
vida dos jovens e dos
seus professores
(módulo 2)

«Cyber-bullying»
(módulo 5)

Competências
e ferramentas

Gestão prática da
segurança digital
(módulo 4)

Raciocínio
e reﬂexão
críticos

Raciocínio e
reﬂexão críticos
(módulo 6)

Dia 5

Eu e a
minha
escola

Programa
eSafety e
política

Programa de
segurança digital
(eSafety) na sua
escola (módulo 8)

Partilha e
utilização de novos
conhecimentos
(módulo 10)

Os cursos CPDLab, de cinco dias, estão registados na Base de Dados de Formação COMENIUS-Grundtvig
Training Database. Poderá candidatar-se a uma Bolsa de Formação Contínua Comenius através da
Agência Nacional do seu País.
Curso 2: Bringing eSafety into school policies and everyday teaching and learning
Datas: 24 a 28 de junho de 2013
Reference number: BE-2013-249-001
URL: http://tiny.cc/cpdlab-esafety

Cursos de Formação para Escolas do 2º. e 3º. Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário no âmbito do Projeto CPDLab
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Curso CPDLab 3
– cenários da sala de aula do futuro
Cenários da Sala de Aula do Futuro
É crucial que as escolas europeias adotem modelos pedagógicos mais avançados. Ao mesmo tempo, os
professores têm de estar equipados com as competências necessárias, de modo a implementar cenários
prospetivos para as escolas de amanhã e para a sala de aula do futuro. Serão igualmente necessárias
novas formas de envolvimento que impliquem o uso das TIC, tanto para professores, como para alunos,
para que a sala de aula do futuro seja projetada com sucesso, numa sociedade pós-industrial, e para
que se faça um uso inovador das TIC em grande escala.
Este curso, para professores e membros das direções escolares, desafia-os a repensar as suas práticas
pedagógicas atuais e abordagens presentes à gestão da sala de aula e à organização escolar. Foi
especificamente desenvolvido com vista a incorporar os resultados do projeto iTEC. Este projeto emblemático,
financiado pela Comissão Europeia e coordenado pela European Schoolnet, está a conceber cenários para
a sala de aula do futuro e conta com a participação de Ministérios da Educação de 15 países.
O curso Cenários da Sala de Aula do Futuro demonstrará a escola futura e as suas práticas de trabalho,
além de oferecer oportunidades para explorar atividades inovadoras de ensino e de aprendizagem,
envolvendo um conjunto alargado de novas tecnologias disponíveis no espaço totalmente equipado
do Laboratório da Sala de Aula do Futuro da European Schoolnet.
O curso CPDLab focará as seguintes vertentes:
Ferramentas práticas para ajudar as escolas e os professores a desenvolverem os seus projetos
educativos futuros.
Experimentação de diferentes atividades de aprendizagem inovadoras, centradas na sala de
aula.
Partilha de abordagens e experiências para fazer avançar as pedagogias de ensino e de
aprendizagem nas escolas.
Consideração de diferentes abordagens às tecnologias dominantes, no âmbito pedagógico,
a fim de maximizar o impacto sobre os resultados dos alunos.
Todos os módulos abordarão de que modo os professores participantes aplicarão os novos conhecimentos,
metodologias, ferramentas e experiência nas suas salas de aula e potenciarão a experiência de
aprendizagem dos alunos.
O programa geral do curso descrito na página seguinte inclui todos os módulos que, combinados, constituem
um curso de formação completo de 5 dias. Como atrás se explicou, estão igualmente disponíveis módulos de
formação específicos que se constituem em cursos de formação de um a dois dias.
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Cenários da Sala de Aula do Futuro: programa geral (curso de 5 dias)
Curso: Cenários da Sala de Aula do Futuro

1º Dia O Futuro está à porta

Duração

1

3h

2

Introdução
Eu, enquanto educador/a.
O meu ambiente de ensino.
Ferramentas do futuro.
Laboratório da Sala de Aula do Futuro.
A Sala de Aula do Futuro e uma abordagem prospetiva
Visão geral do projeto iTEC (Tecnologias Inovadoras para uma Sala de Aula Aliciante).
Apresentação dos diferentes tipos de visões; o que pode implicar a Sala de Aula do Futuro.
Exercício baseado no método de trabalho “Estímulo através de aﬁrmações”.
Realização de um curto vídeo, competências e aprendizagem no futuro.
Conclusões.

3h

2º Dia Imagine o seu Futuro
3

4

A paisagem educativa do futuro
Dos ambientes de aprendizagem a uma paisagem educativa
Paisagem educativa: relação entre pedagogia, design e tecnologia.
Professor e alunos na paisagem educativa aprendizagem centrada no aluno, aprendizagem centrada em projetos.
Trabalhar com cenários
Cenários, histórias e atividades de aprendizagem para visualizar o futuro.
Histórias e atividades de aprendizagem.
Boas práticas e resultados de salas de aula de toda a Europa.

3h

3h

3º Dia Ferramentas para o futuro
5

6

Comunidade de professores e ferramentas
Apresentação da comunidade de professores iTEC.
Criação de nomes de utilizador, iniciar sessão e alterar a palavra-passe.
Funções da Comunidade de Professores.
Histórias multimédia preparadas por professores de estudos de caso
Ambientes técnicos: ferramentas e serviços.
A minha História de Aprendizagem
Histórias de aprendizagem escolhidas por cada participante (ref: módulo 4).
Debate em grupo sobre as histórias de aprendizagem escolhidas.
Apresentação dos resultados dos debates em grupo.
A estrutura da história de aprendizagem. Construção da apresentação.
Trabalho em grupos para criação de uma conﬁguração educativa para a história de aprendizagem selecionada.

3h

3h

4º Dia Plano de Configuração Educativa
7

8

Desenvolvimento de cenários na minha escola
Processo de desenvolvimento de cenários futuros para as escolas.
Exemplos de culturas de ação e paisagens educativas na Europa.
Os grupos começam a trabalhar sobre o desenvolvimento de um cenário futuro conjunto.
Sessão prática sobre Cenários Futuros
Prossegue o trabalho em grupo sobre o desenvolvimento de cenários futuros.

3h

3h

5º Dia Escola do Futuro
9

10

Apresentações
Apresentações dos resultados dos grupos.
Análise e comentários pelos pares.
Conclusão
Planear o futuro.
Análise e avaliação.

3h

3h

Cursos de Formação para Escolas do 2º. e 3º. Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário no âmbito do Projeto CPDLab
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Cenários da Sala de Aula do Futuro – programa geral
Dia 1

Eu e a
minha
escola

Dia 2

Imagine o seu
Futuro

O Futuro está aqui

Introdução (módulo 1)

2 Vídeos:
- Escola
- Professor

A paisagem
educativa do futuro
(módulo 3)

Vídeo do trabalho,
competências e
aprendizagem
no futuro

A Sala de Aula
do Futuro e uma
abordagem prospetiva
(módulo 2)

Dia 3

Dia 4

Ferramentas
para o futuro

Plano de
Conﬁguração
Educativa

Comunidades
de professores e
ferramentas
(módulo 5)

Desenvolvimento
de cenários na
minha escola
(módulo 7)

Conﬁguração
educativa história
de aprendizagem
selecionada

Trabalhar com
cenários
(módulo 4)

Plano de
conﬁguração
educativa na
minha escola

A minha História
de Aprendizagem
(módulo 6)

Dia 5

Escola do
Futuro

Eu e a
minha
escola

Apresentações e
análise pelos pares
(módulo 9)

Cenários
da Sala de Aula
do Futuro

Sessão prática
sobre Cenários
Futuros
(módulo 8)

Conclusões,
planear o futuro
(módulo 10)

Os cursos CPDLab, de cinco dias, estão registados na Base de Dados de Formação COMENIUS-Grundtvig
Training Database. Poderá candidatar-se a uma Bolsa de Formação Contínua Comenius através da
Agência Nacional do seu País.
Curso 3: Future Classroom Scenarios - adapting teaching and learning in the future classroom
Datas: 8 a 12 de julho de 2013
Reference number: BE-2013-247-001
URL: http://tiny.cc/cpdlab-fcs
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Cursos de formação CPDLab para escolas
do 2º. e 3º. Ciclos do ensino básico e/
do ensino secundário

Desenvolvimento profissional relativamente aos desafios atuais
que se colocam ao ensino e às salas de aula do futuro
Descarregue uma cópia do catálogo dos cursos de formação
CPDLab: http://cpdlab.eun.org/
Verifique as datas e inscreva-se:
http://fcl.eun.org/training

O trabalho apresentado neste documento é parcialmente apoiado pela Comissão Europeia
através do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida - projeto CPDLab: Laboratório
do Desenvolvimento Profissional Contínuo (Acordo de subvenção 2011-3641/001-001).
O conteúdo deste documento é da exclusiva responsabilidade dos membros do consórcio e não
representa a opinião da Comissão Europeia, nem esta é responsável por qualquer utilização
que possa ser feita das informações nele contidas.
Data de publicação: outubro de 2012
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O projeto CPDLab é coﬁnanciado pela Comissão Europeia através do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida.

