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Inaugurada

a 10 de maio de 2016

na Escola Secundária Felismina 

de Alcântara

em Mangualde

duas salas que integram 

seis áreas de aprendizagem 



A inspiração…

Julho 2015



O 

início…



Os parceiros…



Perto da meta…



Enfim,

a concretização…



Equipamentos…

Computadores
Impressora 3D

Tablets e smartfones



Equipamentos…

Equipamento para  vídeo

Robôs



Equipamentos…

ActivWall Televisão 3D

Quadro interativo



E muitos, muitos outros…



Um elemento fundamental para a dinâmica das salas…

Mobiliário “flexível”



Ambientes Educativos
Inovadores

Portugal



Seis áreas de aprendizagem



Seis áreas de aprendizagem

APRESENTAR

• Aprender a partilhar e 
comunicar;

• Interagir com uma audiência 
mais vasta;

• Desenvolver competências 
de feedback;

• Familiarizar-se com vários 
métodos de partilha;

• Comunicar de forma 

abrangente;

• Transformar a apresentação 
numa atividade para o público 
escolar;

• Incorporar segurança na 

internet (eSafety) nos trabalhos 
escolares.

CRIAR

• Aprender criando;

• Utilizar tecnologias 
colaborativas;

• Desenvolver com os alunos 
soft Skills;

• Propiciar aos alunos 
independência e sentido de 
pertença sobre as suas 
aprendizagens;

• Criar para a vida real;

• Mostra de trabalhos dos 
alunos.

DESENVOLVER

A zona de Desenvolvimento é um 
espaço para a realizar 
aprendizagens informais e a auto-
reflexão. 

• Permitir um ambiente informal;

• Apoiar a motivação e a 
expressão pessoal;

• Utilização de dispositivos de 
aprendizagem pessoais;

• Adotar formas de identificar a 
aprendizagem informal;

• Sala de Aula Invertida (Flipped
Classroom);

• Aprender de forma lúdica.



Seis áreas de aprendizagem

INVESTIGAR

Os alunos são encorajados a 
pensar e a descobrir por eles 
próprios; é-lhes dada a 
oportunidade de serem 
agentes ativos, em vez de 
ouvintes passivos.

• Desenvolver competências 
que permitam o espírito crítico;

• Desenvolver competências 
que permitam a resolução de 
problemas;

• Os aprendentes tornam-se 
pesquisadores ativos;

• Encorajar projetos transversais 
ao currículo;

• Aprender explorando;

• Ligar-se ao mundo exterior.

PARTILHAR

A aprendizagem em sala de 
aula no futuro centra-se muito 
na capacidade de colaborar 
com o outro.

• Ligar-se ao mundo exterior;

• O trabalho em equipa como 
forma de melhorar os níveis de 
inclusão;

• Colaboração online;

• Deixar as ideias fluir.

INTERAGIR

• Reformular espaços físicos;

• Passar de meros espectadores 
a atores ativos no processo;

• Interagir com os conteúdos de 
aprendizagem;

• 1:1 computing para manter a 
turma motivada;

• Da supervisão à comunicação.



Alunos



Alunos



Professores





EMINENT 2017: Learning 

Spaces, Time and Eco-systems

https://youtu.be/DLB4WnTZ7gw


Imensamente grata pelo convite

e pela atenção! 


