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ACERCA DO CONTEÚDO DOS WORKSHOPS
Os workshops do IlluminatED foram criados por uma equipa transdisciplinar apaixonada pela
educação. A equipa inclui especialistas em neurociência, pedagogia e tecnologia educacional da
Universidade Pompeu Fabra, Universidade de Helsínquia, Universidade de Ciências Aplicadas
Metropolia,, Universidade da Macedónia Ocidental,, Advancis Business Services Lda. e Boon Lda..
MATERIAIS DISPONÍVEIS
Para utilizar os materiais disponibilizados de seguida,, faça por favor uma cópia dos ficheiros que
pretende utilizar. Todos os ficheiros são documentos Google, diapositivos, ou formulários. Os
ficheiros estão também disponíveis em http://www.illuminatedproject.eu/.
1) Clique no link do material.
2) Aguarde que o documento seja carregado.
3) Faça uma cópia do ficheiro..
Ficheiro> Fazer uma cópia
Workshop A: Ciência da aprendizagem para
educadores – Os processos subjacentes à
aprendizagem dos alunos

Workshop B: Desenhando a aprendizagem
com a Ciência da Aprendizagem – P
 rincípios
cognitivos aplicados ao design da aprendizagem

Fornece uma visão geral básica da Ciência da
Aprendizagem no contexto da aprendizagem do
aluno (p.e., teorias cognitivas sobre como a
aprendizagem acontece e como não acontece).

Destaca práticas de ensino e de design de
aprendizagem comuns, que são consistentes com
os princípios cognitivos da aprendizagem.

●

●

Design de Aprendizagem e Guião

●

Design de Aprendizagem e Atividades

○

Um desenho de aprendizagem
que fornece a sequência de
actividades no workshop e o
calendário sugerido para as
actividades.

○

Um desenho de aprendizagem
que fornece a sequência de
actividades no workshop e o
calendário sugerido para as
actividades.

○

Um guião de exemplo, com
instruções passo a passo para o
ajudar a realizar o workshop e a
tirar o melhor partido da sua
apresentação.

○

Um guião de exemplo, com
instruções passo a passo para o
ajudar a realizar o workshop e a
tirar o melhor partido da sua
apresentação.

Diapositivos para as sessões
(apresentação) - os diapositivos incluem

●

Diapositivos para as sessões
(apresentação) - os diapositivos incluem

O apoio da Comissão Europeia a esta publicação não constitui um apoio público
aos conteúdos que refletem a visão pessoal dos autores. A mesma Comissão não pode
ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da informação aqui contida.

um guião sugerido para o ajudar a explicar
o conteúdo dos diapositivos.
●

Questionário

●

Folhas de presença

●

Ficha de trabalho

●

Formulário de consentimento caso
participe na investigação

●

Lista de palavras (profissões, itens e
atividades) para utilizar na atividade de
aprendizagem espaçada

●

Configuração da Sala, Equipamentos e
Materiais

●

Um resumo com uma apresentação global
dos objetivos e do tema dos workshops do
IlluminatED.

um guião sugerido para o ajudar a explicar
o conteúdo dos diapositivos.
●

Folhas de trabalho imprimíveis para os
participantes do Workshop B.

*Lembre-se de fazer uma cópia dos ficheiros que
pretende utilizar

*Lembre-se de fazer uma cópia dos ficheiros que
pretende utilizar

FAQ
1) Tenho de implementar o workshop exatamente como descrito nos materiais (por
exemplo, desenho de aprendizagem e guião)?
Não, os materiais e o guião são exemplos de como apresentar o material. Foram
melhorados através de múltiplas lições piloto. No entanto, compreendemos que cada
professor tem o seu próprio estilo, e o contexto e as necessidades dos participantes do
seu workshop podem ser diferentes. Pode ajustar os materiais de acordo com o seu
contexto. Recomendamos-lhe que utilize o pré-teste e o pós-teste para que possa avaliar
a eficácia da sua abordagem.
2) Em que línguas se encontram disponíveis os materiais? Posso traduzi-los para os
meus workshops?
Os materiais estão disponíveis em Inglês, Espanhol, Finlandês, Grego e Português. Se os
materiais não estiverem disponíveis na sua língua, então encorajamo-lo a traduzi-los. Se
quiser partilhar as suas traduções com outros educadores, contacte-nos e
adicioná-lo-emos aos recursos oficiais do kit de ferramentas.

O apoio da Comissão Europeia a esta publicação não constitui um apoio público
aos conteúdos que refletem a visão pessoal dos autores. A mesma Comissão não pode
ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da informação aqui contida.

3) Existem restrições sobre a forma como os materiais podem ser utilizados?
Os materiais do workshop estão licenciados sob a licença Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) o que significa que é livre de
copiar e redistribuir o material em qualquer meio ou formato, recombinar, transformar, e
construir sobre o material para qualquer fim, mesmo comercialmente - desde que dê o
devido crédito, forneça uma ligação à licença, e indique se foram feitas alterações. Além
disso, se recombinar, transformar, ou construir sobre o material, deve distribuir as suas
contribuições sob a mesma licença que a original.
4) Existem recursos de aprendizagem adicionais para além dos materiais dos workshops
que pode fornecer para apoiar a sua implementação?
O projeto IlluminatED disponibiliza ainda um curso online. Este curso é realizado ao ritmo
individual e inclui vídeos sobre a ciência da aprendizagem realizados por neurocientistas
da Universidade de Helsínquia. Adicionalmente, o projeto produziu um e-book Conceitos da Ciência da Aprendizagem do Illuminated para Professores – disponível em
Inglês, Espanhol, Finlandês, Grego, e Português..
Se encontrar erros nos materiais ou tiver sugestões sobre como os workshops podem ser
melhorados, gostaríamos de ouvir a sua opinião (por favor contacte: i.gomes@advancis.pt).

O apoio da Comissão Europeia a esta publicação não constitui um apoio público
aos conteúdos que refletem a visão pessoal dos autores. A mesma Comissão não pode
ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da informação aqui contida.

