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Iniciativa "Laboratórios de Aprendizagem / 
Future Classroom Lab (EUN)" 

 
A iniciativa “Laboratórios de Aprendizagem” promovida, no contexto português, pela 
Direção-Geral da Educação (DGE) através da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas 
(ERTE) pretende divulgar vários projetos promovidos pela European Schoolnet (EUN), tais 
como iTEC (Innovative Technologies  for  an  Engaging Classroom), FCL (Future Classroom 
Lab), CPDLab (Continuing Professional Development Lab), LSL (Living Schools Lab) e CCL 
(Creative Classrooms Lab),  procurando fornecer aos professores orientações e recursos 
produzidos pela EUN que apoiem a construção, a exploração e a implementação de 
cenários de ensino e de aprendizagem inovadores nas suas escolas e salas de aula. 

Pretende ainda promover a construção de uma rede de professores intervenientes nestes projetos inovadores, expandindo a 
integração destas metodologias a nível nacional. 
 
Entre outros eventos formativos, no âmbito desta iniciativa, são dinamizados os seguintes WORKSHOPS em parceria com o 
Centro de Formação Dr. Rui Grácio:  
 
W1 - A iniciativa Laboratórios de Aprendizagem - Atividades de Aprendizagem para a sala de aula (3 horas) 
- Breve apresentação da Iniciativa Laboratórios de Aprendizagem  
- Conceito de Atividade de Aprendizagem 
- Exemplificação de atividades de aprendizagem apoiadas por ferramentas digitais 
 
W2 - A iniciativa Laboratórios de Aprendizagem - Conceção e planificação de Atividades de Aprendizagem (3 + 3 = 6 horas) 
 
1.ª sessão (3 horas) 
- Breve apresentação Iniciativa Laboratórios de Aprendizagem  
- Conceito de Atividade de Aprendizagem 
- Exploração de recursos de apoio à conceção de Atividades de Aprendizagem 
- Exemplos de Atividades de Aprendizagem apoiadas por ferramentas digitais 
- Conceção de Atividade de Aprendizagem 
 
2.ª sessão  (3 horas) 
- Exploração de uma ferramenta de apoio a uma atividade de aprendizagem 
- Exemplos de planificação de Atividades de Aprendizagem 
- Planificação de Atividades de Aprendizagem 
 
Avaliação da ação e dos formandos:   
O W1 e o W2 serão avaliados mediante questionários online a preencher pelos formandos. 
Os participantes procedem a uma breve reflexão escrita (online) sobre a importância da formação no seu desenvolvimento 
pessoal e profissional. 
 
Público-alvo: Educadores de Infância, professores dos 1.º, 2.º e 3º ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário. 
Duração: W1 - 3 horas; W2 - 6 horas. 
Data: W1 – 8 de março de 2017; W2 – 22 e 29 de março de 2017     
Horário: 17.30h – 20.30h 
Local : Escola Secundária Júlio Dantas - Lagos 
Formadora: Rosália Ribeiro, Mestre em Ciências da Educação, e-mail:  embaixadorasla-fcl@dge.mec.pt 
 
Equipamento: Os participantes devem levar os seus computadores portáteis para a formação. 
 
INSCRIÇÕES: 
Inscrições online até 7 de março de 2017, através do link:  https://goo.gl/forms/LOEU7vPeNSrc92eC2 
 
Centro de Formação Dr. Rui Grácio  Sede: Escola Secundária Júlio Dantas, Largo Prof. Egas Moniz, 8600–904  Lagos     
  Tel. +351 282 77 09 97      e-mail: centroruigracio@esjd.pt      URL: http://centroruigracio.esjd.pt/      
   Facebook:  https://www.facebook.com/CFAERuiGracio 
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