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Iniciativa "Laboratórios de Aprendizagem"
A Iniciativa Laboratórios de Aprendizagem da Direção-Geral da Educação (DGE)
disponibiliza um conjunto de orientações, recursos e ferramentas que permitem apoiar
os professores e as escolas na criação, adaptação e implementação de cenários
inovadores de ensino e de aprendizagem.
A conceção de um cenário inovador pode ajudar a criar uma resposta aos novos
desafios que se colocam à educação, à escola e aos professores do século XXI, de modo
que todos os alunos alcancem as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória, indo ao encontro de uma educação inclusiva “enquanto processo que visa responder à
diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos, através do aumento da
participação nos processos de aprendizagem e na vida da comunidade educativa” (cf. Decreto-Lei nº 54/2018,
de 6 de julho).
Estes cenários podem ser integrados em contexto curricular das disciplinas, em contextos de trabalho
interdisciplinar e/ou de articulação curricular, nomeadamente em Domínios de Autonomia Curricular (DAC),
tendo por referência o Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, que regulamenta a implementação da
“Autonomia e Flexibilidade Curricular” nas escolas.

W 0 - Apresentação dos Laboratórios de Aprendizagem
Apresentação da iniciativa "Laboratórios de Aprendizagem". Os participantes terão a oportunidade de conhecer
algumas atividades de aprendizagem inovadoras e experimentar ferramentas digitais que apoiam e potenciam
essas atividades.
Público-alvo: Educadores de Infância, professores dos 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e do Ensino
Secundário.
Duração: 3 horas.
Equipamento: Os participantes devem levar computadores portáteis e dispositivos móveis para a ação.
Data: 7 de Novembro de 2018
Horário: 17.00-20.00h
Local: Escola Secundária Júlio Dantas – Sala D1.10
Formadora: Rosália Ribeiro, Mestre em Ciências da Educação, e-mail: embaixadorasla-fcl@dge.mec.pt

Programa Detalhado
20 min - Apresentação da Iniciativa Laboratórios de Aprendizagem
10 min - Divulgação de outros projetos e iniciativas da ERTE/DGE
90 min - Apresentação de recursos de apoio à construção de cenários inovadores de aprendizagem
60 min - Exemplificação de atividades de aprendizagem inovadoras para a sala de aula

Avaliação da acção e dos formandos: O W0 será avaliado pela DGE 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.

Inscrições online:
Inscrições online até 31 de outubro de 2018, através do link:
https://goo.gl/forms/y3CAvu879heIaIXx2
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