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Modelização de Maturidade da Sala de Aula do Futuro

Níveis do modelo de maturidade

Nível 5 - Capacitar

Nível 4 – Expandir

Nível 3 - Aperfeiçoar

Nível 2 – Enriquecer

Nível 1 - Substituir



“As nossas diferenças históricas e culturais são a riqueza 
do nosso mundo em geral e da Europa em particular. 
Assim, conhecer e ter consciência dessas diferenças torna-
se fundamental para as compreender e aceitar e, assim, 
aceitar, compreender e tolerar o outro”



a) Desenvolver nos alunos competências para o século XXI;
b) Desenvolver competências em novas tecnologias, explorando as possibilidades 
da Realidade Aumentada.
c) Melhorar o processo de ensino e aprendizagem dentro e fora da sala de aula, 
tornando a aprendizagem uma experiência fácil, envolvente e inovadora;
d) Ajudar o aluno a pesquisar e manipular informação de forma criativa, 
colaborativa e empenhada;
e) Ajudar os alunos a comunicar com confiança e clareza, de várias formas e 
numa variedade de situações. 
f) Ajudar o aluno a colaborar, falando  e ouvindo com consideração e respeito 
pelos outros e trabalhar em diversas equipas, explorando as diferenças para criar 
novas ideias. 
g) Conhecer e compreender a história e cultura dos países parceiros do projeto;
h) Desenvolver nos jovens sentimentos de tolerância e aceitação do outro;

Objetivos



• Szkola Podstawowa w 
Nowej Iwicznej

• PIASECZNO

• 4 Istituto
Comprensivo Marconi

• LENTINI

• 119 Secondary School 
"Academician Mihail
Arnaudov

• SOFIA

• Agrupamento de 
Escolas Abade de 
Baçal

• BRAGANÇA

Portugal Bulgária

Bulgaria

Polónia

Poland

Itália

Italy
Szkola Podstawowa w Nowej 
Iwicznej

Parceiros



Participantes (diretos)

• 6 professores

• Geografia

• História

• Inglês

• Português

• Informática

• Ed. Física

• 13 alunos (1 
com nee), do 
9.º, 10.º, 11.º e 
12.º anos

• Agrupamento de 
Escolas Abade de 
Baçal

• BRAGANÇA

Escola 
coordenadora alunos

professoresdisciplinas

Participantes
(diretos)



A Aura da 
minha Cidade

(Guia da 
cidade)

Tradições

Eventos

Pessoas

MonumentosAtividades



4 mobilidades (ltta) 
(professores+ 

alunos)

3 Transnational
Project Management

(Professores)

The Aura of my City

2 anos (17/18 – 18/19)



3 Transnational
Project Management

(Professores)

• Bragança, Portugal

• 12 e 13 de outubro 2017

• 12 professores
1.º TPM

• Lentini, Itália

• 28 e 29 de junho de 2018

• 10 professores
2.º TPM
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Project Management
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4 mobilidades (ltta) 
(professores+ 

alunos)

• Lentini, Itália

• 27 de novembro a 1 de dezembro de 2017

• 10 professors

• 25 alunos (1 com nee)

1.ª ltta
• Bragança, Portugal

• 16 a 20 de abril de 2018

• 12 professors

• 30 alunos (1 com nee)
2.ª ltta

• Piaseczno, Polónia

• 8 a 12 de outubro de 2018

• 12 professors

• 24 alunos
3.ª ltta

• Sofia, Bulgária

• 11 a 15 de março de 2019

• 12 professors

• 24 alunos
4.ª ltta
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Colaboração do CFAEBN – Ação de formação sobre Realidade Aumentada



Colaboração do CFAEBN – Ação de formação sobre Realidade Aumentada



- Melhorar as competências linguísticas na língua estrangeira (Inglês). 

- Sensibilizar para a necessidade de aprender uma língua estrangeira.

- Conhecer novas culturas e abertura das mentes dos estudantes para pontos de vista 

distintos num mundo onde a diversidade deve ser valorizada.

- Fomentar valores como a tolerância, cooperação, trabalho duro, constância, 

responsabilidade, empatia.

-Melhorar os conhecimentos em tecnologias de informação e comunicação.

-Evitar a sensação de isolamento e ficar conscientes da proximidade da Europa.

- Aumentar o sentimento de comunidade e propagação de tolerância entre os alunos como 

membros da União Europeia.

- Conhecer os sistemas educativos de países estrangeiros.

- Descobrir diferentes/novas pedagogias.

- Descobrir diferentes culturas e histórias.

Resultados
esperados



Divulgação
e 

disseminação

https://www.facebook.com/The-Aura-of-
My-City-883349645174648/



Muito
obrigada pela

atenção!

Ana Maria Ramalho

erasmus.tamc@gmail.com


