Ferramentas digitais na educação: Escape room
O Escape Room educativo é uma boa estratégia para trabalhar qualquer conteúdo curricular,
dentro e fora da sala de aula, pois a colaboração, o trabalho em equipa, a resolução de
problemas, o desenvolvimento de competências comunicativas são cada vez mais um requisito
para todas as atividades realizadas em sala de aula.
Neste workshop vamos aplicar o Escape Room a vários contextos, proporcionando exemplos
práticos de aplicação na sala de aula.

Modalidade:
Ação de curta duração online

Destinatários:
Professores do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário

Estrutura:
A ação terá a duração de 4 horas divididas em dois dias

Calendarização:
02 e 03 de Dezembro de 2021 | das 18h00 às 20h00

Número mínimo/ máximo de formandos:
10 a 30 formandos

Objetivos:





Dar a conhecer ferramentas e recursos digitais e tecnológicos de interesse científico e
pedagógico
Fomentar o desenvolvimento de projetos devidamente elaborados
Incentivar a partilha de trabalhos entre os professores
Dotar os professores de exemplos já experimentados em sala de aula e que possam
ser replicados de uma forma fácil e eficiente sem prejuízo de outras práticas letivas

Metodologia:
A aposta de novas metodologias diferenciadas na sala de aula é essencial para fazer face às
diferentes necessidades das várias disciplinas, independentemente do nível de ensino a que se
destinam.

Serão propostos vários recursos que se integrem nesta ferramenta e que podem ser
desenvolvidas com os alunos em contexto de sala de aula com base de metodologia de Inquirybased-Learning, de acordo quer com o nível etário dos alunos quer com as temáticas
lecionadas.

Formadores:
Adelina Machado | Ciência Viva
Ondina Espírito Santo | Formadora convidada

Avaliação:
O processo de avaliação irá incidir sobre a produção de um relatório escrito (máximo uma
página A4) contendo uma reflexão crítica sobre a relevância da sessão de formação para o seu
desenvolvimento profissional e pessoal. Adicionalmente será requerido o preenchimento de
uma ficha de avaliação da ação de formação.

