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Resumo 

Pretende-se que com este cenário de aprendizagem os alunos compreendam a evolução das tecnologias 

de informação e comunicação, nomeadamente das telecomunicações. 

With this learning scenario, students will understand the evolution of telecommunication. 

Palavras-chave 

Telecomunicações, Media, máquinas, Informática, Mudança 

Índice 
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Tema Informação, Produção 
 

Tópico A informação, o conhecimento e o mundo das tecnologias 
 

Idade dos 
alunos 

12-13 anos 

Tempo de 
preparação 

50 minutos 

Tempo de 
lecionação 

50 minutos 

Outros 
materiais 
didáticos 
online  

• Padlet - Canva - https://padlet.com/ 

• Learning Apps - https://learningapps.org/ 

• Canva - https://www.canva.com/ 

Outros 
materiais em 
modo offline 

Papel, lápis e caneta 
  

Recursos 
Europeana 
utilizados 

• https://blog.europeana.eu/2019/11/how-the-nordics-connected-the-world-
the-story-of-telecommunication-industries-in-finland-and-sweden/ 
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Integração no currículo 

No currículo da disciplina de TIC é inserido os conceitos ligados à evolução da tecnologia, informática, 

internet, etc. Assim pretende-se que os alunos explorem a evolução da tecnologia, nomeadamente a 

forma como a Finlândia e a Suécia impulsionaram a indústria da telecomunicação a nível mundial. 

Objetivo da aula 

Devem colocar questões a que devem saber a resposta num Padlet. 

Devem conseguir responder às palavras cruzadas que lhe serão pedidas. 

Resultado da aula 

No final da aula os alunos em grupos de três ou cinco, consoante o tamanho da turma devem ter um 

cartaz construído no Canva acerca do que a Finlândia e Suécia fizeram para alterar as telecomunicações 

hoje em dia. 

Tendências 

Trabalho colaborativo, uso de jogos, uso de telemóveis 

competências do século XXI 

O próprio tema do trabalho está associado às competências do século XXI, no entanto mais que não seja 

a pesquisa, a possibilidade de uso de plataformas Web2.0 e a partilha de conhecimento está aqui muito 

utilizada. 

Atividades 

Descreva aqui em pormenor todas as atividades a implementar durante a aula e o tempo que requerem. 

Lembre-se que o cenário de aprendizagem tem de incluir recursos da Europeana Se estiver a usar 

documentos externos, vá até ao final do documento e adicione-os ao Anexo. Acrescente mais linhas à 

tabela se necessário. 

Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

Registo de 
ideias 

Acedendo à plataforma da europeana os alunos pesquisam no recurso que a 
professora facultou e noutros que possam encontrar. Vão anotando as ideias 
chave relativamente ao assunto evolução das telecomunicações.  
Um dos elementos pode ir registando essas ideias no Padlet do Cenário. 

15 min 

Fazer 
palavras 
cruzadas 

Os alunos respondem às palavras cruzadas facultadas pela professora com 
alguns conceitos e ideias que podiam não ter sido adquiridas. 

15 min 

Preparação 
do cartaz 

Utilizando o Canvas os alunos fazem uma apresentação com imagens da 
plataforma Europeana e textos deles tentando reproduzir o que aprenderam. 

20 min 
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Avaliação 

Descreva aqui o método de avaliação da aula, se aplicável. Por exemplo, se pretende avaliar os alunos 

através de um quiz, inclua aqui as opções de perguntas e respostas, assinalando as respostas certas com 

uma cor. 

********************************APÓS A IMPLEMENTAÇÃO ******************************* 

Feedback dos alunos 

 Poderá ser feita uma autoavaliação solicitando prós e contras desta atividade.  

Comentários do professor 

- 

Sobre o projeto Europeana DSI-4 

A Europeana é a plataforma europeia dedicada ao património cultural digital que disponibiliza o acesso online gratuito a mais de 

53 milhões de itens digitalizados provenientes de museus, arquivos, bibliotecas e galerias da Europa. O projeto Europeana DSI-4 

prossegue as ações das três anteriores Infraestruturas de Serviços Digitais da Europeana (DSIs). Esta é a quarta repetição com 

resultados confirmados de concretizações em matéria de criação de acesso, interoperabilidade, visibilidade e utilização do 

património cultural europeu nos seguintes cinco públicos-alvo: Cidadãos Europeus, Educação, Investigação, Indústrias Criativas 

e Instituições de Património Cultural. 

A European Schoolnet (EUN) consiste numa rede de 34 Ministérios da Educação europeus sediada em Bruxelas. Como 

organização não lucrativa, o seu objetivo é o de promover a inovação no ensino e na aprendizagem junto dos seus principais 

parceiros: Ministérios da Educação, escolas, professores, investigadores e parceiros empresariais. A tarefa da European Schoolnet 

no projeto DSI-4 da Europeana é a de dar continuação e expandir a Comunidade Educativa da European. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home
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Anexo 

 


