PALESTRAS UAlg - ÂMBITO GERAL PARA ALUNOS
APRENDER + COM O SMARTPHONE
03 de abril, às 10h30
Auditório da EBS Bemposta
Material necessário para a atividade/palestra: videoprojector e som

Palestrante: Mauro Figueiredo- Instituto Superior de Engenharia (ISE) da Universidade do
Algarve
Público-alvo: 8.º, 9.º (outros interessados)
Duração: 40 min.
Organização: Grupo FQ
Tema: Aprender+, MILAGE APRENDER+ app,
Desenvolvida pela Universidade do Algarve a app MILAGE Aprender+ para dispositivos móveis, permite
aos alunos acederem a conteúdos pedagógicos, dentro e fora da sala de aula.
Esta app é uma ferramenta de apoio aos alunos na resolução autónoma de fichas de exercícios e de apoio
ao professor na gestão do seu tempo na sala de aula, na medida em que este não tem de resolver na sala
de aula os exercícios que constam nas fichas integradas na app MILAGE Aprender+.
A app MILAGE Learn+ é gratuita e está disponível para Android e iOS da Apple. O tutorial está disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=XWcdwAywn58
Mais em: http://milage.ualg.pt/?page_id=1176#aprender

Resumo: Nesta apresentação poderás aprender usando o telemóvel, como num jogo, baseado em vídeos
educacionais que te vão ajudar a aprender+. A popularização das tecnologias móveis, com o uso
generalizado dos smartphones pelos alunos, cria uma oportunidade de utilização destes equipamentos
para fins educativos. A aprendizagem móvel envolve o uso de tecnologias móveis, isoladamente ou em
combinação com outras tecnologias de informação e comunicação, a fim de permitir a aprendizagem a
qualquer hora e em qualquer lugar (UNESCO, 2014). A aprendizagem móvel apresenta diversas vantagens
em relação à aprendizagem tecnológica convencional por ser pessoal, portátil, colaborativa, interativa e
contextual, servindo de apoio à aprendizagem formal e informal, com um enorme potencial para
transformar as práticas pedagógicas nas salas de aula atuais, sem investimentos adicionais em tecnologia.
Desenvolvida inicialmente para o ensino da matemática, esta aplicação já abrange outras disciplinas,
através de um método pedagógico inovador e motivante, que estimula a aprendizagem autónoma. Com
o apoio da Direção Geral de Educação, em Portugal está a ser generalizado o uso desta aplicação em todas
as escolas do país.
Em colaboração com o Alto-Comissariado para as Migrações, a “Milage Aprender +” está também a ser
utilizada para apoiar alunos do programa Escolhas, cuja missão é promover a inclusão social de crianças
e jovens de contextos socioeconómicos vulneráveis, visando a igualdade de oportunidades e o reforço da
coesão social.

