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INTRODUÇÃO

Com ponto de partida nos arquivos e património cultural das comunidades da Europa pós-
industrial, especificamente utilizando cinco arquivos, de Dornbirn (AT), Wuppertal (DE),
Osijek (HR), Torres Novas (PT) e Coventry (UK), e as aptidões em educação para adultos
de todos os parceiros, o projeto ViRAL visa enriquecer as competências-chave de adultos
com menos oportunidadespara tal, através de um novo programa de educação para os
mesmos de utilização de tecnologias e ferramentas que englobam a realidade virtual (RV),
realidade aumentada (RA), vídeos 360º (360) e métodos de documentação. Os E-Learning
Studios (UK) lideram a produção do conjunto de recursos para educação de adultos no
âmbito de realidade virtual (RV), vídeos 360º e realidade aumentada (RA), no contexto da
salvaguarda das memórias do património industrial local.

O currículo deste curso de formação foi desenvolvido para o “ViRAL – Virtual Reality
Archive Learning (Aprendizagem de Arquivo e Realidade Virtual)” sob a ação-chave
“cooperação para a inovação e troca de boas práticas – parceiros estratégicos” do
programa da União Europeia ERASMUS+ para a educação, formação, juventude e
desporto.

A Elderberry AB, com o apoio do consórcio do projeto, foi responsável pela coordenação e
desenvolvimento deste currículo, como líder do Produto Intelectual 4, “Currículo do Curso
de Formação ViRAL”.

O propósito do Currículo do Curso de Formação ViRAL é criar a estrutura para os
educadores de adultos no uso de RA/RV/360 e material educacional de apoio
desenvolvido no contexto do projeto e mostrar como isso consegue ser usado em cenários
de formação em combinação com os desafios (quests) e-Learning.

No primeiro capítulo “Currículo do Curso de Formação ViRAL”, os autores introduzem o
foco e objetivos, públicos-alvo e os resultados da discussão da análise de necessidades
conduzida, que suporta e ajuda a justificar as necessidades de desenvolver e implementar
o programa VIRAL, seguido de uma estrutura conceptual.

O documento também apresenta uma explicação extensa acerca dos resultados deste
projeto: a matriz de competências, as notas para educadores do ViRAL, os quests web do
ViRAL (material e-Learning) e o manual de metodologias do ViRAL. Cada um destes
capítulos introduz o foco e objetivos do material educacional, seguido de uma explicação
detalhada acerca de como usar esses exemplos práticos. Considerando a importância dos
educadores de adultos e formadores como um público-alvo específico deste projeto para
o reconhecimento de paisagens pós-industriais como um recurso educacional importante,
este documento também inclui capítulos com caminhos e sugestões acerca de “Paisagens
Pós-Industriais e Educação de Adultos”.





CONTENT

Focos e objetivos..................................................................................................................................

Necessidades/Dificuldades identificadas. Desafio-chave/Oportunidades.............................

Públicos-alvo.........................................................................................................................................

Discussão daanálise de necessidades .............................................................................................

Estrutura conceptual do ViRAL.........................................................................................................

Manual de metodologias do ViRAL..................................................................................................

Resultados de aprendizagem e matriz de competências.............................................................

Conceitos gerais do currículo para trabalhar com as notas para educadores para locais
pós-industriais.......................................................................................................................................

Notas para educadores e como as usar para elaborar um currículo.........................................

6
 

7
 

8
 

9
 

11
 

12
 

13
 
 

14
 

17



FOCOS E OBJETIVOS

O projeto ViRAL recolhe lições de prévias iniciativas inovadoras, projetos práticos e
experimentais que exploraram o potencial pedagógico do uso do património cultural para a
educação de adultos. Hoje, sabe-se que as instituições culturais como locais patrimoniais,
museus, arquivos, bibliotecas e outros centros culturais oferecem uma variedade educacional
e programas de aprendizagem. O alcance e extensão desses programas contemplam
diferentes públicos-alvo em experiências de aprendizagem contínuas e atividades que
contemplam métodos não-formais e informais. O programa da União Europeia para Educação,
Formação, Juventude e Desporto (Erasmus+) sublinha uma nova abordagem baseada em
sinergias e interações entre aprendizagens formais, informais e não-formais. O projeto ViRAL
desenvolveu um currículo capaz de ir ao encontro desse objetivo ao realçar um campo
específico do património cultural – património pós-industrial - e usando métodos que são
familiares aos jovens adultos como RA/RV e vídeos 360º.

A reutilização de antigos locais industriais como museus, espaços culturais e centros de
inovação tem sido vista como uma oportunidade de regeneração de áreas socialmente
desfavorecidas. Políticas nacionais e europeias para a salvaguarda do património reforçam a
ideia de que é necessário intervir nestes locais. O ViRAL expande este conceito ao regenerar
patamares educacionais e ao atualizar aptidões em RA/RV e vídeos 360º. 

Este conceito está embutido num processo de regeneração que segue as tendências, no
sentido de recuperar locais industriais disseminados pela Europa nas décadas passadas,
simultaneamentevalorizando dinamicamente os seus potenciais educacionais e turísticos.
Usando tecnologias recentes, torna-se possível identificar um conjunto de necessidades
documentadas e dificuldades ao relacioná-las também como desafios-chave para o
desenvolvimento do projeto ViRAL.

1 Aprendizagem não-formal. Segundo a definição CEDEFOPé “Aprendizagem que está embutida em atividades planeadas não
explicitamente designadas como aprendizagem (em termos de objetivos de aprendizagem, tempo de aprendizagem ou suportes de
aprendizagem), mas que contenham um importante elemento de aprendizagem. Aprendizagem não-formal é intencional a partir do
ponto de vista do discente. Habitualmente, não conduz a umacertificação.”
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O encerramento de infraestruturas
industriais importantes; problemas
económicos e sociais que as comunidades
enfrentam com o encerramento de
indústrias; a existência de recursos
industriais que, em algumas situações, são
desconhecidos, inexplorados ou estão
negligenciados ou abandonados.

O interesse em RA/RV e vídeos 360º por
uma geração mais jovem.

Não obstante o alinhamento dos acordos
internacionais para o património industrial
no âmbito da educação e formação,
documentos visam apenas grupos incluídos
nos níveis de educação tradicionais
(primária, secundária e superior); a falta de
educação especializada para adultos e
programas de formação orientados para um
público-alvo de adultos, dizendo respeito
aos projetos culturais de património e
paisagem pós-industriais; uma crescente
procura por ferramentas de trabalho nesta
área específica por indivíduos nos grupo-
alvo identificados.

Uma reconhecida falta de “aptidões em
novas tecnologias” entre os adultos e
(educadores de adultos).

Locais pós-industriais enquanto museus e
centros culturais estão a tornar-se mais
orientados para a comunidade, devem ser
conduzidos por educadores de adultos e o
seu saber-fazer (know-how) para esses
programas especializados em educação e
formação, cruzando metodologias em
torno do património cultural e usando
RA/RV/360, que podem ser um recurso
de inovação social para um crescimento
inteligente, sustentável e inclusivo; cultura
e conhecimento como uma excelente
forma de partilhar, aprender, promover e
desenvolver. 

The VIRAL priority is to set the bases on education and training utilising AR/VR/360 in the setting
of post-industrial heritage and landscapes by raising awareness of the necessity of methodologies
and educational materials in this specific area. The partnership developed the project based on the
assumption that working on such a specific thematic will help create better understanding
between formal, non-formal education, vocation and training and other forms of learning and
labour market. And this can be easily understood by the definition of the target groups of this
project. 

NECESSIDADES/DIFICULDADES
IDENTIFICADAS
Taxas elevadas de desemprego de
jovens/adultos; declínio populacional;
crescimento de população envelhecida;
incapacidade de renovação demográfica e
dinamismo empreendedor; património
cultural visto maioritariamente como uma
contribuição subvalorizada para o
crescimento económico e a coesão social.

DESAFIOS-CHAVE
/OPORTUNIDADES
O desenvolvimento de projetos estruturados
na cultura e património conectados com
diferentes campos de experiência em
educação para adultos, como a ciência e a
tecnologia, artes e cultura, como
oportunidades para a inovação e consciência
social e cultural. 



2ºPÚBLICO-ALVO Profissionais de instituições que trabalham com património e paisagens
pós-industriais carecendode metodologias em educação para adultos,
para aproveitamentodo potencial. A partir de pesquisas prévias, e com
base na experiência de trabalho de alguns membros da atual parceria,
existe uma falta de formação e de“meter as mãos na massa” nesta área.O
impacto geral pretendido é o aumento do número de educadores de
adultos que usem, com confiança, o material, e criar um efeito cascata
através do qual um educador de adultos se torna confiante no uso do
material e desenvolve formas de sucesso para o implementar, passando-
o, então, aos colegas e partilhando ideias para estimular confiança e
crescimento nesta área.

Educadores e formadores de adultos carecendo de aptidões para
educação patrimonial. Este grupo inclui professores de todos os níveis de
educação (pré-primária;primária;segundociclo; terceirociclo; ensino
vocacional; educação para adultos;educação superior).

Educadores e formadores de adultos carecendo de aptidões em
RA/RV/360.

Uma das maiores preocupações foi cobrir todo o tipo de experiências de trabalho com diferentes
públicos-alvo dos parceiros envolvidos neste projeto. A parceria do ViRAL é composta por
organizações especialistas em educação para adultos, três organizações públicas que trabalham
com a cultura e património e um arquivo da cidade.

O principal objetivo é envolver todos esses grupos de forma ativa e contínua em atividades de
aprendizagem, usando o património e paisagens pós-industriais como recursos educacionais. Para
cumprir este propósito, a parceria desenvolveu um conjunto de atividades para ajudar a melhorar
a competência educacional dos profissionais que trabalham com património pós-industrial e com
as novas tecnologias e também dos grupos que possam usar tais locais para educação e formação,
ajudando-os a adquirir novas aptidões.

PÚBLICOS-ALVO

1ºPÚBLICO-ALVO Desempregados, ex-trabalhadores que necessitam de se re-habilitare
também jovens adultos. Adultos com poucas oportunidades. 

O projeto visa criar metodologias e materiais que irão ajudar a
consciencializar para novas oportunidades de emprego nos setores da
cultura e património. No caso específico dos ex-trabalhadores, é vital
perceber que são importantes para a preservação do património
industrial. Portanto, incluí-los nos projetos de património pós-industrial é
uma oportunidade de re-habilitação baseada na sua experiência de
saber-fazer (know-how).



DISCUSSÃO DA ANÁLISE DE NECESSIDADES

Exposições(fazer exposições mais “amigas do utilizador” e envolventes);
Educação e envolvimento de professores, formadores e outros profissionais;
Envolvimento no arquivo (tornar os arquivos acessíveis);
Digitalização (digitalizar as coleções e torná-las acessíveis online);
Comunicação e disseminação para o público em geral;
Desenvolver aptidões no uso de RA/RV/360º para educação informal em localizações
patrimoniais, arquivos e museus;
Gestão de inventários e coleções;
Como criar novos documentos audiovisuais para registar o património imaterial;
Património cultural como condutor de desenvolvimento.

O ponto de partida do desenvolvimento do currículo do curso de formação foi a condução da
análise de necessidades entre os parceiros e associados para verificar a verdadeira
necessidade de formação na área específica de património pós-industrial e RA/RV/360º,em
relação com os públicos-alvo identificados. A maioria dos respondentes foram profissionais
que trabalham com património, arquivos e museus ou educação para adultos.

Quando questionados acerca das suas necessidades de formação, a maioria das instituições,
especialmente os arquivos e museus, indicaram a necessidade de atualizar as aptidões em
RA/RV e no uso de câmaras 360º para fazer vídeos. Programas educacionais em arquivos e
museus diferem de país para país. A maioria das instituições estavam interessadas em
desenvolver práticas de aprendizagem não-formal. As descrições das necessidades de
formação e de desenvolvimento profissional serviram como uma importante marca de
referência para o desenvolvimento de um índice de competências que se desenvolveu para
uma matriz de competências definindo os resultados, aptidões, competências e conhecimento
que formaram a base do nosso material de formação dequests e-learning. As áreas foram
definidas como:

A maioria dos respondentes trabalha no contexto pós-industrial, tendo também fornecido
informações acerca da tipologia industrial e dando-nos mais material para usar nos exercícios
educacionais. Esta lista foi expandida com as respostas dadas pelos educadores de adultos.
Foi importante focar os educadores de adultos no uso dos locais de património pós-industrial
como uma extensão das viagens de estudo mais usuais para contribuir para uma diversificação
das práticas educacionais. Isto será explorado no próximo capítulo deste currículo dedicado ao
material de e-learning.





ESTRUTURA CONCEPTUAL DO VIRAL

A estrutura conceptual aqui apresentada é o resultado da recolha de informação acerca das
melhores práticas/estudos de caso e metodologias de ensino em torno da temática do pós-
industrial conduzidas nas primeiras fases dos resultados do manual de metodologias do
ViRAL, quests web do ViRAL – material e-learning e currículo do curso de Formação
Profissional Contínua do ViRAL. Os estudos de caso pesquisados tiveram de incluir quatro
áreas de estudo refletindo a natureza do trabalho dos locais patrimoniais, coleções e funções,
sublinhando o papel que desempenham na formação e envolvimento dos públicos-alvo, bem
como uma participação alargada:

Adicionalmente, os estudos de caso tiveram de contemplar a melhor prática de formação de
ex-trabalhadores, dos desempregados e dos jovens-adultos para que: 

1.

2.

3.

4.

Coleções – a formação é usada para habilitar públicos-alvo a
trabalharem com coleções (públicas e privadas), documentos,
artefactos, objetos, etc.;
Aptidões em RA/RV/360º desenvolvidas para os trabalhadores
dos arquivos e museus;
Aptidões em RA/RV/360º desenvolvidas para educadores de
adultos;
Educação– onde a experiência de ex-trabalhadores foi usada
para interpretar, explicar e providenciar contexto às coleções,
exposições e locais pós-industriais.

Se tornem bons guias, explicando e interpretando coleções pós-
industriais em museus/arquivos/locais patrimoniais;
Trabalhem com artefactos industriais e locais industriais para
envolverem o público, providenciem apoio ao setor e trabalhem
em conjunto com profissionais na interpretação de coleções e
exposições – providenciando representação dum grupo diverso
de comunidades;
Trabalhem com coleções pós-industriais, incluindo fotografias
antigas, documentos de arquivo, artefactos e objetos no
contexto de cocriação, participação e conhecimento partilhado;
Trabalhem com meios e equipamentos digitais para
interpretarem, providenciarem acesso e partilharem coleções
pós-industriais, exposições e locais.

5.

6.

7.

8.



MANUAL DO VIRAL

O manual do ViRAL está desenhado para ajudar os educadores que desejam desenvolver um
programa, curso ou currículo derivados do material do ViRAL. O guia está desenhado para dar
aos educadores e decisores uma visão geral de como usar e implementar as metodologias do
ViRAL na educação para adultos. O contexto do ViRAL é explorar e documentar as heranças
industriais das comunidades locais. O ViRAL visa oferecer aptidões e/ou desenvolver
patamares das aptidões a adultos, no âmbito de novas competências-chave e, ao mesmo
tempo, equipar educadores de adultos e profissionais do património na recolha e arquivo de
material patrimonial. Os recursos neste manual podem ser usados para apoiar a passagem da
teoria à prática e dar inspiração nas seguintes áreas: ensaios educacionais, estudos de caso e
termos-chave de referência. Cada parceiro pesquisou vários estudos de caso seguindo as
linhas-condutoras listadas nos itens acima2 e esse material resultou no manual de
metodologias do ViRAL.A estrutura deste conteúdo é puramente indicativa, mas pode
funcionar como um parâmetro para educadores de adultos desenvolverem as suas próprias
atividades de aprendizagem, promovendo outras interações temáticas. A pesquisa também
conduziu ao desenvolvimento de uma matriz de competências do ViRAL, definindo os
resultados de aprendizagem, aptidões, competências e conhecimento a serem desenvolvidos
para os utilizadores finais dos públicos-alvo.

2 Anexo 2–Manual de metodologias
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RESULTADOS DE APRENDIZAGEM E MATRIZ DE COMPETÊNCIAS

A matriz de resultados de aprendizagem(MRA) apresenta as competências-chave a serem
adquiridas por discentes adultos num contexto de salvaguarda das memórias do património
industrial das suas localidades. A MRA foi compilada de acordo com a Estrutura de
Qualificações Europeia (EQE) como um conjunto de resultados de aprendizagem (RA) – em
termos de conhecimento, aptidões e competências. A MRA representa resultados de
aprendizagem nos níveis 3,4 e 5 do EQE –em termos de conhecimento, aptidões e
competências. A MRA é retirada de e complementa a estrutura metodológica e ilustra as
competências-chave e aptidões que podem ser adquiridas através do ViRAL, dizendo respeito
a educação para adultos e aprendizagens informais e não-formais. As competências-chave
desenvolvidas foram concebidas durante a análise de necessidades de formação conduzida
por cada parceiro com o seu grupo de trabalho local, consistindo em entendidos de cada área
respetiva do projeto, e seguindo a nova comissão de “competências-chave para aprendizagem
ao longo da vida” (2018), nomeadamente: STEM (ciência, tecnologia, engenharia e
matemática); línguas; digital; literacia; consciência e expressão culturais; empreendedorismo;
civismo e aprendizagens pessoais e sociais. A matriz também identifica quais os recursos de
formação RV, RA e 360º queirão suportar o desenvolvimento dos RA. Está desenhado
seguindo a rubrica metodológica e estabelece os critérios de avaliação do progresso
relacionado com a complexidade requerida pelos vários níveis EQE, com o fim de adquirir as
novas competências-chave almejadas.



CONCEITOS GERAIS DO CURRÍCULO PARA TRABALHAR NOS
MUSEUS/ARQUIVOS/ LOCAIS PATRIMONIAIS 

O que pode ser feito?
Trabalhar com artefactos industriais e locais
industriais
Trabalhar com coleções: documentos, artefactos
Trabalhar o design de uma exposição; o
processo de montar uma exposição, trabalhando
como educador ou guia

Cruzamento curricular 
Inventário.
Investigação.Exposições.Educação.

Visitar um museu/arquivo/local patrimonial
pós-industrial 

O que pode ser feito?
Envolvimento educacional
Envolver acomunidade
Organizar e formar
pessoas(porexemplo,voluntários,ex-
trabalhadores,etc.)

Cruzamento curricular
Escolas.
Escolas de formação
vocacional:técnica,artística,etc.
Necessidades especiais.

Diferentes tipos de locais de património pós-
industrial e o seu uso em formação vocacional
(artística)
O que pode ser feito?
Usar locais pós-industriais para exposições.
Usar artefactos industriais para arte.

Cruzamento curricular
PATRIMÓNIO INDUSTRIAL E AS ARTES

A reutilização de antigas fábricas para albergar
indústrias criativas vs. O uso de património pós-
industrial (edifícios, maquinaria, testemunhos,
documentos, etc.) enquanto um veículo
artístico?

 
Como são os museus e arquivos
com propósitos sociais?
Quais são as características?
Em que trabalho estão envolvidos?
Valores e princípios.
Mudança organizacional,assuntos
organizacionais.
Envolvimento de público.

Específico do sítio (site specific)
Esboços urbanos (urban
Uso de tecnologias

 
Site-specific
Desenho urbano

Desbloquear coleções
Cocriação e
participaçãoRepresentaçãodediverso
sgrupos ecomunidades
Ética



Diferentes tipos de locais de património pós-
industrial e o seu uso na formação
vocacional(social)
O que pode ser feito?
Quais são os assuntos importantes para a 
sociedade?

Cruzamento curricular 
Globalização emigração.
Identidade.
Populações envelhecidas.
Desemprego.
Poluição ambiental.
Sustentabilidade.

Diferentes tipos de locais de património pós-
industrial e o seu uso na formação
vocacional(História da Tecnologia)
O que pode ser feito?
Olhar para os processos tecnológicos. Comparar
o então e o agora, como recebiam energia? Usar
os locais pós-industriais e a sua tecnologia para
olhar técnicas e materiais industriais mais
antigos
Vilas e cidades industriais.

 
Cruzamento     curricular
Fabrico de metal.
Produção de azeite.
Mineração.
Docas,portos,canais,construção naval.
Produção têxtil.
Indústrias mecânicas de pequena escala.
Indústrias mecânicas de grande escala(aço).
Fabrico automóvel.
Enlatados,indústria alimentar.
Energia a vapor.

Conversão mecânica de energia.
Energia hídrica. Bombeamento
Técnicas modernas de solda TIG e MIGvs.
brasagem, oxiacetilenoe soldagem em arco.
Ferro forjado e ferro fundido.
Bloquear e derrubar.

 
Como viviam as pessoas?





NOTAS PARA EDUCADORES E COMO AS USAR PARA ELABORAR UM CURRÍCULO

As notas educacionais do ViRAL são para educadores de adultos, incluindo professores e formadores
de todos os níveis de educação, que desejem formar o seu próprio plano de curso enquanto parte
duma estrutura curricularmaior. As notas educacionais apresentam dicas e ideias de como usar uma
seleção de quests e produçõespara adaptar um curso direcionado para as necessidades dos discentes.
Contém notas acerca da conceção de RA/RV/360º e outro material educacional de suporte, como
vídeos instrutivos desenvolvidos no contexto do projeto. Eles mostram como o material pode ser
usado em formações (contextos/módulos/cursos) em combinação com os quests do ViRAL (leia mais
abaixo). 

Arquivos e museus têm uma significância importante para as instituições educacionais enquanto locais
de aprendizagem extracurricular. A combinação de visitas a locais de património industrial com a
exploração da sua situação histórica através de RV/RA/360º e o estudo de documentos históricos
acerca desse local oferece excelentes oportunidades de aprendizagem no âmbito da educação para
adultos.

O material providencia ao discente uma visão geral dos efeitos do uso de máquinas no mundo do
trabalho, em como as condições mudaram, etc., através de vários exemplos. Recebem também alguma
inspiraçãopara questões acerca da história local do património industrial. Também providencia dicas e
ideias de como usar RA/RV/360º para apoiar este objetivo.

Os educadores irão pedir aos educandos para que, com a informação recebida de uma visita virtual,
comparem e contrastem as histórias das fábricas pertencentes à herança industrial das suas localidades
e para compilarem isso num produtofinal – por exemplo, um blog ou um vlog. Os quests do ViRAL
também oferecem uma grande ajuda e apoio neste processo (ver abaixo).

Os educadores de adultos podem desenvolver material para o ensino no local, por exemplo, num
museu, ou online, via vídeo-conferência, em que o educador partilha o seu ecrã com os educandos. Os
tópicos que os educadores podem discutir com os educandos são apresentados, por exemplo, como
concretizar a sua própria exposição ou como abordar uma fábrica abandonada, uma parte da cidade ou
um item pessoal. A notas explicam o que são e onde estão as fontes históricas nas quais as
informações originais e autênticas se encontram, consoante os tópicos que estão a investigar. As notas
também ajudam os educandos a descobrir outras referências que podem ser usadas e mostram onde
podem ter acesso à informação necessária, como arquivos e museus. As notas para educadores
discutem como desenvolver aptidões de entrevista como uma boa forma de aprender mais acerca do
tópico escolhido e pedem aos educandos para pensarem e conceberem tópicos para documentação
digital. As notas mostram onde os educandos podem trabalhar individualmente ou em equipa
eintroduzem os mesmos a aplicações grátis que podem usar quando estão a criar os seus conteúdos.

Através de produções e documentação digitalizadas, conteúdos de museus e arquivos tornam-se
disponíveis para todos os utilizadores que têm acesso à internet. Inserir uma visita virtual num
currículo de formação pode ser educacional e divertido:educacional porque se ganham novos
conhecimentos, consegue-se conhecer diferentes culturas e diferentes perspetivas e usar novas
tecnologias para aprender; divertido, porque se explora o conteúdo oferecido duma forma e num
momento conveniente e de forma independente.



O nosso sistema de quests interativo é fácil de usar e intuitivo e está desenhado para providenciar os
discentes com a escolha de irem através do menu de tarefas e ao seu próprio ritmo. O questonde se
baseia a aprendizagem e as suas pedagogias únicas implica a prática de uma forma que está entre o
trabalho sério e educacional e a exploração de características próprias dos jogos.

Os nossosquests estão organizados em torno da escolha dos educandos.Os participantes decidem a
partir duma panóplia de quests individuais (com introdução, tarefa, processo, conclusão e vídeos e
links) que acumulam pontos de experiência para satisfazer as necessidades dos padrões e currículos.
Esta abordagem bastante personalizada às opções instrucionais, quando combinadas com conteúdos
de interesse (património cultural), mostra potencial como uma ferramenta convincente e poderosa
para aprendizagem e envolvimento.

Essencialmente, os vinte e dois desafios (quests) estão divididos em oito categorias-chave que são:
STEM (ciências, tecnologias, engenharia e matemática); línguas; competências digitais; literacia;
consciência e expressão culturais; empreendedorismo; civismo e, por último, aprendizagem pessoal e
social.

Assegurámo-nosde que os quests estão divididos em três níveis e que seguem os níveis do EQE, do 3
ao 5. Isto permitirá aos educandos de diferentes habilitações que se envolvam com o conteúdo e
desenvolvam as suas próprias aptidões e competências. Os educandos também são encorajados a
usarem elementos multimédia e outras ajudas visuais.

Concluímos queensinar adultos acerca do património cultural através do sistema de quests é muito
mais envolvente do que os métodos tradicionais. Os quests estão concebidos para aproveitar bem o
tempo dos educandos, para focar no uso em vez da procura por informação e apoiar o pensamento
destes no âmbito da análise, síntese e avaliação. O modelo de quests que usámos cria um ambiente de
aprendizagem online mais significativo.
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