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WHAT’S UP? 

✓ Manual do ViRAL 

concluído; 

 

✓ Matriz de resultados de 

aprendizagem do 

ViRAL (LOM) concluída; 

 

✓ Os ativos em AR e VR 

estão a ser preparados, 

bem como a Plataforma 

ViRAL; 

 

✓ Próximo encontro: 

Formação de equipa @ 

Coventry University de 

21/9 a 25/9 

TEMPOS COMO ESTES 

Nos últimos meses, a equipa VIRAL – Virtual Reality Archive Learning concluiu dois 

trabalhos, começou a desenvolver produtos de realidade aumentada (AR) e 

realidade virtual (VR) para serem utilizados em contextos de educação não formal 

de adultos e planeou a sua semana de formação em Coventry, no Reino Unido.  

 

No entanto, como todos os projetos, nós também fomos afetados pela situação 

pandémica que apanhou todos de surpresa. Assim, o Encontro Transnacional de 

Parceiros que deveria ter lugar em Osijek, Croácia, organizado pelo Muzej Slavonije, 

como muitas outras reuniões, ocorreu numa plataforma de comunicação digital. 

 

Esta edição da e-Newsletter ViRAL é especial porque foi lançada em circunstâncias 

que ninguém podia prever. Considerando que o ViRAL tem tudo a ver com 

tecnologias digitais e a sua utilidade como ferramentas de educação não formal, nós 

também pensamos sobre o papel que essas ferramentas podem desempenhar nas 

nossas vidas. São-nos oferecidas ferramentas virtuais para visitarmos museus 

através de vídeos 360º, usamos AR quando comunicamos com os nossos amigos ou 

famílias ou até mesmo VR nos videojogos. Estes desenvolvimentos não são 

recentes; no entanto, a sua importância é.  

 

Além disso, há também a discussão à volta do papel da cultura nesta crise de saúde 

mundial. Artistas e agentes culturais têm sido fundamentais no que diz respeito à 

ocupação do tempo em casa durante a quarentena. Exposições online, performances 

 

 
concertos, ao vivo ou não, florescem. No entanto, outras desigualdades sociais estão a aumentar; e as famílias que não 

conseguem ter acesso a um computador? E aquelas que não têm internet em casa? 

 

Todos estes desafios estão profundamente ligados à missão e aos principais objetivos do projeto ViRAL: dotar adultos 

com baixas qualificações com habilidades e competências digitais em contextos de património cultural. Hoje, mais do que 

nunca, a nossa equipa está comprometida em fornecer experiências educacionais de alta qualidade.  
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O manual e a matriz de resultados de 

aprendizagem ViRAL estão agora disponíveis 

no nosso website, em todos os idiomas dos 

parceiros. Clique aqui para aceder! 

 

 

  

A equipa desenvolveu um sistema de gestão de aprendizagem para a publicação de materiais de formação online (pode 

aceder aqui). O sistema está preparado para incluir material de desenvolvimento de habilidades fundamentais em STEM, 

línguas, competência digital, literacia, consciência e expressão cultural, empreendedorismo, competência cívica, pessoal, 

social e aprendizagem. Haverá exercícios que usam os museus e arquivos locais em contexto do património pós-industrial. 

Estes serão suportados por vídeos, documentos e links, para os níveis EQF de 3 a 5, além de notas extensivas para os 

formadores. O material forma a base de um curso contínuo de desenvolvimento profissional para educadores de adultos. 

 

Estamos no Facebook! 

Siga-nos 

 

https://www.viraltraining.net/
https://viralquests.eu/
https://www.facebook.com/VIRAL-363845321020632/

