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Os objetivos do VIRAL são… 

✓ Melhorar a qualidade e 

oferta de 

oportunidades de 

aprendizagem que se 

adaptem às 

necessidades de 

indivíduos com nível de 

escolaridade baixo; 

 

✓ Aumentar e 

desenvolver as 

competências dos 

educadores; 

 

✓ Sensibilizar para o valor 

social e educacional do 

património cultural e 

industrial europeu. 

 

O QUE É O VIRAL? 

O VIRAL – Virtual Reality Archive Learning é um projeto que visa oferecer 

oportunidades de aprendizagem individual de alta qualidade para adultos e de 

desenvolvimento de competências para facilitadores de aprendizagem no ramo da 

realidade virtual, realidade aumentada e produção de vídeos 360º, utilizando 

material arquivístico e ambientes de paisagem pós-industrial. 

 

Alguns dos locais a serem analisados incluem fábricas, minas, portos e produtores 

agrícolas – no geral, todos os sítios que outrora se encontravam no centro da vida 

industrial das cidades. 

 

 

A criação de VR, AR e vídeos interativos 360º derivados de locais patrimoniais e o treino na utilização de arquivos com 

informação desses locais constitui a base do desenvolvimento de competências para os facilitadores de aprendizagem e 

do desenvolvimento de programas individuais para os adultos que os frequentam.  Estes aprenderão a reunir informação 

de diversas fontes (por exemplo, livros, documentos, áudio e vídeos) e transformá-las em registos com vários formatos 

(por exemplo, texto, tabelas, imagens, som, websites e exposições), que serão posteriormente incluídas na aprendizagem 

em como criar VR, AR e vídeos 360º. 
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QUAIS SÃO OS RESULTADOS DO VIRAL? 

✓ Framework Metodológico do VIRAL 

para impulsionar as competências-chave 

dos adultos; 

✓ Matriz de Resultados de Aprendizagem 

do VIRAL que define os conhecimentos, 

as capacidades e as competências a 

serem desenvolvidas pelos adultos; 

✓ Recursos do VIRAL, uma série de 

recursos de treino para adultos com 

base em Realidade Virtual (VR), 

Realidade Aumentada (AR) e vídeos 

360º; 

✓ Curso CPD do VIRAL para facilitadores 

de educação e profissionais na área do 

património cultural; 

✓ Plataforma do VIRAL, uma plataforma 

de aprendizagem multilinguística que 

providencia acesso aberto e instantâneo 

a todos os outputs do projeto, incluindo 

um espaço eLearning para apoiar o 

acesso ao CPD de património cultural e 

industrial.   

O VIRAL sublinha a importância de educação para adultos individual de elevada qualidade em áreas de declínio pós-industrial, 

muitas vezes associadas a grandes taxas de desemprego e declínio social. Estas áreas, em específico, necessitam de formas 

inovadoras e criativas de olhar para o que o ambiente providencia, almejando tanto a criação de emprego como o bem-estar 

individual e da comunidade. 

 

Este é um projeto realizado com fundos da Comissão Europeia e é implementado por um consórcio de organizações da Áustria, 

Croácia, Alemanha, Suécia e o Reino Unido, em locais com tradição industrial. 

NOVIDADES? 
VIRAL Kick-off meeting em Dornbirn, Österreich 

Quer saber mais? Siga-nos no Facebook 

 

 

 

 

 

Sie uns auf  

Segundo encontro do VIRAL em Torres Novas, Portugal 


