“A tecnologia é um valioso
recurso na educação: o uso da
tecnologia pode complementar
e melhorar as metodologias
aplicadas. “
Federico Carozzi, Diretor dos
Serviços Educativos, Acer EMEA

Website:
http://netbooks.eun.org
Contacto: info-netbooks@eun.org

Sobre a European Schoolnet
A European Schoolnet é uma rede de trinta Ministérios da
Educação na Europa e fora dela. Foi criada há mais de dez anos
com o objetivo de contribuir para a inovação no ensino e na
aprendizagem dos seus principais beneficiários: os Ministérios
da Educação, as escolas, os professores e os investigadores.

www.europeanschoolnet.org

Os computadores tipo tablet usados no
projeto piloto são Acer Iconia W500 equipados
com processador AMD.

Sobre a Acer
Desde a sua fundação em 1976, a Acer cumpriu o objetivo de
romper as barreiras entre as pessoas e a tecnologia.
Globalmente, a Acer é o 2º maior fornecedor no segmento total
de computadores pessoais e notebooks. A Acer orgulha-se de
ser um Parceiro Mundial do Movimento Olímpico, incluindo os
Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 em Vancouver e os Jogos
Olímpicos de 2012 em Londres. www.acer-group.com

Projeto Piloto de
Computadores Tablet
Acer-European Schoolnet
De que modo podem
os computadores tipo tablet
ser usados em contextos
educativos?

Projeto Piloto de Computadores
Tablet Acer-European Schoolnet
Na sequência da implementação eficaz do Projeto
Piloto de Netbooks Educativos, a Acer e a European
Schoolnet vão realizar um novo estudo piloto
relativo à utilização de dispositivos tipo tablet para
reforçar as práticas de ensino e aprendizagem.
O Projeto Piloto de Computadores Tablet explora mais
aprofundadamente o uso de novas tecnologias nas escolas e a tendência emergente da pedagogia individualizada, baseada na experiência adquirida com o Projeto
Piloto de Netbooks. Os computadores tablet constituem uma nova categoria de computadores móveis que
podem oferecer benefícios diferentes aos professores
e aos alunos. Fáceis de usar, graças ao ecrã multitoque, os computadores tablet são ideais para atividades básicas, como pesquisar e ler conteúdos, navegar
na Internet, desenhar ou escrever por meio dos dedos.
Em resultado, os computadores tablet
podem funcionar como dispositivos móveis de aprendizagem ideais para jovens
aprendentes.

Objetivos
Os objetivos do
Projeto Piloto de
Computadores Tablet
são:
❱ Identificar boas
práticas em oito países
relativamente ao uso
dos tablets na escola;
❱ Apresentar exemplos de
cenários às escolas que
estão a pensar em implementar
esta tecnologia, designadamente
através de recomendações a
escolas secundárias do 2º e 3º ciclos;
❱ Examinar fatores chave para a integração
eficaz das TIC nas escolas.

Âmbito
As atividades piloto serão realizadas em oito países
europeus: Alemanha, Espanha, Estónia, França,
Itália, Portugal, Reino Unido e Turquia.
Será distribuído um total de 400 computadores
tablet a professores e alunos. 244 professores em
62 escolas diferentes receberão o dispositivo e o
projeto piloto observará a utilização pedagógica
inovadora que fazem dele. Além disso, cinco turmas
abrangendo cerca de 150 alunos receberão
computadores tablet para explorar a utilização dos
mesmos pelos alunos.
O projeto piloto tem início em novembro de 2011 e
terminará em junho de 2012. O relatório de
avaliação final estará disponível em setembro de
2012.

Antecedentes
O Projeto Piloto de Netbooks Educativos da AcerEuropean Schoolnet teve como objetivo
compreender e documentar de que forma os alunos
e os professores podem usar os netbooks e os
notebooks em diferentes contextos educativos.
Explorou de que modo a introdução da pedagogia
individualizada nas escolas poderia influenciar os
processos de ensino e aprendizagem. Entre janeiro
de 2010 e julho de 2011, um total de 240 turmas em
seis países europeus (Alemanha, Espanha, França,
Itália, Reino Unido e Turquia) foi equipado com
netbooks e notebooks. O relatório de avaliação final
do Projeto Piloto de Netbooks está disponível em:

http://netbooks.eun.org

