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Momento Propedêutico
Integro o Projeto Europeana Digital Service
Infraestructure (DSI) desde 2016 (DSI-2; 3 e 4)
Esta participação tem-me trazido experiências
extraordinárias e abriu-me as portas do Future
Classroom Lab na European School Net em Bruxelas.
As formações presenciais, e à distância, têm sido um
mundo de oportunidades maravilhosas e deram-me
um “empurrão” para experiências muito positivas no
“reino” das novas tecnologias.
Refinei a técnica da construção e aplicação de
Cenários e Histórias de Aprendizagem, que já
conhecia do Projeto Co-Lab e dos vários Massive
Open on Line Courses (MOOC), que tenho concluído.



O que é a Europeana?
• A Plataforma Europeana foi

criada em 2005, e aberta ao
público em 2008, pretendendo
assumir-se como um espaço
onde cada cidadão pudesse
encontrar, em trinta e sete
línguas, número sempre em
crescimento, um repositório vivo
da cultura europeia.







https://teachwitheuropeana.eu
n.org/?s=Brain+Challenges

https://teachwitheuropeana.eun.org/?s=Brain+Challenges


Cenário de aprendizagem em Português

../../2019/Projetos/DSI4/Learning scenario e recursos/Europeana-DSI-4-LS MABPort.docx


Ideias principais

Compreender o 
funcionamento

integrado do 
cérebro

Discutir eventuais
diferenças entre o  
cérebro masculino

e feminino

Identificar
disfuncionamentos

cerebrais

Dar pistas para um 
cérebro mais

saudável



➢Os alunos discutiram nos seus grupos como apresentar 
os resultados do seu trabalho.

➢ Apresentei também a plataforma Europeana e alguns 
dos seus objetivos, além de alguns recursos.

➢Os alunos compartilharam e organizaram ideias sobre o 
trabalho.

➢ Cada grupo explicou brevemente o que pretendia fazer 
num Padlet compartilhado.

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está licenciada ao 
abrigo da CC BY-NC-ND

http://scienceblogs.com.br/socialmente/2018/03/cuidado-com-trabalhos-em-grupo-video/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


La era del cerebro -

https://www.europeana.eu/portal/record/2022712/lod_oai_gredos_usal_es_10366____4577

5_ent0.html Sabatier, Georges. Gredos. Repositorio Documental de la Universidad de 

Salamanca - http://hdl.handle.net/10366/45775. CC BY-NC-ND -

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

EL CEREBRO DIGITAL. CÓMO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ESTÁN CAMBIANDO NUESTRA MENTE 

https://www.europeana.eu/portal/record/2022712/lod_oai_gredos_usal_es_10366____1217

36_ent0.html Marcos Sánchez, Vanesa. Gredos. Repositorio Documental de la Universidad de 

Salamanca - http://hdl.handle.net/10366/121736. CC BY-NC-ND -

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Diferencias, discriminación, cerebro y sexo: controversias científicas de lo social y lo biológico -

https://www.europeana.eu/portal/record/2022712/lod_oai_gredos_usal_es_10366____1256

33_ent0.html Ayala, Saray; Belli, Simone; Broncano, Fernando. Gredos. Repositorio 

Documental de la Universidad de Salamanca - http://hdl.handle.net/10366/125633. CC BY-NC-

ND - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

From Sex Differences in Neuroscience to a Neuroscience of Sex Differences: New Directions and 

Perspectives https://bit.ly/2RvN73K Book abstract de  Belinda Pletzer

RECURSOS EUROPEANA

https://www.europeana.eu/portal/record/2022712/lod_oai_gredos_usal_es_10366____45775_ent0.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.europeana.eu/portal/record/2022712/lod_oai_gredos_usal_es_10366____121736_ent0.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.europeana.eu/portal/record/2022712/lod_oai_gredos_usal_es_10366____125633_ent0.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://bit.ly/2RvN73K
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Efetuada mediante um formulário no Google Drive 



Este trabalho is licensed under a Creative Commons Atribuição-
NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional License.

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-NC-ND

http://www.umoceanodehistorias.com/2017/12/reflexoes.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

