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No final desta newsletter, saberá:  
O que é TEAL 
 
• Como atrair a atenção dos seus alunos, proporcionando espaço para a actividade 
• participação! 

• Como métodos de ensino inovadores estimulam a aprendizagem dos estudantes, 
respeitando a sua necessidades! 

• Como pode apoiar os seus alunos e criar oportunidades para novas aprendizagens! 
 
 
 

FERRAMENTAS 
Jogo	DigiEU  

 
O jogo para os estudantes, permitir-lhes-á construir 
e gerir o seu JARDIM pessoal, independentemente e 
onde quer que vivam no mundo. Um jogo de role-
playing que liga a vida do jogador com o seu jardim, 
desde a sua criação até ao ciclo sazonal, através de 
conselhos, lembretes, tutoriais. 
 
Gameapp que guia os estudantes em todas as fases 
da criação da sua própria horta, desde a 
autoconstrução à gestão, desde a sementeira à 
colheita dos legumes, até ao conhecimento da 
sazonalidade. 

 
 

Teal Garden Classroom 
 

Experimentação didáctica articulada sobre a 
autoconstrução de jardins urbanos para uso 
doméstico, com objectivos multidisciplinares na 
modalidade teórica/prática, utilizando a 
metodologia TEAL. 
 
Concepção e prototipagem de um jogo específico, a 
ser testado durante o workshop piloto, o jogo guiará 
as crianças durante todas as fases da criação da sua 
própria horta, desde a autoconstrução à gestão, 
desde a sementeira à colheita de legumes até ao 
conhecimento de sazonalidade.



 

 

ACȚIONEAZĂ 
 
 
 

Apesar das dificuldades impostas pela COVID-19, as 
actividades do projecto DigiEU não pararam. De facto, 
a 3ª reunião do projecto realizou-se online. Embora 
todos esperemos reencontrar-nos pessoalmente, a 
participação activa e a colaboração continua a 
adaptar-se às condições de trabalho à distância. 

 
 
 
 
 
 

Os parceiros trabalham na construção do TEAL 
(Tecnologia Aprendizagem Activa Activa) estratégia 
didáctica que irá permitir que os estudantes o 
façam: 

 exprimir-se melhor; 

 assumir a responsabilidade pelas suas decisões;  

 partilhar informação e procurar soluções em 
conjunto. 

 
 
 
 
 

        ENVOLVE-TE 
MELHORAR as suas competências, 
APRENDER sobre ferramentas 
pedagógicas e pedagógicas, 
COOPERAR para assegurar a 
qualidade da educação, 
PROMOVER trabalho inovador 
TROCAR práticas e criar sinergias 
com organizações activas no 
domínio da educação PARA UM 
MELHOR qualidade do ensino . 


