
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Número de Horas de Treino Recomendadas: 

2 

 

Guia de Treino - Secção Três: 

“The Land” 

Erasmus + KA2 – Parcerias Estratégicas  

(2014-1-IT02-KA200-003613) 

A terceira e última secção do guia de treino está relacionada com os produtos finais das histórias:  
o arquivamento digital das histórias e a melhoria das competências dos participantes no que diz 
respeito ao uso da plataforma online "The Land". Dando especial atenção ao conceito da 
aprendizagem contínua (ao longo da vida), esta secção pretende cimentar as competências que 
foram alvo de treino e disponibilizar um portal de arquivo para os produtos resultantes da 
partilha de histórias. 

 

 
 



 

Erasmus + KA2 – Parcerias Estratégicas (2014-1-IT02-KA200-003613) 
 

Modelo de Planificação 

de Aulas 
 

 

Módulo  n. 1 
 

Título: Introdução à plataforma “The Land” 

 

Sessão n. 1 
 

Título: “The Land”: Conceito e Principais Objetivos 

 

Duração 
 

30’ 

 

 
 

Método de Entrega 

 

 
Online 

Presencial Aprendizagem à Distância Estágio na Empresa 

 30’  

Introdução Geral ao projeto “The Land” e aos seus objetivos: construção de uma cápsula do 

tempo e arquivo através da partilha oral de histórias. 

Entrega on line   

 

 
Objetivos de 

Aprendizagem 

 

O principal objetivo é introduzir a 

plataforma “The Land” e dar uma 

clara perspetiva do potencial de 

redes de trabalho de contadores de 

histórias online. 

 

 

 

  

 
 
 

 
Resultados de 

Aprendizagem 

Pretendidos 

Aprofundar os objetivos e 

características da plataforma, assim 

como a ideia por detrás deste 

conceito, de forma a permitir aos 

utilizadores inexperientes ficarem 

com uma ideia clara do propósito 

para o qual a plataforma foi criada e 

incentivá-los a usá-la retirando o 

melhor partido da mesma. 

  

Detalhes da Sessão Tópico da Aula: Método(s): Recursos Necessários(s): 

Breve introdução ao tema, conceito e 

objetivos da plataforma “The Land”. 

Utilizar “The Land” para partilhar 

memórias através do espaço e do 

tempo  e descobrir conteúdos relacionados 

com os locais.  

Aula em vídeo Ligação à Internet de banda 

larga, Flash Player 

(última versão) 

 

 
Materiais Didáticos 

 

Slides ● 

 

Aprendizagem à Distância ● 

 

Metodologia 
Aulas online 



 

Erasmus + KA2 – Parcerias Estratégicas (2014-1-IT02-KA200-003613) 
 

Modelo de Planificação 

de Aulas 
 

 
 

 

Módulo n. 1 
 

Título: Introdução à plataforma “The Land” 

 

Sessão n. 2 
 

Título: “The Land” como uma comunidade global centrada na partilha de memórias à escala mundial. 

 

Duração 
 

30’ 

 

 
 

Método de Entrega 

 

 
Online 

Presencial Aprendizagem à Distância Estágio na Empresa 

 30  

Explorar o lado social da plataforma “The Land”. Visita guiada para salientar como as 

memórias partilhadas podem ser usadas para construir comunidades de sucesso.  

Entrega online   

 

 
Objetivos de 

Aprendizagem 

 

Descortinar histórias que se 

escondem nos meandros do 

tempo. Como utilizar “The 

Land” para construir 

comunidades baseadas em locais 

físicos e nas memórias das 

pessoas. 

  

 
 

Resultados de 

Aprendizagem 

Pretendidos 

Promover a compreensão das 

potencialidades sociais da 

plataforma e a possibilidade de 

construir uma comunidade 

online baseada em memórias 

partilhadas. 

  

 

Detalhes da Sessão 

Tópico da Aula: Método(s): Recursos Necessários(s): 

Breve apresentação às principais 

ferramentas da plataforma “The 

Land”: Portais, Atlas, Histórias, 

Perfis dos Utilizadores, Motor 

de Busca. 

Aula em vídeo Ligação à Internet de banda 

larga, Flash Player 

(última versão) 

 

Materiais Didáticos 
 

Nenhum 
 

 

Metodologia 

 

Aprendizagem à Distância ●      Slides de estudos de caso 

 
● 



 

 

 
Erasmus + KA2 – Parcerias Estratégicas (2014-1-IT02-KA200-003613) 

 

Modelo de Planificação 

de Aulas 
 

 

Módulo n. 2 
 

Título: “The Land”, como aderir e como utilizar. Abordagem geral às suas características 

 
 
 
 
 

Sessão n. 1 

 

Ferramentas e Características: 

 
1.    Aderir/Aceder 

2.    O Atlas Principal  

3.    O teu Perfil, o teu Atlas 

4.    Portais 

5.    Histórias 

 

Duração 
 

30’ 

 

 
 

Método de Entrega 

 

 
Online 

Presencial Aprendizagem à Distância Estágio na Empresa 

 30  

Visita guiada para explorar as principais características da plataforma “The Land”, parte 1 

Entrega online   

Objetivos de 

Aprendizagem 

Clarificar os utilizadores 

quanto às ferramentas básicas 

da plataforma. 

  

Resultados de 

Aprendizagem 

Pretendidos 

Começar a usar a plataforma 

“The Land”. Abordagem geral 

às suas características. 

  

Detalhes da Sessão Tópico da Aula: Método(s): Recursos Necessários(s): 

 Aula em vídeo Ligação à Internet de banda 

larga, Flash Player 

(última versão) 

Métodos de Avaliação 
 ●       Questionário de escolha múltipla 

 

Materiais Didáticos 
 

Slides 
●      Slides 

●      Website 

Metodologia 
 

Aulas online 



 

 

Projeto iRemember 

 
Erasmus + KA2 – Parcerias Estratégicas (2014-1-IT02-KA200-003613) 

 

Modelo de Planificação 

de Aulas 
 

 

Módulo n. 2 
Título: “The Land”, como aderir e como utilizar. Abordagem avançada às suas 

características 
 
 
 
 
 
 
 

Sessão n. 2 

 
Ferramentas e Características: 

 
6.    A rede de trabalho: seguir locais e pessoas 

7.    O fluxo 

8.    Motor de Busca 

9.    Hierarquia dos Utilizadores 

10.  Processo de verificação e controlo dos Tutores: 

- reportar conteúdo 

- contactar os autores  

- editar/remover conteúdos 

 

Duração 
 

30’ 

 

 
 

Método de Entrega 

 

 
Online 

Presencial Aprendizagem à Distância Estágio na Empresa 

 30  

Visita guiada para explorar as principais características da plataforma “The Land”, parte 2 

Entrega on line   

Objetivos de 

Aprendizagem 

Clarificar os utilizadores sobre 

como utilizar as ferramentas 

avançadas da plataforma e como 

recorrer às mesmas para 

moderar as discussões entre os 

utilizadores. 

  

Resultados de 

Aprendizagem 

Pretendidos 

Começar a usar a plataforma 

“The Land”. Abordagem 

avançada às suas 

características. 

  

Detalhes da Sessão Tópico da Aula: Método(s): Recursos Necessários(s): 

 Aula em vídeo Ligação à Internet de banda 

larga, Flash Player 

(última versão) 

Métodos de Avaliação 
 Questionário de escolha múltipla 

 

Materiais Didáticos 
 

Aprendizagem à Distância 
●      Slides 

●      Website 

Metodologia 
 

Aulas online 

 

 

 


