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A Equipa

• Prof. Ana Rolo – Agrupamento Escolas de Alapraia

• Ana Catarina Marto – Microsoft Educação

• Catarina Almeida – Microsoft Educação

• Miguel Caldas – National Technology Officer

• Marcos Santos – Responsável Segurança Microsoft



Microsoft e Iniciativa Magalhães 

Visão e Contexto

O Magalhães em ambiente Windows

Recursos para os Professores, Pais e Alunos

Literacia Digital

Segurança na Internet

Aprendizagem do Inglês

Sugestões Dicas e Comentários – Prof. Ana Rolo

Dinamização de Actividades e Produção de Conteúdos

MS Photosynth

MS Popfly

MS Virtual Earth

Sugestões Dicas e Comentários – Prof.ª Ana Rolo

I

Agenda



Comunicar e Colaborar no Magalhães 

Sky Drive, Spaces, Live Mail, Messenger

Sugestões, Dicas e Comentários – Prof. Ana Rolo

Implementar e Dinamizar a Iniciativa Magalhães

Desafios e necessidades do terreno – Profª. Ana Rolo 

O RoadMap Microsoft

16H30 – Encerramento e distribuição de materiais

Agenda



Objectivos

Apresentar o MS Learning Suite Magalhães

Apresentar e fornecer sugestões de actividades em 

contexto

Apresentar e debater estratégias  e necessidades de 

acção para a mobilização dos Professores



MICROSOFT E INICIATIVA 

MAGALHÃES 



Pais

Alunos

Professores

Escolas

Software

Serviços

Conteúdos

Suporte
ao

Projecto

Microsoft e Iniciativa Magalhães



Microsoft e Iniciativa Magalhães -

Acções

Apoiar o Ministério da Educação, as Direcções 
Regionais  da Educação e os Coordenadores TIC 
nesta r(evolução)

 Formação de Formadores

Dinamização de Sessões Formativas nas Escolas (a 
pedido)

 Formação de Professores  (WebCasts, …)



Microsoft e Iniciativa Magalhães -

Acções

 Recursos para Professores  (Fichas, Planos de Aula)

 Brochura para Pais

 Guiões para dinamização de sessões para Pais

 ...outras
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O Magalhães em 

ambiente 

Windows

Miguel Caldas



RECURSOS PARA OS 

PROFESSORES, PAIS E ALUNOS
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Curriculum 

Microsoft 

Literacia Digital
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Curriculum Microsoft Literacia Digital

Conjunto programático de 

conteúdos básicos de informática, 

criado pela Microsoft à escala 

mundial para ser utilizado na 

aprendizagem e no 

desenvolvimento de competências 

na área das tecnologias de 

informação. 

www.literaciadigital.pt

http://www.literaciadigital.pt/


Características

 5 Cursos

 Vasto leque de conhecimentos base 

em tecnologias de informação e 

comunicação

 Padrão base de literacia digital, 

apoiado por: e-Learning, 

Avaliação e Certificado de 

Conclusão de Teste

 Acessos on-line e off-line, através 

do download dos cursos e manuais

Princípios Básicos 
sobre os 

Computadores

A Internet e a 
World Wide Web

Programas de 
produtividade

Segurança e 
Privacidade no 
Computador

Estilos de Vida 
Digitais



Múltiplas formas de aprendizagem. Os 

utilizadores podem escolher uma progressão 

linear entre tópicos, ou utilizar o menu gráfico 

para seleccionar de entre diferentes estilos de 

aprendizagem.

Resultados mensuráveis. Os 

utilizadores podem

efectuar uma avaliação

antes ou depois de cada

módulo.

Ler

Ver

Jogar

Experimentar

Interagir

Estratégias de Aprendizagem

Sistema de Navegação



O Desafio…

• Dinamização de sessões Literacia Digital para os Pais e 
Encarregados de Educação, permitindo-lhes:

– dar os primeiros passos em informática e desenvolverem as competências 
básicas;

– colaborar no processo de aprendizagem dos seus filhos e apoiá-los na 
realização das suas actividades escolares;

– aceder serviços de comunicação e colaboração que permitam comunicar e 
partilhar à distância com a escola e professor;

– contribuir para a sua integração na Sociedade de Informação.

• Dinamização de sessões Literacia Digital para Professores



Guia de Exploração
Sugestões de Actividades Complementares

Recursos de Apoio aos Formadores

Manuais dos Cursos
Versão Word dos conteúdos de cada curso,     

passíveis de adaptação e personalização
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Segurança na

Internet

Marcos Santos



Magalhães = Um mundo de 

oportunidades

O que está ao nosso alcance:

• Uma forma de comunicar com os 
amigos, familia, colegas

• Acesso a informação e 
entretenimento

• Um meio de aprender, explorar e 
conhecer pessoas



Segurança Online e Protecção

Segurança: Utilizar 

tecnologia que faça do 

Magalhães um computador 

seguro, da mesma forma que 

protegemos os nossos bens

Protecção: Ensinar os 

utilizadores do Magalhães a 

agir de forma a que estejam 

o mais protegidos



Prevenção

(Vídeo)



Detecção

(Vídeo)



Reacção

(Vídeo)



Os principais riscos e ameaças

Para os utilizadores 
do Magalhães

• Cyberbullies 

• Abuso na partilha 
de ficheiros

• Invasão de 
privacidade

• Conteúdo imprório

• Predadores

Para a informação 
pessoal 

• Fraude Online e 
phishing

• Embustes 

• Roubo de Identidade

• Spam

Para os Magalhães

• Virus 

• Worms 

• Cavalos de Troia

• Spyware



O que podemos fazer

Magalhães
1. Utilizar uma firewall.

2. Manter o sistema 
operativo sempre 
actualizado.

3. Instalar e manter 
software anti-vírus e  
antispyware software.

Comportamentos
1. Praticar 

comportamentos que 
reduzam o risco.

2. Gerir a informação 
pessoal de forma 
cuidada.

3. Utilizar tecnologia anti-
phishing e anti-spam.

As crianças
1. Falar com elas sobre o 

que fazer na Internet.

2. Definir regras claras de 
utilização da Internet.

3. Ensinar a proteger a 
informação pessoal.

4. Utilizar software de 
protecção familiar.



Os passos para ajudar a proteger 

as crianças

Falar com elas sobre o que fazer na Internet.

Ensinar a proteger a informação pessoal

Definir regras claras de utilização da Internet

Utilizar software de protecção familiar



Falar com as crianças sobre os 

riscos da Internet

• Abordar os diferentes riscos da 

internet, principalmente:

• Criminosos Online

• Conteúdo impróprio

• Invasão de privacidade

• Ensiná-los que o seu 

comportamento online pode 

reduzir o risco online e 

ajudá-los a estar mais protegidos.

Recursos online importantes:

• www.seguranet.pt

• www.internetsegura.pt

• www.staysafe.org

http://www.seguranet.pt/
http://www.internetsegura.pt/
http://www.staysafe.org/


Estar atento ao que as crianças fazem com 

o Magalhães

• Manter os computadores numa área 
visível

• Perceber/Identificar como as crianças 
utilizam a Internet

• Deixar que as crianças também 
possam ser professores

• Ensinar às crianças que os instintos da 
vida real são 
válidos no mundo online

• Encorajá-los a reportar qualquer 
problema



Manter informação pessoal privada

• Ensinar as crianças a verificar primeiro 

com o seu professor antes de partilhar 

informação pessoal

• Monitorizar as actividades das 

crianças

• Ensinar as crianças a reportar 

actividades suspeitas

• Ajudar as crianças a escolher nomes e 

endereços de e-mail apropriados



Definir regras claras para a utilização do 

Magalhães
• Não partilhar ficheiros ou abrir anexos de 

origem desconhecida

• Não carregar em hiperligações numa 

mensagem de correio electrónico

• Tratar outros online da mesma forma que 

tratamos na vida real

• Respeitar a propriedade de outros 

• Não falar com desconhecidos 

• Validar a informação com outras fontes

• Utilizar outros recursos do Magalhães que não se limitem à Internet



Utilizar Software de monitorização

• Ajudar os encarregados 

de educação, professores 

a gerir os conteúdos que 

as crianças acedem, o que 

fazem e com quem 

comunicam



Colaborações

• Site do consorcio: 
http://www.internetsegura.pt

• Site da Linha alerta:
http://linhaalerta.internetsegura.pt/

• Site dedicado a Alunos, Professores e 
Encarregados de Educação:
http://www.seguranet.pt

• Guia de Segurança
http://guia.internetsegura.pt/

http://www.internetsegura.pt/
http://www.internetsegura.pt/
http://linhaalerta.internetsegura.pt/
http://linhaalerta.internetsegura.pt/
http://www.seguranet.pt/
http://www.seguranet.pt/
http://guia.internetsegura.pt/
http://guia.internetsegura.pt/


Recursos para alunos, professores e 

encarregados de educação

• Currículo Digital Microsoft 
Segurança na Internet
• Conteúdos (informações, 

recursos e sugestões) 
específicos para alunos, 
professores e encarregados 
de educação

• actividades e histórias 
animadas e interactivas 
para crianças e jovens

http://www.jovensonline.net/html/default.htm
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Aprender Inglês 

de forma 

divertida

Mingoville, a cidade 

dos flamingos



www.mingoville.com

http://www.mingoville.com/


Contexto

• Parceria entre a Microsoft e a empresa dinamarquesa Mingoville

• Curso on-line de Língua Inglesa de referência a nível mundial

• Conjunto recursos que podem ser utilizados complementarmente às 

actividades do professor 

• Utilização facultativa

• Período lectivo ou complementar

• Disponível gratuitamente



Crianças dos 6 aos 12 

anos de idade

Curso on-line de aprendizagem 

da Língua Inglesa Variedade de recursos de 

aprendizagem dinâmicos e 

interactivos

Tarefas e actividades diferentes 

de ortografia, fala, audição e 

leitura
História de família de 

flamingos, os Pinkelton

Guia do Professor

O que é?



Crianças no centro da sua 

aprendizagem
Diferentes inteligências e estilos de 

aprendizagem, através da 

combinação de imagens, animação, 

sons e textos.

Professores definem as actividades 

de acordo com as idades dos 

alunos

Personalização em função das 

estratégias do professor, 

utilizando as suas próprias 

ferramentas.

Missões: actividades partem 

de uma situação-problema

Abordagem Pedagógica
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Cidade de Mingoville

A história é centrada numa 

família de flamingos, os 

Pinkelton, que vivem na cidade 

de Mingoville.
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Portal do Mingoville
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Histórias Interactivas
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Leitura
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Escrita
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Ortografia e Pronúncia
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Exercícios e Jogos
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Canções
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Diálogos
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Entretenimento móvel

Download de toques e 

imagens do Mingoville

para o telemóvel
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Dicionário interactivo
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My Book
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Download’s

Downloads gratuitos de 

recursos, exercícios e materiais 

complementares para a sala 

de aula.
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Existem 10 missões a cumprir, 

cada uma delas associada a 

um tema específico e que 

podem ser trabalhadas de 

forma independente (sem 

sequência obrigatória).



Guia do Professor

Download de actividades 

complementares para trabalhar em 

sala de aula

Interface do Professor:

Planear

Avaliar

Administrar

Apoio ao Professor
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Interface do Professor
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Planeamento

O professor pode criar as 

suas próprias sequências de 

missões e respectivas 

actividades, em função das 

suas estratégias.
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Avaliação

O professor pode gerir a 

informação do aluno e atribuir 

a cada um deles os seus dados.
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Administração

O professor tem uma 

perspectiva global do tempo 

que cada aluno despende em 

cada actividade e o respectivo 

grau de desempenho.



DINAMIZAÇÃO DE ACTIVIDADES E 

PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS
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O que é?

• Aplicação que explora cenários reais através 

do potencial da Tecnologia

• Utiliza técnicas da Visão Computacional

• Utilização simples: fotografias e Internet

Photosynth takes a collection of regular photographs and

reconstructs the scene or object in a 3-D environment



www.photosynth.net



O Potencial do Photosynth

• Capela Sistina, Roma

http://photosynth.net/view.aspx?cid=0480077d-9770-402f-9dca-21d08b4bf5b5&i=0:0:7&z=625.7752355579998&g=0&p=0:0&m=false&c=-0.361908:0.112367:0.0027696&d=-0.867716:0.808572:1.33836


Vídeo



Exemplo de uma Colecção

•Porto

http://photosynth.net/view.aspx?cid=7f1c1034-e0d4-4856-b46a-814e351a3281&i=0:0:6&z=1546.5609335880008&g=0&p=1.83437e-013:-2.66939e-013&m=false&c=-0.223784:-0.125883:0.00260583&d=-0.162765:-2.01689:-2.24439
http://photosynth.net/view.aspx?cid=7f1c1034-e0d4-4856-b46a-814e351a3281&i=0:0:6&z=1546.5609335880008&g=0&p=1.83437e-013:-2.66939e-013&m=false&c=-0.223784:-0.125883:0.00260583&d=-0.162765:-2.01689:-2.24439
http://photosynth.net/view.aspx?cid=30a473f9-7d07-487a-ba5d-7eaf6411cc32&i=0:0:2&z=494.9321519999987&g=0&p=-4.14194e-014:3.86593e-014&m=false&c=2.26559:-0.442312:0.0252867&d=-0.92736:1.24461:1.52824
http://photosynth.net/view.aspx?cid=30a473f9-7d07-487a-ba5d-7eaf6411cc32&i=0:0:2&z=494.9321519999987&g=0&p=-4.14194e-014:3.86593e-014&m=false&c=2.26559:-0.442312:0.0252867&d=-0.92736:1.24461:1.52824


Úteis

Referências

http://Photosynth.net

http://photosynth.net/
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Microsoft Popfly

O Microsoft Popfly é a 

primeira ferramenta Web 

2.0 que permite a todos 

utilizadores, 

criar e partilhar mashups, 

gadgets, jogos, páginas 

Web e aplicações, 

independentemente do seu 

nível de conhecimento em 

programação.
Guia de utilização 

construído por um 

Professor
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Virtual Earth



Virtual Earth

• Plataforma de Serviços 

– Mapas

– Fotografias Satélite

– Ortofotos

– Fotos Olho-de-Passáro

– Visionamento 3D

– Direcções

– Pontos de Interesse



Search Collections – User added content



Satellite images – world coverage, zoom level 13 (1pxl for 19,11m)



Detailed perspective on buildings + cardinal point views!



Real textures + real shapes = BEST 3D on the web!



Virtual Earth

• Utilização no contexto educativo

– Visitas de estudo (planificação, trabalhos de 

grupo)

– História e Geografia, Estudo do Meio

• Portugal

• Europa e Resto do Mundo



MAIS EXEMPLOS
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Comunicar

Colaborar

Partilhar

Informar



O que é o Windows Live?

Hotmail

Live ID

Messenger Live Search
Spaces

Alerts

Live.com

Photo Gallery

Writer

Mail

Sky Drive

OneCare

Gallery

Live Search 
Maps

Favorites

Gadgets

Contacts Calendar



O Windows Live@Magalhães é uma solução 

para disponibilizar a  professores, alunos e 

inclusivé a pais  um conjunto de serviços 

integrados que possibilitam uma melhor 

interacção entre todos.

Live@EduMagalhães



Live@EduMagalhães

• Vantagens

– Ambiente controlado e seguro

– Várias formas de comunicação permitindo rapidez 

na troca de informação entre professores e pais.

– Espaço de colaboração entre alunos, professores e 

pais para troca de informação, ficheiros etc.



O que é o Windows Live@Edu?

Spaces

Mail

Contacts

Shared View

Messenger

Comunicação Colaboração

Segurança

Family Safety

Office Live 

Workspace

Live Mesh

Calendar
Alerts

Windows Live 

ID

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/5f/Windows_Live_OneCare_FSS_logo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/67/WLIDLogo.PNG


Sky- Drive (perspectiva do Professor)



Professor cria pastas de partilha com alunos



Professor coloca trabalho de casa



Enviar um email-alerta para os alunos



Professor partilha documento com E.E.



Professor partilha formulário



Perspectiva do E. Educação



Pai recebe email do Professor



Pai acede ao blogue da turma



SkyDrive: pastas partilhadas



Descarrega a informação que o professor colocou



Perspectiva do Aluno



Aluno envia trabalho para o professor



Aluno cria o seu Espaço e partilha conteúdos com os colegas
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Ana Rolo

Agrupamento de 

Escolas de Alapraia


