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Resumo 
Atualmente, os ambientes tridimensionais encontram-se presentes em diversas formas de 
entretenimento, mais concretamente nos jogos e cinema. Deste modo, pensou-se ser este o 
momento certo para inquirir sobre o valor da sua utilização na área da educação. 
O emprego de um ambiente tridimensional admite a criação de um meio envolvente e 
requintado, fazendo com que a atenção dada à resolução de atividades educativas possa ser 
elevada. 
Na realidade, o empenho e a atenção dadas pelos jovens na tentativa de ultrapassar um 
determinado nível de um jogo, mostra que os jovens possuem capacidades que, quando bem 
aproveitadas, podem ser orientadas para situações de aprendizagem educativa. 
O objetivo primordial deste projeto é o desenvolvimento de um ambiente tridimensional, 
desenhado com base num cenário de aprendizagem e que permitirá aferir o modo como os 
alunos aceitam e se adaptam a estes novos ambientes virtuais no processo de ensino e 
aprendizagem. A aplicação aqui desenvolvida permitiu criar um ambiente virtual que retrata a 
escola. 
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OBJETIVOS GERAIS 

Este projeto teve como objectivo compreender a utilização das novas tecnologias, 

concretamente os ambientes virtuais tridimensionais (3D), no processo de ensino e 

aprendizagem. Para isso, integrou-se um software que permitisse realizar um estudo da 

utilização deste ambiente 3D em contexto educativo. 

Para esse efeito foi decidido realizar um modelo em 3D de uma Escola Secundária no 

concelho de Loures, constituída por oito pavilhões e respetivos espaços exteriores. 

Foi utilizado neste projeto uma aplicação de modelação 3D que produziu o protótipo 

realizado neste estudo, o Google Sketchup. 

Estando consciente dos limites de alguns equipamentos que se encontram ao serviço das 

escolas e da escassa formação de alguns docentes, crê-se que a aplicação dos ambientes 
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virtuais 3D e dos respectivos objetos de aprendizagem em contextos educativos, 

oferecem novas prespetivas no processo de ensino e aprendizagem. 

 

INTERDISCIPLINARIEDADE 

Devido à especificidade do projeto, o de ter sido planeado para a docente realizar a 

intervenção, com vista à obtenção do grau de Mestre em Ensino de Informática, este 

projeto não foi transversal. 

No entanto, devido às características do projeto e do software utilizado, esta 

transversalidade poderá ser uma realidade.  

Com a viabilização do conhecimento científico-tecnológico, estimula-se a criatividade e a 

experimentação, permitindo-se que os alunos entrem em contacto com novas 

tecnologias com uma componente fortemente prática e ligada a matérias que fazem 

parte do seu dia-a-dia. Este projeto permitiu a exploração de novos conceitos, 

anteriormente adquiridos em sala de aula a outras disciplinas, como Matemática, Física, 

Educação Tecnológica ou Informática. 

 

PARTICIPANTES ENVOLVIDOS 

O projeto foi desenvolvido junto de uma turma de 12º ano na disciplina de Aplicações 

Informáticas B, lecionada duas vezes por semana. A turma é composta por 17 alunos que 

foram previamente divididos em oito grupos. No desenvolvimento do projeto estiveram 

envolvidos três professores, a Professora que se encontra a realizar a intervenção, o 

Professor Cooperante e titular da disciplina e a Professora orientadora de estágio. 

O projeto, desde que foi apresentado à comunidade escolar, foi prontamente acolhido 

pela Diretora e pelos Encarregados de Educação dos alunos envolvidos, que o apoiaram 

fortemente. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia que foi decidido utilizar para a consecução do projeto foi a aprendizagem 

baseada em projetos (ABP). Com esta metodologia pretende-se chegar a uma solução 

desejada a partir de uma ideia inicial e com um produto bem caracterizado em termos 

finais. 
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Segundo Smith e Dodds (1997, citados por DeFillippi, 2001) a ABP refere-se à teoria e à 

prática de realizar tarefas com problemas reais em projetos temporários para atingir 

objetivos de desempenho e facilitar a aprendizagem individual e coletiva. De acordo com 

DeFillippi (2001), esta estratégia baseia-se na aprendizagem de ação que assume que as 

pessoas aprendem de uma forma mais eficaz quando trabalham em problemas reais que 

ocorrem no próprio local de trabalho. 

A ABP diferencia-se das abordagens clássicas de ensino-aprendizagem, especialmente no 

que diz respeito aos processos e práticas de aprendizagem. Esta metodologia tem como 

características fundamentais a centralidade da aprendizagem do aluno, o trabalho em 

equipa, o desenvolvimento do espírito de iniciativa e da criatividade, o desenvolvimento 

de competências de comunicação e do pensamento crítico e, por último, a articulação 

entre os conteúdos numa perspetiva interdisciplinar. De uma forma geral, o PLE 

promove o trabalho em equipa, a resolução de problemas e a articulação teoria/prática, 

através da realização de um projeto que culmina com a apresentação de uma 

solução/produto a partir de uma situação real, articulada com o futuro contexto 

profissional (Powell & Weenk, 2003). 

No sentido de facilitar a gestão do projeto, foi fornecido aos diferentes grupos um 

modelo geral de projeto, adaptado de Van den Kroonenberg e Siers (1992). A utilização 

deste modelo permitiu articular as cinco fases do projeto com os pontos de controlo 

estipulados para a realização do mesmo e uma melhor monitorização do progresso do 

grupo. 

Na fase de análise preliminar efetuou-se a descrição do contexto do projeto, onde era 

pedida a modelação da Escola e a descrição do problema, atribuindo a cada grupo de 

alunos a modelação de um pavilhão da escola, aplicando os conceitos de 3D no Google 

Sketchup. Para a especificação do projeto, os alunos começaram por observar os 

pavilhões respeitantes, esquematizando-os e observando os materiais e as texturas 

aplicadas a cada pavilhão. De seguida, e com as respetivas plantas em seu poder, 

modelaram os pavilhões, aplicando as técnicas já abordadas (levantamento de paredes, 

especificação de porta e janelas, aplicação de materiais e texturas). Seguiu-se a fase da 

construção, onde os alunos após realizarem a construção do modelo 3D da escola, 

renderizaram-a. Na fase de teste, após uma identificação dos pontos fortes e fracos da 
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construção, foi efetuada uma revisão do projeto. Como última fase foi realizada a 

implementação do projeto através da sua divulgação na plataforma da escola. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

O êxito deste projeto prendeu-se, essencialmente com a metodologia utilizada para fazer 

com que o aluno realizasse as atividades propostas. 

Por outro lado, a estrutura da escola, o número de atividades desenvolvidas, o género e 

a planificação das atividades, a informação de ajuda, são pontos que foram sendo 

analisados no âmbito do interesse educativo deste ambiente 3D. 

 

ATIVIDADE A DESENVOLVER 

Para a dinamização deste projeto junto dos participantes, foi pensado elaborar uma 

apresentação, por parte dos alunos, com as competências adquiridas. Será realizada uma 

demonstração da utilização do Sketchup através da construção em 3D de alguns espaços 

ou objetos bem como a sua renderização, aplicando as fases acima descritas na 

metodologia. 
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