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Estabeleça ligações e desperte a curiosidade 
Através da realidade aumentada, alunos e professores têm a possibilidade de transpor informações, elementos visuais e outros 
conteúdos para o mundo real, dispondo de novos contextos e ligações avançadas para melhorar a aprendizagem e promover a 
compreensão. Os professores podem utilizar as apps de realidade aumentada nas aulas para transformar uma sala de aula no cosmos, 
dar vida a um evento histórico e permitir que os alunos desmontem objetos do dia a dia para compreenderem como funcionam. 

Os alunos podem percorrer gráficos e formas 3D nas aulas 
de matemática ou mover o iPad para visualizarem os sistemas 
de uma rã virtual nas aulas de ciências. Nas aulas de línguas, 
os alunos podem construir histórias com os seus próprios desenhos 
e fotografias inseridos no mundo real, elevando os respetivos 
trabalhos escritos a um nível superior. Nas aulas de história, os 
alunos podem movimentar-se entre artefactos ancestrais realistas 
de museus diretamente incluídos no respetivo ambiente.  
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Tecnologia avançada para aprendizagem 
A realidade aumentada combina o digital com o mundo real. A realidade aumentada no iPad dá vida a objetos digitais e à informação, 
conduzindo os alunos para além do ecrã e libertando-os para interagirem de formas totalmente novas.  

 
Ferramentas de aprendizagem avançadas, as apps de realidade 
aumentada promovem o envolvimento e a motivação para as áreas 
de estudo. Os professores podem utilizar a realidade aumentada 
no iPad para: 

• Promover o envolvimento através do movimento e da exploração realista 

• Visualizar e experimentar conceitos abstratos 

• Aprofundar camadas e sistemas ocultos 

• Contar histórias de formas totalmente novas 

• Despertar a curiosidade e o envolvimento dos alunos 

• Ver tanto o panorama geral quanto os detalhes 

• Interagir com recursos que, de outra forma, não estariam disponíveis 

• Complementar os programas curriculares existentes 

• Expandir os projetos e fornecer desafios
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Porquê o iPad para a realidade aumentada na aprendizagem 
O iPad destina-se ao movimento, o que torna as experiências de realidade aumentada fáceis e naturais. Está repleto de tecnologias 
sofisticadas, como acelerómetros, sensores de movimento, câmaras avançadas e um sistema operativo que foi concebido a pensar na 
realidade aumentada. O espetacular ecrã Retina e o design fino e leve fazem do iPad um dispositivo perfeito para a realidade aumentada. 

A realidade aumentada no iPad oferece novas formas avançadas 
de melhorar a aprendizagem dos alunos através da combinação 
de hardware e software:  

• O ecrã grande e envolvente oferece a objetiva ideal para interagir 
com o iOS e apps de realidade aumentada.  

• A potência de processamento e o motor gráfico incrível trabalham 
com as câmaras avançadas para combinar objetos virtuais com 
o mundo real. 

• Os sensores integrados permitem ao iPad responder ao movimento 
de forma rápida e suave.  

• A sensibilidade à pressão e a consciencialização direcional 
do Apple Pencil alargam as interações de realidade aumentada 
com uma precisão realista. 

Tudo isto permite ao iPad criar uma experiência de realidade 
aumentada integrada impossível de conseguir em qualquer 
outra plataforma.
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Ideias de aulas: história  
Civilisations AR 

A app Civilisations AR da BBC permite introduzir artefactos históricos 
e culturais na sala de aulas ou no espaço de aprendizagem. Explorar 
uma escultura de Rodin, um sarcófago Egípcio, a Pedra de Roseta, 
um capacete antigo e muito mais. Os alunos podem ver o tamanho 
real dos artefactos, obter informações e explorar objetos que 
de outro modo não teriam oportunidade de o fazer.  

Explore a app Civilisations AR

Experimente: selecione um artefacto antigo e escreva uma observação que descreva o objeto, as respetivas características e utilização.

① Coloque o browser do globo numa superfície plana 
perto dos alunos. Navegue e selecione um artefacto, 
como por exemplo a Pedra de Roseta ou um Cavalo 
da Dinastia Tang.

② Desloque o objeto, anotando o respetivo tamanho, 
textura e detalhes. 

③ Toque na lanterna e saiba mais através 
dos elementos interativos. Selecione um ângulo 
ou dois para tirar fotografias que permitam 
melhorar a anotação das observações.

https://itunes.apple.com/pt/app/civilisations-ar/id1350792208?mt=8
https://itunes.apple.com/pt/app/civilisations-ar/id1350792208?mt=8
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Ideias de aulas: matemática  
Measure 

A app Measure está incluída no iOS 12 para iPhone e iPad. Utiliza a câmara 
e a realidade aumentada para medir o comprimento ou a área dos objetos 
à sua volta. A app Measure posiciona pontos nas extremidades dos 
objetos e é capaz de reconhecer automaticamente formas selecionadas. 
Os alunos podem utilizar a app Measure para estimar o tamanho e a área 
dos objetos, e explorar o ambiente de forma nova e divertida.   

Explore a app Measure

Experimente: determine facilmente o comprimento, a altura ou a área dos objetos à sua volta. 

① Reúna alguns objetos retangulares, como 
um bloco de notas ou um computador portátil. 
Toque em (+) para colocar pontos nos cantos dos 
objetos. A app Measure indica o comprimento 
de cada lado à medida que adiciona pontos.  

 

② A app Measure também deteta os retângulos e 
indica rapidamente as dimensões. Experimente 
identificar os retângulos e fazer com que a app 
Measure encontre automaticamente as 
extremidades e dimensões de cada objeto.

③ Pode tocar no retângulo para a app Measure indicas as 
dimensões e a área da superfície. Faça uma estimativa 
de quais os objetos que têm uma área superior e utilize 
a app Measure para verificar as estimativas. 

https://itunes.apple.com/pt/app/measure/id1383426740?mt=8
https://itunes.apple.com/pt/app/measure/id1383426740?mt=8
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Ideias de aulas: literacia e literatura  
AR Makr 

A app AR Makr permite aos alunos introduzir criatividade e desenhos num 
ambiente interativo para contar histórias. Os alunos podem desenhar ou 
fotografar os próprios cenários, personagens e objetos e depois importar 
e colocar esses elementos da história num ambiente físico através da 
realidade aumentada. Através da movimentação num local tridimensional, 
os alunos podem contar as histórias documentando e mapeando 
as respetivas viagens numa gravação de vídeo captada com o iPad. 

Explore a app AR Makr

Experimente: explore como construir o ambiente de uma história utilizando uma combinação de objetos de realidade aumentada e do mundo natural. 
Utilize fotografias ou vídeos para ilustrar a história.

① Encontre um ambiente exterior como pano 
de fundo para a história. Escolha a história 
dos três porquinhos e coloque os elementos 
da história no seu ambiente.

② Tire fotografias ou grave um vídeo curto para 
descrever a cena. Pode repor e iniciar 
um novo ambiente.

③ Crie a sua própria história. Adicione imagens dos 
seus desenhos ou desenhe diretamente no iPad 
com uma app de desenho. Integre os seus desenhos 
num projeto de vídeo através do programa 
"Everyone Can Create".

https://itunes.apple.com/pt/app/id1434081130
https://itunes.apple.com/pt/app/id1434081130
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Ideias de aulas: ciências  
Froggipedia 

A app Froggipedia permite aos alunos observar o ciclo de vida das rãs, 
estudar uma rã viva através da realidade aumentada e explorar órgãos, 
sistemas e vocabulário no contexto de uma rã realista. A experiência 
da realidade aumentada prepara os alunos para uma dissecção, mas 
permite-lhes dissecar uma rã virtual hiper-realista em vez de uma rã real. 
A app Froggipedia complementa textos e diagramas tradicionais e é 
apelativa para diferentes estilos de aprendizagem e níveis escolares. 

Explore a app Froggipedia

Experimente: explore os sistemas biológicos de uma rã.

① Utilizando a função AR Anatomy da app, coloque 
uma rã numa bancada ou outra superfície plana. 
Utilize o cursor à esquerda para selecionar um 
sistema específico para explorar.

② Visualize a rã de diferentes ângulos. Observe o 
movimento da cavidade bucofaríngea ou o modo 
como os ossos estão ligados e estruturados. 
Aponte para uma característica particular da rã 
para saber mais sobre a mesma. 

③ Faça uma captura de ecrã e utilize as ferramentas de 
marcação para adicionar etiquetas ou incluí-la num 
boletim científico.

https://itunes.apple.com/pt/app/froggipedia/id1348306157?mt=8
https://itunes.apple.com/pt/app/froggipedia/id1348306157?mt=8
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Ideias de aulas: ciências  
WWF Free Rivers  

Independentemente do facto de a realidade aumentada ser utilizada em 
ciências ou estudos sociais, os modelos realistas apresentam 
o panorama geral. Através de Free Rivers, uma experiência de histórias 
interativas, os alunos aprendem sobre como a vida selvagem, 
as pessoas e a paisagem dependem de rios saudáveis. Os alunos 
podem criar e remover barragens e ver o impacto na paisagem. 

Explore a app WWF Free Rivers

Experimente: mergulhe num ecossistema fluvial e veja como a água interage com a fauna, flora e habitats humanos. De seguida, observe o que acontece quando 
o ecossistema é afetado.

① Coloque o mapa numa superfície plana e siga os  
passos no ecrã para explorar a bacia hidrográfica, 
o ecossistema e como interagir com o mesmo.

② Mediante orientação para o ambiente, escolha 
um tópico para aprofundar, como o impacto das 
barragens nos cursos de água e o impacto 
a jusante na flora e fauna.

③ Utilize o modo Map para explorar mais rios, animais, 
barragens e níveis de ecossistemas fluviais. Obtenha 
capturas de ecrã e escreva sobre os impactos 
de uma barragem no ecossistema. 

https://itunes.apple.com/pt/app/wwf-free-rivers/id1349935575?mt=8
https://itunes.apple.com/pt/app/wwf-free-rivers/id1349935575?mt=8
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Ideias de aulas: matemática  
GeoGebra Augmented Reality 

A realidade aumentada no iPad proporciona experiências envolventes aos alunos para 
os ajudar a visualizar a matemática no mundo real. A app GeoGebra Augmented Reality 
permite aos alunos explorar a matemática caminhando por formas 3D criadas por eles. 
Podem visualizar a matemática no mundo que os rodeia e personalizar equações para 
uma melhor compreensão. 

Explore a app GeoGebra Augmented Reality

Experimente: utilize a app GeoGebra para 
introduzir o eixo z e ajudar os alunos a explorar 
equações e formas 3D.

① Crie uma parábola utilizando os dados z = x2 + y2 
e coloque a forma numa mesa. Observe-a de 
todos os ângulos. 

② Ajuste a fórmula para transformar a parábola e 
observar os resultados.  

③ Encontre formas parabólicas no campus, num 
espaço comum ou no terreno, e ajuste a equação 
para se adequar às formas físicas encontradas. 
Efetue uma captura de ecrã para mostrar como 
a equação corresponde a cada objeto físico. 
Partilhe e compare a forma e a equação.

https://itunes.apple.com/pt/app/geogebra-augmented-reality/id1276964610?mt=8
https://itunes.apple.com/pt/app/geogebra-augmented-reality/id1276964610?mt=8
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Dicas para utilizar apps de realidade 
aumentada 
Com apps de realidade aumentada no iPad, a câmara apresenta uma vista 
realista do mundo físico. Seguem-se sugestões para maximizar 
o desempenho das apps de realidade aumentada:  

Iluminação. A realidade aumentada funciona perfeitamente com uma iluminação 
consistente e uniforme. Evite o brilho e áreas com iluminação limitada. 

Superfícies. As superfícies de mesas com diferentes cores e texturas, como 
grãos de madeira, e paredes com variações na superfície, como marcas e 
letras, funcionam perfeitamente com a realidade aumentada e são comuns 
nas escolas. Evite superfícies refletoras, brilhantes ou escuras. 

Movimento. Encontre o equilíbrio de movimento adequado. O iPad 
desenvolve uma melhor compreensão de uma cena se o dispositivo estiver 
em movimento. Experimente movê-lo lentamente em direção e em torno 
de objetos para capturar a cena numa app de realidade aumentada. 

Gravação do ecrã. A narração e gravação de experiências de realidade 
aumentada são excelentes formas de os alunos documentarem e criarem 
projetos. Saiba como gravar o ecrã ou efetuar uma captura de ecrã no iPad. 

Atualizações com iOS 12. Com o ARKit 2 e o iOS 12, os alunos e professores 
podem explorar uma app de realidade aumentada e experimentar apps 
de realidade aumentada em simultâneo. Também pode guardar experiências 
de realidade aumentada e retomá-las noutra altura. As novas funcionalidades 
concedem excelentes oportunidades para colaborar e criar em apps de 
realidade aumentada. 

Resumo 
A realidade aumentada no iPad oferece um novo conjunto de ferramentas 
e oportunidades para professores e alunos. As apps de realidade aumentada 
disponíveis permitem aos alunos explorar e aprender de formas avançadas. 
Este é apenas o início das experiências e oportunidades de aprendizagem 
proporcionadas pela realidade aumentada e o iPad à medida que o número e os 
tipos de apps e capacidades expandem. Tanto para alargar uma aula existente 
ou inspirar novas aulas, é possível incorporar as apps de realidade aumentada 
nas áreas de estudo para reforçar o envolvimento e a compreensão. 

Recursos 
Realidade aumentada para iOS > 
Produtos de aprendizagem Apple > 
Mais apps de realidade aumentada para iOS >

https://support.apple.com/HT207935
https://support.apple.com/HT200289
https://support.apple.com/HT207935
https://support.apple.com/HT200289
https://www.apple.com/pt/ios/augmented-reality/
https://www.apple.com/pt/education/products/
https://itunes.apple.com/pt/story/id1433052094
https://www.apple.com/pt/ios/augmented-reality/
https://www.apple.com/pt/education/products/
https://itunes.apple.com/pt/story/id1433052094

