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Utilização de plataformas digitais. Como usar:

Little Bird Tales

Material Necessário

"The European Commission support for the production
of this publication does not constitute an endorsement
of the contents which reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the
information contain does not constitute an
endorsement therein.”

Descrição da Atividade

As crianças passam muito tempo em
dispositivos digitais, a jogar jogos de
vídeo ou à procura de vídeos. Tirar
esses dispositivos por vezes parece
impossível e isso deve-se
provavelmente ao facto de estarem
tão habituados a ser viciados. A
passividade deste tipo de interação
com dispositivos digitais desliga-lhes
a mente e torna-os simplesmente
adormecidos. Então, o que podemos
fazer para passar melhor este
tempo? Sugerimos que se aprenda a
utilizar "Contos de Pássaros" uma
plataforma social online para contar
histórias. Pais e filhos podem agir
como autores, associando as suas
palavras com arte no website,
estimulando a sua fantasia e
possibilitando a a criação de muitas
histórias em conjunto.
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Descrição do processo

Exposição:
Apresentação do tema:
- O que são os "Contos de Pássaros"?
O Little Bird Tales oferece uma plataforma para as crianças criarem livros de
histórias digitais. Criando as suas próprias estórias, as crianças utilizam um
bloco de desenho, carregam imagens de um computador, adicionam texto, e
gravam as suas próprias vozes para criar histórias originais numa
apresentação. 
É frequentemente utilizado nas escolas: através deste os professores gerem
as aulas, adicionam alunos, criam os seus próprios livros de estórias, e
navegam por modelos de aulas pré-carregadas organizadas por temas. Os
modelos de aulas guiam os alunos a completar atividades, tais como: 
 relatar contos populares de todo o mundo com imagens, texto e narração
áudio, ou contar pontos de 1 a 100, escrevendo-os e gravando-se enquanto
contam. Quando as crianças terminam as suas estórias, os professores
podem rever o seu trabalho no painel do professor. As crianças podem optar
por partilhar os seus contos através de e-mail ou publicá-los no website dos
Pequenos Contos de Pássaros. (Todos os contos são revistos por conteúdo
inadequado antes de serem publicados.) Uma conta gratuita permite um
número limitado de utilizadores, espaço de armazenamento online, e
modelos de planos de aula; todos os utilizadores podem imprimir os seus
livros de histórias ou comprar um download de mp4 para guardar. Há
também uma aplicação associada que pode usar no seu tablet ou
smartphone
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Atividade prática

Nesta fase, pais e filhos trabalharão em conjunto: escolherão um tema (ou o
formador pode dar-lhes um) e trabalharão sobre ele. Dica: o foco da
atividade não é o resultado final (a estória) mas sim o processo. O que
pretendemos fazer com esta atividade é criar um laço entre pais e filhos,
estimular a criatividade destes últimos e fazê-los perceber que podem
passar tempo de qualidade juntos.
A este respeito, durante a atividade os formadores darão algumas dicas
para criar envolvimento na atividade para as crianças, mas também para os
pais. 
E no final, as histórias serão lidas por todos os participantes, que darão
feedback ou mais dicas sobre como desenvolver a história. 

Objetivos Gerais

Melhorar as aptidões e competências digitais dos pais
Apoiar a utilização de plataformas digitais para passar tempo de
qualidade em conjunto
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Descrição do processo
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Metodologias usadas

Ensino Expositivo
- Sessão do formador 

Trabalho 
- Fase prática: a criação de uma história

Avaliação
- Pais e crianças partilham o feedback com outros participantes

Recursos Online

Little bird tales:
https://littlebirdtales.com/

Video tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=uEnhabCzrvo
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