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O Laboratório Soc ial Virtual ou “Hub SOCI@LL” é uma

plataform a on line que reúne recu rsos para professores,

diretores de escolas e au toridades locais, para apoiar a

c onstrução de sistemas inc lu sivos den tro e em redor das

esc olas.

O Hub SOCI@LL (h ttps:// lab-soc ial.eu /) está dispon ível em 4

id iom as e inc lu i recu rsos para diferen tes perfis de registo . De

acordo com c ada categoria de u tiliz ador, o Hub fornece

m ateriais de form aç ão espec íficos, questionários e ou tros

rec u rsos:

• P ara professores – a ser u tilizado em sala de aula

• Para diretores de escolas – a ser utilizado nas escolas

• P ara profissionais e organ izações da comunidade local

HUB SOCI@LL

O que posso encontrar no Hub?

SECÇÕES DO HUB
BIBLIOTECA

Os recursos da Biblioteca estão organizados por grupo-alvo, e estão

divididos em 3 Kits de Ferramentas:

• Kit de ferramentas para professores

• Kit de ferramentas para diretores de escolas

• Kit de ferramentas para autoridades locais

Cada Kit de Ferramentas inclui diretrizes e outros recursos disponíveis

em 5 idiomas (EN, IT, GR, PL, PT), e em PDF sem necessidade de registo.

Um formulário online estádisponívelpara feedback e sugestões.

CURSOS

Estão disponíveis três cursos online, abordando os temas

incluídos no Manual do Professor.

ESPAÇO DE TRABALHO/FÓRUM

Fórum online para partilhar opiniões, experiências e debater temas

relevantes com os pares/colegas. Osprincipais tópicossão:

Educação Inclusiva: partilha de experiências sobre como usar os

Kits de Ferramentas nas escolas e organizar uma semana Soci@ll

Laboratórios Sociais: partilha de experiências na implementação

de Laboratórios Sociais, conduzidos pelas Autoridades Locais.

TODOS OS INTERESSADOS EM DISCUTIR ESTES TEMAS SÃO 

BEM-VINDOS A PARTICIPAR!

É ainda possível navegar pelo Hub sem se registar e ter acesso a

alguns dosmateriais.

Cada curso inclui questionários que os professores podem utilizar

com os alunos para avaliar o impacto da implementação dos

materiais e atividadespropostas.

A página inicial inclui informações e links para todos os

recursos relevantes. O acesso à biblioteca leva aos ki ts

de ferramentas desenvolvidos para professores, escolas

e autoridades lo cais. Após o registro, os utili zadores

podem aceder aos cursos online e parti cipar num fóru m

d e d iscussão com colegas.

https://lab-social.eu/

