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Introdução

O objectivo da Produção Intelectual 2 era produzir uma aplicação de realidade aumentada (RA) para

utilizar como novo instrumento de ensino com o grupo-alvo do projecto. Sendo uma organização

com experiência no ensino e formação profissional de jovens com múltiplas dificuldades, IB Süd foi

responsável pelo desenvolvimento deste produto. 

O objectivo da produção era criar uma aplicação de realidade aumentada que permitisse a aprend-

izagem de um processo específico para a utilização em dispositivos tais como smartphones e/ou

tablets. Por realidade aumentada entendemos um software que permite activar um novo nível de

comunicação que se sobrepõe e integra a realidade circundante.

A ideia de criar este produto surgiu de uma série de reflexões relacionadas com as necessidades do

público-alvo  do  projecto:  jovens  autistas  e  jovens  com  dificuldades  de  aprendizagem,  mas  ao

mesmo tempo, jovens com menos oportunidades. 

Estudos mostram que a utilização de ferramentas de realidade virtual e aumentada pode facilitar a

aquisição de conhecimentos e competências em crianças e jovens autistas. As pessoas autistas têm

frequentemente  dificuldades  em  compreender  a  linguagem  escrita  e  falada,  mas  estão

extremamente  interessadas  em dispositivos  electrónicos.  Muitas  vezes  precisam de  informação

dada em forma visual. Os jovens com dificuldades de aprendizagem demonstram frequentemente

interesse apenas por telemóveis e/ou PCs, razão pela qual, também para eles, transmitir conteúdos

através de ferramentas que lhes são tão familiares pode ter um benefício inestimável. Ao mesmo

tempo, estes dispositivos são acessíveis a qualquer jovem. Uma ferramenta deste tipo responde

assim a estas necessidades e ao mesmo tempo permite a experimentação de uma forma protegida. 

A parceria decidiu geralmente utilizar a aplicação AR para ilustrar como operar em segurança no

trabalho. A segurança no trabalho é um processo transversal, que é fundamental em qualquer tipo

de organização, pequena ou grande, em qualquer tipo de sector. Poder operar em segurança é um

requisito para realizar experiências de estágio numa empresa.
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1 - Génese e Design do Software de Realidade Aumentada

As ferramentas que compõem o IO2 são o resultado de um trabalho de investigação coordenado

por IB Süd. A equipa de trabalho incluiu o gestor do Centro IB VET em Eislingen (Alemanha), um pro-

fessor que trabalha nas escolas IB VET em Eislingen e um especialista em gestão de projectos.  Out-

ros membros da equipa pedagógica estiveram envolvidos durante a fase de testes da aplicação.

O desenvolvimento do software em si foi realizado por um professor de EFP experiente em discipli-

nas técnicas. A razão para a decisão de não subcontratar esta tarefa foi o facto de o colega possuir

tanto as competências técnicas para desenvolver o software como anos de experiência de ensino

com jovens com múltiplas dificuldades. Por conseguinte, foi um valor acrescentado para o projecto

beneficiar dos seus conhecimentos a fim de criar ferramentas à medida para os grupos-alvo do pro-

jecto. Durante as diferentes fases do desenvolvimento da aplicação, ele também envolveu activa-

mente os seus alunos.  

O processo de desenvolvimento foi dividido em quatro etapas principais: pesquisa de plataformas/

ferramentas para o desenvolvimento de software e utilização de conteúdos aumentados, escolha e

produção  de  suportes  3-D,  desenvolvimento  da  aplicação  interactiva  utilizando  realidade

aumentada  e  finalmente  a  implementação  em  formações  educativas.  

1 - Fixação de conteúdos e ferramentas:

Como primeira coisa para a preparação do desenvolvimento, foi essencial definir os conteúdos ne-

cessários nos meios de comunicação, tendo em conta as necessidades específicas dos parceiros em

relação à formação em segurança no trabalho. Cada país tem o seu próprio conjunto de conteúdos

para a formação sobre o tema da segurança no trabalho. Além disso, no momento do desenvolvi-

mento dos resultados relacionados com este tópico, havia conteúdos sobre o comportamento na

situação de pandemia causada pelo vírus Corona, necessários para cada local de trabalho em todos

os  países  da  UE.  Para  facilitar  o  trabalho,  o  IB  enviou  um projecto  onde  os  parceiros  podiam

preencher uma breve descrição de possíveis situações perigosas e o conteúdo dos meios de comu-

nicação social que poderiam ajudar a lidar com o mesmo. 

De acordo com a situação, tinha então de ser definido um gatilho. Este gatilho inicia a aplicação no 

dispositivo para mostrar o conteúdo virtual misturado com a realidade circundante filmada pelo dis-

positivo. Códigos QR, imagens, sinais ou objectos são possíveis gatilhos potenciais. Texto, imagens, 
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objectos 3-D, filmes ou animações (2-D e 3-D) são possíveis conteúdos a serem misturados com a 

realidade. Estes conteúdos podem ser ligados a várias acções interactivas como questionários, jogos

ou outras acções interactivas.

2 - Escolha e produção de conteúdos multimédia:

O conteúdo dos media a implementar na aplicação de realidade aumentada tinha de ser comprado

ou criado. Quanto mais complexos forem os meios de comunicação, maior será o esforço em ter-

mos de dinheiro ou carga de trabalho. O primeiro passo foi, portanto, a pesquisa de conteúdos

mediáticos em bibliotecas gratuitas da Internet. Existem várias plataformas que oferecem meios de

comunicação para uso gratuito em troca de dar a estas plataformas meios próprios para serem

partilhados. 

Para produzir meios de comunicação 3-D, há duas maneiras. Os suportes 3-D podem ser construídos

em software de construção e design. A forma mais rápida é digitalizar objectos com um scanner 3-

D. Na realidade, existem no mercado algumas novas aplicações e dispositivos que incluem ferra-

mentas de digitalização em 3-D, o que torna a digitalização 3-D acessível. A Sony e a Samsung publi -

caram uma aplicação utilizando várias fotografias circundantes ou uma sequência de vídeo circund-

ante para calcular o modelo 3-D. A Apple oferece os seus novos dispositivos de topo, como por ex-

emplo o novo iPad Pro com uma nova tecnologia de lidar. Esta tecnologia permite aos dispositivos

realizar o ambiente tridimensional e utilizar o dispositivo como scanner 3-D. Poderá ser útil con-

seguir que um destes dispositivos utilize estas novas tecnologias. 

A tarefa era investigar as possibilidades e testá-las e depois decidir qual utilizar para a digitalização

em 3-D. Um critério muito importante para esta decisão foi a capacidade desta ferramenta de ex-

portar os suportes digitalizados num formato de ficheiro que pode ser importado pela aplicação de

realidade  aumentada.

3 - Desenvolvimento de realidade aumentada:

A forma rudimentar de produzir uma aplicação de realidade aumentada é utilizar ferramentas de

programação gratuitas tais como ARToolKit, Arkit ou GoogleArcore. O ARToolKit é uma ferramenta

de programação de código aberto para sistemas Android. Arkit é a ferramenta correspondente para

o desenvolvimento de dispositivos iOS. Google ARCore é uma ferramenta da Google, é compatível
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com quase todas as plataformas.  O pré-requisito destas ferramentas é o conhecimento na pro-

gramação dos dispositivos. A programação de iOS necessita de recursos financeiros adicionais, uma

vez que é necessário ser subscrito pela comunidade de desenvolvedores da Apple. As aplicações

têm de ser aprovadas pela Apple antes de poderem ser utilizadas, o que pode ser um processo de

várias semanas. 

A primeira tarefa era procurar a melhor ferramenta. A melhor ferramenta depende dos critérios da

decisão da parceria. Produzir uma aplicação própria torna uma independente do mercado de ap-

licações e sistemas existentes, mas esta vantagem requer muito tempo para o desenvolvimento. 

Alternativamente,  as  aplicações  de  realidade  aumentada  podem ser  produzidas  utilizando  uma

plataforma que automatiza a programação para o produtor. O produtor pode facilmente combinar

conteúdos e acções. A plataforma deve ser capaz de importar conteúdos em 3-D. A desvantagem é

que o conteúdo só pode ser utilizado com a aplicação deste gestor de conteúdos. A grande vant-

agem destas ferramentas é a possibilidade de não especialistas produzirem e implementarem con-

teúdos com um grande número de acções que podem ser construídas. Estas acções têm um grande

efeito motivador para todos, especialmente para as crianças e pessoas com autismo. Uma das plata-

formas mais populares é a Metaverse. A aplicação funciona com todas as plataformas de disposit-

ivos.

Uma vez que no caso da WeAR os não-peritos devem ser capazes de alterar partes do conteúdo ou,

no melhor dos casos, devem ser capazes de produzir eles próprios conteúdos semelhantes, opt-

amos geralmente pela utilização da Metaverse da plataforma. 

4 - Implementação:

O último passo foi a implementação da aplicação da realidade aumentada na formação em segur-

ança no trabalho. A aplicação teve de ser testada quanto à sua funcionalidade e aceitação pelo

pessoal pedagógico e pelos jovens envolvidos no projecto. Antes de organizar uma formação utiliz-

ando a aplicação completa, teve de haver eventos que testassem partes simples da aplicação para

se ter uma ideia do tipo de conteúdo, do tipo de acção e do estilo que ganha mais aceitação e a

maior motivação dos estudantes. Assim, as organizações envolvidas (IB Süd, LARISO e ATC) imple-

mentaram diferentes acções de formação utilizando a aplicação.
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2 - As Ferramentas

O produto deste trabalho de investigação são instruções sobre como utilizar o software escolhido

para este projecto e produzir e carregar novos conteúdos para funcionar com ele. O principal grupo-

alvo destas ferramentas são professores, formadores e pedagogos que trabalham com jovens dis-

postos a utilizar uma aplicação de realidade aumentada para transmitir conteúdos específicos.

As ferramentas desenvolvidas são:

1) instruções para iniciar uma conta em Metaverse

2) instruções para criar uma experiência em Metaverse

3) um quadro de experiências metaversas sobre segurança no trabalho

4) um comício sobre segurança no trabalho para utilizar com os jovens 

As  ferramentas  produzidas  estão disponíveis  gratuitamente em www.wearproject.eu,  traduzidas

para as quatro línguas do projecto (italiano, inglês, alemão e português).

3 - A experiência de campo

O software foi testado pelas três organizações operacionais (IB Süd, LARISO e ATC) com os seus re-

spectivos grupos-alvo.

A fase de testes começou em Portugal com os professores e o pessoal envolvido na Actividade de

Aprendizagem, a aplicação foi então testada com os jovens durante a fase de implementação do

módulo de formação, aproximadamente de Janeiro a Julho de 2022. IB Süd recolheu o feedback dos

parceiros para o aperfeiçoamento da aplicação no que diz respeito aos aspectos técnicos e à exib-

ição dos conteúdos.

No total, a aplicação foi testada com aproximadamente trinta jovens de 17 a 26 anos de idade com

múltiplas dificuldades que vão desde o autismo, dificuldades de aprendizagem a desvantagens soci-

ais. A implementação em si compreendeu cerca de 45 minutos para a introdução, 20 minutos para

o rally e 20 minutos para a avaliação e acompanhamento.
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Em geral, podemos afirmar que a utilização da realidade aumentada foi muito positiva. Os nossos

estudantes ficaram entusiasmados em experimentar a aplicação e em abordar o tema da segurança

no trabalho de uma forma interactiva. Os conteúdos produzidos para o rali não cobrem todo o pro-

grama de formação de segurança no trabalho, de qualquer forma, recomendamos que se divida o

programa em diferentes unidades de aprendizagem. 

No que diz respeito ao equipamento técnico, a realidade aumentada pode ser utilizada quer com

um tablet quer com um smartphone. É muito importante verificar com antecedência se o WiFi é

bom.  

Conclusão

O desenvolvimento do AR-Output foi um grande factor de motivação para o pessoal pedagógico. Os

colegas envolvidos reforçaram as suas competências na criação e desenvolvimento de novas ferra-

mentas. A integração de uma ferramenta digital como a realidade aumentada na sala de aula é uma

grande conquista em termos de digitalização do ensino profissional. Por conseguinte, encorajamos

todos os professores, formadores e educadores dispostos a experimentar novos métodos digitais, a

criar as suas próprias ferramentas, a serem criativos e a experimentarem. 

A nível dos alunos, os alunos envolvidos aprenderam a utilizar novas ferramentas digitais e adquiri-

ram um papel activo durante a utilização da aplicação. Em particular, a divisão dos conteúdos em

pequenas e claras partes de informação tornou-se uma abordagem muito bem sucedida para a

transferência de conhecimentos para jovens com autismo e dificuldades de aprendizagem.

Finalmente,  a  usabilidade e atractividade da ferramenta  produzida  facilita  a  sua utilização para

qualquer  tipo  de  tópico  de  formação,  especialmente  no  campo  do  EFP.  Um  procedimento

semelhante adoptado para a realização deste produto pode ser utilizado para o desenvolvimento

de produtos relacionados com a aquisição de outras competências. 
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Metaverso: Iniciar uma conta

Para desenvolver conteúdos de AR no Metaverse Studio é necessário ter uma conta pessoal no sítio 
web do Metaverse Studio. O desenvolvimento de conteúdos só é possível num PC.

1) Depois de abrir o link https://studio.gometa.io/landing, verá o seguinte:

2) Prima o botão "Get Started" (Começar)

- O e-mail será utilizado para os seus logins.

- O e-mail pode ser fictício, não será verificado e é apenas 
necessário para o seu login.

Depois de confirmar a sua conta pressionando o botão "Criar Conta" verá o desembarque
página da sua conta na plataforma Metaverse Studio:
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Metaverso: Desenvolver uma primeira experiência

Os conteúdos desenvolvidos com o Metaverse Studio são chamados experiências. A primeira exper-
iência exemplar mostrará a resposta a uma tarefa ou uma palavra-passe necessária.

1) Inicie sessão na sua conta Metaverse Studio 
Verá a página inicial da sua conta pessoal:

Aqui obterá uma visão geral das suas próprias experiências e poderá começar a editá-las a partir 
qui.

2) Iniciar o desenvolvimento de uma experiência 
com o botão  inicia o desenvolvimento de uma nova experiência e alcançará 
o ambiente de desenvolvimento
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a) Título da experiência 
Com o nome da experiência, pode encontrá-la na sua biblioteca de experiências

b) Testando a experiência 
Este botão mostra um QR-Code. A digitalização deste código QR com a sua aplicação iniciará a 
sua experiência sem publicação do mesmo ou das suas mais recentes alterações.

c) Publicação 
Ao premir este botão, a experiência desenvolvida será acrescentada à biblioteca. 
 Normalmente, a experiência será publicada com as opções padrão. Ao escolher as opções 
avançadas, tem a possibilidade de evitar que o público utilize ou veja as suas experiências ou que
estas possam ser clonadas.

d) Standard - moldura Existem 
diferentes tipos de moldura. Para o início, a moldura padrão é satisfatória, dando as facilidades 
de colocar texto e uma imagem. Em todo o tipo de molduras é possível colocar botões para inter-
pretar a história da sua experiência.

e) Dando um nome à moldura, 
as molduras podem obter um nome. Dar um nome às molduras facilita a definição da história da 
experiência.

f) Texto 
O texto transporta a informação para o utilizador.

g) Imagem - moldura 
O gráfico na moldura da 
imagem suporta o transporte de informação. As imagens podem ser escolhidas a partir da bibli-
oteca. A biblioteca pode ser acrescentada pelos seus próprios conteúdos multimédia.

h) Botões 
É possível percorrer a história usando os botões. Os botões podem obter um texto. Mesmo ao 
lado de (?) / de (?) o botão há um ponto de ligação. Para cada ponto de ligação pode definir a 
acção que será iniciada ao premir o botão. De acordo com a acção definida, a linha da história 
será adicionada no ambiente de desenvolvimento da sua experiência.
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3) Dê um nome à sua experiência 
- clique no campo do 
nome mesmo por cima do quadro
- inserir o nome para a experiência
- clique em qualquer outro lugar no ambiente do revelador

4) Inserir o texto
- clique no campo de texto

- inserir o texto 
no nosso exemplo: "A solução para o exercício é: 27".

                                         - clique em qualquer outro lugar no ambiente do revelador

5) Acrescentar uma fotografia
- clique na moldura da fotografia 
uma biblioteca de fotografias disponíveis abrirá 
com o botão mesmo no topo da janela da biblioteca pode adicionar / carregar as 
suas próprias novas fotografias

No nosso exemplo escolha a imagem
"Alfred Hitchcock".

O resultado deve ser parecido com este:
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6) Botão
No nosso exemplo, o exercício tem de ser terminado com um botão

- clique na silhueta do botão transparente

- o botão está agora activo e tem uma cor 
Directo ao botão que se vê agora um ponto de ligação.
 Aqui pode ver a linha da história.  
Se a função do botão não estiver definida, 
pode ser visto um triângulo de aviso 
indicando opções em falta.

Se o foco estiver no botão, pode ver no topo, do lado direito, as opções para o botão:

 - Seguindo o nosso exemplo, insira o seguinte texto:  "Já está".

 - Clique nas opções para o controlo de transição e escolha a opção "Fim da Experiência".
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7) Publicação 

Clique no botão  (encontra-o no topo, do lado direito).
 Se não o fizer no passo 3, terá agora de dar um nome à experiência.

Depois de ter confirmado as suas configurações...a informação da sua experiência será mostrada.

Parabéns!

Desenvolveu a sua primeira experiência.
Agora é capaz de desenvolver e publicar Exercícios simples com o Metaverse Studio e de os publcar.

14
WeAR – IO 2



Link-Table of Metaverse-Experiences on Safety at Work 

Título Descrição Ligação QR-Code

Parceiros da 
WeAR

Visão geral dos colegas 
das organizações par-
ceiras que participam no
projecto Erasmus WeAR

https://mtvrs.io/Pre-
ciousLowTeledu

Extintor de in-
cêndio

Como usar um extintor 
de incêndio

https://mtvrs.io/Triangu-
larMemorableAt-
lanticbluetang

Alarme de in-
cêndio

Como comportar-se em 
caso de alarme de in-
cêndio

https://mtvrs.io/
LiveSecondSmew

Fogo detectado O que deve fazer se de-
tectar um incêndio den-
tro dos seus quartos

https://mtvrs.io/
IllYearlyTamarin

Pictograma 
quente

Dá a mensagem de aviso
detalhada para o picto-
grama de atenção 
quente de acordo com o
método seguro

https://mtvrs.io/Far-
flungSlipperyBasenji

Kit de primeiros 
socorros

Obter uma visão geral 
sobre o conteúdo de um
pequeno kit de 
primeiros socorros

https://mtvrs.io/CoarsePer-
uKingfisher
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Título Descrição Ligação QR-Code

Desfibrilador Como usar um desfibri-
lador

https://mtvrs.io/Familiar-
CrushingTadpole

Senha Senha para ser utilizada 
num jogo de rally

https://mtvrs.io/EvenSeri-
ousXiaosaurus
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Rally sobre Segurança no Trabalho

Nr. Descrição

 1)  O que se pode extinguir com um extintor da classe C de protecção contra incêndios?

Materiais líquidos ou materiais que se tornem líquidos como gasolina, óleos, tintas, 
alcatrão, éter, álcool, estearina, parafina.

 2)  O que pode acontecer se tocar em superfícies quentes? 

Queimaduras de segundo grau até queimar bolhas.

 3)  O que deve fazer primeiro se encontrar uma pessoa inconsciente?

Falar com ele*her, verificar a respiração e os batimentos cardíacos.

 4)  Detectou um incêndio e pretende ligar para o número de emergência.

 a) Qual o número para o qual tem de ligar?   
112.

 b) O que é que tem a dizer?
 Onde é que isso aconteceu? 
Quem você é. 
O que aconteceu. 
Quantas pessoas estão envolvidas. 
À espera de perguntas ou instruções. 
c
) O que é que tem de fazer depois de ter dito tudo?
 Esperar por perguntas ou instruções.

 5)  Porque é importante, num caso de incêndio, fechar as janelas antes de começar a 
evacuar?

O incêndio precisa de oxigénio.
Sem oxigénio não há fogo.

 6)  O que fazer a seguir depois de ter extinguido um incêndio com sucesso?

17
WeAR – IO 2



Nr. Descrição

Observar o local do incêndio até que o corpo de bombeiros chegue dando-lhe in-
struções. 
O incêndio pode recomeçar a arder em cada ponto do tempo e.

7)  Porque é possível usar um desfibrilador mesmo que nunca se tenha visto um antes?

O desfibrilhador dá-lhe instruções com som e imagens/filmes.

 8)  Para que lugar tem de evacuar?
 Vá a este lugar e repare na palavra-chave que lá pode obter.

Até chegar ao ponto de evacuação marcado com um sinal.
Palavra-passe: cheesecake

 9)  Esboçar/ desenhar o sinal de aviso que avisa em caso de superfícies quentes.

 10)  Qual é a coisa mais importante a fazer no caso de enfrentar uma situação perigosa?

 Manter a calma e tomar conta da sua própria segurança.
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