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Opinião

Desde a inauguração da aplica-
ção móvel interativa Edu-
PARK com Realidade Aumen-
tada (dezembro passado), no-

vas movimentações se têm sentido no
Parque Infante D. Pedro, em Aveiro. 

Alunos, professores e outros visitantes
caminham pelo Parque acompanhados
dos seus telemóveis que apontam para
azulejos e para placas de identificação de
plantas, para aprender de forma divertida
com Realidade Aumentada. 

Na companhia da Macaca do EduPARK
pode-se, agora, percorrer um trajeto agra-
dável no Parque da cidade, através de jo-
gos interativos para encontrar caches vir-
tuais, ganhar bananas e pontos sempre
que se completam os desafios e se acer-
tam as questões. 

Com a aplicação é possível, agora, des-
cobrir, ou mesmo relembrar, que tipos de
triângulos existem na chaminé da Casa
de Chá, que rocha compõe a base do co-
reto ou que estruturas reprodutoras pos-
suem determinadas espécies botânicas do
Parque... O jogo da aplicação EduPARK
desperta interesse e entusiasmo por parte
dos jovens, em tempo de aulas e também
em período de férias escolares, onde se
divertem a aprender e têm uma ocupação
saudável nos tempos livres, mesmo
usando o telemóvel.

O painel instalado em frente à gruta ar-

tificial do Parque, assim como os folhetos
espalhados pela cidade, mostram como
se pode instalar de forma gratuita a apli-
cação em dispositivos móveis Android,
através da Google Play Store. Estando a
informação também disponível em Inglês,
espera-se que esta aplicação suscite inte-
resse a turistas estrangeiros que visitam a
cidade neste período de Verão.

A aplicação foi criada no âmbito do Edu-
PARK*, um projeto de investigação de-
senvolvido por uma equipa da Universi-
dade de Aveiro, envolvendo os Departa-
mentos de Educação, Biologia e Informá-
tica, contando com a colaboração da Câ-
mara Municipal de Aveiro. 

O EduPARK tem promovido várias ati-
vidades que envolveram mais de 200 pro-
fessores de todos os níveis de ensino, em
ações de formação acreditadas, e mais de
800 alunos, para além de atividades para

a população aveirense, tendo recebido rea-
ções de grande satisfação e motivação
para a aprendizagem, quer seja formal ou
não formal. Venham visitar-nos!

* O Projeto EduPARK é financiado por
Fundos FEDER - COMPETE 2020 e por
Fundos Nacionais através da FCT
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