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O que é o OpenLab ESEV?

•

OpenLab
ESEV

•

É uma iniciativa surgida no final de 2009 que pretende
constituir-se enquanto projecto agregador e promotor de
actividades relacionadas com a utilização de Software
Livre e Aberto e conteúdos livres nos âmbitos de acção
da Escola Superior de Educação de Viseu.
O projecto elegeu quatro áreas de intervenção
fundamentais:
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Divulgação

Formação

Apoio

Produção

Sensibilizar e promover escolhas
conscientes e informadas

•

Apresentar e discutir os conceitos de Software Livre e
Open Source, Tecnologias Abertas e Conteúdos Livres,
relevando as questões éticas e estratégicas
relacionadas com a sua utilização.

Divulgação

•
•
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Produção e disponibilização de informação, quer
pessoalmente quer via site, destinada à comunidade escolar
(ESEV e IPV) e à comunidade educativa e local.
Criação de dispositivos de divulgação e comunicação do
OpenLab (i.e. website, canal YouTube, Facebook, Diaspora,
Twitter,Identi.ca)
Partilha das nossas experiências e concretizações em
fóruns e eventos nacionais e internacionais.
Dinamização de iniciativas locais orientadas para o
debate e partilha de ideias, geralmente organizadas no
âmbito de eventos relevantes (Day Against DRM, etc.).
Criação de um espaço de experimentação de Software
Livre, gerido em parceria e de acordo com as
disponibilidades de alunos e professores, aberto à
comunidade escolar.

•
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Partilha das nossas experiências

•

Dinamização de iniciativas locais orientadas para o debate

Lançamento do Ubuntu 9.10
Software Freedom Day 2009

Document Freedom Day 2011
Projecção do documentário RIP
(12/2009)

Day Against DRM 2011
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•

Criação de um espaço de experimentação

Desta vez os
renders vão ficar
mesmo bem!!!
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Desenvolver competências na
utilização de Software Livre

•

Formação

A formação é um dos eixos centrais da acção do
OpenLab, concebida quer como apresentação e
exploração inicial, permitindo conhecer e apreciar as
características e funcionalidades essenciais de diversos
Softwares Livres, quer como formação avançada,
permitindo sustentar e aprofundar a sua utilização.
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Formação INTERNA: Organização na ESEV de oficinas de
formação para a comunidade escolar, educativa e local,
dinamizadas por professores e alunos da ESEV e por
formadores externos, com duração curta ou média,
distinguindo-se um nível inicial e um avançado.
Formação EXTERNA: Organização fora da ESEV de
oficinas de formação em escolas ou para um público mais
geral, dinamizadas por professores e alunos da ESEV,
geralmente com duração curta e de nível inicial.

•

Formação INTERNA

2009/2010
Criar com o Arduino
Criação de imagens raster/bitmap com GIMP
Introdução à edição de imagens e documentos vectoriais com Inkscape
Introdução à edição de áudio: criação de podcasts com Audacity
Introdução à paginação e publicação com Scribus
Introdução à edição de áudio: criação de spots para rádio com Audacity
Iniciação ao GNU/Linux Ubuntu
Iniciação à pintura digital com Software Livre
Criação de animações em stop motion com Software Livre
Introdução à edição de vídeo com Cinelerra
Estratégias e técnicas de iluminação no Blender 2.49
Introdução ao Blender 2.50
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2010/2011
Workshop de Introdução ao Arduino
Scratch na Escola
Gestão de referências bibliográficas com Zotero
Processamento de texto em OpenOffice.org e LibreOffice
Introdução à paginação com Scribus
Animação stopmotion com Luciole & Toonloop
Introdução ao Blender
Paginação Livre: Inkscape, Fontforge e Scribus
Infografia com Software Livre
Introdução ao Arduíno

Zotero (2011)

Blender (2010)

Arduíno (2011)

Stopmotion (2011)

Arduíno (2010)
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Pintura digital (2010)

•
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Formação EXTERNA

Até ao momento, o OpenLab já organizou oficinas
de formação em diversos contextos: Escola
Secundária de Santa Maria da Feira, Escola
Secundária de Viriato, Agrupamento de Escolas de
Mundão, Centro de Formação Castro Daire / Lafões,
Escola Secundária Alves Martins, FNAC Viseu,
CINANIMA 2010, etc.

Estar disponível para apoiar quem
procura ajuda

•

O OpenLab assume-se como um recurso para apoiar
processos de migração e utilização de Software Livre,
Tecnologias Abertas e Conteúdos Livres, bem como
projectos desenvolvidos nesse âmbito e protagonizados
por elementos da comunidade escolar e educativa.

•

Apoio

•
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Apoio à instalação e configuração de GNU/Linux em
portáteis e desktops, em dual-boot ou como sistema único,
em computadores de alunos, professores e escolas de
diferentes níveis de ensino.
Instalação do Edubuntu em vários PCs de salas de Jardins
de Infância de Lamego e Viseu.
Criação de dezenas de pens USB com versões Live de
Ubuntu ou Edubuntu para professores e alunos poderem
experimentar em casa ou nas escolas.
Criação de uma “render farm”, baseada em sistemas
operativos GNU/Linux, para apoiar o desenvolvimento de
projectos e trabalhos na área do multimédia.

E começa logo no Jardim-de-Infância...
www.esev.ipv.pt/openlab

Criando coisas novas...

•

Produção

•

O OpenLab ESEV pretende servir como incubadora
para projectos artísticos e educacionais relacionados
com Software Livre e Conteúdos Livres. Alguns
projectos surgem por iniciativa dos membros do
OpenLab, outros são sugeridos ou propostos por
parceiros e interessados.
Da actual PRODUÇÃO destacamos as seguintes
vertentes:

•
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•

Apoio técnico na compilação do EVTux, uma custom build
de Ubuntu para o ensino de EVT.
Produção de conteúdos próprios: criação e disponibilização
de materiais de formação e outras publicações de natureza
diversa (i.e. artigos de opinião, e-books, manuais,
documentos de apoio às actividades de formação, etc.);
Apoio a projectos de alunos (Educação e Artes)
desenvolvidos no âmbito de unidades curriculares dos
cursos da ESEV.
Ottographer – software de criação de time-lapses
desenolvido inteiramente pelo OpenLab
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E o futuro começa este mês...

•
•

O OpenLab ESEV vai manter a sua organização e
intervenção em torno das 4 vertentes mas vamos
procurar reforçar a dimensão de produção.
Ideias? Projectos? Aqui estão algumas...

Futuro

•
•
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Manter aposta na formação para criar mais know-how mas
reforçar “convites” a formadores externos.
Manter o apoio aos projectos dos alunos e às solicitações
mas reforçar a produção própria na área artística e para a
educação.
Incentivar à criação de projectos extra-curriculares com
colaboração de alunos e professores.
Criar/reforçar competências (Python, etc.)
Incentivar mais mudanças na nossa Escola! E toda a ajuda
é pouca...

Protocolos
- assinado com AEL
Fonte: Observatório Português de Boas Práticas em Direcção Estratégica no Ensino Superior

Reconhecimento
- prémio à ESEV : membros do OpenLab estão envolvidos na utilização do Moodle desde
o início, tendo sido este membros que sugeriram a introdução do Moodle na escola.
- prémio da comunicação em Avanca: comunicação apresentou trabalho desenvolvido no
âmbito do OpenLab.
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O que temos vindo a aprender

•

Considerações
finais
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O OpenLab ESEV tem vários projectos diferentes
em curso (e em planificação) bem como áreas de
acção. As iniciativas levadas a cabo têm-se
revelado proveitosas e serão expandidas e
continuadas.
Muito embora (ainda) surja alguma renitência ao
uso de software livre (quer no contexto
educacional, quer ao nível do uso quotidiano),
temos vindo a conseguir captar a atenção da
Comunidade para as iniciativas desenvolvidas.
O OpenLab ESEV é um projecto de uma
instituição pública de ensino superior.
As
dimensões formativa e ética das nossas
intervenções são particularmente importantes.

Ethics matter!
www.esev.ipv.pt/openlab

A escolha do software que temos
instalado nos computadores com que
trabalhamos é também, ou sobretudo,
uma questão ética, constitui uma
afirmação sobre o mundo em que
vivemos e como nele escolhemos viver.
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Obrigado!
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