Feira Virtual criada pelo Projeto Inspiring Future!
Tendo em conta a atual situação vivida no nosso país, vimo-nos obrigados a repensar no
nosso modelo de atuação junto das escolas, e de forma a não deixar desamparados os
alunos do Ensino Secundário, decidimos criar uma feira virtual, onde os alunos podem
recolher informação sobre o Ensino Superior e assim, tomar a sua decisão da forma mais
consciente possível.

À Escola Secundária de Santa Comba Dão
foi atribuído o dia 13 de maio!
A Feira Virtual poderá ser visitada entre as 10h e as 18h.
Caso os alunos não possam estar presentes nesse dia, ao realizar o registo na feira, será
perguntado se o aluno prefere visitar feira noutro dia à sua escolha e basta selecionar
uma nova data.
Tendo em vista um esclarecimento mais global e claro do funcionamento da Feira Virtual
Inspiring Future, a seguir apresentamos algumas ilustrações e outros pormenores
relevantes.

1. Acesso à Feira Virtual:
O aluno deverá realizar um registo prévio no nosso site, Inspiring Future
www.inspiringfuture.pt, para aceder à Feira Virtual na data agendada com a escola.
O registo no site é simples, pedindo-lhes algumas informações como nome, e-mail e
escola, de forma a permitir-nos contabilizar o número e quais alunos realizaram a
atividade. Também servirá para alocarmos cada aluno ao dia específico da feira
atribuído à sua escola.

2. Funcionamento da Feira:
No dia agendado, ao entrar no seu perfil de utilizador do site, o aluno terá disponível
um banner que deverá clicar para entrar na Feira Virtual.

Ao entrar na Feira, o aluno será levado para um espaço comum onde poderá explorar e
interagir com a plataforma, assim como escolher a atividade na qual queira participar
(tal como acontece nas feiras presenciais)

Este espaço comum terá as seguintes secções:
Auditório para Workshops
Aqui terá a possibilidade de realizar 2 breves cursos em formato e-learning
(correspondentes à Sessão de Acesso ao Ensino Superior + Workshop de Tomada de
Decisão).
Tal como nas atividades presenciais, pretendemos que os alunos assistam
obrigatoriamente ao curso de Acesso ao Ensino Superior.
Expositor "Inspiring Future"
Aqui terá a possibilidade de falar diretamente, através de live chat, com a equipa
Inspiring Future permitindo que cada aluno tire todas as dúvidas sobre a sua
candidatura ao Ensino Superior;
Zona de expositores dividida por áreas
Possibilidade de explorar, recolher informação e falar com as várias Instituições de
Ensino Superior (IES) parceiras, dividas pelas áreas de estudos (ciências e engenharias;
ciências sociais e humanas; saúde e desporto, gestão e economia, artes e Learning
Abroad).

Missões + Prémios
Pretendemos que os alunos compreendam que estão a realizar esta atividade dentro de
horário letivo, pelo que devem realizar certas tarefas obrigatoriamente para que fiquem
esclarecidos. Por isso, estará disponível uma listagem de missões que lhes permite
acompanhar o seu progresso na Feira.
De forma a tornar ainda mais apelativa a participação, ao completarem todas as missões
existentes, os alunos ficarão habilitados a ganhar vários prémios (AirPods Apple,
powerbanks, cursos de línguas, entre outros).
Clicando em determinada área, o aluno será direcionado para um outro espaço
constituído pelos vários expositores de IES com oferta lectiva nessa mesma área. Como
pode ser visto aqui:

Ao clicar num destes expositores, o aluno será levado para a página da respetiva IES.
Como poderá ver o seguinte exemplo:

Nesta página, o participante terá a possibilidade de:
• falar diretamente, através de live chat, com um representante dessa IES,
permitindo que cada aluno tire todas as suas dúvidas sobre a mesma.
• aceder e descarregar as brochuras da IES em formato digital.
• aceder à página da IES no nosso site para informações sobre todos os cursos.
• visualizar vídeos institucionais ou de apresentação da IES e da sua oferta educativa
- tal como fazem nas atividades presenciais.
• subscrever para receber mais informações da IES no futuro.
Por fim, de referir que os representantes de cada uma das IES estará o máximo tempo
possível online (durante o horário previsto da feira) e que, quando ausente, o expositor
permanecerá funcional para os alunos poderem visualizar os diversos conteúdos e
colocar questões que lhes poderão ser respondidas posteriormente por e-mail.

