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Resumo  
 
 Ao longo de três meses, os alunos do Curso de Turismo Ambiental e Rural do 
Agrupamento de Escolas do vale de Ovil procedeu à realização de um site onde se encontram 
sistematizadas algumas das principais valências turísticas do Concelho. Sendo ainda e sempre um 
“Work in progress” pretende ser uma mostra do que de bom há no Concelho para visitar e 
conhecer. Idealizado para servir enquanto roteiro para “várias escapadelas de fim de semana” ou 
para alguns dias de estadia no Concelho, o trabalho assentou na utilização dos telemóveis 
enquanto recurso para a sua elaboração sendo o próprio site equacionado para esses 
equipamentos. Toda a pesquisa realizada dentro e fora da sala de aula, os contactos efectuados 
com as diversas organizações, a partilha de informação, as apresentações realizadas as gravações 
áudio e vídeo, as fotografias, os percursos elaborados, as apresentações e representações do 
Concelho em feiras, etc. foram desenvolvidos recorrendo aos equipamentos móveis numa 
tentativa de perceber e dar a perceber aos próprios as mais valias e respetivas limitações desses 
equipamentos não só para a construção de conteúdo mas ainda enquanto ferramenta de 
trabalho.  
  
Palavras-chave: Telemóveis, M-Learning, Telemóvel e produção de conteúdo.  
 

 

INTRODUÇÃO 

Na última década temos vindo a compreender cada vez melhor o quanto se revelam 

diferentes em interesses, competências estilos de vida e praticas sociais dos alunos de 

hoje designados por Prensky (2001) nativos digitais, numa alusão clara à marcada 

diferença revelada na relação com as tecnologias em comparação com as diferentes 

gerações anteriores. Sempre conectados, sempre em busca de informação que tem que 

ser obtida de forma rápida, múltipla, graficamente reduzida e na maioria das vezes 

online e/ou em formato digital. 

Esta realidade faz com que não só a generalidade dos jovens possuam telemóvel, 

como também sintam uma clara necessidade de comunicar e de, mais do que isso, estar 

conectados, como sinalizam diversos relatórios internacionais, tanto em países 

tecnologicamente bastante avançados, e de onde destaco o estudo recentemente 

realizado nos Estados Unidos da América e publicado na Pew Internet & American Life 

Project assim como mesmo em países de fraco desenvolvimento tecnológico e 
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economico-social bem patentes nos recentes relatórios UNESCO Working Paper Series on 

Mobile Learning.  

Dados atuais revelam que os jovens portugueses usam os telemóveis 

intensivamente para diversos fins, envio de sms, ouvir música, aceder à Internet, 

fotografar, entre outros (Projeto monIT, 2012). 

Com efeito, Cardoso e Lapa (2007) concluíram que a generalidade dos jovens  entre 

os 15 e os 19 anos possuem telemóvel, uns esmagadores 96 a 98%, que a maioria tem 

sempre o telemóvel ligado e mesmo durante a noite se alguém lhe manda um SMS 

responde. Aliás, se estão a conversar com alguém e o telemóvel toca, param a conexão 

presencial e optam, não raras vezes, pela mediada. 

Para Ally (2009), as tecnologias móveis estão indubitavelmente a promover uma 

nova forma de aprender e de ensinar, o m-learning. Esta perspetiva é secundada 

designadamente por Craig & Von Lom (2009) acrescentando-lhe, contudo, uma 

perspetiva mais técnica e funcional.  

O facto de alunos e professores poderem estar conectados não só dentro da sala de 

aula, mas, sobretudo, fora da mesma, incrementa, no entender de Alexander (2004), 

uma omnipresença constante que resulta numa mais conclusiva e rica experiência de 

aprendizagem sempre tendo por base a conectividade, a mobilidade, a partilha e a 

colaboração. É uma diferente forma de aprender que implica uma distinta forma de 

ensinar.  

Considerando a realidade anteriormente descrita acerca da forma como os jovens 

de hoje se relacionam com as tecnologias móveis e procurando contribuir para um 

estudo mais aprofundado acerca de pensar o impacto associado ao mover a mesma para 

o contexto escolar, em proveito das aprendizagens dos alunos e do trabalho docente, o 

trabalho em desenvolvimento visa compreender e evidenciar em que medida a utilização 

aturada das unidades móveis de comunicação contribuem para que os estudantes 

retirem delas proveito educativo para as aprendizagens no contexto escolar. 
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DESCRIÇÃO GENÉRICA 

A implementação do projeto está a ser realizada no Agrupamento de Escolas do Vale 

de Ovil em Baião e envolve dezassete alunos do curso de Turismo em contexto rural, 

com idades entre os dezasseis e os dezoito anos. 

Face à natureza do curso, todo o trabalho destes alunos, nas disciplinas técnicas, é 

vocacionado para a produção de conteúdo/promoção turística na e da região, havendo 

necessariamente uma grande proximidade entre a escola e as diversas instituições locais 

de caráter cultural e administrativo designadamente a fundação Eça de Queirós, as 

diversas casas de turismo, os espaços gastronómicos da região assim como o 

departamento de Turismo da Câmara Municipal.  

O projeto consistiu num desafio proposto aos alunos, que desafio decorreu entre os 

meses de Dezembro e Fevereiro. Propôs-se a estes alunos que realizassem visitas, em 

grupos reduzidos, a promoção de instituições, espaços/áreas territoriais ou tradições 

culturais com interesse e possível valor turístico. Esse trabalho envolveu a utilização das 

tecnologias móveis e o seu potencial tecnológico (designadamente capacidade 

multimédia, montagem/gravação e edição de vídeo e áudio, navegação, promoção e 

organização de atividades de cariz turístico, organização e idealização de apresentações). 

Os conteúdos têm assim a premissa de serem produzidos para publicação online em site 

criado pelo aluno para o efeito. Os contactos com as instituições bem como a promoção 

das mesmas em feiras e eventos são equacionados para utilização desses equipamentos.    

Esse(s) site/conteúdos foram adaptados à 

visualização nas tecnologias móveis 

disponibilizadas e utilizadas. 

A Face visível do projeto é pois um site ainda, 

e sempre, em construção alojado em 

www.agrupamento-vale-ovil.edu.pt/turismo no 

qual os vídeos realizados, as entrevistas, a 

calendarização e organização de atividades, os 

contactos efectuados, a generalidade das 

fotografias patentes no site, a concepção e 

elaboração dos percursos pedestres 

http://www.agrupamento-vale-ovil.edu.pt/turismo
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apresentados, a edição de conteúdo bem como a 

pesquisa documental, as notas de campo, etc. tiveram 

como essência a utilização dos telemóveis. 

Cumulativamente a esta “face visível” está uma tão ou 

mais importante na qual os telemóveis foram alvo de 

utilização, designadamente em congressos (preparação e elaboração), saídas de campo e 

mesmo na representação de peças de teatro como pode ser visto em: 

http://www.youtube.com/watch?v=qOWxAOwCvxY (onde os efeitos sonoros durante a 

peça e a própria projeção foram realizados recorrendo ao telemóvel). 

Tratando-se de um projeto desenvolvido no seio de um curso profissional, todas as 

suas produções revelam-se fundamentais, não só no presente mas sobretudo no futuro 

já que os alunos serão dotados de algumas mais competência profissionais/técnicas que 

permanecerão no seu portfólio individual e das quais poderão/deverão tirar partido no 

seu uso pessoal e na sua vida profissional (futura).  

As diversas atividades realizadas/conteúdos disponibilizados contaram não só 

com o apoio de diversos professores do curso, como, sempre que solicitado com o 

auxilio dos diversos departamentos da câmara Municipal de Baião, designadamente 

aqueles associados ao turismo e cultura da Câmara Municipal de Baião. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E SUAS IMPLICAÇÕES 

O trabalho e as aprendizagens produzidas serão necessariamente alvo de 

incrementação nas provas de aptidão profissional, provas estas que tradicionalmente 

envolvem a presença de entidades da área do turismo de abrangência nacional, o 

trabalho em desenvolvimento será alvo de apresentação nomeadamente em diversas 

feiras temáticas de promoção turística. Essas apresentações serão realizadas recorrendo, 

também elas, aos equipamentos que lhes deram origem.  

Para a realização do projeto os alunos tiveram o apoio da operadora telefónica 

Optimus. Esse apoio foi manifestado através da cedência de telemóveis para o 

desenvolvimento do projeto assim como de “hotspots” utilizados aquando das fazes de 

promoção Turística em feiras. 

http://www.youtube.com/watch?v=qOWxAOwCvxY
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A mais-valia do projeto residiu pois, não só no produto final, mas, de forma tão 

ou mais importante na compreensão e percepção obtida dos e pelos alunos da via como 

a utilização das unidades móveis pode ser utilizada em contexto “profissional” e 

educativo. 
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