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Resumo 
 

O projeto de gravação de leituras e publicação de trabalhos de alunos em formato de 

podcasting tem como objetivo primeiro a motivação para o desenvolvimento de 

competências ao nível da articulação verbal, correção linguística e fruição do prazer de 

ler. 

Foram abrangidos cerca de 60 alunos até ao ano letivo anterior e este ano temos cerca 

de 150 alunos a trabalhar com Audacity.  

Foram criados questionários de satisfação para aferir a importância da utilização destes 

instrumentos, por parte dos alunos. 

Dos alunos inquiridos, todos afirmaram que apreendem melhor o sentido global do 

texto, melhoram a performance de leitura em voz alta, e apreciam muito ver os seus 

trabalhos publicados. 

 

 

Introdução 
 

Inicialmente, sentimos necessidade de tornar os alunos mais autónomos na leitura e na 

correção de certas dificuldades, de forma a promover neles uma crescente autoestima 

e  segurança. As aulas de Português Funcional  e de ITIC Funcional eram lecionadas pela 

mesma professora o que  possibilitou iniciar leituras e produção de texto numa disciplina 

e dar continuidade  na outra, através de gravação e correção em tempo real de 

deficiências na leitura. Controle de postura, colocação de voz, articulação de palavras, 

ritmo, entoação foram sendo alvo de melhoramento por parte dos próprios alunos. Após 

a aquisição das competências no uso dos softwares de gravação, a PB (professora 

bibliotecária) criou a conta de Soundcloud onde alojou os trabalhos gravados em mp3. 

Dali, foram, posteriormente, obtidos códigos html que uma vez colados no blogue das 

bibliotecas, ou blogues das turmas, possibilitaram aos alunos a apreciação dos seus 

trabalhos. 
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O recurso a Podcasting é prática corrente em muitas salas de aula em diversos pontos do 

mundo. A facilidade que promove, junto dos alunos para a aquisição de conhecimentos e 

divulgação de informação, de forma a usarem e desenvolverem a memória auditiva, vem 

sendo motivo importante para a sua preferência. Num infográfico de Jeff Dunn (2012) é 

exemplificada a importância de se ajudar o aluno a percecionar qual a sua melhor forma 

de estudar, propondo a testagem para saber que tipo de aprendiz é cada pessoa, que 

adaptabilidade ou skill (habilidade) tem para poder assim acomodar o estudo e retirar 

daí melhores resultados de forma confortável. A memória visual para uns, permite-lhes 

captar o essencial de uma matéria através de recursos a leituras e gráficos, imagens e 

cores, enquanto que outros alunos preferem ouvir atentamente as explicações e 

considerações em sala de aula. São complementos de estudo como os resumos, o ato de 

sublinhar e a memorização esquemática com recurso a mindmappings ou mapas 

concetuais.   

Em 2007, o The Guardian apresentava um artigo onde Cole afirmava que o Podcasting 

estava  a transformar a vida escolar, promovendo formas de aprendizagem mais criativas 

e novas formas de comunicação (Cole, 2007).  

 

Desenvolvimento 

Viajando um pouquinho no tempo, as práticas pedagógicas ligadas, sobretudo, às línguas 

estrangeiras, recorriam muito à audição de registos de falantes ingleses ou franceses, 

originários de países anglo-saxónicos ou francófonos, conforme as disciplinas. No 

entanto, a produção de podcastings vai mais além, por permitir que o autor (aluno ou 

docente) possa tirar o melhor partido do produto criado por si, de forma objetiva e 

direcionada para determinada matéria. Assim, o aluno pode gravar as suas  leituras: 

leitura de poesia ou textos narrativos, ensaios de leituras, registo de entrevistas, 

produção de notícias, ou simplesmente ditar/gravar matérias que pode posteriormente 

escutar, facilitando  a aprendizagem conteúdos programáticos.  

Através da plataforma de Elearning europeia – Etwinning -, tive a possibilidade de 

realizar uma formação online, nos laboratórios de Outono (Etwinning Lab events) dirigida 

por Sebastian J Dorok, um professor de Música e de Inglês, alemão, que em 2005 foi 

distinguido pela Apple Computers com a designação de Apple Distinguished Educator. A 

formação teve a duração de apenas duas semanas, com partilha direta entre colegas de 
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diversos países, cerca de 600 professores, em podcasting, no ano de 2009,  permitiu-

me  a aquisição de conhecimentos ao nível do software a  utilizar com os meus alunos e 

com todos os utilizadores da BE (biblioteca escolar), de forma a potenciar a leitura e a 

promover o desenvolvimento de capacidades neste domínio.  

Recorrendo ao software gratuito Audacity e Lame, após a sua instalação em diversos 

computadores da BE, fui lançando o desafio a colegas e alunos. Audacity tem a seu favor 

o facto de ser extremamente intuitivo, permite ao aluno, após duas utilizações guiadas 

pelo professor bibliotecário, ser ele próprio o construtor das suas gravações audio. O 

Lame permite a conversão em formato mp3, para poder ser escutado em aplicativos 

usados quotidianamente pelos jovens, como o Ipod, mp3, mp4 e telemóveis. 

O recurso a Soundcloud, uma plataforma áudio que permite aos criadores de trabalhos 

áudio de ali armazenarem, promoverem e partilharem os seus originais, após a criação 

da conta, obtendo o código html para a publicação no blogue. Desta forma a divulgação 

de leituras é feita de maneira a que os pais e educadores, bem como os colegas da turma 

e a comunidade educativa em geral possam ter acesso aos trabalhos dos alunos. 

A partir de 2009, o projeto de gravação de leitura e publicação online, levado a cabo nas 

aulas de ITIC Funcional (conforme artigo 21º da Lei 3 de 2008, que salvaguarda 

adaptações para alunos com Currículo Específico Individual), numa turma de sete alunos, 

mas também em articulação com docentes de Português e de Língua Estrangeira - 

Inglês,  tem vindo a proporcionar melhoria de resultados a diversos níveis relacionados 

com o domínio da leitura. 

Usar o recurso de gravação na BE é facilitado pelo facto de que permite o treino de 

leituras individuais (leitura expressiva de textos, compreensão leitora, velocidade de 

leitura.) Possibilita os alunos serem modelos uns dos outros. Permite repetir, 

transformar, melhorar num curto espaço de tempo real (entre 5 a dez minutos para cada 

3 alunos). Tal não é possível em situação de sala de aula, devido ao elevado número de 

alunos. A sala de aula em contexto tradicional não reúne condições físicas, em termos de 

atenção/concentração, ruídos e feedback, análise dos produtos finais com a qualidade 

desejada. O docente não pode atender a todos os alunos e ouvi-los numa aula de 90 

minutos da mesma forma que fazemos com o podcasting, e isso não permite ao aluno 
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uma apropriação mais concreta da sua prestação, e uma  autoavaliação significativa para 

a sua aprendizagem efetiva. 

Para os alunos com CEI, estes recursos permitiram a melhoria de dicção, entoação, 

colocação de voz, correção e sobretudo, uma crescente autoestima, autonomia  e 

segurança.  

No caso de alunos de 3º ciclo, a experiência resultou de forma muito positiva, havendo 

gravações de leituras de poemas e biografias de autores portugueses. Neste trabalho, os 

alunos de 9º ano pesquisaram previamente um autor, a sua vida e obra, resumiram e 

transformaram o discurso, tornando-se eles próprios o escritor, narrando na 1ª pessoa. 

Revelaram não só responsabilidade na correção das suas leituras bem como muita 

sensibilidade, em alguns casos, na escolha das poesias a ler. Num caso específico de 8º 

ano, os alunos liam de forma monocórdica um poema e, após lançado o desafio de que o 

poderiam ler com música rap, desde que criada pelos próprios, resultou numa leitura e 

apresentação muito gratificantes e de boa qualidade. Os alunos leram e releram o texto 

sem se darem conta deste facto, tornando a aprendizagem e melhorias num ato lúdico e 

simples. 

A opção pela realização de questionários permitiu obter evidências mais concretas 

acerca da perceção dos alunos, no que concerne a sua capacidade de aprender a 

controlar software, na sua capacidade crítica, ao escutar um texto lido por si mesmo e 

facto de ser notório o crescente à-vontade e autonomia para melhorar com motivação.   

 

Conclusão 

Atualmente, o projeto abrange turmas dos 3 ciclos do agrupamento e é usado como 

motivação para a leitura no 1º período. Nos 2º e 3º período, a PB (professora 

bibliotecária) articula com os docentes de diferentes departamentos, para apresentação 

final de trabalhos, após pesquisas de biografias ou textos, leituras ou construções de 

textos pelos próprios alunos. A grande parte dos trabalhos são realizados no âmbito do 

português, ainda que entendamos que seria muito benéfico alargar às línguas 

estrangeiras de forma mais alargada.  

 

 

 



II Encontro Nacional TIC e Educação para Alunos do Ensino básico e Secundário 

 
42 

REFERÊNCIAS 

 

COLE, George, in The Guardian, Why every school should be podcasting, [em linha], 

Reino Unido, The Guardian,  Tuesday 18 September 2007, [Consultado em  2013], 

disponível em: http://www.guardian.co.uk/education/2007/sep/18/link.link16 

  

GARNER, Anne, Ambassadors with podcasting knowledge,  British Council, [em linha], 

Reino Unido, [Consultado em: fevereiro 2013], disponível em:  

http://www.britishcouncil.org/etwinning-ambassadors-podcasting.htm 

 

BALANSKAT, Anja, Special Insight Reports -  eMature schools in Europe: more efforts 

needed, [em linha], 2011 European Schoolnet,  01  Agosto de 2008, data de 

actualização 18 de setembro de 2008, [consultado em dezembro 2012], 

disponível em:  

http://insight.eun.org/ww/en/pub/insight/misc/specialreports/emature_schools.

htm,  

 

DUNN, Jeff, Pop Quiz! What Type Of Learner, Are You?, Edudemic, onlinecollege.org, 

[em linha], 07-07-2012, [consultado em 20 de dezembro de 2012], disponível em: 

http://edudemic.com/2012/07/types-of-learning/  

 

 

 

Artigo realizado com base em aulas dadas por professora bibliotecária, em articulação com 

professores de disciplinas de Línguas – Português, Espanhol, Inglês, nas bibliotecas do 

agrupamento de Escolas Fragata do Tejo – Moita. 
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