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Resumo 
O presente artigo relata uma experiência pedagógica, ainda em curso, levada a cabo pelos alunos 
de uma turma do 5º ano de escolaridade e uma professora de Inglês, baseada no conceito de 
podcasting e tendo como suporte um ambiente virtual de aprendizagem, a rede social para a 
educação Edmodo.  
O projeto foi elaborado de acordo com os pressupostos do modelo Constructivist Learning 
Environments de Jonassen (1999) e visa promover o aperfeiçoamento da língua inglesa no ensino 
básico. A utilização segura da Internet e as regras de convivência em ambientes virtuais de 
aprendizagem foram também preocupações nesta experiência pedagógica através de um 
trabalho de articulação curricular interdisciplinar (Formação Cívica). 
Com base na identificação de problemas ao nível das capacidades de ouvir, falar, ler e escrever 
os alunos utilizaram, numa primeira fase, podcasts já existentes e, posteriormente, produziram 
os seus próprios. 
A plataforma Edmodo permitiu a partilha destes recursos e dos instrumentos de recolha de 
dados que estão na base da avaliação deste percurso de ensino e aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Podcasting, ambientes virtuais de aprendizagem, língua inglesa, Edmodo. 

 
 

1. INTRODUÇÃO  

A herança digital e a convicção de que “a tecnologia tem um elevado envolvimento, pela 

novidade que oferece e pelo desafio que pode lançar aos alunos” (Carvalho & Aguiar, 

p.11) surgem como factos educativos incontestáveis dos nossos tempos. 

O modelo Constructivist Learning Environments (CLE) de Jonassen (1999) sustenta estes 

pressupostos na medida em que propõe a promoção de estratégias ativas, por parte do 

professor, com especial enfoque nas experiências de aprendizagem que facilitam a 

construção do conhecimento através da reflexão e da colaboração dos alunos. 

 

Assim, utilizar as tecnologias de informação e comunicação (TIC) na sala de aula surge 

como uma apropriação do conhecimento informal para a melhoria do ensino e da 
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aprendizagem e, no caso em estudo, para a aquisição de capacidades comunicativas em 

inglês como língua estrangeira (LE), no ensino básico. 

Neste contexto, levamos a cabo uma experiência pedagógica com recurso a podcasts de 

modo a desenvolver nos alunos, que iniciam o 5º ano de escolaridade, as capacidades 

básicas (ouvir, falar, ler e escrever) naquela LE e utilizamos um ambiente virtual de 

aprendizagem (a rede social para a educação Edmodo) no qual foram colocados os 

podcasts e as atividades realizadas pelos discentes. 

Numa perspetiva de articulação interdisciplinar, a disciplina de Formação Cívica 

contribuiu para a consciencialização dos alunos na utilização eficaz de ambientes virtuais, 

regras de netiquette e da importância do trabalho cooperativo. 

 

2. A EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

A experiência pedagógica que apresentamos contextualiza-se no modelo CLE (Jonassen, 

1999) no qual os alunos são encorajados a envolver-se com o processo de aprendizagem 

através da exploração, da articulação e da reflexão; os professores fornecem o devido 

apoio instrucional. 

 

2.1. Objetivos  

- Desenvolver o interesse dos jovens pela língua inglesa, como LE, através de 

aprendizagens ativas e com recurso às TIC. 

- Desenvolver as capacidades de ouvir, falar, ler e escrever dos alunos na LE. 

- Promover a interatividade através de um ambiente virtual de aprendizagem. 

 

2.2. Participantes 

- Treze alunos de uma turma do 5º ano de escolaridade da Escola Básica nº 2 de S. 

Silvestre. 

- Duas professoras da turma (Inglês e Formação Cívica). 

2.3. Podcasting 

Optamos pela utilização de podcasts do tipo expositivo/informativo, de curta duração (≤ 

5’), de acordo com a taxonomia de Carvalho & Aguiar (2010) produzidos, numa primeira 

fase, por nativos (materiais autênticos) e, posteriormente, pela professora e pelos 

próprios alunos. 
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A experiência decorreu nos 45minutos semanais do apoio ao estudo de Inglês durante o 

2º e o 3º períodos do presente ano letivo. Após a audição dos podcasts, os alunos 

realizaram diversas tarefas discutidas no grupo turma e avaliadas pela professora.  

Nem todas as aulas foram dedicadas à utilização de podcasts pela necessidade de utilizar 

outras estratégias. 

2.4. A rede social para a educação Edmodo 

A plataforma Edmodo, uma rede fechada na qual foi criada o grupo “English” 

(constituído pela professora de Inglês e pelos alunos da turma), foi utilizada como meio 

de partilha dos podcasts e das atividades desenvolvidas. 

As características e funcionalidades do ambiente virtual determinaram a sua escolha: 

possibilidade de calendarização/envio de tarefas a realizar pelos alunos; introdução de 

videoclips e de outros media como suporte à aprendizagem; mensagens; possibilidade 

de reflexão crítica sobre a utilização das redes sociais. 

O acesso online aos ficheiros audio realizou-se na aula atendendo à faixa etária dos 

alunos (média 10 anos) e ao facto de 33% não possuírem ligação à Internet em casa. 

 

3. FASES DA EXPERIÊNCIA / ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM UTILIZAÇÃO DAS TIC 

Primeira Fase: Sensibilização dos alunos para a utilização segura da Internet; regras de 

netiquette (Formação Cívica); reflexão sobre os objetivos da experiência pedagógica; 

utilização da rede social para a educação (Inglês); noções básicas de processamento de 

texto. 

Segunda Fase: Utilização de podcasts, já existentes, de curta duração (situações reais de 

comunicação); produção de podcasts pela professora de Inglês; aplicação de 

instrumentos de recolha de dados (brainstorming; exercícios de completamento de 

frases; produção escrita); produção de podcasts individuais por parte dos alunos 

(gravação em casa ou na aula). 

Terceira Fase: Todos os podcasts utilizados (material autêntico, gravados pela professora 

ou pelos alunos), os instrumentos de recolha de dados e tópicos/posts comentados pela 

professora de Inglês e/ou pelos alunos foram colocados no grupo English criado na 

plataforma Edmodo.  

 



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

 
70 

4. AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

São objeto de avaliação: 

- as atitudes dos alunos; 

- o conhecimento que adquiriram ao nível das capacidades do inglês como LE; 

- o grau de satisfação dos alunos; 

- a utilização das TIC. 
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