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Resumo 
Nesta comunicação apresenta-se uma intervenção pedagógica centrada na realização de 
trabalhos investigativos na área das Ciências Naturais, em que são utilizadas as funcionalidades 
do blogue em processos reais de aprendizagem. 
Assumida a aprendizagem significativa com um caráter dinâmico, em que os alunos devem 
aprofundar e ampliar os significados adquiridos mediante participações em atividades de 
aprendizagem, pretendeu-se com este projeto que eles desenvolvessem competências de 
pesquisa e seleção de informação, de produção de texto escrito, de reflexão e debate de ideias 
com a utilização de vários serviços e ferramentas das Tecnologias de Comunicação e Informação. 
O Blog Ring que integra os blogues criados por grupos de trabalho, de alunos do oitavo ano de 
escolaridade, sustentou um ambiente virtual de aprendizagem em rede, em que os estudantes 
apresentaram os conhecimentos adquiridos – incluindo as suas suposições e seus saberes 
prévios – a um escrutínio crítico por parte da professora da disciplina e dos seus colegas de 
turma.  
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INTRODUÇÃO 

As atuais teorias cognitivas de aprendizagem adaptadas à aplicação das novas 

tecnologias apontam para a formação de alunos ativos e envolvidos na construção de 

conhecimento e na resolução de problemas. Neste trabalho, com o objetivo de sustentar 

e fundamentar uma intervenção pedagógica realizada no âmbito da disciplina de 

Ciências Naturais no 3º ciclo do Ensino Básico, apresentam-se inicialmente alguns 

pressupostos que justificam, no âmbito das tecnologias da informação e comunicação 

(TIC), a inserção e utilização do blogue em dinâmicas pedagógicas de cunho 

construtivista e na criação de comunidades virtuais de aprendizagem. Descreve-se 

depois a intervenção realizada, em que os blogues, criados por alunos do 8º ano de 

escolaridade, constituem uma ferramenta online promotora de aprendizagem 

significativa em ambiente colaborativo, em que se desenvolvem as competências da 

literacia científica previstas no currículo nacional. 
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1. CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO  
1.1 Enquadramento teórico da intervenção  
Na integração didática dos blogues, consideram-se aspetos positivos da sua utilização o 

facto de: i) facilitarem o trabalho colaborativo; ii) promoverem ambientes de 

aprendizagem colaborativa; iii) permitirem a partilha de experiências, conhecimentos e 

conteúdos; iv) de propiciarem a discussão e a troca de informações; v) facilitarem a 

interação, a integração e o relacionamento interpessoal; vi) estimularem o respeito e a 

responsabilidade entre pares; vii) se constituírem como um recurso aberto e acessível a 

todos; viii) serem uma ferramenta de comunicação de fácil utilização (Gaspar & Santos, 

2012). 

A dinâmica pedagógica associada à utilização do blogue centra-se na aprendizagem 

colaborativa que se desenvolve “no âmbito da comunidade que vincula as relações: os 

seus membros sentem que ensinam uns aos outros e aprendem uns com os outros” 

(Gaspar, 2007: 6). Nesta perspetiva aprender implica a construção de uma rede social, na 

qual os diversos intervenientes interagem, criando laços e estabelecendo relações sociais 

e interpessoais, em que se aprende “pela troca de ideias e informações, pela discussão, 

pela crítica recíproca, pelo reforço emocional mútuo – enfim, pela colaboração e pelo 

diálogo” (idem: 9). 

 

1.2 Apresentação do projeto 
1.2.1 Objetivos gerais  

Pretendeu-se criar um ambiente online de aprendizagem colaborativa em que fossem 

desenvolvidas, no domínio da literacia científica, aprendizagens significativas de:  

i) conhecimento: realização de pesquisa bibliográfica; execução de atividades práticas; 
avaliação dos resultados obtidos; planificação de percursos significativos; elaboração 
e interpretação de documentos e representações gráficas; 

ii) raciocínio: relacionamento de evidências e explicações; confronto de diferentes 
perspetivas de interpretação; construção e/ou análise de situações alternativas que 
exijam a proposta e a utilização de estratégias cognitivas diversificadas; 

iii) comunicação com utilização das TIC: exposição de ideias, defendendo-as e 
argumentando; análise e síntese de informação; produção de textos escritos; 

iv) atitude: curiosidade; perseverança e seriedade no trabalho; questionamento dos 
resultados obtidos, reflexão crítica, aceitação do erro e da incerteza. 
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1.2.2 Participantes e metodologia genérica 
No ano letivo 2012-2013, vinte alunos da turma B do 8º ano, da Escola Secundária, da 

Lousã, orientados pela professora da disciplina de Ciências Naturais, estão a desenvolver 

em trabalho de grupo, atividades de investigação integrando uma componente 

prática/experimental que inclui a criação e dinamização de blogues, para construção, 

divulgação e partilha de conhecimentos. O objeto de estudo refere-se à influência dos 

fatores abióticos: temperatura, luz, água e solo na germinação da Pisum sativum L., 

sendo cada um dos grupos responsável pelo estudo de uma destas variáveis. Com o 

objetivo de operacionalizar a partilha em rede de todas as atividades desenvolvidas foi 

criado um Blog Ring no servidor http://www.squidoo.com/blogring, em que estão 

registados os blogues de cada um dos grupos de trabalho (Figura 1). 

 

Figura 1- Blogues dos Grupos de trabalho da turma do 8º B 

 

Na avaliação serão analisadas a aquisição de conhecimentos e a reação dos alunos ao(s) 

blogue(s), inquirindo a sua opinião sobre a forma como aprenderam os conteúdos e 

como produziram conhecimento efetivo. Serão consideradas também a participação e a 

atitude na construção do blogue, a qualidade do seu conteúdo e a participação em 

discussões.   

http://www.squidoo.com/blogring
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1.2.3 Resultados previstos 
Barbosa e Granado (2004) consideram que os blogues na educação estimulam os alunos 

a trabalhar e aprender de forma colaborativa, envolvendo-os com outros intervenientes, 

nomeadamente os seus pares e professores. Na construção e manutenção do seu 

blogue, os alunos terão de pesquisar sites, analisar o seu conteúdo e averiguar da 

pertinência, veracidade e credibilidade da informação que irão recolher. Se por um lado 

ao publicarem num espaço acessível para todos, se tornam atores na comunicação 

global e aumentam a sua responsabilidade sobre aquilo que querem comunicar, por 

outro, a partilha de informação, facilitada através do Blog Ring, constitui uma porta 

aberta para a troca de experiências com os outros elementos da comunidade de 

aprendizagem. Em torno do tema de investigação, irão multiplicar-se os dados recolhidos 

já que é possibilitada a intervenção e o diálogo com todos os intervenientes (Clothier, 

2005). Deste modo, como referem Efimova e Fiedler (2004) a aprendizagem acontecerá 

a partir de múltiplas perspetivas, graças à leitura regular dos vários contributos dos 

vários grupos de investigação, permitindo ainda uma reflexão sobre a própria 

aprendizagem. 

Pretende-se com a intervenção pedagógica apresentada facilitar a interação necessária 

para construção do conhecimento partilhado e viabilizar a construção de um material 

coletivo que, resultará num produto conjunto com elevado conteúdo para uma 

aprendizagem significativa.  

 

REFERÊNCIAS  

Ausubel, D. P.; Novak, J. D.; Hanesian, H. (1978) Educational psychology: a cognitive view. 

2. ed. New York: Holt, Rinehart &Winston, 1978. Reprinted. New York:Warbel & 

Peck, 1986. 

Barbosa, E. & Granado, A. (2004). Weblogs, Diário de Bordo. Porto: Porto Editora. 

Clothier, P. (2005). Aprendiendo a expresarse com weblogs. Retirado de 

http://www.rafaelrobles.com/misescritos/expresarseconweblogs.htm, a 2 de 

janeiro de 2013. 

Efimova, L., & Fiedler, S. (2004). Learning webs: learning in weblog networks. Web-based 

communities, 24-26 de maio 2004. Retirado de 

http://www.rafaelrobles.com/misescritos/expresarseconweblogs.htm


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

 
47 

https://doc.novay.nl/dsweb/Get/Document-35344/LearningWebs.pdf, a 5 de 

janeiro de 2013. 

Gaspar, M. I. (2007). Aprendizagem colaborativa online. Jornadas Online sobre 

Comunidades Virtuais de Aprendizagem, 8-17 de fevereiro de 2007. Retirado de 

http://www.aprende.com.pt/fotos/editor2/gaspar.pdf, a 12 de fevereiro de 2013. 

Gaspar, M. I. & Santos, M. G. (2012). O blogue como ferramenta auxiliar na 

aprendizagem colaboratica. II Congresso Internacional TIC e Educação, Jornada, 

30 de novembro a 3 de dezembro de 2012. Retirado de 

http://ticeduca.ie.ul.pt/atas/pdf/105.pdf, a 12 de fevereiro de 2013. 

https://doc.novay.nl/dsweb/Get/Document-35344/LearningWebs.pdf
http://www.aprende.com.pt/fotos/editor2/gaspar.pdf
http://ticeduca.ie.ul.pt/atas/pdf/105.pdf

