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NOTA DE ABERTURA 
 

 

APRENDER PARA INOVAR, INOVAR PARA APRENDER 

 

O II Encontro ticEDUCA Júnior reúne uma vez mais jovens e adultos em atividades de 

partilha, análise e reflexão sobre as suas experiências escolares com utilização das 

tecnologias digitais. Num momento em que as orientações curriculares e organizativas 

oficiais do sistema educativo reclamam um passado sem tecnologias valorizando o 

primado da memória e retrocedendo mais de quarenta anos com a instituição de 

exames nacionais a nível do ensino elementar, compete sublinhar a necessidade de 

reforçar o combate por uma escola progressista, aberta ao mundo social e em que a 

inovação se constitua numa prioridade. 

Os jovens que agora participam no II ticEDUCA Júnior estarão no pleno da sua 

atividade profissional dentro de dez, quinze ou vinte anos, fazendo face a problemas 

que não conhecemos nem somos capazes de imaginar, enfrentando desafios que é 

impossível antecipar. Por isso mesmo, é urgente assumir como fundamental, no ensino 

básico e secundário, prepará-los para lidar com novas situações problemáticas, para 

serem capazes de interrogar a realidade, de inovar e de aprender. Essa é a essência da 

educação que a escola lhe dará. 

É portanto essencial criar oportunidades para que os jovens tomem consciência das 

suas experiências, compreendam a importância da sua educação e valorizem o 

conhecimento e o desenvolvimento cultural. Os encontros ticEDUCA Júnior visam 

exatamente esse tipo de objetivo ao colocar em diálogo os jovens, com o 

acompanhamento e enquadramento dos seus professores, de modo a fomentar o seu 

gosto pela ideia de projeto, desenvolver o seu espírito crítico e a sua iniciativa e 

contribuir para o seu crescimento como cidadãos. 

Sob o signo da inovação, o II Encontro ticEDUCA Júnior traz em 2013 ao Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa muitos jovens alunos do ensino básico e 
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secundário para troca de experiências e reflexão sobre os seus projetos, mostrando 

assim a vitalidade e a esperança num futuro melhor. 

 

João Filipe Matos 

Coordenador da Área Currículo Didática e  Formação de Professores 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 
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AMBIENTES EMERGENTES 
 

PROMOVENDO O RACIOCÍNIO MATEMÁTICO ATRAVÉS DA ROBÓTICA 

EDUCATIVA: UM EXEMPLO NO 4.º ANO DE ESCOLARIDADE 

 
Bruna Carmo 

Escola Superior de Educação e Comunicação, Universidade do Algarve 
b.santos.carmo@gmail.com 

 
 

Resumo 
Neste estudo testemunha-se uma prática de trabalho de grupo, onde os alunos recorrem à 
comunicação para expressar raciocínios e ideias matemáticas, através da resolução de tarefas 
de programação. Na base desta investigação está um trabalho orientado para a mudança 
pedagógica na implementação de práticas interdisciplinares e de ambientes de aprendizagem 
diversificados e motivadores. Neste enquadramento, procede-se à análise dos percursos de 
desenvolvimento dos alunos, nomeadamente no que diz respeito a visualizar e descrever 
posições, direções e movimentos e na aquisição de conhecimentos de estudo do meio, 
sobretudo a posição relativa de algumas serras de Portugal Continental. 
  
Palavras-chave: raciocínio matemático, raciocínio abdutivo, raciocínio indutivo, robótica 
educativa, programação, interdisciplinaridade 
 

 

O RACIOCÍNIO MATEMÁTICO NO CURRÍCULO DE MATEMÁTICA 

O pensamento matemático manifesta um padrão similar aos três tipos de raciocínio - 

abdução, indução e dedução - que se baseiam na ideia de uma hipótese: a abdução 

inventa ou propõe hipóteses, a dedução explica-as e a indução testa-as. É neste 

sentido que o atual Programa de Matemática do Ensino Básico (ME, 2007) considera o 

raciocínio matemático como uma das capacidades fundamentais a desenvolver nos 

alunos. 

Segundo o National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 1994), os alunos 

devem ter um papel relevante na sua própria aprendizagem, para que possam chegar 

a conclusões e justificar as suas afirmações sem necessitar da validação do professor, 

explicando os raciocínios que seguiram para chegar a determinada conclusão ou para 

justificar o seu modo de abordar determinado problema. Neste âmbito, o 

desenvolvimento do raciocínio matemático é também fundamental para que os alunos 
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percebam e acreditem que a matemática faz sentido, encarando-a como uma 

disciplina lógica e coerente (ME, 2007). 

Partindo do pressuposto de que o raciocínio pode ser entendido como uma atividade 

partilhada (Yackel & Hanna, 2003), onde o aprendiz participa ao mesmo tempo que 

interage com os outros para resolver problemas matemáticos, ou considerado como a 

natureza da atividade matemática (Lannin, Ellis & Elliot, 2011), sendo fundamental 

para o desenvolvimento de um entendimento mais profundo desta área, é importante 

referir que o ensino da matemática não deve ser entendido como uma mera ação de 

contar e calcular, uma ideia que pressupõe que as crianças não possuem a capacidade 

de produzir raciocínios matemáticos não elementares (Canavarro & Pinto, 2012). 

 

DESIGN DE INVESTIGAÇÃO 

A recolha de dados aqui analisada decorreu numa sala de aula do ensino regular, numa 

turma do 4.º ano de escolaridade da Escola Básica do Bom João - Faro. A pesquisa 

contou com 23 alunos, com idades compreendidas entre os 9-10 anos. Para além do 

registo em áudio e vídeo, foi utilizada a observação e participação na sala de aula, o 

que possibilitou um contacto mais estreito e pessoal com o fenómeno observado. 

Partindo da ideia de que o raciocínio matemático deve ser desenvolvido ao mesmo 

tempo que se desenvolvem os outros temas do programa, optou-se por tarefas de 

posição e localização, advindas da necessidade de os alunos serem capazes de «agir, 

prever, ver e explicar o que se passa no espaço que percepcionam, desenvolvendo, 

progressivamente, a capacidade de raciocinarem com base em representações 

mentais» (ME, 2007:20). Para tal, recorreu-se à resolução de problemas como 

facilitadora de múltiplas potencialidades quando associada a outros aspetos das 

capacidades transversais: «(…) proporciona o recurso a diferentes representações e 

incentiva a comunicação; fomenta o raciocínio e a justificação; (…)» (Boavida et al., 

2008:14). 

No que diz respeito ao trabalho com robôs (em grupos de cinco elementos), os alunos 

receberam uma ficha com cinco problemas, que tinha como objetivo programarem-no, 

utilizando o computador, fazendo-o deslocar sobre um mapa de Portugal Continental 

(sobre uma malha quadriculada), onde estavam representadas algumas serras. A 
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opção por uma prática interdisciplinar adveio da necessidade de os alunos 

conhecerem alguns pontos mais altos do país e identificá-los num mapa hipsométrico. 

 

RESULTADOS DOS ALUNOS E APRENDIZAGEM 

As experiências realizadas pelos alunos demonstraram que o trabalho de grupo lhes 

permitiu comunicar - tanto raciocínios, como ideias matemáticas – e desenvolver a 

autoconfiança, a criatividade, rotinas de trabalho e persistência. Para resolver as 

tarefas, o raciocínio iniciou-se com a dúvida, tendo-se estabelecido a inquirição, 

problematizando-a. Ao raciocinarem desta forma, fundamentalmente abdutiva, os 

alunos encararam a programação como um problema, uma situação não rotineira que 

tentaram compreender. Esta atividade de procura de soluções levou-os a selecionar 

hipóteses que tentaram explicar, não se limitando apenas a procurar respostas 

específicas; as tentativas de resolução das tarefas passaram, essencialmente, pelo 

estabelecimento de uma compreensão, pois, o facto de, no início de cada problema, os 

alunos não conhecerem ou não compreenderem a programação correta, não foi 

motivo para que esta não pudesse ser conhecida e compreendida. Contudo, foi 

durante o processo de teste das hipóteses que se iniciou o raciocínio indutivo, um 

raciocínio heurístico que se desenvolve do particular para o geral, onde os alunos 

formularam, várias vezes, leis gerais válidas. 

Para programar, os alunos basearam-se numa lógica de descobrimento: nuns casos, 

numa lógica pela qual se gerou uma nova hipótese; noutros casos, numa lógica que 

consistiu em valorizar, selecionar ou dar preferência a uma hipótese em comparação 

com outras hipóteses possíveis. Os caminhos que foram escolhidos pelos alunos, que 

levavam os robôs a visitar as serras de Portugal, obedeceram às regras dos problemas 

(por exemplo: «Partindo da serra de Grândola: ajuda o robô Infante a passear pela 

serra de Sintra. Atenção! Não percas tempo a passar pela serra da Arrábida, o Infante 

já a conhece. Escolhe outro caminho.»), mas também a critérios que os próprios 

definiam e justificavam como sendo, por exemplo, caminhos mais curtos, caminhos 

que passassem pelo litoral, pela fronteira entre Portugal e Espanha, pelo oceano 

Atlântico, etc. 
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Figura 1 – À esquerda, o mapa de Portugal; no centro, a grelha quadriculada sobre o mapa; e, à 

direita, o robô junto à serra de Monchique. 

 

 

Figura 2 – Interface de programação por blocos. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Deste estudo sobre a promoção do raciocínio matemático através da programação de 

robôs, os alunos realçaram alguns aspetos que foram emergindo ao longo das suas 

investigações: o desenvolvimento da capacidade de orientação e localização no espaço 

e a aquisição de conhecimentos na área do estudo do meio. Os alunos afirmaram que 

o trabalho de grupo permitiu estabelecer diálogos entre os elementos dos próprios 
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grupos, levando a uma compreensão mútua, e, portanto, a uma atitude de 

cooperação, onde os colegas mais desenvolvidos ajudaram os outros a superar as suas 

dificuldades. Os alunos assumiram ainda que as suas maiores dificuldades foram deixar 

de utilizar o seu próprio corpo como ponto de referência, passando a orientar-se 

segundo o ponto de vista do autómato, e que apesar de, no início, não terem 

conseguido programar corretamente, devido à forte dependência do seu ponto de 

vista (observador), esta foi-se descentrando. 

O erro de programação também foi um dos aspetos positivos mencionados pelos 

alunos. Estes afirmaram que o erro os levou a refletir sobre os seus procedimentos e, 

portanto, a perceber a sua origem. Assim, programar um robô e vê-lo a movimentar-se 

mostrou ser suficientemente motivador para que os alunos tentassem ultrapassar as 

suas dificuldades, envolvendo-se numa maior reflexão para solucionar os problemas. 

Por fim, os alunos mostraram-se conscientes de que passaram a conhecer a posição 

relativa no mapa (sul, centro e norte) de algumas elevações do país e afirmaram que, 

ao longo da realização das tarefas, utilizaram sempre os nomes das serras, assumindo, 

ainda, que foi uma forma lúdica de aprender conteúdos da área do estudo do meio.  
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WE ACT – ACTIVISMO MULTIMÉDIA 

Nuno Albano 

Alésia Soares; Bianca Marques; Cristiana Alexandre; José Diogo Almeida  
Escola Secundária Marquês de Pombal 

albano@moredata.pt 

Resumo 

O Curso Profissional de Multimédia da Escola Secundária Marquês de Pombal está estruturado 
de forma a promover o trabalho por projeto, nomeadamente através de parcerias com 
entidades externas, desde universidades a entidades que necessitem de produtos audiovisuais 
realizados pelos seus alunos. Neste contexto, o projeto WeAct, enquadrado pela Universidade 
de Lisboa e com uma metodologia de investigação-ação, tem-se revelado como um catalisador 
de participação cívica, ao promover o debate entre alunos, a identificação de problemáticas, a 
busca de soluções, o contacto com Organizações Não Governamentais e a produção de 
materiais multimédia orientados para uma implementação real visando a resolução ativa das 
questões detetadas. 

Palavras-chave: Ativismo, multimédia, trabalho de projeto, ensino.  

ACTIVISMO MULTIMÉDIA 

Introdução e contextualização 

A Escola Secundária Marquês de Pombal (ESMP) é um estabelecimento de ensino 

público desde 1884, com uma excecional área de implementação e um historial 

firmado no campo dos cursos técnico-profissionais. Na sua oferta educativa inclui-se o 

Curso Profissional de Técnico de Multimédia (PMUL), orientado para o ensino baseado 

em “projectos que metodologicamente se aproximem da realidade existente no 

mercado de trabalho” (Programa da Disciplina de Design, Comunicação e Audiovisuais, 

2006/2007, p.3). 

O currículo é essencialmente prático, procurando-se consistentemente que os 

trabalhos realizados assentem em parcerias com entidades externas, desde 

universidades, que fornecem o enquadramento científico, até organizações de carácter 

social, que utilizam real os materiais multimédia e audiovisuais produzidos, 

recorrendo-se “a metodologias que permitam a aplicação dos conhecimentos 

adquiridos em trabalhos práticos" (Programa da Disciplina de Técnicas de Multimédia, 

2006/2007, p.4). 
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O Projeto WeAct - Objetivos 

Nesta perspetiva, a ESMP aderiu ao projeto “"We Act - Promoting Collective Activism 

on Socio-Scientific Issues”, enquadrado pela Universidade de Lisboa, o qual tem por 

objetivo principal o desenvolvimento, a implementação e o estudo de materiais, 

metodologias e abordagens que apoiem professores e alunos na realização de ações 

informadas e negociadas sobre questões sociocientíficas (QSC).  Pretende-se identificar 

os fatores que influenciam positiva e negativamente o envolvimento neste tipo de 

ações e construir conhecimento sobre os processos de intervenção mais adequados ao 

apetrechamento dos professores com a confiança, a motivação e os conhecimentos 

necessários à estimulação dessas ações informadas. 

Este projeto segue uma metodologia de investigação-ação, adequada a questões de 

ativismo (Stringer, 2007), com promoção de processos de intervenção social em 

diferentes níveis de educação, pelo que sua equipa integra participantes de escolas 

básicas e secundárias, institutos politécnicos, universidades e centros de pesquisa em 

educação e em ciência. 

No contexto do Curso PMUL da ESMP, os processos de trabalho foram adequados ao 

currículo programático, envolvendo as ações desenvolvidas três aspetos distintos: a) 

discussão das questões sociais julgadas pertinentes pelos alunos; b) estimulação da 

participação destes na sua resolução, através da busca de soluções numa perspetiva 

ativa e democrática; e c) produção de materiais audiovisuais em conjugação com 

organizações não-governamentais (ONG) associadas à resolução dos problemas 

debatidos. 

O aspeto de associação dos materiais produzidos a ONGs é um fator inovador, 

diferenciador e fundamental na prossecução deste projeto, pois permite não só o 

enquadramento dos problemas debatidos, como também dar uma utilidade real aos 

materiais produzidos. 

Metodologia, Interdisciplinaridade e Participantes 

O projeto tem uma metodologia de base comum a todos os participantes, embora com 

adaptações específicas, contemplando a sequência genérica do projeto as seguintes 

etapas: Construção de uma base comum de trabalho através de reuniões que 
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permitam estabelecer referenciais teóricos e metodológicos; Planificação dos 

procedimentos de recolha e tratamento de dados; Desenvolvimento de uma 

plataforma interativa on-line de apoio; Planificação e implementação de iniciativas de 

ação coletiva; e Produção de conhecimento e divulgação dos resultados do projeto. 

A recolha de dados assenta principalmente em procedimentos qualitativos (entrevistas 

semiestruturadas, grupos focados, observação, análise de materiais produzidos e de 

interações) sem prejuízo da recolha de dados quantitativos antes e após cada iniciativa 

(questionários). 

No caso concreto dos trabalhos em curso ou já realizados pelos alunos de multimédia 

da ESMP, a metodologia seguida passa pelo debate de temas que julguem relevantes, 

os quais são selecionados livremente segundo a sua sensibilidade, procedendo-se 

então à pesquisa de ONGs envolvidas nessa temática, as quais são posteriormente 

contactadas no sentido de se proceder a um processo de colaboração. 

Todo este processo assenta num forte empenho dos alunos e na sua disponibilidade 

fora do horário letivo, bem como numa forte componente de interdisciplinaridade e de 

colaboração entre alunos de anos letivos diferentes. 

Com efeito, o grupo inicial de participantes na ESMP deveria contemplar apenas um 

docente e uma turma de 10º ano com 15 elementos, mas quando os alunos do 12º ano 

tomaram conhecimento do projeto, voluntariam-se para nele participar, alargando-se 

assim o número de participantes para o dobro, com 30 alunos e dois professores 

coordenadores. 

Apesar da forte componente de ativismo e auto-decisão por parte dos alunos, os 

trabalhos realizados são avaliados pelos docentes, com peso nas classificações das 

diferentes disciplinas envolvidas, não só para permitir a inclusão do projeto na 

planificação dos conteúdos programáticos, como também para proporcionar uma 

motivação adicional. 

Resultados e Parcerias 

Embora o projeto ainda esteja no seu percurso inicial, existem já produtos concluídos, 

para além de outros em curso, cobrindo temáticas desde o combate ao desperdício 
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alimentar, em colaboração com a associação DariAcordar, até à educação de jovens 

carenciados, através da cooperação com o Moinho da Juventude na Cova da Moura, 

passando por ações de apoio ao teatro na Casa Conveniente, num envolvimento social 

adequado à investigação-ação (Punch, 2005, citado em Creswell, 2010). 

Sintomaticamente, o logotipo do projeto foi concebido através de um concurso em 

que todos os participantes puderam votar as propostas executadas pelos alunos de 

multimédia. 

Os suportes de produção assentam, como seria expectável neste tipo de formação, em 

materiais gráficos, nomeadamente, filmes, fotografia, cartazes e folhetos, os quais são 

produzidos a partir das necessidades das ONGs e das sugestões dos alunos, estando a 

conceção e implementação a cargo destes. 

Os trabalhos concluídos foram já avaliados, tendo conseguido resultados muito 

satisfatórios. 

Ressalve-se também que o grupo de alunos envolvidos tem uma larga experiência de 

trabalhos por projeto orientados para a implementação em contexto real dos produtos 

que realizam, bem como de participação em ações de divulgação desses materiais, 

desde eventos de âmbito educativo, como a Futurália 2012 e 2013, o 1º e o 2º 

Encontro Nacional de Rádios e Televisões Escolares ou o TicEduca Júnior 2012, até 

intercâmbios europeus como o Programa Comenius. Deste modo, os alunos estão 

fortemente motivados para a divulgação de resultados e para a construção do seu 

currículo de forma ativa. 

Adicionalmente, o tipo de temáticas abordadas e os processos utilizados têm 

contribuído para dotar estes alunos de mecanismos de raciocínio que melhoram quer 

as suas competências de argumentação científica, quer a sua participação cívica. 
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PROJETOS E PRÁTICAS DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR COM AS TIC 
 

A CRIAÇÃO DE PORTEFÓLIOS COM WEBNODE 

Ferreira, S.M.; Pereira, M. 
Escola Secundária de Vialonga; Escola Secundária D. Dinis 

smrferreira@gmail.com; sopogoogle@hotmail.com 

 
Resumo 

Este trabalho pretende refletir sobre a utilização dos Recursos Educativos Digitais junto dos 
alunos de uma turma do Ensino Básico. O objetivo do trabalho visou a pesquisa, organização e 
adaptação de um Recurso Educativo Digital à disciplina de TIC do 9º ano, com o intuito de 
promover a criação de um portefólio por parte dos alunos. 

Neste artigo, procura-se abordar uma ferramenta que pudesse ser utilizada à disciplina de TIC, 
mas também de um modo transversal e de uma forma continuada a outras disciplinas. A escolha 
recaiu sobre uma ferramenta específica de criação de páginas web, a WebNode, e a sua 
aplicação apresentou como objetivos gerais: saber o que é a Internet e distinguir os vários 
serviços que ela disponibiliza; conhecer e utilizar o Webnode, enquanto ferramenta informática 
destinada à construção de páginas Web. Pretende-se deste modo que o aluno adquira como 
competência chave, a aplicação das TIC em contextos diversificados através de softwares 
educativos específicos. 

Palavras-chave: WebNode, RED, portefólio, aprendizagem colaborativa, transversalidade 

 

PORTEFÓLIO 

Um portefólio, segundo o dicionário da Priberan, é um conjunto de documentos 

(fotografias, trabalhos de pesquisa, textos escritos, desenhos, …), reunidos num dossier 

ou CD, acompanhados de uma reflexão do aluno e organizados tendo em conta os 

objetivos que se pretende atingir/desenvolver. O portefólio reflete o conjunto de 

aprendizagens que o aluno adquire ao longo do processo formativo. A elaboração do 

portefólio tem como objetivos: organizar e planear; recolher elementos; desenvolver e 

concretizar os conteúdos; refletir sobre os conteúdos; apresentar ao professor. 

 

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS 

Antes de mais, comecemos por entender o que são os Recursos Educativos Digitais 

(RED). Uma definição que se apresenta como adequada é a apresentada por Carneiro et. 

al. (2010), que define RED como produtos em suporte digital destinados aos contextos 

de aprendizagem e serviços de suporte e apoio à sua utilização. 

mailto:smrferreira@gmail.com
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Conforme referido por Campos (2009), os RED apresentam como principais 

características a facilidade de manipulação e manuseamento bem como a capacidade de 

serem facilmente transportáveis e a sua constante mutação. 

Em resumo, os RED devem ter uma finalidade muito própria, contribuindo de algum 

modo para o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. 

 

SOFTWARE EDUCATIVO 

Uma área em rápido crescimento é a dos softwares educativos. Após o aparecimento e 

evolução dos computadores, as aplicações foram-se adequando às diversas áreas do 

saber e, como não poderia deixar de ser, a educação foi uma das áreas mais 

beneficiadas, pois agilizou o seu modo de funcionamento, permitindo aos pesquisadores 

que trocassem informações com maior rapidez. 

Segundo Chaves (2000), a avaliação de um software educativo deve corresponder a uma 

análise criteriosa, considerando, por um lado, os requisitos associados aos mesmos, e, 

por outro, as variáveis relacionadas com produto analisado, procurando desta forma 

selecionar o que é mais adequado às necessidades do contratante. 

De modo a simplificar o método de avaliação de um software, torna-se fundamental 

aplicar métodos, técnicas e ferramentas que conduzam esse processo de avaliação. A 

evolução de um método que atenda essa avaliação permitirá organizar e uniformizar as 

etapas a ser seguidas. Para Chaves (2002), a construção de uma metodologia para 

avaliação de software tem ainda como propósito fornecer uma visão de todas as 

características do objeto avaliado permitindo verificar a conformidade com os requisitos 

inerentes ao software o que proporcionará maior rapidez e qualidade nos resultados a 

serem obtidos. 

 

WEBNODE 

Segundo Raposo (2012), “o Webnode é uma ferramenta inovadora que permite ao 

utilizador a criação, edição e gestão de projetos em páginas Web. É uma ferramenta de 

utilização bastante simples, cuja navegação é na sua maioria intuitiva. Fornece uma série 

de ferramentas poderosas baseadas em tecnologias Web 2.0, tais como edição de 



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

 
20 

páginas, criação de blogue e catálogos de produtos. O Webnode é totalmente gratuito e 

de fácil manipulação, pois não é necessário possuir conhecimentos de programação.”. 

 

IMPLEMENTAÇÃO DO RED 

A aplicação desta ferramenta inseriu-se no paradigma interpretativo de investigação, 

tentando entender as formas de pensar, as atitudes e percepções dos alunos no 

processo de ensino e aprendizagem (Coutinho, 2006). 

A implementação deste RED à referida disciplina visou a criação de um portefólio por 

parte dos alunos com recurso à ferramenta WebNode. De modo a cumprir o objetivo 

proposto, os alunos começaram por se registar na plataforma e entender os conceitos 

inerentes ao seu modo de utilização. 

Seguidamente, e cumprindo os objetivos definidos para a realização do portefólio, os 

alunos organizaram e planearam a estrutura do site. À medida que as matérias foram 

sendo apresentadas, os alunos foram efetuando a recolha elementos de modo a 

poderem desenvolver e concretizar estes conteúdos no seu portefólio. Finalmente, e de 

uma maneira contínua, foram apresentando o resultado final ao professor com vista a 

obterem uma avaliação, que incidiu em pontos como a apresentação, criatividade, 

originalidade, autonomia, organização, estruturação e sequencialidade. 

Como potencialidades à utilização deste RED, segundo Raposo (2012), o Webnode 

apresenta como principais potencialidades: não requerer a instalação de qualquer 

software, sendo a sua gestão fácil; atualizar, editar, desenvolver e manter o site em 

qualquer altura; editar documentos online; inserir Widgets: Redes Sociais, Mapas, 

Vídeos, Partilha de Ficheiros; possibilitar uma publicação instantânea. 

Como constrangimentos, pode-se apontar o facto de a ferramenta ser totalmente on-

line, logo necessitar de uma ligação à internet. 

Os instrumentos de recolha de dados recaíram na observação direta e na entrevista, pois 

são facilitadores do registo de uma narrativa menos condicionada pelo método de 

investigação, proporcionando uma maior autonomia na associação de ideias e uma 

maior facilidade no discurso, tornando o objeto de estudo mais rico em detalhes 

(Almeida, Delicado, Alves e Carvalho, 2011). 
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Este estudo apresentava como objetivo responder à questão: a utilização de um 

software educativo propicia uma maior criatividade nos alunos? 

Os resultados demonstraram que esta ferramenta foi bem aceite pelos alunos, que 

consideraram esta atividade criativa e relevante. 

 

CONCLUSÃO 

Em suma, entende-se que perante o público-alvo selecionado, uma turma do 7º ano 

constituída por 25 alunos, esta é uma ferramenta que se adequa à elaboração do 

objetivo proposto. A ferramenta é de fácil compreensão bem como as suas 

funcionalidades. Para o nível de conhecimentos que, normalmente estes alunos 

apresentam e pensando neles como imigrantes digitais, entende-se ser esta uma boa 

ferramenta para a sua iniciação na internet. 

Limitações presentes à sua utilização prendem-se com nem todas as escolas possuírem 

boas infraestruturas tecnológicas além de um acesso ser moroso. 
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Resumo  
São notórias as dificuldades sentidas pelos alunos no domínio da Física. O que se verifica muitas 
vezes, em ambiente de sala de aula, é o facto de os alunos manifestarem a existência de padrões 
de raciocínio muito semelhantes a uma “Física Aristotélica”, o que dificulta a aquisição de novas 
competências. É igualmente comum verificar o desinteresse crescente por esta área científica. 
Assim, e com o objectivo de facilitar o processo de ensino e aprendizagem é fulcral que os 
professores, juntamente com o tradicional método expositivo, utilizem estratégias mais 
apelativas do ponto de vista visual, de forma a motivar os alunos e a facilitar a sua aprendizagem.  
Tendo em conta de que nas escolas não dispomos, frequentemente, do material necessário para 
a realização das atividades laboratoriais, torna-se indispensável recorrer a diferentes estratégias 
para a lecionação de alguns conceitos que são, por vezes, de difícil compreensão por parte dos 
alunos.  
Relativamente a este projeto, o principal objetivo era que os alunos conseguissem identificar 
alguns dos fenómenos óticos que ocorrem frequentemente no nosso dia a dia e que os 
conseguissem relacionar com os conteúdos apreendidos em sala de aula. 
 
Palavras-chave: Fenómenos óticos, Luz, Ótica Geométrica. 
 

Enquadramento do Projeto 

O projeto “Física em Fotografia” foi desenvolvido no âmbito do módulo 3 – Luz e Cor. 

Ótica Geométrica - da disciplina de Física e Química, do Curso Profissional Técnico de 

Fotografia. Este módulo tem uma carga horária de 30 horas do total das 100 horas 

lecionadas na disciplina de Física e Química ao longo do primeiro ano do curso.  

Face às inúmeras dificuldades manifestadas por estes alunos, que por seguirem uma via 

profissionalizante se encontram muitas vezes desmotivados para o estudo das disciplinas 

de caráter científico, foi lançado um desafio aos alunos do Curso Profissional de Técnico 

de Fotografia no âmbito do módulo anteriormente referido que consistia na realização 

de um trabalho em que fosse possível observar alguns dos fenómenos óticos que 

ocorrem frequentemente no nosso quotidiano.  

O desenvolvimento do projeto foi organizado 4 etapas: 

 Etapa 1: Escolha da temática. 

mailto:info@escoladigital.com
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 Etapa 2: Fotografar alguns fenómenos óticos observados no quotidiano 
recorrendo a diversos materiais e a locais distintos. 

 Etapa 3: Elaboração de um Poster com as fotografias dos fenómenos óticos onde 
constasse igualmente a explicação científica de cada um desses fenómenos. 

 Etapa 4: Apresentação pública do Poster. 

 

Metodologia  

O projeto foi desenvolvido por alguns alunos do primeiro ano do Curso Profissional de Técnico de 

Fotografia da Escola Profissional de Tecnologia Digital, em Lisboa. 

Para a realização deste trabalho foram escolhidos aleatoriamente nove dos alunos que 

constituem a turma supracitada com idades compreendidas entre os 15 e os 23 anos (idade 

média 19,33  1,78), dos quais 8 apresentam retenção repetida. 

O processo foi supervisionado pela professora que, previamente, explicou aos alunos o objetivo 

do trabalho bem como as regras que deveriam ser cumpridas. 

 
Produto desenvolvido 
O projeto consistiu na realização de um Poster onde constassem várias fotografias que 

possibilitassem a observações de alguns fenómenos óticos observados no dia a dia. 

 
Conclusão 

A Física é usualmente considerada como uma disciplina com um grau de dificuldade 

bastante elevado e de enorme insucesso escolar. Os fatores que podem conduzir a esse 

insucesso prendem-se, essencialmente, com uma grande incapacidade de abstração por 

parte dos alunos.  

Tradicionalmente os professores limitam-se a lecionar os conteúdos utilizando um 

método expositivo em que se utiliza somente o quadro e o giz e é do conhecimento 

comum que alguns professores ainda se mostram um pouco reticentes face à utilização 

de diferentes estratégias. 

Cabe-nos a nós, docentes, recorrer a todas as estratégias disponíveis para facilitar o 

processo de ensino/ aprendizagem dos nossos alunos e estimular ao máximo a sua 

curosidade para as Ciências Físicas. 

No caso particular do nosso projeto e, na qualidade de professora, considero que foi 

indubitavelmente uma mais-valia visto que possibilitou aos alunos a aquisição de novos 
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conhecimentos. Foi igualmente compensador presenciar a motivação e o empenho 

destes alunos na realização das tarefas que lhes estavam atribuídas. 
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Resumo  
A promoção da leitura recreativa, a articulação curricular e a integração das tecnologias na sala 
de aula constituirão o ponto central deste artigo, no qual se apresentará o trabalho desenvolvido 
pela Biblioteca Escolar da EB 2, 3 António Correia de Oliveira, no âmbito da articulação curricular, 
concretamente com a disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação, do 9.º ano do 
Ensino Básico. A promoção da leitura associada à integração das tecnologias na sala de aula e o 
desenvolvimento das competências digitais constituíram os objetivos primordiais do projeto A 
leitura e as ferramentas da Web 2.0 – articulação curricular, em implementação pelo terceiro 
ano letivo e apoiado pela Rede de Bibliotecas Escolares ao abrigo do programa Ideias com Mérito 
2011.  
Serão, ainda, revistos neste artigo alguns dos fundamentos teóricos que estiveram na base das 
metodologias adotadas e serão apontados, de forma breve, as vantagens e os constrangimentos 
que advêm da implementação de um projeto desta natureza. 
 
Palavras-chave: Inovação, tecnologia, promoção da leitura, articulação curricular, Internet 
 

Fundamentação e implementação do projeto 
A Biblioteca Escolar (BE) tem passado por grandes transformações que resultam da 

evolução tecnológica e das implicações profundas no acesso, uso e comunicação da 

informação e, por este motivo, enfrenta hoje um desafio que a obrigará a mudar 

práticas, caso contrário não poderá formar leitores e cidadãos cosmopolitas preparados 

para um mundo global. A construção do conhecimento passa inevitavelmente pelas 

competências leitoras e é importante que a BE desenvolva um trabalho que, com um 

caráter regular e sistemático, envolva os alunos “nativos digitais” (Prensky, 2001) em 

situações de leitura que cada vez mais os motivem através do recurso às tecnologias. O 

projeto A leitura e as ferramentas da Web 2.0 – articulação curricular 

(http://ebacoclubeleitura.blogspot.pt/), em implementação há já três anos na BE da 

Escola Básica 2, 3 António Correia de Oliveira, através da articulação entre a BE e a 

disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), e apoiado pela Rede de 

Bibliotecas Escolares (RBE), no âmbito do programa Ideias com Mérito 2001, parece ser 

um exemplo de “boas práticas” neste sentido. Tal como preveem as orientações da RBE 

apresentadas no documento Para uma gestão integrada da biblioteca escolar do 

agrupamento, cumpriram-se com a criação de um Clube de Leitura virtual princípios tão 

importantes como “O trabalho articulado com os docentes, promovendo a integração da 
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BE na prática lectiva”, “Participar, em cooperação com os docentes, nas actividades de 

ensino/aprendizagem (competências de leitura, digitais e de informação) com 

turmas/grupos/alunos” e, consequentemente, desescolarizar a leitura em contexto 

escolar. As Metas de Aprendizagem das TIC são tidas em conta “Não apenas pelo 

evidente potencial que as tecnologias encerram, visível através da apropriação efectiva e 

generalizada em todos os campos da actividade produtiva ou de lazer, mas sobretudo 

pelo que essa nova realidade significa para uma escola cada vez mais obsoleta e, por 

isso, cada vez mais distante da função de preparar as novas gerações para o mundo do 

trabalho, para a vida em sociedade.” (Costa, 2011). Assim, criou-se um espaço de 

partilha de leitura, em diferentes formatos e suportes, que, ao mesmo tempo que 

desenvolve competências de leitura, desenvolve competências do domínio das TIC. Foi 

criado um blogue que se apresenta como um ponto de encontro onde os membros do 

Clube de Leitura “Ler o Mundo” podem partilhar os seus pontos de vista sobre as leituras 

realizadas e enriquecer assim o que todos leram. Por existir a consciência de que a 

construção de um leitor é um processo lento e complexo que exige regularidade e 

continuidade nas suas atividades, propõem-se diferentes sessões do Clube, a ter lugar na 

BE e na sala de aula da disciplina de TIC, que contemplam diferentes propostas (jornais e 

revistas em suporte de papel e em suporte digital, livros e ebooks, artes plásticas, 

cinema, cartoons de imprensa, fotografia, entre outros) e que pretendem ir ao encontro 

dos interesses e gostos dos alunos. Após um primeiro encontro com o grupo de alunos 

na BE, no qual se faz a proposta de leitura e o formato de partilha, os alunos apresentam 

as suas impressões no blogue, utilizando ferramentas da Web 2.0. Refira-se que em cada 

aula da disciplina de TIC há tempo dedicado à leitura e que os trabalhos se desenvolvem 

sempre sobe orientação das professoras bibliotecárias. Diversificar experiências de 

leitura e desenvolver competências de literacia e de literacia digital, sempre associadas 

ao desenvolvimento de competências de escrita, de oralidade, do sentido estético e 

crítico, previstas no Currículo Nacional do Ensino Básico, constituiu o ponto de partida do 

projeto que se estende a todas as turmas de 9.º ano, num total de 75 alunos por ano 

letivo. 

Pontos fortes da implementação do projeto 
A experiência de três anos de trabalho (2010-2013) revelou aspetos positivos, desde já a 

motivação dos alunos, quer para a leitura, quer para a disciplina de TIC, uma vez que se 
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criaram ambientes de trabalho apelativos e com os quais os alunos das escolas do século 

XXI se identificam, tendo em conta a forma como introduz na sala de aula as novas 

tecnologias e as ferramentas da Web 2.0. Alguns alunos envolvidos no projeto passaram 

a frequentar o espaço da BE para ler, tendo as estatísticas de empréstimo domiciliário 

revelado que, efetivamente, estes requisitam mais livros. A diversidade de propostas de 

leitura e o contacto dos alunos com livros, filmes e artes plásticas constitui, sem dúvida, 

uma experiência muito enriquecedora, permitindo o desenvolvimento de competências 

estéticas e culturais, transversais a todo o currículo, para além das competências digitais 

e de leitura implicadas na articulação curricular entre a disciplina de TIC e a BE. Na 

verdade, a escolha das ferramentas da Web 2.0 para partilha de experiências levou os 

alunos a desenvolverem atividades de escrita e de oralidade, que terão contribuído para 

uma melhoria nas suas aprendizagens nas várias disciplinas. Refira-se, também, que 

algumas das ferramentas propostas nas sessões do Clube de Leitura foram utilizadas 

pelos alunos em outras situações curriculares.  

A articulação curricular efetiva que a BE desenvolve com a área disciplinar de TIC associa 

a promoção das leitura e das literacias ao currículo, fomentando, assim o trabalho 

colaborativo que se espera que uma BE realize com os docentes da escola/agrupamento. 

Consideramos que este projeto é um bom exemplo de como os docentes e alunos 

podem encarar a BE como um recurso indispensável ao sucesso das aprendizagens. 

Por último, e não menos importante, será de referir a criação de laços afetivos dos 

alunos com a BE que conduzem a uma valorização do espaço e dos seus recursos 

humanos e materiais e a uma ampliação dos seus interesses de leitura. 

 
Constrangimentos da implementação do projeto 
O elevado número de alunos que compõem cada uma das turmas envolvidas neste 

projeto em cada ano letivo, os seus diferentes ritmos de trabalho e os seus diferentes 

ritmos de leitura, assim como os seus diferentes níveis de motivação e de 

desenvolvimento de competências digitais têm constituído a principal dificuldade na 

implementação deste projeto, nomeadamente na gestão de cada aula e no cumprimento 

do plano inicialmente estabelecido. A necessidade de as professoras bibliotecárias terem 

de atender a um vasto número de solicitações dos alunos - orientação das leituras, 

monitorização de comentários e sua correção, exploração das ferramentas da Web 2.0, 
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publicação de comentários nos blogues - compromete, também, a gestão do tempo de 

cada sessão. 

A não existência de uma equipa do PTE com horário específico para a manutenção de 

equipamentos levou a que, num número bastante elevado de aulas de cada sessão, nem 

sempre se pudessem concretizar as tarefas planificadas. 

Prejudicial ao projeto, numa fase inicial, foi o facto de a docente de TIC 9.º ano, parceira 

neste projeto desde a sua génese, não ter visto o seu contrato renovado. A colocação 

tardia de novos docentes desta disciplina, em cada ano letivo, e o facto de estes 

desconhecerem o trabalho desenvolvido adiam o início dos trabalhos e causam alguns 

constrangimentos, resultantes da adaptação à situação inovadora que constitui a 

presença das professoras bibliotecárias na sala de aula de TIC.  
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A TECNO-INOVAÇÃO  FRANCE  EM FORÇA 

Isabel Aleixo 
Escola Sophia de Mello Breyner 

isabel.aleixo@sapo.pt 

 

Resumo 

O recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação pressupõe que sejam 

desenvolvidos mecanismos de ação. 

Mais do que o desenvolvimento de uma capacidade de manipulação de computadores, a 

capacidade de fazerem uma reflexão crítica sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação, 

bem como sobre as suas possibilidades de utilização pedagógica fizeram com que a nossa linha 

de ação se paute pela utilização e rentabilização destas tecnologias postas ao serviço de uma 

área cientifica, nomeadamente a de uma lingua estrangeira. 

Pretendemos desta forma, valorizar e enriquecer um sem número de competências que 

permitem uma maior facilidade na implementação de novos modelos curriculares com maior 

ênfase em competências transversais e também na realização de tarefas de modo autónomo por 

parte dos alunos. 

Assim, desenvolvemos metodologias de aplicação das Tecnologias no processo de ensino / 

aprendizagem, através da produção de materiais de apoio ao ensino e sua disponibilização 

online, prolongando os momentos de aprendizagem no tempo e no espaço. 

Palavras –chave: tecnologia, criatividade, inovação 

 

PROJETO: LE FRANÇAIS POUR LES PETITS 

1.1 Caracterização geral do projeto 

O presente projeto insere-se num mais vasto designado de SELF ( Séction Européenne de 

Langue Française) dando continuidade ao Programa Bilateral de Assistentes de Francês 

concluído  em 2012. Está a ser desenvolvido no 3º Ciclo do Ensino Básico abrangendo 

todos os alunos de 7º e 8º anos de escolaridade no âmbito das áreas curriculares de 

Língua Francesa, História e Geografia. 

Como indicadores que identificam o projeto podemos apresentar os seguintes: 

i) Objetivo geral: promover a utilização / rentabilização e valorização das TIC enquanto 

recurso de ensino e de aprendizagem. 
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ii) Âmbito: áreas curriculares de  Língua Francesa, História, Geografia, ainda com 

intenção de a breve trecho  envolver as áreas  de Língua Inglesa, Ciências Fisico-Quimicas 

e Ciências Naturais. 

iii) Participantes: duas turmas de 7º ano, uma turma de 8º ano de escolaridade num 

universo de 100 alunos, três professores e restante comunidade escolar. 

iv) Ação: dinamização de atividades que propiciem um processo de aprendizagem quer 

para os dinamizadores quer para os destinatários  num sistema de auto orientação e 

coorientação, em ambiente de laboratório de linguas virtual em sala de aula com recurso 

a explorações e realizações individuais. O produto final assume-se sob a forma de 

materiais didáticos diversificados: apresentações em ppt / prezi, voki, incredibox, 

campanhas publicitárias e de sensibilização e finalmente comunicações públicas onde 

interagem com outros públicos no sentido de promoverem o recurso a ferramentas 

digitais como meio de aprender. 

v)Ateliers: os alunos apresentam o projeto lecionando sessões enquanto orientadores e 

mediadores (aluno –tutor) do saber perante o grupo de alunos do 7º ano de escolaridade 

e o 1º Ciclo do Ensino Básico envolvendo alunos do 2º e 4º anos de escolaridade. Desta 

forma, pretende-se que os alunos iniciem o seu processo de aprendizagem em Língua 

Francesa o mais precoce e pedagogicamente possivel. 

 

1.2 Justificação do projeto 

A raiz cultural destes alunos é de origem Africana, Cigana e Caucasiana, sendo, na sua 

maioria, oriundos de classes sociais desfavorecidas, de famílias deslocadas de outras 

culturas, nomeadamente de Cabo Verde. Têm hábitos e tradições específicas.  

 No quadro de sociedades cada vez mais multilingues e multiculturais, tem-se assistido a 

uma mudança no paradigma do ensino de línguas na Europa. É neste contexto que a 

União Europeia relança a importância das línguas estrangeiras de modo a criar condições 

de incentivo à mobilidade e à cooperação a nível europeu: «apenas através de um 

melhor conhecimento das línguas vivas europeias se conseguirá facilitar a comunicação e 

a interação entre Europeus de línguas maternas diferentes, por forma a promover a 
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mobilidade, o conhecimento e a cooperação recíprocas na Europa e a eliminar os 

preconceitos e a discriminação» (1). Colocam-se novos desafios aos jovens cidadãos 

europeus: «cultiver une compréhension mutuelle à des atteintes massives aux droits 

fondamentaux de la personne humaine» (2). 

 Assim, preparar cada cidadão europeu tornou-se numa preocupação primordial das  

práticas educativas, dando ao ensino-aprendizagem de línguas uma renovada 

importância, uma vez que «apprendre une autre langue ouvre l’accès  tout en 

encourageant la compréhension interculturelle et en contribuant à faire reculer la 

xénophobie» (3). 

Com o presente projeto promove-se a interdisciplinaridade e a exploração de recursos 

digitais os quais têm contribuído para a resolução de dificuldades e acima de tudo têm 

elevado os níveis de interesse, (des) empenho, dedicação e esforço postos ao serviço da 

criatividade. 

 

1.3 Desenvolvimento do projeto 

A matriz do projeto levado a cabo pelas professoras de Francês, História e Geografia 

contempla uma forte componente de interdisciplinaridade envolvendo unidades 

temáticas das diferentes áreas, as quais se encontram plasmadas nas imagens que se 

seguem. 

Assim, na figura 1 observa-se o princípio que pauta todo o projeto consistindo na 

capacidade de o aluno aprender a fazer uma correta selecção da informação a par de 

uma adequação viável aos conteúdos. 
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Figura 1- orientação dada pelos alunos tutores 

 

 

Segue-se o trabalho desenvolvido nas diferentes unidades curriculares: figuras 2 e 3 

onde se pode constatar o modo como se procede à caracterização de personagens com 

recurso  ao programa  incredibox após a utilização da Bubblaka. 

 

Figura 2 – caracterização com recurso a programação musical 
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Figura 3 – construção de uma pequena descrição in  Bubblaka 

 

 

 

 Na figura 4 os alunos estabelecem a correspondência entre os materiais escolares que 

utilizam nas diferentes áreas curriculares. 
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Figura 4-  Materiais utilizados 

 

 

No que concerne aos conteúdos de História deu-se inicio à construção de um glossário, 

onde são abordados conceitos referentes às diversas unidades temáticas como se 

depreende da figura 5 abaixo indicada. 

 

 

Figura 5 -  Glossário Histo-Francês 
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1.4 Resultados 

 

De modo geral os alunos revelam capacidade de autonomia bem como denotam uma 

elevada auto estima na realização dos seus trabalhos. Quanto ao seu papel de 

mediadores estão a começar a ver o fruto do seu empenho e dedicação.  
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ARTICULAÇÃO ENTRE A BIBLIOTECA ESCOLAR E AS SALAS DE AULA COM 

AUDACITY  

Maria Cristina Moreira da Rocha 
E.B. 2, 3 Fragata do Tejo  
mcrisroch@gmail.com 

 

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.  
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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.  
Palavras-chave: aprendizagem significativa, blogue, Blog Ring, ciências naturais. 
 

 

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.  
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Resumo  
A Telinha do Cinema é um projeto brasileiro que tem como objetivo incentivar a integração de 
tecnologias móveis, em especial, o telemóvel, na sala de aula. Em parceria com a ONG Casa da 
Árvore, através da orientação de um dos seus educadores, foi realizado um laboratório criativo 
de produção de vídeo com uso de telemóvel com uma turma do 7º ano da Escola Secundária 
Carlos Amarante, em Braga. Esse conjunto de práticas pedagógicas ampliou o exercício de leitura 
da obra literária O Cavaleiro da Dinamarca, de Sophia de Mello Breyner Andresen, estudada na 
aula de Português. Através deste projeto os alunos tiveram a oportunidade de entrar em 
contacto com produções audiovisuais, ligar criações literárias e narrativas audiovisuais. Os 
resultados apontam para uma aceitação da integração dos telemóveis dos alunos como 
ferramenta de apoio à aprendizagem. Ao mesmo tempo identificou-se que o uso das tecnologias 
de mobilidade favorece a mediação de processos colaborativos de aprendizagem, estimulando a 
troca de saberes entre os alunos e valorizando a criatividade na resolução de problemas.   
Palavras-chave: Telinha do Cinema, telemóvel, mobile learning, literatura, curtas metragens 

 

TECNOLOGIAS MÓVEIS PARA A SALA DE AULA DO SÉCULO XXI 

A revolução móvel está aqui. Com a evolução das tecnologias móveis assiste-se a uma 

integração, cada vez maior, de dispositivos móveis em diferentes domínios da sociedade. 

Qualquer pessoa tem ao seu dispor um conjunto de dispositivos eletrónicos (telemóveis, 

smartphones, tablets, leitores de elivros, PDAs, ultraportáteis, leitores MP4) com 

características de portabilidade e facilidade de uso, potenciador da aprendizagem em 

qualquer lugar e momento (Udell, 2012).  

Aprender através de um qualquer dispositivo móvel está a ganhar relevo em muitas 

instituições de ensino, em todo o lado (Guy, 2010). Está-se a entrar naquilo a que se vem 

denominando a era pós-PC, aproveitando as potencialidades da aprendizagem suportada 

por tecnologias móveis. Vários estudos incentivam a integração do telemóvel nas 

aprendizagens (Moura, 2012). Os alunos estão a ser envolvidos e desafiados através de 

mailto:adelinam@upt.pt
mailto:zucavalcante@gmail.com


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

 
49 

formas inovadoras de integração destes dispositivos no currículo, permitindo cativá-los e 

motivá-los para aprendizagem.  

 
Laboratório de tecnologia criativa 
Aproveitando a presença do educador Aluísio Cavalcante da Casa da Árvore, em Braga, 

foi-lhe lançado o convite para desenvolver um Workshop intitulado “Criação literária e 

narrativas audiovisuais”, para alunos de uma turma do 7º ano, da Escola Secundária 

Carlos Amarante. 

O desafio era adaptar o projeto de aprendizagem desenvolvido pela Casa da Árvore para 

os Laboratórios Criativos de Educação, Arte e Tecnologia, realizados durante os anos de 

2009 a 2012 junto de redes públicas de ensino de diversos estados brasileiros através do 

projeto Telinha na Escola ( www.telinhanaescola.art.br), às necessidades didáticas da 

disciplina de Língua Portuguesa da escola bracarense. 

Objetivos gerais  

Ampliar a experiência de criação literária dos alunos a partir de um exercício de 

conceção e produção de uma narrativa audiovisual colaborativa em sala de aula. 

Produzir vídeo adaptações literárias, partindo da leitura do “Cavaleiro da Dinamarca”, e 

gravadas com os telemóveis dos alunos explorando técnicas de cinema de animação. 

 

Participantes  

Participaram 28 alunos do 7º ano, as professoras de Português e Inglês e o educador da 

Casa da Árvore. 

 

Metodologia  

A oficina foi estruturada com base na utilização de situações-problema e redes de 

aprendizagens. Os participantes foram desafiados a desenvolver habilidades 

artísticas/literárias e tecnológicas para solucionar os problemas provocados pela 

mediação dos professores, além dos problemas espontâneos, surgidos em consequência 

do desenvolvimento da prática de produção. Aprenderam a combinar o pensamento 

crítico e a produção criativa.  A resolução das situações-problemas resultou da 

construção colaborativa da aprendizagem. Esta colaboração acentuou-se com o uso 
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orientado dos telemóveis, que viabilizaram a troca de informações entre os alunos, como 

resultados de pesquisa de imagens e sons de referência para a criação. 

O projeto desenvolveu-se na sala de aula, em 4 blocos de 90 minutos com mediação 

presencial. Antes de iniciar o projeto foi pedido aos alunos que trouxessem para a aula 

um objeto pessoal, preferencialmente um brinquedo, no qual o aluno via alguma relação 

com o universo da obra lida. 

 

Fase de preparação: 

i) Aproximações e leitura coletiva - Apresentação da proposta de transformar 
algumas das histórias criadas pelos alunos a partir da leitura da obra literária 
num vídeo de animação.  

ii) “Eu e minha nova história” - Os alunos escreveram em grupo um resumo da 
história escolhida. Cada aluno apresentou o brinquedo que trouxe e explicou 
por que tinha relação com o livro O Cavaleiro da Dinamarca. Os objetos foram 
colocados no centro da sala, ampliando-se o significado através de uma roda 
de conversa que levou cada grupo a compor as suas personagens. Estimulou-
se os alunos para comentarem e contribuírem para a construção do 
significado do brinquedo. 

iii) “Para fazer um vídeo...” - Perguntou-se aos alunos quem sabia fazer um 
vídeo. Com as respostas obtidas identificou-se o nível de familiaridade de 
cada aluno com o universo audiovisual e definiu-se a estrutura de um 
processo de produção: roteiro – produção – gravação – edição – publicação. 
Os textos foram transformados num roteiro de vídeo, através de um exercício 
simples de identificação de elementos da narrativa sob uma ótica audiovisual. 

 

Roteiro - A turma dividiu-se em dois grandes grupos para atuarem como uma equipa de 

produção. O primeiro desafio foi escolher um texto para ser transformado em roteiro e 

depois em vídeo. Para orientar a escolha, os alunos tiveram de ver se conseguiam 

retratar os ambientes e as ações descritos no texto a partir dos brinquedos e dos 

espaços disponíveis. 

Com o texto escolhido, os alunos apontaram no papel: 

- Locais da história – marcar com um círculo 

- Personagens – sublinhar.  

- Principais ações – destacar com um quadrado. 

Com os destaques os alunos escreveram as cenas. Com a sequência de cenas 

ficou criado o roteiro literário.  
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Dispositivos – Cada grupo usou pelo menos dois telemóveis para a atividade de 

gravação. Entre estes dispositivos tinham telemóveis e PSP dos próprios alunos, além de 

outros Smartphones disponibilizados pela Casa da Árvore. Desta forma, para o 

Workshop, a sala de aula esteve dotada de equipamentos institucionais da própria escola 

(projetor, computador de mesa) além dos equipamentos pessoais. 

 

Fase de produção: 

1. Produção – Antes da gravação, cada grupo reuniu-se para passar o roteiro a 
limpo, fazer uma leitura coletiva para verificar os detalhes. Os grupos foram 
auxiliados na organização da gravação, tendo em vista a técnica a utilizar.  
i) Gravação – Partiu-se das sugestões de técnicas e de soluções inusitadas 

propostas pelos alunos para a etapa de gravação. À medida que as 
gravações iam sendo realizadas os professores responsáveis pela 
mediação avaliavam as soluções criativas e estimulavam a partilha com os 
outros grupos. Esse fluxo de informação estimulou a criatividade dos 
adolescentes envolvidos. 

2. Edição – Para a etapa de edição foi utilizada uma técnica de rodízio no manuseio 
do computador, para que todos pudessem ter a experiência de manipular as 
imagens e sons. Para completar as imagens e narração captadas pelos alunos, 
apresentaram-se efeitos sonoros já em arquivos de áudio para enriquecer a 
narrativa. Foram usados computadores para o trabalho de edição e o programa 
Movie Maker. 

3. Publicação – os vídeos produzidos pelos alunos foram publicados no site da 
escola e em diferentes redes sociais. 

4. Partilha – A presença de equipamentos pessoais como os telemóveis dos próprios 
alunos possibilitaram e estimularam a partilha de registos do processo de 
aprendizagem nas redes sociais, rompendo os limites físicos da sala de aula e da 
escola.   

 

CONCLUSÃO  

A grande maioria dos alunos gostou de participar no projeto e do trabalho colaborativo 

desenvolvido. Destaca-se, para além das aprendizagens curriculares, o grande 

envolvimento dos alunos em todas as fases do projeto e o número de sugestões criativas 

apresentadas pelos diferentes grupos. De entre as várias atividades desenvolvidas os 

alunos destacaram as etapas de produção e edição. Foi do agrado dos alunos a gravação 

das vozes, a montagem dos cenários, a filmagem e o trabalho em equipa. O que menos 

gostaram de fazer foi a repetição das gravações. A escrita do guião foi o que se revelou 
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mais difícil. Todos consideraram o telemóvel como uma ferramenta fundamental nesta 

atividade. 

No futuro, pretendemos continuar a refletir sobre a integração dos dispositivos móveis 

dos alunos nas práticas educativas. 

 

Trabalho desenvolvido no âmbito da investigação inserida no GILT/ICTWays LLP - 

COMENIUS ICTWays 528103-LLP-1-2012-1-PT-COMENIUS-CNW 
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Resumo 

O projeto “Ler e envolver: da biblioteca escolar à sala de aula” consistiu na implementação de 
um programa continuado de desenvolvimento das literacias, articulando os materiais produzidos 
na biblioteca escolar com os conteúdos lecionados em sala de aula. Favoreceu um envolvimento 
efetivo dos docentes na promoção da leitura contextualizada, a partir de ambientes digitais, 
conduzindo a novas formas de participação e à consolidação do trabalho colaborativo. As 
atividades foram planificadas de acordo com as características específicas dos alunos e 
envolveram vinte e seis turmas. 
Palavras-chave: Leitura, articulação curricular, tecnologia, inovação. 

 

UM PROJETO DE LEITURA EM AMBIENTE DIGITAL 

 
Introdução 
A leitura constitui um processo ativo, cognitivo e afetivo, de construção de significados a 

partir de um texto, envolvendo o exercício de raciocínios complexos. O seu 

desenvolvimento é facilitado por contextos ricos em experiências literácicas e os alunos 

aprendem melhor quando os professores utilizam estratégias diversificadas para 

promover o conhecimento leitor. 

A literacia não se adquire de forma espontânea, mas requer um trabalho de planificação 

consciente, de práticas intencionais e sistemáticas, com processos de monitorização e 

avaliação constantes. 

Na génese do projeto “Ler e envolver” esteve a criação de oportunidades plurais de 

interação com os materiais literácicos, que, para além de significativos e relevantes, 

estivessem acessíveis na multiplicidade dos contextos em que os alunos interagem e se 

movimentam. 

 

Descrição do trabalho realizado 
O projeto teve por objetivos promover a leitura online numa lógica continuada, 

possibilitar um acesso equitativo aos recursos e incorporar, de forma transversal ao 

currículo, o desenvolvimento da capacidade de ler e interpretar, contribuindo para a 

melhoria dos resultados escolares. 
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A equipa da biblioteca, em colaboração com os professores, selecionou textos com 

qualidade, relacionados com os conteúdos das diversas disciplinas, e, semanal ou 

quinzenalmente, publicou-os no site da biblioteca, na secção dedicada ao projeto. 

Cada texto era acompanhado de um questionário em linha, de resposta fechada – 

escolha múltipla ou verdadeiro/falso – para desenvolvimento de capacidades associadas 

à leitura. O URL dos recursos era transmitido, via e-mail, aos professores, que podiam 

optar por utilizá-los em contexto de sala de aula, na biblioteca escolar, ou solicitar aos 

alunos que realizassem as atividades autonomamente. 

Os alunos acediam às páginas e resolviam os exercícios propostos. Em seguida, os 

formulários das respostas eram corrigidos pela equipa da biblioteca e enviados aos 

docentes, que analisavam os resultados, dando o respetivo feedback aos alunos, 

integrando-os na sua avaliação. 

No ano letivo transato, o projeto envolveu 345 alunos e 20 professores. Por período, 

registou-se uma média de 800 respostas individuais a questionários. 

Foram também produzidos dossiês temáticos em formato digital e webquests sobre 

conteúdos curriculares específicos. 

 

Conteúdos de História para o ensino secundário 

 

Todos os materiais produzidos – quizzes online, webquests, guiões de pesquisa, 

orientadores de leitura, dossiês temáticos, fichas de trabalho e passatempos – foram 
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elaborados de acordo com o conteúdo curricular a trabalhar pelo professor, o nível de 

ensino e as características das turmas. No total, produziram-se, até ao momento, 385 

páginas web com informação validada e 163 documentos em formato PDF, para 

download. 

 

Conclusão 
O projeto teve um impacto significativo nos resultados escolares. Em 2012, nos exames 

de Português do 9º ano, a percentagem de resultados positivos no domínio da leitura 

dos alunos que participaram regularmente nas atividades foi de 71%, 16 pontos 

percentuais superior ao cômputo geral das turmas. 

No corrente ano letivo, o projeto abrangeu essencialmente os alunos dos cursos 

profissionais em atividades dinamizadas na biblioteca escolar. 

O facto de todos os materiais estarem disponíveis online confere transferibilidade ao 

projeto, cujos conteúdos podem ser explorados por qualquer escola, em contextos 

diversificados: www.eb23-valenca.rcts.pt/le001.htm. 
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Resumo  
O projeto “Lisboa Turística” foi desenvolvido no âmbito da disciplina de Técnicas de Multimédia, 
no módulo “Edição Web”, na turma do 1. º ano do Curso Profissional de Técnico de Multimédia 
da Escola Profissional Digital.  O módulo “Edicão web” prevê como objetivo que os alunos se 
envolvam em atividades de planeamento, desenvolvimento e publicação de páginas web usando 
ferramentas What you see Is what you get (WYSIWYG).  
O objetivo geral definido para o projeto previa que os alunos fossem capazes de identificar 
pontos de interesse turístico de Lisboa e procedessem à planificação e ao desenvolvimento de 
um website de divulgação desses mesmos pontos de interesse turístico, organizados nas 
seguintes categorias ou dimensões: i) Histórica e Monumentos, (ii) Fado, (iii) Gastronomia, (iv) 
Museus, (v) Teatros, (vi) Sair à Noite e (vii) Espaços Verdes. 
Como produtos finais do projeto consistiram no desenvolvimento e publicação de sete páginas 
web temáticos com informação turística relevante, organizados nas seguintes categorias: (i) 
História e Monumentos, (ii) Fado, (iii) Museus, (iv) Teatros, (v) Noite, (vi) Gastronomia e (vii) 
Jardins e Espaços Verdes. Os produtos desenvolvidos foram integrados num website do projeto 
que permite a navegação por todas as páginas criadas. 
 
Palavras-chave: Páginas Web, Multimédia, Trabalho de Projeto. 

 

PROJETO “ LISBOA TURÍSTICA 

Enquadramento do Projeto 

O projeto “Lisboa Turística” foi desenvolvido no módulo 4 – Edição Web - da disciplina de 

Técnicas Multimédia do Curso Profissional Técnico de Multimédia. A disciplina de 

Técnicas de Multimédia e uma das disciplina da componente de formação tecnológica do 

curso, sendo constituída por 12 módulos.  

De acordo com o programa oficial da disciplina de Técnicas de Multimédia, o módulo de 

Edição Web, estabelece como objetivos: (i) estabelecer uma estrutura coerente para um 

site multimédia em HTML, (ii) utilizar as ferramentas de controlo da estrutura do site, 

quando no ambiente de um editor WYSIWYG de HTML, (iii) dominar a sintaxe dum 

documento HTML, (iv) compreender a necessidade de um layout intuitivo e ajustável a 

diferentes condições de visualização, (v) tomar conhecimento das principais tags de 

mailto:jmpiedade@ie.ul.pt
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HTML e respetivos parâmetros, adequando-as a finalidades previamente estabelecidas, 

(vi) dominar as diferentes formas de estruturação do layout gráfico de um site, (vii) saber 

como acrescentar elementos multimédia onde tal seja relevante, com plena consciência 

das limitações do meio, e (viii) tomar conhecimento da sintaxe fundamental para a 

alteração dos elementos de apresentação (CSS), e respetivas formas de ligação aos 

documentos HTML (DGFV, 2006). 

Considerando os objetivos estabelecidos para o módulo, definiu-se como objetivo geral 

para o projeto que os alunos fossem capazes de identificar os pontos de interesse 

turístico de Lisboa e procedessem à planificação e desenvolvimento de um website de 

divulgação desses mesmos pontos de interesse turístico, organizados nas seguintes 

categorias ou dimensões: i) Histórica e Monumentos, (ii) Fado, (iii) Gastronomia, (iv) 

Museus, (v) Teatros, (vi) Sair à Noite e (vii) Espaços Verdes. 

Os objetivos específicos idealizados para o projeto consistiram em: 

 Criar e publicar um Website, com um aspeto gráfico cuidado, com boa 
navegabilidade, com informação clara, pertinente e user friendly; 

 Estabelecer uma estrutura coerente para um site multimédia em HTML; 

 Integrar num website HTML widgets e outros elementos multimédia; 

 Aplicar diferentes formas de estruturação do layout gráfico de um site; 

 Utilizar folhas de estilos (CSS) (cascade Style Sheet) para formatação de páginas e 
criação de menus; 

 

Metodologia  

O projeto foi desenvolvido com base na metodologia de aprendizagem por projetos, uma 

vez que se considerou este tipo de  metodologia como o mais adequado à natureza do 

trabalho a desenvolver pelos alunos. O Buck Institute for Education (BIE, 2007) define a 

aprendizagem por projetos (Project Based Learning - PjBL) como um método sistemático 

de ensino que pretende envolver os alunos no desenvolvimento de competências e 

aquisição de conhecimentos, através de processos organizados e estruturados de 

investigação à volta de questões complexas, reais, assim como de produtos e tarefas 

debidamente planeadas. 
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Vários autores referem como grande vantagem da metodologia de aprendizagem por 

projetos, o fato de permitir desenvolver competências científicas, técnicas, pessoais, e  

capacidades mais ajustadas às exigências do mercado de trabalho e da sociedade atual 

(Lourenço, Guedes, Filipe, Almeida, & Moreira , 2007). 

Para o desenvolvimento das versões em língua inglesa das páginas web foi solicitado o 

apoio da professora da disciplina de inglês que apoiou os alunos na tradução dos textos 

de cada um dos locais turísticos. Deste modo, procurou-se integrar no projeto 

competências desenvolvidas noutras disciplinas do plano de estudo do curso. 

As tecnologias envolvidas no projeto foram a Linguagem HTML ( HiperText Markup 

Language) para a criação da estruturas das páginas web e CSS (Cascade Style Sheet) para 

a formatação dos conteúdos e/ou menus. De forma complementar foram ainda 

integrados nos páginas web vários widgets (eg. slideshow, mapas, qrcodes, 

meteorologia, entre outras). 

As ferramentas suporte ao desenvolvimento do projeto foram: (i) Adobe Dreamweaver 

CS5, como editor de páginas web; (ii) GoogleMaps, para criação da localização dos locais 

selecionados; (iii) Adobe Photoshop CS5, para edição de imagem; (iv) Adobe Flash CS5, 

para criação de animações; e (v) Panoramio, para armazenamento e partilha de 

fotografias. 

O desenvolvimento do projeto foi organizado 6 etapas: 

 Etapa 1: Escolha da temática, identificação dos locais turísticos; 

 Etapa 2: Desenvolvimento do pré-projeto e planeamento dos websites; 

 Etapa 3: Criação dos percursos no GoogleMaps e criação de Qrcodes; 

 Etapa 4: Desenvolvimento do website, integrando todos os conteúdos 
multimédia; 

 Etapa 5: Primeira avaliação dos wesites e realização dos ajustes e alterações 
identificadas; 

 Etapa 6: Apresentação pública dos websites desenvolvidos. 

Participantes 

Os participantes do projeto são os alunos da turma do 1ºano do Curso Profissional de 

Técnico de Multimédia da Escola Profissional Digital. O grupo turma era composta por 25 

alunos com idades compreendidas entre os 15 e os 23 anos, sendo 5 raparigas e 20 
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rapazes. Dada a natureza do projeto e da metodologia adotada, os alunos foram 

organizados em 5 grupos de 5 alunos, 1 grupo de 3 alunos e 1 grupo de 2 alunos.   

Produtos desenvolvidos 
O projeto previa o desenvolvimento de 7 sites temáticos organizados em sete categorias, 

a saber: (i) História e Monumentos, (ii) Fado, (iii) Museus, (iv) Teatros, (v) Noite, (vi) 

Gastronomia e (vii) Jardins e Espaços Verdes. Cada grupo de trabalho planeou e 

desenvolveu um website de acordo com a temática atribuída ao seu grupo, identificando 

os locais de maior interesse e relevância turística. As páginas web foram desenvolvidas 

em língua Portuguesa e Inglesa e publicados online num espaço de alojamento gratuito, 

tendo sido criado 8 endereços web diferentes:  

 Historia e Monumentos, http://lisboapercurso.comoj.com  

 Fado, http://lisboafado.comoj.com  

 Museus, http://lisboamuseus.comoj.com 

 Teatros, http://teatroslisboa.comoj.com  

 Noite, http://nightstation.comoj.com 

 Gastronomia, http://saboresdelisboa.comoj.com 

 Jardins e Espaços Verdes, http://espacosdelazer.comoj.com 
integrados pelo site geral do projeto, http://lisboahistorica.net84.net  

 

A figura 1 apresenta o aspeto global das várias páginas web desenvolvidas pelos alunos. 

http://lisboapercurso.comoj.com/
http://lisboafado.comoj.com/
http://lisboamuseus.comoj.com/
http://teatroslisboa.comoj.com/
http://nightstation.comoj.com/
http://saboresdelisboa.comoj.com/
http://espacosdelazer.comoj.com/
http://lisboahistorica.net84.net/
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Figura 2 - Páginas web desenvolvidos no projeto 
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Resumo 
Apresenta-se neste artigo a exploração do Google Sites, como ferramenta educativa, numa 
investigação em grupo de alunos que frequentam no oitavo ano de escolaridade a disciplina de 
Ciências Naturais. O trabalho, resultado de uma estratégia pedagógica desenvolvida durante os 
segundo e terceiro períodos, consiste na utilização do Google Sites para a criação de repositórios 
de conteúdo online, referentes aos trabalhos experimentais realizados com utilização do V de 
Gowin. Além da análise de conteúdo do site desenvolvido, para a recolha de dados será utilizado 
um questionário concebido para avaliar as opiniões dos alunos sobre o potencial daquela 
ferramenta para ser utilizada em contextos educativos em alternativa ao relatório, em suporte 
de papel, vulgarmente apresentado quando da realização de atividades práticas e experimentais 
em ciências. 

Palavras-chave: ciências naturais, Google Sites, investigação em grupo, V de Gowin. 

 

INTRODUÇÃO 

O conceito web2.0, ao propor que os utilizadores da web não sejam meros 

“consumidores” e sejam ativos e participativos no processo de acesso e atualização da 

informação, associa-se cada vez mais às metodologias de ensino que apontam para um 

paradigma educacional centrado no aluno, como elemento ativo e central na sua 

aprendizagem (Silva & Gomes, 2003). 

No âmbito dos diagramas e no contexto particular do ensino das ciências, têm sido 

usados diagramas V ou V de Gowin, também designado por V do conhecimento, 

epistemológico ou heurístico, como ferramenta para a promoção do trabalho 

experimental no ensino das ciências, numa perspetiva de Ensino por Mudança Concetual 

(Vieira & Vieira, 2005). 

Apresenta-se a justificativa e a proposta para uma abordagem sócio-cognitiva para o 

ensino experimental das ciências, com a utilização do Google Sites, como ferramenta 

online para a organização e apresentação do V heurístico de Gowin de um trabalho 

experimental das ciências, no 8º ano de escolaridade, numa Investigação em Grupo.  
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2. O GOOGLE SITES 
O Google Sites permite a criação de sites por qualquer utilizador que não tenha grandes 

conhecimentos de programação. Oferece ao utilizador: i) um ambiente simples para a 

criação e edição de páginas; ii) um conjunto de temas e sequência de cores e fundos pré-

definidos; iii) a possibilidade de inserção de vídeos, imagens, músicas, hiperligações, 

apresentações PowerPoint, tabelas e arquivos em formato Word e Excel. Em termos de 

funcionalidade, é possível compartilhar a gestão do site com outros utilizadores, bem 

com a possibilidade de um visitante poder fazer comentários a cada uma das páginas, 

potenciando interações e trocas de informação entre autores e visitantes. Todos estes 

atributos conferem a esta ferramenta particular interesse para fins pedagógicos e daí o 

nosso interesse em testar a sua eficácia no desenvolvimento de atividades pedagógicas 

da aprendizagem das ciências, que exigem o desenvolvimento de competências ao nível 

da pesquisa de informação, desenvolvimento de escrita individual/colaborativa e da 

possibilidade de inserir a metacognição e a autoavaliação. Sobre a utilização das TIC na 

aprendizagem das ciências, Cox et al. (2003:3) referem: “Through the use of ICT, pupils 

have improved their understanding of scientific concepts, developed problem-solving 

skills, been helped to hypothesise scientific relationships and processes, and improved 

their scientific reasoning and scientific explanations”.  

 

3. A CRIAÇÃO DE UM SITE PARA UMA INVESTIGAÇÃO EM CIÊNCIAS 
3.1 Enquadramento teórico da intervenção  
O “V” de Gowin, como um instrumento heurístico para análise da estrutura e do 

processo do conhecimento, contribui para que as atividades experimentais, nos 

processos investigativos, sejam concetualmente mais positivas, mais práticas e 

proporcionem maiores desafios na resolução de problemas (Fonseca et al., 2005). Surge 

como um instrumento útil para colocar os alunos a pensar sobre o pensar 

(metacognição) e, desta forma, entenderem a estrutura do conhecimento e o seu 

processo de construção. Uma estratégia de ensino e aprendizagem organizada com base 

no V de Gowin é uma estratégia em que o aluno assume a investigação, individual ou em 

trabalho cooperativo, como resposta para problemas científicos traduzidos por 

questões-problema. A estrutura cognitiva do aluno constituída por crenças ou visões do 

mundo, pressupostos acerca do conhecimento ou «filosofias», teorias, princípios e 
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conceitos pessoais, vai interagir com o trabalho em desenvolvimento e “desta interação 

com os objetos a conhecer resultarão registos, transformações de registos e juízos de 

conhecimento e de valor dependentes da maior ou menor «riqueza» da estrutura 

cognitiva, mas que também a vão enriquecer” (Valadares, 2005).  

As atividades experimentais realizadas pelos alunos podem ser avaliadas através da 

elaboração de um relatório em V de Gowin, onde são apresentados os processos, os 

resultados e esquematiza toda a atividade experimental.  

 

3.2 Apresentação do projeto 
3.2.1 Objetivos gerais  

Pretende-se que a criação de um Google Site, pelos alunos, para apresentação do V de 

Gowin, lhes permita: 

- adquirir e  desenvolver competências,  para que mais tarde sejam capazes de realizar 

de forma eficaz relatórios mais completos; 

- desenvolver a capacidade de raciocínio e organização de conceitos de uma forma 

integrada; 

- superar as dificuldades que vulgarmente revelam em relacionar a teórica com a prática, 

na utilização da linguagem científica e da estruturação dos relatórios. 

3.2.2 Participantes e metodologia genérica 

 Intervenientes: 26 alunos da turma C, do oitavo ano de escolaridade da Escola 
Secundária, com 3º ciclo, da Lousã e docente da disciplina de Ciências Naturais. 

 Metodologia: seleção e apresentação de materiais de apoio ao trabalho a 
desenvolver (a utilizar pelos grupos nas diferentes fases do processo de 
investigação), preparação da apresentação dos objetivos e da atividade a 
desenvolver; definição dos critérios de avaliação do processo e produtos da 
atividade- apresentados na Plataforma Moodle. 

 Organização da aprendizagem: Modelo de Investigação em Grupo /Organização 
do ensino. 

 Criação dos site pelos grupos de alunos (apresentados na Figura 1). 

 Avaliação do processo e dos produtos. 
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 Figura 1 – Sites dos alunos para apresentação do  seu projecto de investigação. 

  

  

  

                                                                          

 

 
3.2.3 Resultados esperados 

A utilização das ferramentas web 2.0 têm demonstrado que, ao publicarem online, os 

alunos desenvolvem o gosto pela escrita e revelam mais cuidado na qualidade dos textos 

publicados pois sabem que ficam acessíveis à análise crítica dos colegas, do professor e 

outros visitantes. Mesmo que se assuma que as tecnologias não garantem a 

aprendizagem efetiva, sendo fundamental que a sua utilização vise amplos objetivos 

promotores de interação e de construção conjunta do conhecimento o que, por si só, 

gera uma nova cultura de aprendizagem (Cox et al., 2003), associadas à promoção da 
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aprendizagem das ciências, podem, contribuir para o aumento de literacia científica e 

desta forma, além de contribuir para a aquisição de conhecimento científico, permitir a 

aplicação desse conhecimento em situações do mundo real, mesmo que diferentes das 

aprendidas em situações escolares. 
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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 

mailto:cfmalho@gmail.com
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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.  
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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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SINTRA E-CONTEÚDOS – ECRÃS QUE MOTIVAM 

Fátima Rocha 
EB23 Professor Galopim de Carvalho  

cregalopimcarvalho@gmail.com 

 

Resumo 
 
 

Sintra e-conteúdos é um projeto conjunto das bibliotecas escolares dos Agrupamentos de 

Escolas Professor Galopim de Carvalho e Padre Aberto Neto, vencedor da candidatura a Ideias 

com mérito da Rede de Bibliotecas Escolares e que já participou no TICeduca Júnior 2012. 

Trata-se de um projeto inovador na área das tecnologias e recursos educativos envolvidos e na 

implementação de metodologias de trabalho cooperativo e interdisciplinar. 

Utilizando iPads, respetivas aplicações e ferramentas da Web 2.0, alunos e professores 

trabalham conteúdos curriculares e produzem novos recursos educativos digitais. 

Dando resposta aos novos desafios que se colocam às bibliotecas escolares na área das 

literacias digitais e da informação, este projeto visa não só promover a leitura e a utilização da 

informação mas também a produção de recursos e disseminação. 

 

Palavras-chave: Inovação, tecnologia, trabalho de projeto, iPad, recursos digitais. 

 

1. OBJETIVOS DO POJETO/ ATIVIDADES A DESENVOLVER 
 
 
 

1.1. Promover a literacia digital e da informação 
 

. Formação de professores para a utilização dos equipamentos em contexto de ensino- 

aprendizagem; 

. Utilização livre do iPad na biblioteca escolar (BE) por parte dos alunos, com acesso a 

aplicações educativas e ebooks, enquadrada por membros da equipa da BE; 

. Utilização do iPad na sala de aula, a partir de trabalho em parceria entre o professor 
 

curricular e o professor bibliotecário (PB). 
 
 
 

1.2 Promover hábitos de leitura junto de novos públicos e com novos suportes 
 

. Utilização do iPad para leitura de obras do PNL em sala de aula; 
 

.  Utilização  do  iPad  para  leitura  de  ebooks,  revistas  e/ou  jornais  na  biblioteca, 

mediante utilização livre, mediada pela equipa da BE. 
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1.3 Produzir RED de acordo com a faixa etária do público-alvo 
 

. Produção de conteúdos para/no iPad em contexto de sala de aula e com dimensão 

interdisciplinar; 

. Disponibilização dos conteúdos produzidos nos iPad em diferentes plataformas. 
 
 
 

2. RECURSOS 
 
 

2.1. Recursos humanos envolvidos 
 

No presenta ano o projeto foi alargado de 3 para 9 turmas envolvendo: 
 

. 20 professores; 

. 200 alunos; 

. 2 professoras bibliotecárias; 

. 1 funcionária de biblioteca 

2.2 Recursos materiais 
 

. 13 iPad; 
 

. Aplicações para produção e manipulação de texto, imagem e som; 
 

. Acesso à internet. 
 
 

3. PARTILHA DE RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO PROJETO 
 
 

3.1 Responsabilidade da equipa da BE 
 
. Divulgação do projeto junto dos 
docentes; 

 

.   Disponibilização   dos   equipamentos,   aplicações   e   documentos   necessários   

à realização das atividades com as turmas; 

. Trabalho direto com os docentes e as turmas durante as sessões; 
 

. Divulgação dos trabalhos 
realizados. 

 
 
 

3.2 Responsabilidade dos docentes curriculares 
 
. Divulgação do projeto junto dos alunos das suas turmas. 

 

.  Planificação  das  atividades  a  realizar  com  as  turmas,  incluindo  a  seleção  das 
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aplicações e recursos a utilizar. 

. Partilha dos recursos digitais produzidos para/ou nas sessões. 
 

. Análise e avaliação dos trabalhos e das aprendizagens realizados. 

 

4. METODOLOGIA 
 

Para desenvolvermos as nossas atividades e quebrar com a sala de ensino tradicional, 

tentamos adotar a metodologia do Movimento da Escola Moderna (s/d), que difundiu 

as práticas de Célestin Freinet, e onde alunos e professores trabalham 

cooperativamente no sentido de desenvolver e adquirir competências. 

A avaliação, organização do grupo e atividades são feitas da forma como indica a 

imagem 1 (Costa, s/d). Partindo do trabalho em grupo, mas recorrendo à diferenciação 

de tarefas num mesmo projeto exige-se um maior envolvimento de todos com vista ao 

desenvolvimento do pensamento crítico, colaboração e comunicação. 

A  avaliação  é feita  de forma  contínua e  pretende não  só avaliar  os alunos  como 

reformular as estratégias adotadas. 

 

Figura 1: avaliação, organização do grupo e atividades. 
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UTILIZAÇÃO DO SCRACTH ENQUANTO RED 

Carlos Almeida; Sandra Ferreira; Gonçalo Machado 

Escola Secundária D. Dinis, Lisboa, Portugal; Escola Secundária da Vialonga; Escola Secundária D. 
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Resumo 
O projeto apresentado foi realizado numa escola situada em Lisboa e teve como finalidade 
descrever a integração do programa Scratch no currículo do 9º ano, especificamente às 
disciplinas de Língua Portuguesa e TIC, de um modo transversal e enquanto Recurso Educativo 
Digital. Os objetivos do projeto passaram por tornar os alunos proficientes na utilização dos RED 
e o estímulo à criatividade e ao interesse dos alunos na programação. 

O projeto consistiu na elaboração de um produto multimédia do conto tradicional dos irmãos 
Grimm, “Capuchinho Vermelho”. Foi efetuada uma abordagem segundo os critérios 
programáticos das disciplinas envolvidas, com recurso ao software Scratch e na qual os alunos 
recorreram a cenários de aprendizagem elaborados por si. Foi elaborada para questão central do 
estudo: o recurso a uma linguagem visual auxilia os alunos no ensino da lógica de programação? 

Assim, este estudo tem como objetivo apresentar uma proposta de ensino-aprendizagem de 
programação através do Scratch, com a finalidade de observar se esta abordagem estimula a 
aprendizagem da programação. 

Palavras-Chave: Aprendizagem colaborativa, transversalidade, Scratch, RED. 

 

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS 

Campos (2009), abordando o tema dos recursos educativos digitais (RED), refere que 

existem autores que, embora não consigam definir com exatidão o que é um RED, 

efetuam uma classificação destes nas categorias de software educativo, plataformas 

educativas, portais de conteúdos, tutoriais de aprendizagem, dossiers eletrónicos e 

diretórios de recursos temáticos. Conforme referido pelo autor, os RED apresentam 

como principais características a facilidade de manipulação e manuseamento bem como 

a capacidade de serem facilmente transportáveis e a sua constante mutação. Em 

resumo, os RED devem ter uma finalidade muito própria, contribuindo de algum modo 

para o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. 

O Scratch, de acordo com o descrito em http://scratch.mit.edu, é uma linguagem gráfica 

de programação, inspirada no Logo, sendo possível criar histórias interativas, fazer 

animações, simulações e jogos. Papert, (1980) entende que a criança deve aprender a 

programar o computador de modo a sentir domínio sobre a tecnologia. Este autor afirma 

http://scratch.mit.edu/
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que “a criança programa o computador logo, ao “ensinar o computador a pensar”, a 

criança envolve-se numa exploração sobre a maneira como ela própria pensa. 

Valente (s.d.), num estudo efetuado sobre categorização de ferramentas utilizadas para 

construção de RED’s em contexto educativo, dá como exemplo de uma ferramenta 

criativa aberta, o Scratch. 

A escolha deste RED pareceu-nos adequada, uma vez que pôde ser utilizado em 

atividades desenvolvidas no âmbito de cada disciplina, contribuindo para elaborar um 

produto final mais completo que resultou do processo evolutivo de aprendizagem 

(Driscoll & Carliner, 2005), estando a sua aplicabilidade assente no ensino de 

programação. 

 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

O projeto foi concebido e organizado de forma a possibilitar a planificação das atividades 

numa perspetiva interdisciplinar (Klein, 1985). A planificação considerou aspetos gerais a 

articular nas diversas disciplinas, apresenta como objetivo geral a difusão do computador 

e do Scratch em sala de aula. Por outro lado, partimos do princípio que há objetivos que, 

por serem transversais, poderiam ser operacionalizados no contexto específico da turma. 

Com efeito, objetivos comuns como a utilização adequada das linguagens das diferentes 

áreas do saber cultural, científico e tecnológico para se expressar; a utilização correta da 

língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar o pensamento 

próprio o trabalho de equipa em tarefas e projetos comuns (Abrantes & Mendes, 2001) 

recorrem a um trabalho colaborativo e a um desenvolvimento do currículo. As fases de 

execução para o projeto foram a reescrita do conto, o design das figuras e do cenário e a 

animação através da programação em Scratch, tendo como único pré-requisito a 

existência de uma sala TIC. 

Para a reescrita do conto recorreu-se ao processo de narrativa, tendo sido adaptada a 

história do conto original. Para Brooks (1997), uma história é uma descrição geral ou 

abstrata, verdadeira ou falsa, de um conjunto de acontecimentos com um significado, 

traduzindo uma relação causal ou temporal entre pessoas, factos e coisas. 
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O estudo insere-se no paradigma interpretativo de investigação, pretendendo entender 

formas de pensar, atitudes e perceções dos alunos no processo de ensino e 

aprendizagem (Coutinho, 2006). Assim, foram identificados dois tipos de variáveis: a 

variável estímulo, o Scratch e as variáveis dependentes, o interesse, a criatividade e a 

relevância do Scratch no ensino da programação. 

 

METODOLOGIA 

Como instrumentos de recolha de dados, utilizaram-se a observação direta e a 

entrevista. Estes instrumentos facilitam o registo de uma narrativa menos condicionada 

pelo método de investigação, além de proporcionarem uma maior autonomia na 

associação de ideias e uma maior facilidade no discurso, tornando o objeto de estudo 

mais rico em detalhes (Almeida, Delicado, Alves e Carvalho, 2011). 

Este estudo tinha como objetivo responder à questão: o recurso a uma linguagem visual 

auxilia os alunos no ensino da lógica de programação? 

Os resultados obtidos demonstraram que a linguagem visual foi bem recebida pelos 

alunos, que acharam este género de atividade estimulante, criativa e relevante. Estes 

resultados vão de encontro ao que investigação realizada nesta área (Papert, 1993) tem 

evidenciado, ao defender que as atividades de programação apresentam enormes 

potencialidades para melhorar o ensino em sala de aula e que os alunos ficam mais 

interessados quando o objetivo se encontra bem definido. 

 

CONCLUSÕES 

Embora a amostra tenha sido significativa, pois o projeto foi desenvolvido por dois 

professores junto de uma turma constituída por 25 alunos, as conclusões não deverão 

ser generalizadas. Num futuro, poderia ser interessante desenvolver este tipo de estudos 

junto de uma população escolar mais diversificada. 
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Resumo 

O recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação pressupõe que sejam 

desenvolvidos mecanismos de ação. 

Mais do que o desenvolvimento de uma capacidade de manipulação de computadores, a 

capacidade de fazerem uma reflexão crítica sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação, 

bem como sobre as suas possibilidades de utilização pedagógica fizeram com que a nossa linha 

de ação se paute pela utilização e rentabilização destas tecnologias postas ao serviço de uma 

área cientifica, nomeadamente a de uma lingua estrangeira. 

Pretendemos desta forma, valorizar e enriquecer um sem número de competências que 

permitem uma maior facilidade na implementação de novos modelos curriculares com maior 

ênfase em competências transversais e também na realização de tarefas de modo autónomo por 

parte dos alunos. 

Assim, desenvolvemos metodologias de aplicação das Tecnologias no processo de ensino / 

aprendizagem, através da produção de materiais de apoio ao ensino e sua disponibilização 

online, prolongando os momentos de aprendizagem no tempo e no espaço. 

Palavras –chave: tecnologia de informação e comunicação, inovação pedagógica, autonomia do 

processo de aprendizagem, saber francês. 

 

INTRODUÇÃO 

Pautamos a nossa atuação, dirigindo-nos a jovens que pertencem a uma geração, que de 

forma quase inata, manuseia e aplica as novas tecnologias com uma tremenda 

competência e agilidade, razão pela qual desenvolvemos formas de aprendizagem 

através das quais, os alunos estabelecem contacto com os conteúdos numa vertente 

lúdico-pedagógica, patente nas imagens ilustrativas selecionadas pelos alunos aquando 

da recolha de informação figura 1 e figura 1.1.. 

mailto:histofr@nces.com
file:///F:/ticEDUCAjunior2013/Atas/Atas_ticEDUCAjunior2013/atas/Isabel.aleixo@sapo.pt


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

 
80 

Figura 1 – conceito de informação digital 

 

Figura 1.1.- relação aluno computador 
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A partir deste conceito onde os alunos se (re)vêem quase numa abordagem de alter ego,  

inovam a partir de uma base de dados criada pelos próprios, desenvolvem uma 

sequência de ideias ligadas a diferentes áreas curriculares numa perspetiva de 

interdisciplinaridade tal como se antevê nas figuras seguintes 2, 3 e 4. 

 

Figura 2.- enumeração das atividades diárias 

 

 

Figura 3.-  les repas du jour –à- jour 
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Figura 4.- Criação de um glossário temático de História 
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Potencialidades   do uso das TIC no âmbito do processo de Ensino/Aprendizagem  de 

Histofrances.com  

 Objectivos Gerais:  

 Rentabilizar o uso das novas tecnologias de comunicação nas aulas de Francês no 

âmbito da Séction Européenne de Langue Française 

 Objectivos específicos/operacionais:  

 Familiarizar os alunos com conceitos e ferramentas fundamentais das Tecnologias 

da Informação e Comunicação.  

 Fornecer endereços de interesse e modelos de utilização de Internet no contexto 

educativo.  

 Desenvolver os processos de rentabilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação nas atividades letivas.  

 Promover o acesso aos vários locais da WEB para incorporar recursos e utilizar 

estratégias de ensino variadas. 

  Compreender a Internet como meio de potenciar troca de saberes e trabalho 

colaborativo entre escolas.  

 Produzir e divulgar páginas didáticas em hipertexto. 

O presente projecto envolve cerca de 100 alunos ao longo do 3º Ciclo do Ensino Básico 

enquanto alunos de um Ensino Bilingue, cuja metodologia posta em prática consiste na  

seleção e elaboração das tarefas a realizar em “Labo” de Línguas, as quais são 

identificadas com o conteúdo e a prática letiva . De seguida, um grupo de alunos – 

tutores  do 8º ano auxiliam os alunos do 7º ano na reflexão das informações recolhidas 

ao proceder-se a uma análise crítica de pesquisa na Net, a qual constitui um 

complemento útil ao assunto a tratar. Por fim, os alunos são confrontados com a 

produção de recursos didáticos ricos e variados recorrendo a inúmeras hipóteses de 

programação a saber:  Banda Desenhada on line ( Bubblaka) / Avatar ( Voki), onde 

aplicam os conhecimentos linguísticos, i é, as aquisições lexicais, gramaticais e temáticas, 

prezi, incredibox. 

Exemplifica-se pois alguns dos materiais criados e disponibilizados para outras aplicações  

quer em contexto de sala de aula, quer mesmo em cartazes promocionais e/ou 

publicitários de sensibilização à comunidade escolar, observem-se as figuras  5, 6 e 7 / 

7.1  onde se espelha a dinâmica que reveste as presentes aulas. 
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Figura 5.-  Sala de aula em rede 

Figura 6.- Significado de glossário 
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Figura 7.- cartaz de abertura oficial da SELF 

 

 

 

Figura 7.1.- comemoração do Dia da França 
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CONCLUSÃO 

Verifica-se que os alunos estão envolvidos e cumprem de forma harmoniosa as suas 

tarefas, sentem gosto no que produzem e agem como se de coisas simples e acessíveis 

se tratassem. 

Mais se reitera que eles próprios descobrem por sua autonomia como realizar as tarefas 

e inclusive como funcionar com a programação expressa a determinado conteúdo. 

O balanço continua a ser muito favorável e positivo, razão pela qual os alunos continuam 

a gostar de se envolver com este tipo de atividades. 
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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 

file:///F:/ticEDUCAjunior2013/Atas/Atas_ticEDUCAjunior2013/atas/et@campus.ul.pt
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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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Resumo 

Tendo como ponto de partida as metas de aprendizagem na educação pré-escolar e, sobretudo, 

os domínios da linguagem oral e abordagem à escrita e da matemática nas orientações 

curriculares para o ensino pré-escolar, este projeto tem por objetivos, promover 

desenvolvimento da literacia digital e incentivar a apropriação das noções necessárias à 

aquisição das letras, dos números e das figuras geométricas. 

Segundo as OCEPE (1997) um dos objetivos gerais pedagógicos definidos para a educação pré-

escolar é "Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como meios 

de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo"(p.17). Desta 

forma, a utilização de iPads em contexto de sala de atividades pretende proporcionar às crianças 

ocasiões propícias à exploração das potencialidades das TIC de forma transversal a todas as áreas 

de desenvolvimento da educação pré-escolar despertando "  a curiosidade e o pensamento 

crítico"(p.18) visando, a apropriação de saberes que habilitem as crianças à aprendizagem ao 

longo da vida. 

 

Palavras-chave: Inovação, tecnologia, iPad, recursos digitais, jardim de infância 

 

1. OBJETIVOS DO PROJETO 

 
No Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, pretende-se promover o 

desenvolvimento da consciência fonológica, o reconhecimento da escrita (letras, 

palavras) e reconhecimento das convenções gráficas, bem como diferenciar os discursos 

orais e interação verbal. Incentivar a imaginação e a criatividade promovendo futuros 

hábitos de leitura. 

No Domínio da Matemática pretende-se promover a aquisição de noções de número, 

medida e geométricas; iniciar as operações assim como incentivar à organização e 

tratamento de dados. 

No domínio das tecnologias de informação e comunicação pretende-se: 

file:///F:/ticEDUCAjunior2013/Atas/Atas_ticEDUCAjunior2013/atas/ana.cc.dominguez@gmail.com
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 promover a literacia digital e da informação; 

 desenvolver a comunicação, interagindo e colaborando no uso das ferramentas 

de comunicação como estratégia de aprendizagem individual e coletiva; 

 promover o prazer da aprendizagem pela descoberta; 

 promover a partilha de aprendizagens. 

 promover o desenvolvimento da capacidade de sistematização do pensamento 

com recurso aos meios digitais disponíveis; 

 produzir recursos educativos digitais (RED) de acordo com a faixa etária do 

público-alvo e em conjunto com o mesmo. 

 

2. RECURSOS 

 
2.1. Recursos humanos envolvidos 

 
 Educadora de infância 

 Grupo de 22 alunos com idade média de 5 anos 

 
2.2 Recursos materiais 

 3 iPads 

 Aplicações para produção de ebooks e desenho 

 Acesso à internet 

No segmento educacional, abre-se um leque de possibilidades. Apesar disto, são poucas 

as iniciativas, e estas visam principalmente o uso do iPad como instrumento de leitura 

dos tradicionais materiais didáticos. O nosso foco é o uso do iPad como instrumento de 

transformação dos tradicionais materiais didáticos em conteúdo multimídia interativo, 

buscando a inovação das práticas escolares, tanto no aspeto tecnológico quanto no 

curricular. 

(retirado de http://www.ipadnasaladeaula.com.br/home/) 

 

3. METODOLOGIA 

Usámos a metodologia de trabalho de projeto, por ser uma prática quotidiana na sala de 

jardim de infância, uma vez que promove a apropriação do conhecimento através de 

tarefas integradoras, aproveitando todas as oportunidades que surgem ao longo da 

rotina diária. As atividades realizadas estão relacionadas com o quotidiano destas 

http://www.ipadnasaladeaula.com.br/home/
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crianças e são enquadradas por estratégias adotadas na sala de aula . O ponto de partida 

é uma história (já conhecida ou inventada), que vai sendo reinventada com a ajuda e as 

sugestões de todos os alunos, num permanente desafio à sua imaginação e criatividade. 

Reforça-se aqui a necessidade do educador estar atento às ideias prévias das crianças, já 

que compreender as mesmas facilitará a sua intervenção educativa junto delas. Este 

projeto é transversal porque faz uso da expressão plástica para demonstrar os 

conhecimentos adquiridos nas outras áreas de saber. Os recursos foram produzidos com 

os materiais criados pelos próprios alunos, tendo em conta o seu desenvolvimento da 

capacidade de expressão e compreensão, a apropriação e uso da linguagem e mais uma 

vez, fomentando o desenvolvimento da sua  criatividade.  Acreditamos que só fazendo 

atividades que tenham significado para as crianças, que lhes despertem interesse e 

curiosidade e que partam de contextos que lhes são próximos, é que estas se sentirão 

desafiadas a aprofundar uma atividade. A forma de avaliação encontrada é através do 

envolvimento e empenho das crianças, e a sua  capacidade de construção das atividades. 

Parte-se de uma interação positiva onde se estimula o envolvimento das 

crianças,  encarando-as como participantes no processo de ensino-aprendizagem e 

partilhando com elas o poder de decidir. Esta avaliação é feita de uma forma continua, 

observando a forma como escolhem e tomam decisões e ao mesmo tempo conseguem 

articular entre si as suas ideias,  como se envolvem na construção dos materiais, a sua 

auto confiança e concentração. Desta forma pretendemos não só avaliar os alunos, mas 

também obter dados relevantes para poder reformular as estratégias adotadas. 

Como vantagens deste projeto salientamos, a curiosidade das crianças, a facilidade com 

que interagem com o iPad e a forma como partilham as descobertas com os colegas, o 

trabalho colaborativo, o desenvolvimento das capacidades de expressão e comunicação, 

e a manifestação da criatividade através de processos simples de aprendizagens, e ainda 

a facilidade com que  dão as suas opiniões. Outras vantagens são o desenvolvimento da 

coordenação oculo manual, e o desenvolvimento da motricidade fina. 

Como pontos menos positivos a que é necessário estar atento, queremos referir o facto 

de a  multiplicidade de aplicações poder promover a dispersão do interesse, a quase 

inexistência de recursos educativos em português relacionados com a educação com o 
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iPad e ainda o facto deste ser  dispendioso, e de algumas aplicações mais ricas em 

possibilidades poderem ter um preço superior à média. 

4. Workshop a desenvolver 

Apresentação por parte dos alunos das aprendizagens adquiridas ao longo deste ano. 

Pretende-se que as crianças tenham oportunidade de partilhar e discutir os trabalhos 

realizados, valorizando o desenvolvimento das capacidades de comunicação. 
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Resumo 
Atualmente, os ambientes tridimensionais encontram-se presentes em diversas formas de 
entretenimento, mais concretamente nos jogos e cinema. Deste modo, pensou-se ser este o 
momento certo para inquirir sobre o valor da sua utilização na área da educação. 
O emprego de um ambiente tridimensional admite a criação de um meio envolvente e 
requintado, fazendo com que a atenção dada à resolução de atividades educativas possa ser 
elevada. 
Na realidade, o empenho e a atenção dadas pelos jovens na tentativa de ultrapassar um 
determinado nível de um jogo, mostra que os jovens possuem capacidades que, quando bem 
aproveitadas, podem ser orientadas para situações de aprendizagem educativa. 
O objetivo primordial deste projeto é o desenvolvimento de um ambiente tridimensional, 
desenhado com base num cenário de aprendizagem e que permitirá aferir o modo como os 
alunos aceitam e se adaptam a estes novos ambientes virtuais no processo de ensino e 
aprendizagem. A aplicação aqui desenvolvida permitiu criar um ambiente virtual que retrata a 
escola. 
 
Palavras-chave: ambientes tridimensionais, trabalho colaborativo, modelos 3D, SketchUp. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Este projeto teve como objectivo compreender a utilização das novas tecnologias, 

concretamente os ambientes virtuais tridimensionais (3D), no processo de ensino e 

aprendizagem. Para isso, integrou-se um software que permitisse realizar um estudo da 

utilização deste ambiente 3D em contexto educativo. 

Para esse efeito foi decidido realizar um modelo em 3D de uma Escola Secundária no 

concelho de Loures, constituída por oito pavilhões e respetivos espaços exteriores. 

Foi utilizado neste projeto uma aplicação de modelação 3D que produziu o protótipo 

realizado neste estudo, o Google Sketchup. 

Estando consciente dos limites de alguns equipamentos que se encontram ao serviço das 

escolas e da escassa formação de alguns docentes, crê-se que a aplicação dos ambientes 
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mailto:paulo.torcato@gmail.com
mailto:inesix123@hotmail.com
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virtuais 3D e dos respectivos objetos de aprendizagem em contextos educativos, 

oferecem novas prespetivas no processo de ensino e aprendizagem. 

 

INTERDISCIPLINARIEDADE 

Devido à especificidade do projeto, o de ter sido planeado para a docente realizar a 

intervenção, com vista à obtenção do grau de Mestre em Ensino de Informática, este 

projeto não foi transversal. 

No entanto, devido às características do projeto e do software utilizado, esta 

transversalidade poderá ser uma realidade.  

Com a viabilização do conhecimento científico-tecnológico, estimula-se a criatividade e a 

experimentação, permitindo-se que os alunos entrem em contacto com novas 

tecnologias com uma componente fortemente prática e ligada a matérias que fazem 

parte do seu dia-a-dia. Este projeto permitiu a exploração de novos conceitos, 

anteriormente adquiridos em sala de aula a outras disciplinas, como Matemática, Física, 

Educação Tecnológica ou Informática. 

 

PARTICIPANTES ENVOLVIDOS 

O projeto foi desenvolvido junto de uma turma de 12º ano na disciplina de Aplicações 

Informáticas B, lecionada duas vezes por semana. A turma é composta por 17 alunos que 

foram previamente divididos em oito grupos. No desenvolvimento do projeto estiveram 

envolvidos três professores, a Professora que se encontra a realizar a intervenção, o 

Professor Cooperante e titular da disciplina e a Professora orientadora de estágio. 

O projeto, desde que foi apresentado à comunidade escolar, foi prontamente acolhido 

pela Diretora e pelos Encarregados de Educação dos alunos envolvidos, que o apoiaram 

fortemente. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia que foi decidido utilizar para a consecução do projeto foi a aprendizagem 

baseada em projetos (ABP). Com esta metodologia pretende-se chegar a uma solução 

desejada a partir de uma ideia inicial e com um produto bem caracterizado em termos 

finais. 
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Segundo Smith e Dodds (1997, citados por DeFillippi, 2001) a ABP refere-se à teoria e à 

prática de realizar tarefas com problemas reais em projetos temporários para atingir 

objetivos de desempenho e facilitar a aprendizagem individual e coletiva. De acordo com 

DeFillippi (2001), esta estratégia baseia-se na aprendizagem de ação que assume que as 

pessoas aprendem de uma forma mais eficaz quando trabalham em problemas reais que 

ocorrem no próprio local de trabalho. 

A ABP diferencia-se das abordagens clássicas de ensino-aprendizagem, especialmente no 

que diz respeito aos processos e práticas de aprendizagem. Esta metodologia tem como 

características fundamentais a centralidade da aprendizagem do aluno, o trabalho em 

equipa, o desenvolvimento do espírito de iniciativa e da criatividade, o desenvolvimento 

de competências de comunicação e do pensamento crítico e, por último, a articulação 

entre os conteúdos numa perspetiva interdisciplinar. De uma forma geral, o PLE 

promove o trabalho em equipa, a resolução de problemas e a articulação teoria/prática, 

através da realização de um projeto que culmina com a apresentação de uma 

solução/produto a partir de uma situação real, articulada com o futuro contexto 

profissional (Powell & Weenk, 2003). 

No sentido de facilitar a gestão do projeto, foi fornecido aos diferentes grupos um 

modelo geral de projeto, adaptado de Van den Kroonenberg e Siers (1992). A utilização 

deste modelo permitiu articular as cinco fases do projeto com os pontos de controlo 

estipulados para a realização do mesmo e uma melhor monitorização do progresso do 

grupo. 

Na fase de análise preliminar efetuou-se a descrição do contexto do projeto, onde era 

pedida a modelação da Escola e a descrição do problema, atribuindo a cada grupo de 

alunos a modelação de um pavilhão da escola, aplicando os conceitos de 3D no Google 

Sketchup. Para a especificação do projeto, os alunos começaram por observar os 

pavilhões respeitantes, esquematizando-os e observando os materiais e as texturas 

aplicadas a cada pavilhão. De seguida, e com as respetivas plantas em seu poder, 

modelaram os pavilhões, aplicando as técnicas já abordadas (levantamento de paredes, 

especificação de porta e janelas, aplicação de materiais e texturas). Seguiu-se a fase da 

construção, onde os alunos após realizarem a construção do modelo 3D da escola, 

renderizaram-a. Na fase de teste, após uma identificação dos pontos fortes e fracos da 
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construção, foi efetuada uma revisão do projeto. Como última fase foi realizada a 

implementação do projeto através da sua divulgação na plataforma da escola. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

O êxito deste projeto prendeu-se, essencialmente com a metodologia utilizada para fazer 

com que o aluno realizasse as atividades propostas. 

Por outro lado, a estrutura da escola, o número de atividades desenvolvidas, o género e 

a planificação das atividades, a informação de ajuda, são pontos que foram sendo 

analisados no âmbito do interesse educativo deste ambiente 3D. 

 

ATIVIDADE A DESENVOLVER 

Para a dinamização deste projeto junto dos participantes, foi pensado elaborar uma 

apresentação, por parte dos alunos, com as competências adquiridas. Será realizada uma 

demonstração da utilização do Sketchup através da construção em 3D de alguns espaços 

ou objetos bem como a sua renderização, aplicando as fases acima descritas na 

metodologia. 
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SINTRA E-CONTEÚDOS – ECRÃS QUE MOTIVAM 
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Resumo 
 
 

Sintra e-conteúdos é um projeto conjunto das bibliotecas escolares dos Agrupamentos de 

Escolas Professor Galopim de Carvalho e Padre Aberto Neto, vencedor da candidatura a Ideias 

com mérito da Rede de Bibliotecas Escolares e que já participou no TICeduca Júnior 2012. 

Trata-se de um projeto inovador na área das tecnologias e recursos educativos envolvidos e na 

implementação de metodologias de trabalho cooperativo e interdisciplinar. 

Utilizando iPads, respetivas aplicações e ferramentas da Web 2.0, alunos e professores 

trabalham conteúdos curriculares e produzem novos recursos educativos digitais. 

Dando resposta aos novos desafios que se colocam às bibliotecas escolares na área das 

literacias digitais e da informação, este projeto visa não só promover a leitura e a utilização da 

informação mas também a produção de recursos e disseminação. 

 

Palavras-chave: Inovação, tecnologia, trabalho de projeto, iPad, recursos digitais. 

 

1. OBJETIVOS DO POJETO/ ATIVIDADES A DESENVOLVER 
 
 
 

1.1. Promover a literacia digital e da informação 
 

. Formação de professores para a utilização dos equipamentos em contexto de ensino- 

aprendizagem; 

. Utilização livre do iPad na biblioteca escolar (BE) por parte dos alunos, com acesso a 

aplicações educativas e ebooks, enquadrada por membros da equipa da BE; 

. Utilização do iPad na sala de aula, a partir de trabalho em parceria entre o professor 
 

curricular e o professor bibliotecário (PB). 
 
 
 

1.4 Promover hábitos de leitura junto de novos públicos e com novos suportes 
 

. Utilização do iPad para leitura de obras do PNL em sala de aula; 
 

.  Utilização  do  iPad  para  leitura  de  ebooks,  revistas  e/ou  jornais  na  biblioteca, 
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mediante utilização livre, mediada pela equipa da BE. 

 
 

1.5 Produzir RED de acordo com a faixa etária do público-alvo 
 

. Produção de conteúdos para/no iPad em contexto de sala de aula e com dimensão 

interdisciplinar; 

. Disponibilização dos conteúdos produzidos nos iPad em diferentes plataformas. 
 
 
 
 

2. RECURSOS 
 
 
 

2.1. Recursos humanos envolvidos 
 

No presenta ano o projeto foi alargado de 3 para 9 turmas envolvendo: 
 

. 20 professores; 

. 200 alunos; 

. 2 professoras bibliotecárias; 

. 1 funcionária de biblioteca; 

. 60 alunos monitores da BE. 
 

2.2 Recursos materiais 
 

. 14 iPad; 
 

. Aplicações para produção e manipulação de texto, imagem e som; 
 

. Acesso à internet. 
 
 
 
 

3. PARTILHA DE RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO PROJETO 
 
 
 

3.3 Responsabilidade da equipa da BE 
 
. Divulgação do projeto junto dos docentes; 

 

.   Disponibilização   dos   equipamentos,   aplicações   e   documentos   necessários   à 

realização das atividades com as turmas; 

. Trabalho direto com os docentes e as turmas durante as sessões; 
 

. Divulgação dos trabalhos 
realizados. 
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3.4 Responsabilidade dos docentes curriculares 
 
. Divulgação do projeto junto dos alunos das suas turmas. 

 

.  Planificação  das  atividades  a  realizar  com  as  turmas,  incluindo  a  seleção  das 

aplicações e recursos a utilizar. 

. Partilha dos recursos digitais produzidos para/ou nas sessões. 
 

. Análise e avaliação dos trabalhos e das aprendizagens realizados. 
 

4. METODOLOGIA 
 

Para desenvolvermos as nossas atividades e quebrar com a sala de ensino tradicional, 

tentamos adotar a metodologia do Movimento da Escola Moderna (s/d), que difundiu 

as práticas de Célestin Freinet, e onde alunos e professores trabalham 

cooperativamente no sentido de desenvolver e adquirir competências. 

A avaliação, organização do grupo e atividades são feitas da forma como indica a 
 

imagem 1 (Costa, s/d). Partindo do trabalho em grupo, mas recorrendo à diferenciação 

de tarefas num mesmo projeto exige-se um maior envolvimento de todos com vista ao 

desenvolvimento do pensamento crítico, colaboração e comunicação. 

A  avaliação  é feita  de forma  contínua e  pretende não  só avaliar  os alunos  como 
 

reformular as estratégias dotadas. 
 

Figura 1: avaliação, organização do grupo e atividades. 
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