










  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

resumo 
 
 

O objectivo desta dissertação é a exploração da aplicabilidade do modelo  
IMS – Learning Design, e respectivas ferramentas de suporte, através da 
criação e desenvolvimento de uma unidade de aprendizagem sobre 
Instrumentos Orff, baseada neste modelo, para professores do 1º Ciclo do 
Ensino Básico. A metodologia utilizada foi o estudo de caso de índole 
exploratória. Foi efectuada uma revisão da literatura que incidiu 
essencialmente sobre o e-learning e o IMS – Learning Design, seguindo-se a 
criação das estratégias didácticas e da planificação de toda a Unidade de 
Aprendizagem sobre Instrumentos Orff. O passo seguinte foi a criação e 
desenvolvimento da Unidade de Aprendizagem, que culminou com a 
implementação dos pacotes IMS/SCORM finais do aluno e do professor. A 
avaliação dos materiais desenvolvidos foi efectuada através de questionários a 
que responderam um grupo de alunos e de professores.  
Como forma de conclusão deste trabalho de investigação, foi realizada uma 
reflexão sobre o modelo IMS – Learning Design e as actuais ferramentas de 
apoio à implementação.  
 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

abstract 
 
 

The purpose of this dissertation is the exploration of the model IMS – Learning 
Design and supporting tools applicability, through the creation and 
development of a learning unit on Orff Instruments based on the model for 1st 
Basic Teaching Cycle. Method used was an exploratory case study. A 
complete overview of relevant literature has been done, essentially on e-
learning and IMS – Learning Design, followed by the building of learning and 
planning strategies for the whole Learning Unit on Orff Instruments. The 
following step was the creation and the development of the Learning Unit, that 
leaded to the final version IMS/SCORM of student’s and teacher’s final 
package. The evaluation of the materials developed has been done through an 
inquest targeted to teachers and students.  
As a conclusion of this investigation, a complete reflection and overview of the 
IMS Model-Learning Design and its Current supporting tools to it 
implementation is presented. 
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1. Objectivos do Trabalho e Metodologia 
 

1.1. Problemática da investigação  
 

A velocidade a que todo o progresso tecnológico se processa tem sido surpreendente 

e o seu impacto no desenvolvimento sócio-económico-cultural dos países que 

possuem uma maior incorporação de TIC é incontestável. As plataformas de apoio ao 

processo de ensino-aprendizagem não têm fugido a esta evolução, destacando-se o 

alargar do leque de oferta de ferramentas e a possibilidade de reutilização de 

conteúdos. Contudo, as estratégias e metodologias pedagógicas relacionadas com o 

modelo de ensino-aprendizagem em ambiente de e-Learning também têm sido alvo de 

um constante processo de evolução. Neste contexto surgiu, em 2003 a especificação 

IMS – Learning Design, que tem como principal âmbito a modelação de Unidades de 

Aprendizagem, facultando um conjunto de elementos que permitem descrever a 

organização de qualquer processo de ensino-aprendizagem, independentemente da 

estratégia pedagógica utilizada.  

Por outro lado, o Ministério da Educação Português sempre defendeu a introdução das 

Expressões no 1º Ciclo do Ensino Básico, definindo as Competências para as mesmas 

no livro da Organização Curricular e Programas do 1º Ciclo do Ensino Básico. Para 

que este princípio/meta seja atingido, torna-se essencial dotar os professores do 1º 

Ciclo de competências relacionadas com as áreas das Expressões, entre as quais a 

Educação e Expressão Musical. 

Foi neste contexto que surgiu a investigação que pretendemos realizar e que visou 

avaliar o processo de aplicação do IMS – Learning Design tendo por caso de estudo a 

concepção e implementação de um módulo sobre Instrumentos Orff.  

 
 

1.2. Contextualização  
 

Esta dissertação foi realizada no âmbito do Mestrado de Multimédia em Educação da 

Universidade de Aveiro e a escolha do tema foi influenciada por vários factores. 

Uma das principais influências (senão a principal) foi o facto da formação académica 

do autor ser em Professores do Ensino Básico, Variante de Educação Musical, 

formação esta que permitiu o conhecimento da realidade encontrada pelos 

professores dos 1º Ciclo e 2º Ciclo do Ensino Básico, e que permite afirmar que a 
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formação inicial nas áreas das Expressões, nomeadamente na Educação e Expressão 

Musical, dos professores do 1º Ciclo é bastante escassa e limitada.  

Durante a parte curricular do Mestrado, foram abordados variadas temáticas como o 

desenvolvimento de materiais multimédia, tecnologias da comunicação em educação, 

design e avaliação de software educativo, gestão de ambientes e de comunidades de 

aprendizagem distribuídas que nos alertaram especialmente para aspectos de ordem 

pedagógica, não esquecendo os aspectos de ordem tecnológica. 

Uma vez que a área das novas tecnologias da informação e comunicação é uma das 

principais áreas de interesse do autor desta investigação, achámos bastante 

interessante realizar esta dissertação com principal incidência sobre duas áreas: as 

novas tecnologias da informação e comunicação e a Educação e Expressão Musical.  

Depois de decidirmos que a dissertação se ia centrar nestas duas áreas e, depois de 

uma breve avaliação das potencialidades do modelo IMS – Learning Design, foi 

tomada a decisão de centrar este trabalho académico na criação de uma proposta de 

Unidade de Aprendizagem para professores do 1º Ciclo sobre Instrumentos Orff 

segundo o modelo IMS-LD.  

 

 

1.3. Questões a investigar 
 

Uma vez realizada a introdução à temática e o âmbito em que esta se desenvolve, é 

necessária a definição das questões sobre as quais devemos desenvolver o nosso 

trabalho e reflectir sobre o mesmo.  

Podemos então afirmar que as questões centrais a investigar neste trabalho são: 

 Como tirar partido do modelo IMS – Learning Design para criar uma Unidade 

de Aprendizagem sobre Instrumentos Orff para ser utilizada por professores do 

1º Ciclo do Ensino Básico? 

 Qual a avaliação (vantagens/desvantagens e forças/fraquezas) resultante da 

experiência de utilização do modelo IMS – LD e respectivas ferramentas de 

suporte? 

Aquando da conclusão deste trabalho, será efectuado um balanço final sobre as 

conclusões mais pertinentes retiradas deste estudo. 

 

 

1.4. Metodologia e organização 
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Esta proposta de investigação baseou-se num paradigma de estudo de caso de índole 

exploratória, que se irá centrar numa situação particular: criação e desenvolvimento de 

uma Unidade de Aprendizagem baseada no modelo IMS – Learning Design para 

professores do 1º Ciclo do Ensino Básico. Esta, visa abordar um conteúdo que faz 

parte do programa de Educação e Expressão Musical do 1º Ciclo (“Utilizar 

Instrumentos Musicais”) através de um curso/módulo sobre Instrumentos Orff.  

Uma das características do estudo de caso, reconhecida por De Bruyne (citado em 

Hébert, Goyette e Boutin, 1990, pág 170), que mais se destaca nesta investigação é a 

reunião de informações “tão numerosas e tão pormenorizadas quanto possível com 

vista a abranger a totalidade da situação”.  

A obtenção e tratamento de dados foi realizada de uma forma essencialmente 

qualitativa, ou seja, a análise do processo foi efectuada utilizando estratégias que não 

exigem quantificação e medida. Neste trabalho foram utilizadas várias formas de 

inquérito: observação e questionários.  

Como técnica de investigação seleccionada, destinada à recolha de dados, foi 

utilizada a observação directa e participante, suportada por uma grelha de registo e 

por um diário de bordo onde foram registados todos os acontecimentos relevantes na 

concepção e desenvolvimento desta proposta de Unidade de Aprendizagem. Foram 

também utilizados inquéritos por questionário com a finalidade de ser realizada uma 

avaliação independente da Unidade de Aprendizagem desenvolvida. Estes inquéritos 

foram realizados por potenciais docentes e alunos. 

Esta investigação foi organizada em quatro fases complementares: 

Na primeira fase da investigação, foi realizada uma revisão sobre o e-Learning e o 

modelo em estudo nesta investigação (IMS-Learning Design), tendo por objectivo 

recolher e disponibilizar informação o mais detalhada possível sobre a temática que 

nos propusemos abordar durante este trabalho de investigação. 

Na segunda fase, foram delineadas todas as estratégias didácticas necessárias para a 

concepção da proposta de Unidade de Aprendizagem e foram ainda preparados todos 

os materiais necessários para a respectiva realização. Como resultado desta fase, 

obteve-se a planificação de toda a Unidade de Aprendizagem.  

Na terceira fase, foi desenvolvida a Unidade de Aprendizagem. Do trabalho 

desenvolvido nestas duas fases (segunda e terceira) resultou um pacote final pronto a 

ser utilizado por um qualquer professor numa plataforma tecnológica compatível com o 
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modelo IMS – Learning Design. Este pacote incluiu duas partes distintas: uma parte 

para o aluno e outra parte para o docente. 

Na quarta e última fase, foi realizada uma reflexão sobre todo o trabalho desenvolvido 

e retiradas as devidas conclusões sobre toda esta investigação. Nesta fase, foram 

formuladas algumas sugestões sobre o modelo IMS – Learning Design. 
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2. Revisão sobre o e-learning e o IMS – LD 

 

2.1. O e-learning 
 

O termo e-learning, que normalmente em Portugal se associa ao ensino à distância, é, 

segundo Ramos (2002, pág. 137), “o território do saber resultante do cruzamento das 

ciências e tecnologias educativas e das tecnologias de informação e comunicação”.  

Existem vários termos utilizados de forma indiferenciada e querendo dizer o mesmo 

que, na realidade implicam tecnologia, mas que não significam exactamente o mesmo 

e que podem ter diferentes pressupostos. Esses termos são e-learning, educação on-

line e formação à distância via Internet. 

Segundo Trindade (2001, pág. 56), os termos formação à distância e educação à 

distância pressupõem “uma componente significativa de auto aprendizagem, (…), 

decorrente do trabalho individual do estudante fora de uma sala de aula e da presença 

do professor”. Para o mesmo autor, a Internet tem de ser vista como uma fonte 

suplementar de informação e como um veículo de comunicação. Desta forma, parece 

que o termo formação à distância via Internet não será o mais correcto, uma vez que 

pode ser considerado, apenas, uma versão tecnológica melhorada do modelo de 

formação à distância tradicional. Já Gambôa (2001), avança um passo, ao considerar 

que o e-learning não é mais do que um conjunto de actividades de 

ensino/aprendizagem em que o computador é um meio facilitador das aprendizagens, 

sendo que desta forma, o papel do formador e do formando está sujeito a bastantes 

alterações. A educação on-line pode ser considerada como um novo domínio de 

aprendizagem que se caracteriza por uma maior interactividade, onde, ao contrário de 

modelos tradicionais de formação à distância, existe um espaço privilegiado para 

desenvolver actividades de aprendizagem colaborativa, como a autora Harasim (1990) 

argumenta: “Collaborative learning activities use cooperative task structures, based 

upon active learner participation and peer interaction in achieving a common goal”. Na 

perspectiva de Held (2001), o e-learning é um modelo de ensino/aprendizagem aberto, 

que possui a intervenção da tecnologia e que é suportado por redes de comunicação 

com bastante liberdade para os formandos, num formato que pode ser totalmente ou 

parcialmente à distância.  

Para Ramos (2002, pág. 138), “nos sistemas de e-learning procura-se explorar a 

capacidade das tecnologias de proporcionarem soluções capazes de oferecer 
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flexibilidade de acesso, aos níveis espacial e/ou temporal, aos diferentes 

intervenientes (alunos, professores e outros profissionais) dos sistemas”. Sendo 

assim, a “flexibilidade espacial” permite explorar a possibilidade de os intervenientes 

evitarem deslocar-se a um dado local para a realização de actividades”. Já a 

“flexibilidade temporal” permite explorar a possibilidade de os intervenientes evitarem 

deslocar-se, em simultaneidade temporal, a um dado local para a realização de 

actividades”. 

Em Rosenberg (2003, pág. 24) é apresentado o “e-learning engloba a gestão do 

conhecimento”, não podendo ser apenas designado por cursos on-line – se assim 

fosse designava-se “e-formação” em vez de e-learning. Este autor defende que o e-

learning não se pode resumir a cursos, uma vez que, mesmo que os cursos 

disponibilizados sejam bons, os intervenientes precisam de auxílio para que as metas 

propostas sejam atingidas.  

São vários os autores que defendem que o modelo tradicional de ensino está a ficar 

esgotado e que necessita de um longo processo de evolução. Como exemplo, 

Gustavo Ioschpe (economista e investigador brasileiro que desenvolveu uma 

investigação sobre a relação entre o desenvolvimento económico e o ensino) que 

defende que “o ensino tradicional está esgotado, não interessa a mais ninguém” e 

Sérgio Grácio e Emília Nadal defendem que nos encontramos “perante um contexto 

cultural muito diferente daquele que deu origem ao modelo de educação e de ensino 

que conhecemos e que continuamos a sustentar” e que este “contexto cultural 

encontra-se em processo evolutivo e em direcção a uma crescente complexidade”. 

Este esgotamento do modelo de ensino tradicional está a acontecer, essencialmente 

devido à grande evolução que as tecnologias de educação têm vindo a realizar ao 

longo dos últimos anos. Outra das situações que está a influenciar este esgotamento 

do modelo de ensino tradicional é o facto de, neste modelo, o professor ser 

frequentemente encarado como o centro de toda a transmissão do conhecimento e os 

alunos serem (apenas) os receptores dos conhecimentos transmitidos. Assim, este 

modelo supõe que os alunos tenham uma evolução semelhante (na quantidade, na 

qualidade e no tempo), sendo indiferentes os seus interesses, as suas capacidades e 

as suas necessidades. Desta forma, o e-learning pressupõe o recorrer às tecnologias 

da informação de forma a permitir uma flexibilidade no espaço e no tempo a todo o 

processo de ensino, e permite que os aprendentes tenham acesso à informação 

consoante as suas necessidades, capacidades e interesses.  
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Podemos considerar que o e-learning se pode relacionar com os princípios de 

algumas teorias de aprendizagem, nomeadamente a teoria de aprendizagem 

construtivista de Lev Vygotsky, que realça a importância da participação activa do 

aprendente no processo individual de construção do seu conhecimento. O e-learning 

tende claramente a adoptar alguns princípios destas teorias construtivistas, uma vez 

que proporciona aos aprendentes um ambiente de aprendizagem flexível mas em que, 

por outro lado, o sucesso está dependente do trabalho individual e do empenhamento 

do mesmo.  

Quanto às estratégias metodológicas utilizadas nos sistemas de e-learning que têm 

vindo a ser desenvolvidas, podemos destacar dois tipos: as estratégias síncronas e as 

estratégias assíncronas. 

As estratégias síncronas têm como princípio fundamental a flexibilidade espacial (e 

não temporal). Ou seja, estas estratégias exigem uma presença temporal simultânea 

de todos os intervenientes neste processo, podendo estar todos os intervenientes em 

locais distintos.  

As estratégias assíncronas têm como princípio fundamental a flexibilidade espacial e a 

flexibilidade temporal. Ou seja, estas estratégias não exigem a presença em 

simultâneo dos intervenientes, nem a presença no mesmo local afim de realizarem as 

actividades previstas.  

O panorama dos recursos tecnológicos tem sofrido um enorme investimento a nível 

mundial que proporciona uma constante expansão dos mesmos. Estes recursos são 

cada vez mais ricos e flexíveis, permitindo, neste momento, entre outras 

potencialidades, a circulação e troca de grandes volumes de informação, a 

possibilidade de presença simultânea em actividades de várias pessoas de vários 

pontos do mundo, etc. 

Com o desenvolvimento desta panóplia de recursos tecnológicos disponíveis surge o 

LMS (Learning Management Sistems). Segundo os autores deste conceito, o LMS 

pode ser considerado uma infra-estrutura tecnológica que permite planear, 

disponibilizar e gerir as actividades de Ensino à Distância de uma determinada 

organização.  

Na figura seguinte (Figura1) fica demonstrada a arquitectura de um LMS. Um LMS 

geralmente está preparado para ser utilizado por 3 tipos de utilizadores: aluno, 

professor e administrador. Neste tipo de arquitectura deve existir um SGBD (Sistema 

de Gestão de Base de Dados) que permita que a pesquisa de informação seja muito 

mais eficiente. 
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Figura 1 – Arquitectura de um LMS   

 

Outra das especificações técnicas que surge com o objectivo de possibilitar a partilha 

de objectos de aprendizagem baseados em tecnologias Web é o formato SCORM 

(Sharable Content Object Reference Model), desenvolvido pela ADL1 (Advanced 

Distributed Learning). Este modelo permite assegurar “a reutilização, acessibilidade, 

durabilidade e interoperabilidade dos objectos de aprendizagem, os quais são 

vulgarmente utilizados em plataformas de e-Learning”2. Permite também a criação de 

um padrão do modo como os conteúdos se relacionam com os seus sistemas de 

suporte, a reutilização dos objectos de aprendizagem desenvolvidos em vários 

contextos (por exemplo em várias disciplinas), a flexibilização de aprendizagens e a 

facilidade de transporte entre variados ambientes de e-learning e diferentes 

instituições.  

O consórcio IMS (Instructional Management System3) tem liderado a normalização que 

pretende definir as regras para a caracterização e disponibilização de recursos 

educativos apresentados em suporte electrónico.  

É deste consórcio que surge o modelo IMS – Learning Design. 

 

  
 

                                                 
1 http://www.adlnet.gov/ 
2 http://wsl2.cemed.ua.pt/uoel/estatica/conteudos/normalizacaointro.asp  
3 http://www.imsproject.org/  
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2.2. O IMS – Learning Design 
 

Para implementação da unidade de aprendizagem proposta segundo o modelo IMS – 

Learning Design foi necessário ter acesso a uma plataforma tecnológica de apoio a 

este modelo. Ao longo dos anos, e do ponto de vista tecnológico, as plataformas têm 

vindo a evoluir imenso, conforme algumas especificações que permitem o uso 

alargado de uma panóplia de ferramentas e a reutilização de conteúdos. Outros dos 

factores relevantes para este modelo são as estratégias e metodologias pedagógicas 

subjacentes ao processo de ensino-aprendizagem em ambientes de e-learning. Neste 

sentido, existe uma crescente preocupação com todo o processo de criação de 

conteúdos. É neste contexto que surge o modelo IMS – Learning Design, modelo este 

que pode suportar uma grande quantidade de métodos pedagógicos.  

A especificação IMS – Learning Design foi criada pelo IMS Global Learning 

Consortium em Fevereiro de 20034 e tem como principal âmbito a modelação de 

Unidades de Aprendizagem, facultando um conjunto de elementos que permitem 

descrever a organização de qualquer processo de ensino-aprendizagem, 

independentemente da estratégia pedagógica utilizada. Uma Unidade de 

Aprendizagem deve ser “uma unidade, completa autónoma, auto-suficiente, concebida 

de acordo com a especificação para ser utilizada num cenário de aprendizagem” 

(Ramos – 2006, pág. 8). Este modelo (IMS – Learning Design) possui uma linguagem 

genérica e flexível que visa fornecer um vasto conjunto de elementos que podem ser 

usados para descrever cenários de aprendizagem a apresentar aos alunos. O modelo 

IMS – Learning Design adequa-se ao e-learning e ao ensino presencial, uma vez que 

este se baseia em actividades que são executadas pelos formandos/formador 

(alunos/professor) e que integram os serviços e recursos utilizados no processo de 

aprendizagem.  

Segundo Ramos (2006, pág. 8) “a especificação IMS – Learning Design baseia-se 

numa metáfora inspirada numa representação teatral”. Segundo esta abordagem, um 

processo de ensino/aprendizagem pode ser organizado com base num conjunto de 

actos, em que os actores (professor/aluno) representam papéis num dado cenário. 

Na figura seguinte (figura 2), o mesmo autor (2006, pág. 9) apresenta a estrutura de 

uma Unidade de Aprendizagem criada segundo este modelo e que se divide em duas 

grandes secções: os Componentes e o Método.  

 
                                                 
4 http://xml.coverpages.org/ni2003-02-14-a.html  
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Figura 2 – Relação entre os vários elementos constituintes do IMS – LD 

 
A secção Componentes é constituída pelos elementos que possibilitam a descrição 

dos aspectos estatísticos: 

 Papel/eis – um papel pode ter vários intérpretes (por exemplo: podem existir 

vários alunos envolvidos numa dada actividade) e cada papel associa os 

respectivos intérpretes a uma actividade, fazendo referência ao que essas 

pessoas têm que realizar num determinado acto. 

 Actividade – inclui uma descrição da actividade e uma referência ao/s papel/eis 

que lhe estão associados e estas podem ser de escolha livre (executada 

livremente) ou sequencial (executada numa ordem pré definida).  

 Ambientes – inclui recursos (objectos de aprendizagem) e serviços (troca de 

mensagens, grupo de pesquisa) que o utilizador utiliza para realizar as 

actividades propostas. 

A secção Método é constituída pelos elementos que possibilitam a descrição dos 

aspectos dinâmicos:  

 Representação – constituída por um ou mais actos. 

 Acto/s – onde são realizadas diferentes actividades para diferentes papéis e 

diferentes intérpretes.  

 Intérprete – representam o papel e a actividade a realizar num determinado 

acto. 

Quando ocorre a ligação entre a secção método e a secção componente através da 

implementação prática de toda esta interpretação, materializa-se de forma mais 

abrangente o conceito de Unidade de Aprendizagem. A toda a unidade de organização 
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de uma disciplina, curso ou módulo de formação podemos dar o nome de Unidade de 

Aprendizagem. Segundo o modelo IMS – Learning Design, uma Unidade de 

Aprendizagem é composta pelas áreas de: Informações, Método, Componentes e 

Recursos. Por sua vez, estas áreas são subdivididas em alguns elementos básicos 

(que serão descritos de seguida).  

 As Informações incluem os seguintes elementos de informação: Título (que 

identifica a Unidade de Aprendizagem), Objectivos de Aprendizagem (os 

objectivos a serem atingidos pelo aluno no fim de frequentar a disciplina, o 

curso ou o módulo de formação) e Pré-requisitos (requisitos mínimos 

obrigatórios para frequentar esta Unidade de Aprendizagem). 

 Os Componentes incluem os seguintes elementos: Papéis (o professor e o 

aluno que possuem funções específicas), Actividades (chamadas actividades 

de aprendizagem – direccionadas aos alunos – ou actividades de suporte – 

direccionadas ao docente e que podem ainda ser de tipo escolha livre ou 

escolha sequencial) e Ambiente (local onde os recursos e serviços estão 

situados e que desempenha o papel de ligação entre actividades, recursos e 

serviços). 

 O Método está directamente relacionado com o encenar da metáfora da “peça 

de teatro” e divide-se em: Peça (que pode ser constituída por um ou por vários 

actos), Actos (onde os intérpretes realizam as suas actividades) e 

Intérpretes/Pessoas (que realizam um papel num determinado acto). 

 Os Recursos estão directamente relacionados com os conteúdos que irão 

servir de suporte às actividades e podem ser objectos de aprendizagem, 

ficheiros em vários formatos, documentos em papel, endereços da Web, etc. 

 

Neste momento, a maioria das plataformas de e-learning disponíveis no mercado 

ainda não contemplam/suportam o modelo IMS – Learning Design, mas espera-se que 

num espaço de tempo relativamente curto, a generalidade das plataformas LMS 

adoptem este modelo. No entanto, existe um conjunto de ferramentas que permitem a 

construção de Unidades de Aprendizagem e a sua execução em ambientes simulados.  

Este software Reload existe em dois diferentes formatos: “Learning Design Editor” e 

“Learning Design Player”. O Reload Learning Design Editor permite, de acordo com as 

especificações do modelo IMS – Learning Design, criar e editar Unidades de 

Aprendizagem que devem ser criadas pela seguinte ordem: Informações, Papéis, 

Actividades, Recursos, Ambientes e Método.  
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Para a criação da Unidade de Aprendizagem foi usada a ferramenta eXeLearning 

Authoring. Esta ferramenta permite a criação e desenvolvimento de pacotes 

compatíveis com o formato SCORM e IMS. O download desta ferramenta pode ser 

realizado no endereço: http://exelearning.org. 

Esta ferramenta foi criada com o objectivo de permitir o 

uso da tecnologia na criação de Unidades de 

Aprendizagem on-line. Os criadores desta ferramenta ao 

verificarem que existia uma grande variedade deste tipo de 

ferramentas, houve necessidade de criar uma ferramenta 

única que ajudasse especificamente professores e alunos 

na criação de Unidades de Aprendizagem.  
Figura 3 – Imagem do eXeLearning Authoring. 
 

Na figura 3 é apresentado o símbolo da ferramenta eXeLearning Authoring.  

A proposta para o desenvolvimento deste projecto foi fundada pela Tertiary Education 

Commission5 na Nova Zelândia no ano de 2004. De um modo geral, o projecto eXe 

tem como principal prioridade permitir a criação de um ambiente de aprendizagem 

inovador e robusto que fosse uma mais valia para os sistemas de ensino existentes. 

Na figura seguinte (figura 4) está representado o Ambiente de trabalho da ferramenta 

eXeLearning Authoring.    

 
Figura 4 – Ambiente de trabalho do eXeLearning Authoring.   

                                                 
5 http://exelearning.org   
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Esta ferramenta apresenta variadíssimas funcionalidades como a Criação de 

Actividades, Actividades de Leitura, Galeria de Imagens, Realização de Testes, 

Perguntas de Escolha Múltipla, Perguntas de Verdadeiro e Falso on-line.  

Na figura seguinte (figura 5) é apresentado um exemplo simples de utilização do 

eXeLearning Authoring. Do lado esquerdo da figura são apresentadas as opções que 

o autor desta possível Unidade de Aprendizagem possui para a criação da mesma. Do 

lado direito da figura são apresentadas algumas actividades propostas. 

 

 
Figura 5 – Ambiente de Trabalho do eXeLearning Authoring mostrando algumas actividades 
propostas sobre a nattureza. 
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Capítulo 3 
 

 

 

Estratégias didácticas e planificação 
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3. Estratégias didácticas e planificação  

 

3.1. Introdução 
 

Neste capítulo apresenta-se e caracteriza-se o público-alvo à qual de destina esta 

proposta de Unidade de Aprendizagem; realiza-se uma breve resenha histórica sobre 

a vida e o trabalho desenvolvido por Carl Orff e a importância do Método criado pelo 

mesmo (Método Carl Orff); apresentam-se os Instrumentos Orff e as suas respectivas 

famílias; apresentam-se os objectivos que os alunos devem atingir quando concluírem 

esta proposta de Unidade de Aprendizagem; apresenta-se a planificação de toda a 

Unidade de Aprendizagem (esta apresentação é dividida e apresentada em cinco 

diferentes partes). 

 

 

3.2.  Público-alvo  
 

O público-alvo desta proposta de Unidade de Aprendizagem são os professores do 1º 

Ciclo do Ensino Básico uma vez que um dos objectivos desta proposta visa a 

aquisição de competências na área da Educação e Expressão Musical (área com 

competências definidas no Currículo do 1º Ciclo do Ensino Básico), mais 

especificamente sobre Instrumentos Orff. 

Esta proposta de Unidade de Aprendizagem é estruturada e desenvolvida de forma a 

poder ser frequentada por professores em formação inicial ou por professores em 

formação contínua, já que estes possuem uma fraca formação ao nível das áreas das 

Expressões. 

O número de alunos a frequentar o mesmo, dependerá do número de Instrumentos 

Orff disponíveis no local onde decorrerão as duas sessões presenciais.  
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3.3. Carl Orff, o Método Carl Orff e os Instrumentos Orff 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Carl Orff. 
 
Carl Orff (figura 6), compositor e professor alemão, nasceu em Munique (Alemanha) a 

10 de Julho de 1985 e morreu a 29 de Março de 1982.  

A principal obra de Carl Orff foi escrita no ano de 1937 e designa-se Carmina Burana. 

Esta obra obteve um sucesso tão grande, que ainda hoje é considerada uma das 

maiores obras contemporâneas de todos os tempos. 

Para além de ser conhecido mundialmente pelas suas obras de grande impacto e 

polémica, Carl Orff é ainda conhecido pela criação, no ano de 1925, do grande 

projecto da sua vida: um centro de Educação Musical para crianças e amadores – que 

foi o principal alvo de sua dedicação e orgulho até aos últimos dias da sua vida. 

Carl Orff criou o chamado Método Carl Orff, que é um método de ensino da música 

que leva as crianças a expressarem-se por instrumentos de percussão, de início 

fazendo ruídos muito simples e, depois, explosões que se tornam cada vez mais 

elaboradas. Este jogo conduz rapidamente à associação de gestos e ritmos simples 

que mais tarde serão aglomerados em grupos antes das crianças terem noção de 

como ler ou escrever música. Carl Orff desejava, acima de tudo, que os seus alunos 

se tornem conscientes destas possibilidades de criação espontânea e a sua 

experiência prova que um atavismo indefinível leva os indivíduos de uma origem 



 20

comum a exprimirem-se por proximidades musicais, reflectindo assim um texto 

inconsciente colectivo. Desta forma, os executantes deste método adquirem muito 

mais rapidamente a noção de ritmo do que a noção de harmonia. 

Os Instrumentos Orff resultam do trabalho desenvolvido por Carl Orff ao longo da sua 

carreira como músico e como uma pessoa ligada ao teatro, à literatura e à educação. 

Estes têm como principal objectivo permitir às crianças tocarem um instrumento, de 

manuseamento relativamente simples, e participarem numa música de conjunto, onde 

todos os intervenientes devem participar e trabalhar na criação e estruturação de 

alguma ideias. Os Instrumentos Orff dividem-se em três grandes famílias: família das 

Madeiras, família dos Metais e família das Peles (Quadro 1).  

 

Família das Madeiras Família dos Metais Família das Peles 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

  

Quadro 1 – Quadro com as famílias dos Instrumentos Orff. 
 

Os Instrumentos Orff da família das Madeiras são constituídos por instrumentos que 

produzem som através de madeira que vibra ao ser percutida, como por exemplo: o 

Xilofone Baixo, as Maracas e a Caixa Chinesa.  

Os Instrumentos Orff da família dos Metais são constituídos por instrumentos que 

produzem som através de metal que vibra ao ser percutido, como por exemplo: o 

Metalofone Contralto, o Triângulo e a Pandeireta.  

Os Instrumentos Orff da família das peles são constituídos por instrumentos que 

produzem som através da pele que vibra ao ser percutida, como por exemplo: o 

Bombo, o Adufe e as Congas. 

 

Xilofone Baixo Triângulo Adufe 

Maracas Congas Pandeireta
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3.4.  Objectivos 
 

No fim de frequentar esta Unidade de Aprendizagem sobre Instrumentos Orff, o aluno 

deve ser capaz de: 

 Nomear factos da vida profissional de Carl Orff relevantes para a História da 

Música; 

 Identificar o contexto histórico do aparecimento do Método Carl Orff e as 

principais razões que determinam a importância do método; 

 Identificar os nomes dos Instrumentos Orff e as principais características das 

respectivas famílias. 

 Familiarizar-se com os Instrumentos Orff, através da realização de um conjunto 

de exercícios propostos, em contexto de sala de aula. 

 

 

3.5. Planificação 
 

A planificação desta Unidade de Aprendizagem pode ser divida em cinco diferentes 

partes: uma parte para a Socialização; outra para abordar Carl Orff e o Método Carl 

Orff; outra para abordar os Instrumentos Orff e as suas respectivas famílias; outra para 

a preparação da apresentação e discussão pública dos trabalhos efectuados; outra 

para a apresentação dos trabalhos e para o contacto com os Instrumentos Orff e com 

algumas músicas elaboradas para os mesmos (sessão presencial); e uma parte final 

para a avaliação do funcionamento de todo a Unidade de Aprendizagem. 

No quadro seguinte (Quadro 2) são apresentadas as diferentes partes da Unidade de 

Aprendizagem (apresentadas na parte superior do quadro) e os dias correspondentes 

a cada uma delas (apresentados na parte esquerda do quadro).  
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Quadro 2 – Quadro com as diferentes partes da Unidade de Aprendizagem. 
 

  

3.5.1. A socialização 
 

Esta parte da Unidade de Aprendizagem tem a duração de três dias – sendo que no 

primeiro dia decorre uma sessão presencial – e os objectivos específicos desta parte 

são: a apresentação e contacto entre todo o grupo de trabalho, conhecer o 

funcionamento do curso, apresentar a plataforma tecnológica de trabalho e as noções 

básicas de funcionamento sobre a mesma. 

Durante a sessão presencial, o professor apresenta-se aos alunos e pede aos alunos 

para se apresentarem individualmente, de forma a estabelecer um primeiro 

contacto/conhecimento entre todos os elementos que constituem e participam neste 

grupo de trabalho. O passo seguinte é a exposição, por parte do professor, de todo o 

funcionamento do curso e esclarecimento de todas as dúvidas que vão surgindo dobre 

o mesmo. Para concluir esta sessão presencial, o professor apresenta a plataforma 

tecnológica aos alunos (com o auxilio de um computador e de um projector 

multimédia), demonstrando-lhe as suas principais características e potencialidades, 

bem como os locais que os alunos vão frequentar durante este curso. 

Durante o segundo e terceiro dias, os alunos devem consultar a plataforma 

tecnológica e participar num fórum disponibilizado pelo professor. Este fórum tem 

 Socialização 
Carl Orff e 
Método Carl 
Orff 

Os 
Instrumentos 
Orff e as suas 
respectivas 
famílias 

Preparação 
da 
Apresentação 

Apresentação 
dos trabalhos 
e contacto  
com os 
Instrumentos 
Orff 

1º Dia     
2º Dia     
3º Dia 

 
    

4º Dia     
5º Dia     
6º Dia     
7º Dia     
8º Dia  

 

   
9º Dia     
10º Dia     
11º Dia     
12º Dia     
13º Dia   

 

  
14º Dia      
15º Dia      
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como principal objectivo a apresentação individual de uma forma mais completa do 

que a sessão presencial, de forma a desenvolver-se um maior conhecimento entre 

todos os elementos do grupo de trabalho. 

 

 

3.5.2.  Carl Orff e o Método Carl Orff 
 

Esta parte da Unidade de Aprendizagem tem a duração de cinco dias e tem como 

objectivos específicos a pesquisa, a discussão e a elaboração em pequeno grupo 

(dois/três elementos – dependendo do número de alunos a frequentar o módulo) de 

um trabalho sobre Carl Orff e o Método Carll Orff. 

Durante o primeiro dia, os alunos seleccionam, entre si, os grupos de trabalho de 

dois/três elementos e enviam a sua constituição ao professor. O professor, faculta 

quatro sites, um por grupo, que os alunos devem utilizar para iniciar o trabalho de 

pesquisa de informação. Os sites são os seguintes:  

 http://www.dianagoulart.pro.br/english/artigos/dkos.htm  

 http://www.projetomusical.com.br/compositores/index.php?pg=orff    

 http://www.m-almada.pt/website/main.php?id=1904 

 http://www.eb2-miranda-douro.rcts.pt/49/carl.htm 

A tarefa seguinte dos alunos é a discussão e a elaboração, em grupo, de um trabalho 

sobre a vida e o Método Carl Orff, trabalho este que deve conter um mínimo de duas e 

um máximo de seis páginas. Para conclusão desta parte, e até ao final deste cinco 

dias, os alunos devem enviar o trabalho ao professor via e-mail. 

 

 

3.5.3.  Os Instrumentos Orff e as suas respectivas famílias 
 

Esta parte da unidade de aprendizagem tem a duração de cinco dias e tem como 

objectivos específicos: a apresentação dos vários Instrumentos Orff e das suas 

respectivas famílias (por parte do professor) e a realização de uma ficha de avaliação 

formativa e de uma ficha de avaliação sumativa. 

No primeiro dia, o professor apresenta, em suporte escrito e através da plataforma 

tecnológica, os Instrumentos Orff e as respectivas famílias aos alunos. Durante os 

primeiros quatro dias, os alunos devem consultar e estudar o documento apresentado 
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pelo professor, ao mesmo tempo que têm disponível um fórum on-line para troca de 

ideias e para esclarecimento de dúvidas – o professor deve supervisionar o fórum 

optando por participar neste sempre que seja solicitado ou que ache necessário 

intervir. 

Para a realização deste suporte escrito, foi necessária a utilização de ficheiros de 

imagem e de ficheiros de áudio. As imagens foram criadas pelo autor desta 

investigação através de fotografias tiradas na Escola Superior de Educação de Leiria e 

os ficheiros de áudio foram retirados de exemplos do manual de Educação Musical da 

100% Música da Texto Editora6 (estes ficheiros áudio são disponibilizados pelo 

docente e encontram-se em “Ficheiros áudio” no CD no Anexo 9). Para que estes 

ficheiros áudio pudessem ser utilizados, foi solicitada autorização aos autores do 

manual. Este contacto foi feito através de e-mail e a autorização foi prontamente 

concedida (anexo 7). 

Durante esta parte da Unidade de Aprendizagem, os alunos têm disponível uma ficha 

formativa sobre os Instrumentos Orff e as suas respectivas famílias, afim de aplicarem 

os conhecimentos adquiridos. Ao quinto dia, o professor distribui uma ficha de 

avaliação sumativa que os alunos devem realizar e enviar, até ao fim deste dia, 

através da plataforma tecnológica de trabalho. Esta ficha de avaliação é corrigida pelo 

professor e é entregue na sessão presencial final. 

 

 

3.5.4.  Preparação da Apresentação 
 

Esta parte da Unidade de Aprendizagem tem a duração de um dia e os alunos têm de 

preparar, em grupo, a apresentação pública dos trabalhos desenvolvidos sobre Carl 

Orff e o Método Carl Orff. A apresentação destes trabalhos deve ser suportada num 

conjunto de slides (tipo Power Point) e deve ser ainda planeada para ser realizada no 

tempo máximo de quinze minutos.  

 

 

 

 

                                                 
6 Cd 1 do professor do livro 100% Música da Texto Editora 
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3.5.5. Apresentação dos trabalhos e contacto com os 

Instrumentos Orff 
 

Esta parte da Unidade de Aprendizagem tem a duração de um dia (sessão presencial) 

e tem como objectivos específicos desta parte: a apresentação dos trabalhos 

desenvolvidos sobre Carl Orff e o Método Carl Orff, o contacto com os Instrumentos 

Orff e o contacto com algum reportório para estes instrumentos. Esta sessão 

presencial deve decorrer numa sala equipada com um Computador, um Projector 

Multimédia e Instrumentos Orff das diferentes famílias (Ex. Xilofones, Metalofones, 

Bombo, Triângulo, Castanholas, Pandeireta, etc.). 

Cada grupo tem quinze minutos para apresentar o trabalho desenvolvido sobre Carl 

Orff e o Método Carl Orff, devendo todos os elementos do grupo participar. Após cada 

apresentação realiza-se a discussão com todos os participantes na sessão, com a 

duração máxima de quinze minutos. 

Segue-se o momento em que os alunos vão contactar directamente com os vários 

Instrumentos Orff. O professor apresenta as diferentes famílias dos Instrumentos Orff: 

primeiro a família das Madeira, depois a família dos Metais e por fim a família das 

Peles. Nesta fase, os alunos têm oportunidade de se dirigir, ordenadamente, a cada 

um dos Instrumentos afim de os experimentarem, consoante as indicações dadas pelo 

professor. Por exemplo, no caso do Xilofone Contralto: o professor faz uma 

apresentação inicial a todo o grupo, seguindo-se a deslocação de um aluno de cada 

vez junto ao respectivo instrumento; o aluno pega nos bilros (utensílio necessário para 

tocar Xilofone Contralto) e experimenta executar o respectivo instrumento – nesta 

fase, o professor tem a função de visionar toda esta experiência e, caso esta não 

esteja a ser efectuada de forma correcta, deve intervir de forma a corrigir as 

deficiências demonstradas.  

O próximo passo é a divisão, por parte do professor, da turma em três diferentes 

grupos para que cada um se dirija a uma família de Instrumentos Orff, seguindo-se 

uma indicação, por parte do professor, sobre o que cada um deve realizar. À indicação 

do professor, os vários grupos executam as instruções dadas anteriormente afim de 

executarem uma música, em simultâneo, com os Instrumentos Orff disponíveis na sala 

de aula. Para concluir, o professor vai rodando os vários grupos pelas várias famílias 

de Instrumentos Orff. No fim desta actividade, os alunos tomam, também, 

conhecimento de algum reportório relacionado com Instrumentos Orff. 
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Como forma de conclusão de toda a Unidade de Aprendizagem, os alunos são 

convidados a realizar uma avaliação, por escrito, e a formular, oralmente, algumas 

sugestões sobre a mesma. 
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Capítulo 4 
 

 

 

UdA e pacotes IMS/SCORM finais 
 do aluno e do professor 
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4. UdA e pacotes IMS/SCORM finais do aluno e do professor 

 

4.1. Unidade de Aprendizagem 
 

Depois de criadas e desenvolvidas as estratégicas didácticas e as respectivas 

planificações avançou-se para a construção da respectiva Unidade de Aprendizagem 

(UdA). 

O primeiro passo foi a escolha de um nome para esta Unidade de Aprendizagem – 

Instrumentos Orff – e a escolha dos modelos de aprendizagem presentes – Pesquisa 

de Informação e Aprendizagem Colaborativa. A Pesquisa de Informação verifica-se 

durante praticamente todo o módulo/curso, uma vez que os alunos sempre que 

frequentam o mesmo estão a realizar pesquisa e, mais especificamente, quando os 

alunos têm de realizar uma pesquisa para o trabalho de grupo sobre Carl Orff e o 

Método Carl Orff. A Aprendizagem Colaborativa verifica-se ao longo de todo o 

módulo/curso, uma vez que a aprendizagem decorre sempre em forma de grupo, em 

colaboração de grupo. 

O próximo passo foi a definição dos Objectivos de Aprendizagem. Os Objectivos de 

Aprendizagem para o módulo/curso Instrumentos Orff são: 

 Nomear factos da vida profissional de Carll Orff relevantes para a História da 

Música. 

 Identificar o contexto histórico do aparecimento do "Método Carl Orff” e as 

principais razões que determinam a importância do método. 

 Identificar os nomes dos Instrumentos Orff e as principais características das 

respectivas famílias. 

 Familiarizar-se com os Instrumentos Orff, através da realização de um conjunto 

de exercícios propostos, em contexto de sala de aula. 

Os alunos e o docente são os intervenientes que assumem papéis em toda esta 

Unidade de Aprendizagem sobre Instrumentos Orff. Os Pré-requisitos para quem 

frequenta esta unidade de aprendizagem são: acesso a um computador com Internet; 

conhecimentos de computador a nível do utilizador: navegação em Internet, Power 

Point.  

Em relação aos recursos, são necessários endereços de e-mail na web (para se poder 

criar um login para ter acesso à Plataforma Tecnológica utilizada nesta investigação - 

Blackboard), ficheiros de texto, ficheiros de imagem, ficheiros de áudio, computador, 
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Projector Multimédia, Power Point, Instrumentos Orff. Estão ainda disponíveis os 

seguintes serviços: grupos de discussão, chat e correio electrónico. Como actividades 

colaborativas temos, por exemplo, o trabalho de grupo. 

 

Nas duas figuras seguintes são apresentadas as primeiras páginas da Unidade de 

Aprendizagem que foram disponibilizadas aos alunos (figura 7) e ao docente (figura 8).  

 

 
Figura 7 – Primeira página da Unidade de Aprendizagem dos alunos. 
 
 

 
Figura 8 – Primeira página da Unidade de Aprendizagem do docente. 
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Nas duas figuras anteriores estão representadas do lado esquerdo da figura as 

actividades que os alunos e docentes têm de realizar ao longo de toda a unidade de 

aprendizagem e do lado direito da figura os objectivos da mesma. 

 

Para uma mais fácil organização e apresentação de toda a Unidade de Aprendizagem, 

estas foi dividida em cinco partes distintas:  

 Socialização. 

 Carl Orff e o “Método Carl Orff”. 

 Os Instrumentos Orff e as suas respectivas famílias. 

 Preparação da apresentação. 

 Apresentação dos trabalhos / Contacto com os Instrumentos Orff e com 

algumas músicas elaboradas para os mesmos. 

 Avaliação do módulo. 

Para cada parte desta Unidade de Aprendizagem foram criados um quadro onde são 

descritas as Actividades de Aprendizagem, o papel, o recurso e o serviço (nem todas 

as partes têm todos estes pontos) e um Diagrama de Actividades onde especificam a 

intervenção do aluno e do docente. 

Em cada parte são apresentados os objectivos específicos, o número de actividades a 

desenvolver, um quadro com as actividades de aprendizagem, um diagrama de 

actividades, figuras retiradas dos pacotes IMS/SCORM (do aluno e do professor) e a 

descrição desta parte. 
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4.1.1. Socialização  
 
Esta parte da Unidade de Aprendizagem tem como principais objectivos a 

apresentação da plataforma tecnológica (e algumas noções sobre o funcionamento), a 

apresentação de cada participante e o esclarecimento de questões relacionadas com 

o funcionamento da unidade de aprendizagem.  

 

 
Figura 9 – Objectivos da parte da Socialização. 
 

Na figura 9 está representado a forma como os objectivos específicos da parte 

Socialização são apresentados aos alunos. Ou seja, ao seleccionarmos a pasta 

Socialização, do lado esquerdo do ecrã, vão aparecer os objectivos específicos da 

Socialização sobre o centro e o lado direito do mesmo ecrã.  

 

A Socialização é constituída por cinco Actividades.  

Nos dois quadros seguintes (Quadros 3 e 4) estão assinaladas, com diferentes cores, 

as actividades e um diagrama de aprendizagem do docente e do aluno desta parte da 

unidade de aprendizagem. Quando o docente e os alunos estão a realizar esta 

actividade em conjunto, não é apresentado qualquer destaque por cor. No quadro 3 

são apresentadas as 2 actividades do docente, as 2 actividades do aluno e 1 

actividade comum (ao docente e ao aluno). 
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Actividades  Papel Recurso Serviço 

1. Apresentar-se aos alunos. Docente  
 

 
 

 

2. Apresentar-se à turma. Aluno   

3. Exposição do curso e esclarecimento 
de todas as dúvidas relacionadas com 
o respectivo funcionamento. 

Docente, 
aluno 

Apresentação e 
funcionamento.doc 

 

4. Apresentação da plataforma 
tecnológica, demonstrando as suas 
principais potencialidades e todos os 
“locais” que os alunos têm de 
frequentar durante o curso.   

Docente  Computador com 
Internet 

 

5. Consultar a plataforma e participar 
num fórum disponibilizado pelo 
professor. Este fórum tem como 
objectivo proporcionar uma 
socialização entre todos os 
intervenientes neste curso. Os alunos 
têm, como principal desafio, 
apresentarem-se aos colegas de uma 
forma mais “completa” (do que na 
sessão presencial). 

Aluno 
Computador com 
Internet. 
 
Plataforma 

 

Quadro 3 – Quadro com Actividades da Socialização. 
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No quadro seguinte (Quadro 4) é apresentado o Diagrama das actividades desta parte 

da Unidade de Aprendizagem. As actividades são ordenadas temporalmente de cima 

para baixo, começando o docente por “apresentar-se aos alunos” culminando com o 

aluno a “consultar a plataforma e participar num fórum disponibilizado pelo professor. 

Este fórum tem como objectivo proporcionar uma socialização entre todos os 

intervenientes neste curso. Os alunos têm, como principal desafio, apresentarem-se 

aos colegas de uma forma mais completa (do que na sessão presencial)”. 

 

 

 

Diagrama das Actividades 
Aluno       Docente 

Quadro 4 – Diagrama das Actividades da Socialização. 
       
Na actividade 1 (figura 10), o docente deve apresentar-se à turma.  

 

 
 

Apresentar-se aos alunos. 
 

Apresentar-se à turma. 
 

  
Exposição do curso e esclarecimento de 
todas as dúvidas relacionadas com o 
respectivo funcionamento. 

 

  

 

 
 

Apresentação da plataforma 
tecnológica, demonstrando as suas 
principais potencialidades e todos os 
“locais” que os alunos têm de 
frequentar durante o curso.   

Consultar a plataforma e participar num 
fórum disponibilizado pelo professor. 
Este fórum tem como objectivo 
proporcionar uma socialização entre 
todos os intervenientes neste curso. Os 
alunos têm, como principal desafio, 
apresentarem-se aos colegas de uma 
forma mais completa (do que na 
sessão presencial). 
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Figura 10 – Actividade 1 – docente. 
Na actividade 2 (figura 11), os alunos devem apresentar-se à restante turma e ao 

docente individualmente. 

 
Figura 11 – Actividade 2 – aluno. 
 

Na actividade 3 (figuras 12 e 13), onde são intervenientes o aluno e o docente, é feita 

uma exposição da unidade de aprendizagem e é realizado o esclarecimento de todas 

as dúvidas relacionadas com o funcionamento da mesma. Nesta actividade é utilizado 

um recurso: um ficheiro de texto para a apresentação e funcionamento da unidade de 

aprendizagem.  
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Figura 12 – Actividade 3 – docente. 
 

 
Figura 13 – Actividade 3 – aluno. 
 

Na actividade 4 (figura 14), o docente realiza a apresentação da plataforma 

tecnológica, demonstra as suas principais potencialidades e disponibiliza um fórum 

onde os alunos se devem apresentar de uma forma mais completa. O docente deve 

também colocar a primeira mensagem nesse fórum. Nesta actividade são utilizados 

dois recursos: computador com Internet e uma plataforma tecnológica. 
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Figura 14 – Actividade 4 – docente. 
 

 

 

Na actividade 5 (figura 15), o aluno deve consultar a plataforma e participar num 

fórum, disponibilizado pelo professor, que tem como objectivo proporcionar uma 

socialização entre todos os intervenientes neste curso. Os alunos têm, como principal 

desafio, apresentarem-se aos colegas de uma forma mais completa (do que na sessão 

presencial). Nesta actividade são utilizados dois recursos: computador com Internet e 

uma plataforma tecnológica. 
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Figura 15 – Actividade 5 – aluno. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.1.2. Carl Orff e o Método Carl Orff 
 

Esta parte da Unidade de Aprendizagem tem como principais objectivos conhecer os 

elementos da vida e obra de Carll Orff, o contexto histórico do Método Carll Orff e as 

suas principais características (figura 16). 
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Figura 16 – Objectivos da parte Carl Orff e o Método Carl Orff. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A parte da Unidade de Aprendizagem destinada a Carl Orff e o Método Carl Orff é 

constituída por 7 actividades que são apresentadas no quadro seguinte (Quadro 5). 

Neste quadro são apresentadas as 4 actividades do docente e as 3 actividades do 

aluno. 

Actividades Papel Recurso Serviço
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6.  Apresentar o 
trabalho a 
desenvolver 
nesta parte. 

Docente Apresentação.doc  

7. Escolher os 
grupos de 
trabalho (2/3 
elementos - 
dependendo do 
número de 
alunos inscritos). 

Aluno   

8. Aceitar e 
registar os 
grupos e 
fornecer 4 
endereços na 
web (1 para 
cada grupo) 
sobre os quais 
terão de incidir 
essencialmente 
a pesquisa. 

Docente  

 
http://www.dianagoulart.pro.br/english/artigos/dkos
.htm     
 
http://www.projetomusical.com.br/compositores/ind
ex.php?pg=orff   
 
http://www.m-almada.pt/website/main.php?id=1904  
 
http://www.eb2-miranda-douro.rcts.pt/49/carl.htm   
 

 

9. Discutir (em 
grupo) e 
elaborar um 
trabalho final 
sobre a vida e o 
método de Carl 
Orff. (mínimo: 
2pp; máximo: 
6pp.) 

Aluno   

10. Dar 
feedback a 
todas as dúvidas 
colocadas pelos 
alunos. 

Docente    

11. Enviar os 
trabalhos 
desenvolvidos 
durante 5 dias. 

Aluno  
Traba-
lho de 
grupo. 

12. Dar 
feedback sobre 
o trabalho 
desenvolvido. 

Docente    

Quadro 5 – Quadro com Actividades de Carl Orff e o Método Carl Orff. 
 

Diagrama das Actividades 
 

Aluno       Docente 
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No quadro anterior (Quadro 6) é apresentado o Diagrama das actividades do docente 

e do aluno.  

 

Na actividade 6 (figura 17), o docente deve apresentar o trabalho a desenvolver nesta 

fase. Nesta actividade é utilizado um recurso: um ficheiro de texto para a apresentação 

das actividades a desenvolver nesta parte da unidade de aprendizagem. 

 

 
 Apresentar o trabalho a desenvolver 

nesta parte. 
 

Escolher os grupos de trabalho (2/3 
elementos - dependendo do número 
de alunos inscritos). 

 

 
 

Aceitar e registar os grupos e fornecer 4 
endereços na web (1 para cada grupo) 
sobre os quais terão de incidir 
essencialmente a pesquisa.  

Discutir (em grupo) e elaborar um 
trabalho final sobre a vida e o 
método de Carl Orff. (mínimo: 2pp; 
máximo: 6pp.) 

 

 
 

Dar feedback a todas as dúvidas 
colocadas pelos alunos. 

 
Enviar os trabalhos desenvolvidos 
durante 5 dias. 

 

 
 

Dar feedback sobre o trabalho 
desenvolvido. 

Quadro 6 – Diagrama das Actividades de Carl Orff e o Método Carl Orff. 
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Figura 17 – Actividade 6 – docente. 
 
Na actividade 7 (figura 18), os alunos distribuem-se por quatro grupos de dois ou três 

elementos (dependendo do número de alunos inscritos) e enviam a sua constituição 

ao docente.  

 
Figura 18 – Actividade 7 – aluno. 
 

Na actividade 8 (figura 19), o docente aceita e regista os grupos e faculta quatro sites, 

um por grupo, que os alunos devem utilizar para iniciar o trabalho de pesquisa de 

informação. Os sites (recursos desta actividade) são os seguintes:  

 http://www.dianagoulart.pro.br/english/artigos/dkos.htm  
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 http://www.projetomusical.com.br/compositores/index.php?pg=orff    

 http://www.m-almada.pt/website/main.php?id=1904 

 http://www.eb2-miranda-douro.rcts.pt/49/carl.htm 

 

 
Figura 19 – Actividade 8 – docente. 
 

Na actividade 9 (figura 20), os alunos realizam a discussão e elaboração, em grupo, 

de um trabalho sobre a vida e o método de Carl Orff. Este trabalho deve conter um 

mínimo de duas e um máximo seis páginas. 

 

 
Figura 20 – Actividade 9 – aluno. 
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Na actividade 10 (figura 21), o docente deve dar feedback a todas as dúvidas que 

sejam colocadas pelos alunos. 

 

 
Figura 21 – Actividade 10 – docente. 
 

Na actividade 11 (figura 22), os alunos devem enviar, ao docente, os trabalhos de 

grupo desenvolvidos ao longo destes últimos cinco dias.  

 

 
Figura 22 – Actividade 11 – aluno. 
 

 



 44

Na actividade 12 (figura 23), o docente deve dar o feedback dos trabalhos 

desenvolvidos.  

 

 
Figura 23 – Actividade 12 – docente. 
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4.1.3. Os Instrumentos Orff e as suas respectivas famílias  

 
Esta parte da Unidade de Aprendizagem tem como principais objectivos: conhecer os 

Instrumentos Orff e as suas respectivas famílias: família das Madeiras, família dos 

Metais e família das Peles (figura 24). 

 

 
Figura 24 – Objectivos da parte Instrumentos Orff e as suas respectivas famílias. 
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A parte da Unidade de Aprendizagem destinada aos Instrumentos Orff e às suas 

respectivas famílias é constituída por 7 actividades (Quadro 7). Neste quadro estão 

representadas as 4 actividades do docente é interveniente e as 3 actividades do aluno. 

Actividades Papel Recurso Serviço 

13.  Apresentar, em 
suporte escrito, os 
Instrumentos Orff e 
as suas respectivas 
famílias. 

Docente Instrumentos Orff.doc  

14.  Aceder, analisar 
e estudar o 
documento sobre os 
Instrumentos Orff e 
as respectivas 
famílias, facultado 
pelo professor. 

Aluno   

15.  Dinamizar e 
responder (num 
fórum criado para 
esta actividade) 
todas as questões 
colocadas sobre os 
Instrumentos Orff e 
as suas famílias. 

Docente    

16.  Disponibilizar a 
ficha de avaliação 
formativa e a ficha de 
avaliação sumativa. 

Docente 
Ficha de avaliação formativa. 
 
Fichas de avaliação sumativa. 

 

17. Realizar a ficha 
de avaliação 
formativa. 

Aluno Ficha de avaliação formativa. 
  

18. Realizar a ficha 
de avaliação 
sumativa. 

Aluno Fichas de avaliação sumativa.  

19. Corrigir a ficha 
de avaliação 
sumativa para 
entregar na última 
sessão presencial. 

Docente    

Quadro 7 – Quadro com Actividades de Instrumentos Orff e as suas respectivas famílias. 
Diagrama das Actividades 
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Aluno       Docente 

 

Quadro 8 – Diagrama das Actividades de Instrumentos Orff e as suas respectivas famílias.   
 

No quadro anterior (Quadro 8) é apresentado um Diagrama das Actividades do 

docente e do aluno.  

 

Na actividade 13 (figura 25), o docente apresenta em suporte escrito (que também 

contém ficheiros de áudio), e através da plataforma tecnológica, os Instrumentos Orff e 

as suas respectivas famílias aos alunos.  

 

 

 
 Apresentar, em suporte escrito, os 

Instrumentos Orff e as suas respectivas 
famílias. 

 
Aceder, analisar e estudar o documento 
sobre Instrumentos Orff e as respectivas 
famílias, facultado pelo professor. 

 

 
  

 

Dinamizar e responder (num fórum 
criado para esta actividade) todas as 
questões colocadas sobre os 
Instrumentos Orff e as suas famílias. 

 
 

Disponibilizar a ficha de avaliação 
formativa e a ficha de avaliação 
sumativa. 

Realizar a ficha de avaliação formativa.
 

Realizar a ficha de avaliação sumativa.

 

 

 

Corrigir a ficha de avaliação sumativa 
para entregar na última sessão 
presencial. 
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Na actividade 14 (figura 26), os alunos devem aceder, analisar e estudar o documento 

apresentado pelo docente sobre os Instrumentos Orff e as suas respectivas famílias.  

 

 
Figura 26 – Actividade 14 – aluno. 
 
 
Na actividade 15 (figura 27), o docente deve criar um fórum para esclarecimento de 

dúvidas. Este, deve ainda supervisionar, dinamizar e responder a todas as questões 

colocadas pelos intervenientes neste fórum.  

 

Figura 25 – Actividade 13 – docente. 
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Figura 27 – Actividade 15 – docente. 
 

Nas 3 actividades anteriores (actividades 13, 14 e 15), é utilizado o mesmo recurso: 

um ficheiro de texto e áudio para a apresentação os Instrumentos Orff. 

 

Na actividade 16 (figura 28), o docente deve disponibilizar a ficha de avaliação 

formativa (afim dos alunos realizarem alguns exercícios como forma de estudo) e a 

ficha de avaliação sumativa. Estas fichas serão disponibilizadas e o teste será 

realizado através da plataforma tecnológica. 

 
Figura 28 – Actividade 16 – docente. 
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Na actividade 17 (figura 29), os alunos devem realizar a ficha de avaliação formativa 

disponibilizada pelo docente.  

 

 
Figura 29 – Actividade 17 – aluno. 
 
Na actividade 18 (figura 30), os alunos devem realizar a ficha de avaliação sumativa 

disponibilizada pelo docente.  

 

 
Figura 30 – Actividade 18 – aluno. 
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Na actividade 19 (figura 31), o docente deve analisar e fazer a correcção da ficha de 

avaliação sumativa. Esta ficha será entregue na sessão presencial do último dia. 

 

 
Figura 31 – Actividade 19– docente. 
 

Nas 3 actividades anteriores (actividades 16, 17, 18 e 19), é utilizado o mesmo 

recurso: ficha de avaliação formativa e ficha de avaliação sumativa. 
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4.1.4. Preparação da apresentação  
 

Esta parte da Unidade de Aprendizagem tem como principal objectivo a preparação da 

apresentação pública do trabalho de grupo desenvolvido sobre Carl Orff e O Método 

Carl Orff (figura 32).  

 

 
Figura 32 – Objectivos da parte Preparação da Apresentação. 
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A parte da Unidade de Aprendizagem destinada à preparação da apresentação é 

constituída por 2 actividades que são apresentadas no quadro seguinte (Quadro 9). 

Neste quadro são apresentadas 1 actividade do docente e 1 actividade do aluno. 

Quadro 9 – Quadro com Actividades de Aprendizagem da preparação da apresentação. 
 
 
 

Diagrama das Actividades 
Aluno              Docente 

 
    

Quadro 10 – Diagrama das Actividades da preparação da apresentação. 
 
No quadro anterior (Quadro 10) é apresentado um Diagrama das Actividades do 

docente e do aluno.  

 

Na actividade 20 (figura 33), o docente deve informar os alunos sobre as 

recomendações necessárias para a apresentação dos trabalhos desenvolvidos sobre 

Actividade de Aprendizagem Papel Recurso Serviço 

 
20. Informar os alunos que a 
apresentação dos trabalhos 
desenvolvidos na segunda parte deve 
ser preparada para 15 minutos onde 
todos os alunos devem participar e, de 
preferência deve ser realizada em 
Power Point.  
 

Docente   

 
21. Preparar a apresentação dos 
trabalhos 
 

Aluno   

 
Informar os alunos que a apresentação 
dos trabalhos desenvolvidos na segunda 
parte deve ser suportada por um conjunto 
de slides (tipo Power Point) e deve ser 
planeada para realizar num tempo 
máximo de 15 minutos.  

 

Preparar a apresentação dos 
trabalhos. 
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Carl Orff e no Método Carl Orff: a apresentação deve ser suportada por um conjunto 

de slides (tipo Power Point) e deve ser planeada para realizar num tempo máximo de 

15 minutos. 

 

 
Figura 33 – Actividade 20 – docente. 
 

Na actividade 21 (figura 34), os alunos devem preparar a apresentação dos trabalhos, 

tendo em conta as recomendações dadas pelo docente.  

 

 
Figura 34 – Actividade 21 – aluno. 
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4.1.5. Apresentação dos trabalhos / Contacto com os 

Instrumentos Orff e com algumas músicas elaboradas 

para os mesmos 
 

Esta parte da Unidade de Aprendizagem tem como principais objectivos: a 

apresentação dos trabalhos de grupo desenvolvidos sobre Carl Orff e o Método Carl 

Orff, contacto com os Instrumentos Orff e com algum reportório para Instrumentos Orff. 

Para conclusão da Unidade de Aprendizagem, os alunos devem realizar uma 

avaliação e formular algumas sugestões para o mesmo (figura 35).  

 
Figura 35 – Objectivos da parte Apresentação dos trabalhos e Contacto com os Instrumentos Orff. 
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A parte da unidade de aprendizagem destinada à Apresentação dos 

trabalhos/Contacto com os Instrumentos Orff e com algumas músicas elaboradas para 

os mesmos é constituída por 12 actividades (Quadro 11). Neste quadro estão 

representadas 6 actividades do docente e 6 actividades do aluno.  

Actividade de Aprendizagem Papel Recurso Serviço
22.  Apresentar publicamente o 
seu trabalho de grupo – cada 
grupo tem 15 minutos. Segue-se 
a discussão com todos os 
participantes na sessão com a 
duração máxima de 15 minutos. 

Aluno 
Apresentação.doc 
Computador 
Projector Multimédia 

 

23. Apresentar e executar vários 
sons com os Instrumentos Orff, 
começando pela família das 
Madeiras, família dos Metais e 
família das Peles. 

Docente Instrumentos Orff  

24. Experimentar 
individualmente, os Instrumentos 
Orff apresentados. 

Aluno  Instrumentos Orff  

25. Auxiliar na 
execução/experimentação dos 
Instrumentos Orff. 

Docente Instrumentos Orff  

26. Dividir a turma em 3 grupos 
diferentes e explicar a cada 1 dos 
grupos o que devem realizar de 
seguida nos Instrumentos Orff. 

Docente  Instrumentos Orff  

27. Executar, por grupo, os 
exercícios propostos pelo 
docente. 

Aluno Instrumentos Orff  

28. Corrigir os exercícios que não 
estiverem a ser realizados de 
forma correcta. 

Docente  Instrumentos Orff  

29.  Os 3 grupos realizam, em 
simultâneo, os exercícios 
aprendidos anteriormente.  

Aluno Instrumentos Orff  

30. Pedir para ambos os grupos 
rodarem pelos vários 
Instrumentos Orff e realizarem 
novamente (e por 2 vezes) as 
actividades 25, 26, 27 e 28.  

Docente Instrumentos Orff  

31. Rodar pelos 3 grupos de 
Instrumentos Orff. Aluno Instrumentos Orff  

32. Pedir (por escrito) uma 
avaliação sobre o curso e pedir 
(oralmente) algumas sugestões 
sobre o mesmo. 

Docente Avaliação.doc 

 

33. Avaliar o curso (por escrito) e 
dar algumas sugestões sobre o 
mesmo (oralmente). 

Aluno Avaliação.doc 
 

Quadro 11 – Quadro com Actividades de Aprendizagem da Apresentação dos trabalhos/Contacto 
com os Instrumentos Orff. 
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Diagrama das Actividades 
Aluno       Docente 

 

Quadro 12 – Diagrama das Actividades da Apresentação dos Trabalhos/Contacto com os 
Instrumentos Orff. 
 

No quadro anterior (Quadro 12) é apresentado o Diagrama das Actividades do docente 

e do aluno.  

Apresentar publicamente o seu trabalho 
de grupo – cada grupo tem 15 minutos. 
Segue-se a discussão com todos os 
participantes na sessão com a duração 
máxima de 15 minutos. 

 

 
 

Apresentar e executar vários sons com os 
Instrumentos Orff, começando pela família das 
Madeiras, família dos Metais e família das 
Peles. 

 

Experimentar individualmente (e 
ordenadamente), os Instrumentos Orff 
apresentados. 

 

 
 

Visionar e auxiliar na execução/experi-
mentação dos Instrumentos Orff. 

 
 

Dividir a turma em 3 grupos diferentes e 
explicar a cada 1 dos grupos o que devem 
realizar de seguida nos Instrumentos Orff. 

 
Executar, por grupo, os exercícios 
propostos pelo docente. 

 

 
 

Corrigir os exercícios que não estiverem a ser 
realizados de forma correcta. 

 

 

Colocar, em simultâneo, os 3 grupos a realizar os 
exercícios aprendidos anteriormente. 

 
Realizar os exercícios anteriormente 
apreendidos, em simultâneo (os 3 
grupos). 

 

 
 

Pedir para ambos os grupos rodarem pelos 
vários Instrumentos Orff até realizarem 
novamente (e por 2 vezes) as actividades 6, 7, 
8 e 9.  

Rodar pelos 3 grupos de Instrumentos 
Orff. 

 

 
 
 
 

Pedir (por escrito) uma avaliação sobre o 
curso e pedir (oralmente) algumas 
sugestões sobre o mesmo. 
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Na actividade 22 (figura 36), os alunos devem apresentar publicamente o seu trabalho 

de grupo – cada grupo tem 15 minutos – e segue-se a discussão com todos os 

participantes na sessão, com a duração máxima de 15 minutos. Para a realização 

desta actividade, são utilizados três recursos: ficheiro de texto, computador e Projector 

Multimédia.  

 
Figura 36 – Actividade 22 – aluno. 
 

Na actividade 23 (figura 37), o docente deve apresentar e executar vários sons com 

diferentes Instrumentos Orff, começando pela família das Madeiras, seguindo-se a 

família dos Metais e a família das Peles. 

 
Figura 37 – Actividade 23 – docente. 
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Na actividade 24 (figura 38), os alunos devem experimentar, individualmente, os 

Instrumentos Orff anteriormente apresentados pelo docente. 

 

 
Figura 38 – Actividade 24 – aluno. 
 

Na actividade 25 (figura 39), o docente deve auxiliar os alunos na 

execução/experimentação dos vários Instrumentos Orff.  

 

 
Figura 39 – Actividade 25 – docente. 
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Na actividade 26 (figura 40), o docente deve dividir a turma em três diferentes grupos 

e deve explicar a cada grupo o que devem realizar de seguida com os Instrumentos 

Orff.  

 

 
Figura 40 – Actividade 26 – docente. 
 

Na actividade 27 (figura 41), os alunos devem executar, por grupo, os exercícios 

propostos pelo docente na actividade anterior.  

 

 
Figura 41 – Actividade 27 – aluno. 
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Na actividade 28 (figura 42), o docente deve visionar e corrigir os exercícios realizados 

pelos alunos que não estejam a decorrer da forma mais correcta. 

 

 
Figura 42 – Actividade 28 – docente. 
 

Na actividade 29 (figura 43), os três diferentes grupos realizam, em simultâneo, os 

exercícios apreendidos nas actividades anteriores.  

 
Figura 43 – Actividade 29 – aluno. 
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Na actividade 30 (figura 44), o docente pede aos diferentes grupos para rodarem pelos 

vários Instrumentos Orff e realizarem novamente (por duas vezes afim de realizarem o 

exercício com as três diferentes famílias de Instrumentos Orff) as actividades 27 e 29.  

 
Figura 44 – Actividade 30 – docente. 
 
Para a realização destas actividades (excepto a actividade 22) são utilizados vários 

recursos: os Instrumentos Orff.  

 

Na actividade 31 (figura 45), os alunos devem rodar pelos três diferentes grupos de 

Instrumentos Orff. 

 
Figura 45 – Actividade 31 – aluno. 
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Na actividade 32 (figura 46), o docente deve pedir, por escrito, uma avaliação sobre o 

módulo/curso e, oralmente, algumas sugestões sobre o mesmo. 

 

 
Figura 46 – Actividade 32 – docente. 
 

Na actividade 33 (figura 47), os alunos devem realizar a avaliação do módulo/curso 

pedida pelo docente. 

Para a realização destas 2 últimas actividades, foi necessário um recurso: documento 

de texto.  

 

 
Figura 47 – Actividade 33 – aluno. 
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4.2. Pacotes IMS/SCORM finais do professor e do aluno 
 

O primeiro pacote criado foi o do aluno. Depois de criado este pacote, foi decidido criar 

também um pacote do professor, destinado a disponibilizar as actividades que o 

professor terá de realizar.  

No fim de criados, os pacotes foram exportados no formato SCORM 1.2 e, 

posteriormente, importados para a Plataforma Tecnológica de Apoio utilizada – 

Blackboard – afim de poderem ser executados. 

Estes pacotes encontram-se em “Pacotes” no CD disponível no anexo 9. 
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Capítulo 5 
 

 

 

Experimentação e avaliação dos  
materiais desenvolvidos 
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5. Inquéritos  
 

5.1. Questionário  

 
Depois de criados os pacotes do aluno e do professor, era necessário realizar a 

respectiva avaliação independente. Para isso foi criado um inquérito que foi 

preenchido por cinco professores de Educação Musical do Ensino Básico e por cinco 

professores do 1º Ciclo do Ensino Básico.  

Optámos pela utilização de um questionário, uma vez que realizar um questionário é 

como “interrogar um determinado número de indivíduos, tendo em vista uma 

generalização” (Ghiglione, 1993, p. 2). Segundo este mesmo autor, a intervenção do 

investigador deve ser mínima e, segundo esta técnica de recolha de dados, não são 

propriamente os indivíduos a nível pessoal que nos interessam, mas sim a 

possibilidade de retirar conclusões generalizáveis do que eles nos dizem. 

Ao optarmos pela realização de um inquérito, surge-nos uma questão deveras 

importante: Quem devemos inquirir? Segundo Ghiglione, “o investigador que se 

interessa por uma população em particular pode ser levado a ter de inquirir uma outra 

população, para poder dispor de um termo de comparação”. No caso deste 

questionário, a população de maior interesse eram os docentes da Unidade de 

Aprendizagem mas, no entanto, era também necessário inquirir alguns alunos para 

podermos observar os dois pontos de vista. O critério que obedeceu a esta selecção, e 

não a outra, “foi meramente um critério de conveniência por serem pessoas com as 

quais o investigador já tinha contactos estabelecidos” (BURGUESS, 1997, p.64). Ou 

seja, a selecção dos inquiridos foi feita através de alguns contactos que o autor desta 

investigação possuía e que lhe permitiam alguma segurança (a nível de entrega) na 

realização dos questionários para uma posterior avaliação dos pacotes desenvolvidos.  

Foram escolhidos professores de Educação Musical do Ensino Básico e professores 

do 1º Ciclo do Ensino Básico, uma vez que esta proposta de Unidade de 

Aprendizagem incorporava dois papéis: aluno (professor do 1º Ciclo ao qual é 

destinada a proposta de formação) e docente (professor de educação Musical que 

será o docente da proposta de formação) para que fosse possível comparar a 

avaliação de ambos os papéis. Em relação ao número de inquiridos (cinco como 

possíveis docentes e cinco como possíveis alunos), este foi o número que o autor 

achou necessário para realizar a avaliação da Unidade de Aprendizagem proposta.  
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Outro aspecto relevante num inquérito é que este “é um instrumento rigorosamente 

estandardizado, tanto no texto das questões como na sua ordem” e que “é 

absolutamente indispensável que cada questão seja colocada a cada pessoa da 

mesma forma, sem adaptações nem explicações suplementares resultantes da 

iniciativa do entrevistador” (Ghiglione, 1993, p. 121). 

 

 

5.2. Apresentação dos resultados obtidos através da resposta 

aos questionários  
 

Os questionários (anexo 8) eram constituídos por 6 perguntas, das quais 5 eram de 

escolha múltipla e 1 era aberta.  

Como critérios de resposta às perguntas de escolha múltipla, os inquiridos tinham três 

opções de resposta (excepto na questão 4). Relativamente às opções, a 2ª era a 

opção intermédia, existindo sempre mais 2: uma correspondia à avaliação negativa (1ª 

opção) e outra correspondia à avaliação bastante positiva (3ª opção). Na questão 4 

existiam apenas 2 opções: a 1ª opção era uma opção negativa e a outra era uma 

opção positiva.  

Na questão 1 tentámos perceber qual o impacto do aspecto visual da unidade de 

aprendizagem. Como o gráfico seguinte demonstra, metade da amostra achou que 

esta era uma proposta “Agradável” e a outra metade achou que esta era uma proposta 

“Muito agradável”.  

Gráfico 1 – Questão 1 
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Na questão 2 tentámos perceber se esta proposta de unidade de aprendizagem era de 

fácil utilização. Como o gráfico seguinte demonstra, 7 dos inquiridos (70%) escolheu a 

opção “Fácil” e os outros 3 (30%) responderam “Muito fácil”. 

 

Gráfico 2 – Questão 2 
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Na questão 3 tentámos inferir sobre a qualidade dos Conteúdos. Como o gráfico 

seguinte demonstra, metade das pessoas inquiridas respondeu que os conteúdos 

apresentavam “Qualidade” e a outra metade respondeu “Muita qualidade”.  

 
Gráfico 3 – Questão 3  
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Na questão 4 tentámos perceber a correcção dos conteúdos apresentados ou seja, 

tentámos perceber se os conteúdos utilizados eram correctos. Como o gráfico 

seguinte demonstra, a totalidade dos inquiridos achou que os conteúdos eram 

correctos. 
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Gráfico 4 – Questão 4 
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Na questão 5 tentámos perceber se as estratégias pedagógicas utilizadas eram as 

mais adequadas. Como fica demonstrado no próximo gráfico, 3 dos inquiridos (30 %) 

responderam “Adequadas” e os outros 7 (70%) responderam “Muito adequadas”. 

  

Gráfico 5 – Questão 5  
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A questão 6 era uma pergunta aberta onde era pedido aos inquiridos que fossem 

enumeradas algumas sugestões sobre o módulo/curso.  
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Gráfico 6 – Questão 6 
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No gráfico anterior são apresentadas as sugestões realizadas pelos inquiridos: 

 Três realçaram que podia ser uma mais valia a indicação do tempo a ser 

utilizado para desenvolver cada uma das actividades.  

 Dois sugeriram que era interessante que em cada parte da proposta de 

unidade de aprendizagem fosse possível observar a simultaneidade das 

actividades.  

 Três sugeriram que deveria existir uma explicação sumária sobre a forma como 

a plataforma deve ser utilizada.  

 Dois deles referiram que achavam que o curso estava bem concebido e que 

não tinham sugestões a apresentar.  

 Um dos inquiridos deixou esta pergunta em branco.  

Neste ponto existem onze referências a esta pergunta mas apenas existem dez 

inquiridos. Tal situação acontece porque um dos inquiridos apontou duas sugestões, 

uma vez que esta era uma pergunta aberta, passível de mais do que uma sugestão. 

 

 

5.3. Síntese dos resultados dos inquéritos  
  

Da análise dos dados respeitantes ao questionário aplicado podemos concluir que a 

proposta da Unidade de Aprendizagem foi bastante bem aceite pelos inquiridos. 
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Chegámos a esta conclusão, uma vez que os inquiridos escolheram, na totalidade, a 

opção 2 (correspondente a uma avaliação intermédia/positiva) e a opção 3 

(correspondente a uma avaliação bastante positiva) às questões relacionadas com a 

apresentação visual, a utilização, a qualidade e correcção dos conteúdos e as 

estratégias pedagógicas. Em relação à 6ª questão (questão aberta) os inquiridos 

sugeriram algumas alterações com o intuito de melhorar a proposta: apresentação do 

tempo disponível para realização de cada actividade, possibilidade de observar a 

simultaneidade das actividades e apresentação de uma explicação sumária sobre a 

forma como a plataforma de apoio deve ser utilizada. 
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Capítulo 6 
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6. Reflexão e conclusões sobre o trabalho desenvolvido 
 

As questões a investigar neste trabalho foram: 

- Como tirar partido do modelo IMS – Learning Design para criar uma Unidade de 

Aprendizagem sobre Instrumentos Orff para ser utilizada por professores do 1º Ciclo 

do Ensino Básico? 

- Qual a avaliação (vantagens/desvantagens e forças/fraquezas) resultante da 

experiência de utilização do modelo IMS – Learning Design e respectivas ferramentas 

de suporte? 

Em torno destas questões foram criadas e desenvolvidas estratégias que permitiram 

atingir os objectivos finais. Para isso começámos pela procura de uma fundamentação 

teórica ampla que nos permitisse recolher e disponibilizar informação o mais detalhada 

possível sobre a temática que nos propusemos abordar. Contudo, e como qualquer 

trabalho de investigação, temos a noção que as conclusões tiradas desta investigação 

foram bastante influenciadas pela visão do investigador, existindo em aberto novos 

caminhos para o estudo desta matéria.  

Ao criarmos e apresentarmos a Unidade de Aprendizagem segundo o modelo IMS – 

Learning Design, constatámos alguns pontos de vista sobre este modelo que nos 

parecem relevantes abordar nesta temática. Uma das conclusões que retiramos é que 

a planificação das Unidades de Aprendizagem deve ser realizada ao máximo 

pormenor, com o maior detalhe possível, uma vez que, segundo este modelo, não 

deve existir espaço para caminhos transversais, que podem conduzir à perca do 

controlo de qualquer situação por parte do moderador/professor.  

Outro dos aspectos relevantes é que a pessoa que cria e desenvolve uma proposta de 

Unidade de Aprendizagem segundo este modelo nunca se deve esquecer de 

“encarnar” o papel das personagens intervenientes no mesmo. Ou seja, o autor deste 

tipo de propostas tem de ter sempre em atenção o ponto de vista das diferentes 

personagens, nunca se devendo esquecer de nenhum pormenor que possa influenciar 

a sua maneira de interagir dentro da comunidade de aprendizagem. Esta é uma 

situação fácil de acontecer, uma vez que o autor, ao ter uma visão privilegiada do 

papel de todas as personagens intervenientes, pode pensar que os objectivos 

propostos sejam fáceis de atingir, facilitando na construção e descrição de alguma 

actividade da Unidade de Aprendizagem. Uma distracção deste tipo pode influenciar 

(geralmente de uma forma negativa) toda a Unidade de Aprendizagem. Pelos factores 
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atrás descritos, deverá existir sempre a validação da Unidade de Aprendizagem 

através da experimentação.  

 

Outro aspecto relevante que nos parece interessante abordar, está ligado com a 

reutilização versus contexto do pacote criado. Quando queremos que a Unidade de 

Aprendizagem desenvolvida tenha uma maior reutilização por parte de novos 

utilizadores, deveremos elaborar um contexto mais simples onde os utilizadores que a 

reutilizam possam realizar uma maior intervenção pessoal (através da introdução de 

novas actividades). Quando optamos por ter mais contexto deveremos estar 

conscientes de que a reutilização será mais difícil. No caso da Unidade de 

Aprendizagem desenvolvida, privilegiámos o contexto em relação à reutilização, uma 

vez que definimos pormenorizadamente as cinco partes da mesma que interessavam, 

deixando muito pouco espaço de manobra para quem o reutilizar. No fundo, esta 

proposta foi desenvolvida e adaptada às características e necessidades de quem a 

desenvolveu e para os seus objectivos. 

 

Para ser criado o pacote com o curso segundo o modelo IMS – Learning Design 

recorremos à ferramenta eXeLearning Authoring. Esta ferramenta tem sofrido uma 

evolução que acabou por influenciar este trabalho. Como exemplo dessa evolução e 

dessa influência aconteceu a seguinte situação. Ao trabalharmos inicialmente com a 

versão eXe-0.14 reparámos que o feedback às respostas nos testes realizados era 

dado em Inglês. Como desejávamos que este feedback fosse dado em Português, foi 

realizada esta alteração na programação do pacote já concluído. Mais tarde 

apercebemo-nos que outras versões (exemplo eXe-0.18) já permitiam que este 

feedback fosse dado em Português. Ao instalarmos esta nova versão (eXe-0.18) 

ocorreu um erro de compatibilidade entre versões que originou nova elaboração dos 

testes já realizados.  

 

Esta ferramenta também demonstrou ao longo da sua utilização que bloqueava 

bastantes vezes. No entanto, com a evolução das versões, este problema tem vindo a 

ser melhorado.  

Pelos factores anteriormente referenciados, concluímos que esta ferramenta necessita 

de uma forte evolução para evitar e melhorar alguns problemas que aconteceram 

regularmente.  

 



 77 

Como conclusão deste trabalho de investigação deixamos algumas 

sugestões/propostas para trabalho futuro. 

Esta proposta de Unidade de Aprendizagem sobre Instrumentos Orff deverá ser 

implementada e testada na sua totalidade de forma a dar uma maior consistência e 

viabilidade a todo o trabalho desenvolvido.  

As actividades desta proposta de Unidade de Aprendizagem ao serem colocadas na 

ferramenta eXe (ou noutra ferramenta compatível com o modelo IMS – Learning 

Design), deverão apresentar o tempo disponível para a realização de cada uma afim 

dos alunos poderem ter uma maior percepção sobre o tempo disponível para cada 

uma delas. 

 

O questionário deverá ser melhorado com a introdução de novas questões uma vez 

que o realizado era escasso (como por exemplo: Que dificuldades vê na adopção 

desta Unidade de Aprendizagem?), e deverá ser dividido em duas grandes partes 

distintas: uma para o docente e outra para o aluno. Esta divisão será bastante 

importante porque alunos e docentes não deverão possuir as mesmas aptidões nem 

os mesmos níveis de conhecimento, o que será demonstrado aquando das suas 

respostas. Como exemplo desta problemática atrás referenciada, os alunos não 

poderão responder à seguinte questão: “Acham que os conteúdos apresentados estão 

correctos?”. Por último, a selecção dos inquiridos para este questionário deverá ser 

realizada através de um processo mais rigoroso, havendo a possibilidade de este vir a 

ser realizado por um maior número de inquiridos.  

 

Finalmente, não podemos deixar de referir que o contexto em que esta dissertação se 

realizou experimentou, recentemente, uma alteração significativa. Através do 

despacho nº 12591/2006 (2ª série), o Ministério da Educação determinou que 

deixassem de ser os professores do 1º Ciclo a leccionar a Educação e Expressão 

Musical, que irá passar a ser assegurada por um docente dessa mesma área 

específica. Assim, a necessidade de formação dos professores do 1º Ciclo deixou de 

ter a relevância que motivou, parcialmente, esta dissertação, embora os materiais 

desenvolvidos e a experiência de investigação associada mantenham a sua 

relevância.  
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