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resumo 
 
 

O presente estudo – b-learning na aprendizagem da Língua Portuguesa – 
extensão da sala de aula ao ciberespaço – integra-se num trabalho de 
investigação do Mestrado em Multimédia em Educação da Universidade de 
Aveiro. Refere-se à análise das potencialidades da implementação de um 
modelo de b-learning, que assenta essencialmente, na construção do e-
portefólio do aluno. O estudo decorreu ao longo do ano lectivo de 2007/08 no 
contexto da disciplina de Língua Portuguesa, com uma turma do 9.º ano de 
escolaridade.  

Na primeira parte, é feita a caracterização da Sociedade dos Fluxos, no 
sentido de se compreender a sua dinâmica, os desafios e as possibilidades 
que coloca à instituição escolar. 

Na segunda parte, apresentamos a peça de software que serve de suporte à 
criação do e-portefólio do aluno na disciplina de Língua Portuguesa e o modo 
como esta actividade se desenvolveu ao longo do ano lectivo, de forma a 
auxiliar a abordagem dos conteúdos e o desenvolvimento de competências.  

Na terceira parte, são apresentadas as opções metodológicas seguidas no 
âmbito desta investigação de natureza predominantemente qualitativa. Além 
do objecto de investigação e das questões orientadoras, são especificados os 
instrumentos de recolha de dados e a sua finalidade.  

Na quarta parte, é descrito o contexto de implementação do projecto, com a 
caracterização da escola e dos intervenientes no estudo. 

Na quinta parte, são apresentados e analisados os dados obtidos a partir dos 
instrumentos de recolha definidos.  

Os resultados obtidos permitem-nos concluir que a construção do e-portefólio 
pelo aluno contribuiu para que este demonstrasse um maior interesse e 
motivação para a realização das actividades da disciplina, permitiu a reflexão 
acerca do seu percurso de aprendizagem, facilitou o aperfeiçoamento das 
suas produções e contribuiu para o seu progresso na aprendizagem. 
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Abstract 
 

“B-learning in Portuguese Language Learning – from classroom to 
Cyberspace” is an essay which is part of an investigation work of the Master’s 
Degree in Multimedia in Education provided by the University of Aveiro.  

This work considers the implement of a b-learning model and its potential 
factors which are mainly supported on the student’s e-portefolio construction. 
This essay was made in a teaching and learning context, in Portuguese subject 
lessons, during the school year 2007/2008 with a 9th grade class. 

In the first part of this essay, we describe the so-called flux society, in order to 
understand the dynamic, the challenge and the possibilities that school faces 
nowadays. 

In the second part, we introduce a software application which is used to build 
up the student´s e-portefolio to Portuguese subject. Moreover, we will be able 
to comprehend the way this software and student’s e-portefolio worked out 
along the school year and how that was relevant to assist the content 
achievement and skills development.  

In the third part, the methodology used in this research is presented, as well as 
the study object, the guiding questions, the queries, the surveys and their 
purposes. 

You can identify the project context, that is, the school environment and the 
subjects that made part of this study. This is the reason of the fourth part. 

The assessment and query instruments will provided sufficient data which will 
be presented and analyzed in the fifth part. 

As far as the results are concerned, we can conclude that the building up of a 
student’s e-portefolio has helped the student himself to gain higher awareness 
and motivation to perform the class task. We can also state that is has set a 
new kind of personal self-thinking about the learning course and it has certainly 
eased the process and the quality of the student’s contribution to succeed in 
better learning.    
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No âmbito deste projecto, é apresentada uma proposta de implementação de um modelo 

de b-learning como suporte às aprendizagens e ao desenvolvimento das competências 

no domínio da Língua Portuguesa no 9.º ano de escolaridade. Assenta na construção de 

uma página da disciplina na plataforma Moodle onde se inserem vários módulos que 

servem de suporte à aprendizagem. Uma das actividades propostas é a construção do 

portefólio digital do aluno.  

O software utilizado na construção do e-portefólio – RePe – repositório de e-portefólios 

educativos – foi disponibilizado pelo Centro de Competência TIC da Escola Superior de 

Educação de Santarém (ESES) que, em parceria com a DGDIC-CRIE, o desenvolveu 

para permitir a generalização dos portefólios digitais, de acordo com os propósitos 

enunciados do Ministério da Educação. 

Pretende-se, com este trabalho, averiguar em que medida estas actividades favorecem a 

aquisição das competências transversais, gerais e especificas na disciplina de Língua 

Portuguesa, definidas para os alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico. 

Este projecto justifica-se uma vez que a Língua Portuguesa se assume como um 

importante factor de identidade nacional e cultural (DEB, 2001:31). É o meio privilegiado 

para o relacionamento com os outros, para a expressão do pensamento, para o acesso à 

informação e ao conhecimento.  

O ensino e a aprendizagem desta disciplina assumem, assim, uma natural centralidade 

no processo educativo, por se tratar da língua que serve de base à aquisição e à 

transmissão de conhecimentos. O domínio da língua assume um papel decisivo no 

processo de ensino e aprendizagem e dele dependem, em grande medida, todas as 

restantes áreas curriculares, pois verifica-se uma estreita relação entre o desempenho da 

competência da leitura e da escrita em língua materna e o sucesso nas restantes 

disciplinas. 

É esta a convicção manifestada pelos docentes dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

envolvidos num estudo levado a cabo por Lídia Valadares sobre a transversalidade da 

Língua Portuguesa. Os dados obtidos neste estudo “sustentam que o nível de 

desenvolvimento em Língua Portuguesa influencia a aprendizagem das outras disciplinas 

e, paralelamente, atestam as enormes dificuldades reveladas pelos alunos a nível da sua 

competência linguística.” (Valadares, 2003:76) 

O insucesso escolar deve-se, em grande medida, ao insuficiente domínio da competência 

da leitura, necessário para a descodificação e compreensão dos textos que garantem o 
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acesso ao conhecimento. De facto, as dificuldades de compreensão dos textos escritos 

comprometem o acesso à informação e, consequentemente, à construção do 

conhecimento. Por outro lado, o fraco desempenho no domínio da leitura compromete o 

desempenho no domínio da expressão escrita, o que condiciona, inevitavelmente, a 

avaliação dos alunos, pois esta realiza-se, predominantemente, através da escrita. A falta 

de hábitos de leitura manifestada pelos alunos prejudica o seu desempenho neste 

domínio e traduz-se num reduzido número de vocábulos quando estes se expressam 

oralmente ou através da escrita. 

 Os resultados dos exames nacionais do 9.º e 12.º anos, realizados no final dos dois 

últimos anos lectivos demonstram que os alunos evidenciam um domínio pouco 

satisfatório da Língua Portuguesa.  

Os resultados obtidos pelos alunos que realizaram o Exame Nacional de Língua 

Portuguesa do nono ano, em Junho de dois mil e oito, confirmam este desempenho 

pouco animador. Apesar de, em relação ao exame realizado em Junho de dois mil e sete, 

se registar um ligeiro aumento do número de alunos que atingem os níveis mais elevados 

na classificação, o número de alunos que não alcança uma classificação satisfatória 

também aumentou. A percentagem de alunos que, em 2007, obteve classificação 

negativa foi de 13,7%; em 2008 este número sobe para 16,7%. 

20
07

 Nível 1 2 3 4 5 

Percentagem  0,2 13,5 54,1 29,8 2,5 

 
20

08
 Nível  1 2 3 4 5 

Percentagem 0,3% 16,4% 47,2% 31,9% 4,1% 

 

Tabela 1: Resultados dos Exames Nacionais de Língua Portuguesa - 9.º ano (2007 e 2008) 

Do mesmo modo, a média das notas obtidas pelos alunos na primeira fase do Exame de 

Português do décimo segundo ano, em dois mil e oito, é 9,7 face aos 10,8 de dois mil e 

sete. 

Este cenário é comprovado pelos resultados pouco animadores que os alunos 

portugueses apresentam em estudos internacionais sobre a literacia em leitura. Os 
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relatórios dão conta de elevados níveis de iliteracia em Portugal, associando este 

problema a um deficiente domínio da leitura.  

No relatório PISA 2006 – Competências Científicas dos Alunos Portugueses, publicado 

em Dezembro de 2007, pode ler-se que “os alunos dos 7.º, 8.º e 9.º anos exibem 

resultados modestos – quando comparados com a média dos países da OCDE” (GAVE, 

2007:16).  

Os docentes não terão dificuldade em apontar uma série de causas possíveis para este 

desempenho dos alunos: programas extensos e desajustados à realidade actual, 

manuais pouco adequados, baixas expectativas dos alunos em relação à escola e 

consequente desinteresse, difícil conciliação entre a educação formal e os interesses dos 

alunos e falta de motivação, para citar apenas algumas.  

Face a esta situação, importa encontrar estratégias diversificadas que motivem os alunos 

para a aprendizagem da língua e que promovam o desenvolvimento das competências 

de leitura e de escrita, para que os alunos se possam servir delas, de forma competente, 

na escola e em situações do quotidiano, fora da instituição escolar. Importa encontrar 

situações de aprendizagem que motivem os alunos para a leitura e que promovam a 

construção e o aperfeiçoamento do texto escrito em colaboração com os colegas e com o 

professor.   

Neste sentido, o projecto apresentado pretende dar um contributo para o conhecimento 

das potencialidades da utilização de um modelo de b-learning e da construção de um e-

portefólio no desenvolvimento de competências e na motivação dos alunos para a 

aprendizagem da Língua Portuguesa. 

Um dos benefícios apontados por Barrett (2005:15) à utilização do e-portefólio em 

contexto educativo é, precisamente, o de conseguir um maior envolvimento e motivação 

dos alunos na realização das actividades que lhe são propostas ao longo da sua 

construção: “A major challenge today with electronic portfolio is to maintain learner 

intrinsic motivation to willingly engage in the portfolio process. The use of multimedia tools 

is one strategy that involves and engages learners”.  

A utilização dos portefólios em contexto educativo tem sido uma das preocupações do 

actual governo que refere a sua generalização como uma das metas a atingir. No 

documento Ligar Portugal – Um programa de acção integrado no Plano Tecnológico do 

XVII Governo: Mobilizar a Sociedade de Informação e do Conhecimento, datado de Julho 

de 2005, são estabelecidas como Metas: Portugal Digital 2010 – a implementação de 
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ambientes virtuais de suporte à aprendizagem e a generalização do portefólio electrónico: 

“A generalização do dossier individual electrónico (portfolio) do estudante que termina a 

escolaridade obrigatória, onde se registarão todos os seus trabalhos mais relevantes que 

comprovarão as práticas relevantes adquiridas nos diferentes domínios (...) e se 

demonstrará o uso efectivo das Tecnologias da Informação e Comunicação nas diversas 

disciplinas escolares.” (MCTES, 2005:33)  

O objecto de estudo desta investigação é a avaliação das potencialidades pedagógicas 

da utilização das tecnologias de informação e comunicação e da implementação de um 

modelo de b-learning para a construção de um portefólio digital como ferramenta de 

suporte às actividades e à avaliação na disciplina de Língua Portuguesa e no 

desenvolvimento das competências ao nível do 3.º ciclo do ensino básico. 

Para clarificação do objecto de investigação, foram definidas as seguintes questões: 

Qual o impacto da implementação de um modelo de b-learning e da construção de um e-

portefólio na disciplina de Língua Portuguesa no desenvolvimento de: 

• Competências gerais; 

• Competências transversais; 

• Competências específicas da Língua Portuguesa: 

 Compreensão e Expressão Oral; 

 Leitura e Expressão Escrita; 

 Conhecimento Explícito da Língua.   

 

Este trabalho encontra-se organizado em cinco partes.  

Na primeira parte – A aprendizagem da Língua Portuguesa na sociedade dos fluxos – é 

feita a caracterização da Sociedade dos Fluxos e são contextualizados o ensino e a 

aprendizagem da Língua Portuguesa nesta sociedade recorrendo às potencialidades que 

as tecnologias da informação e da comunicação oferecem aos intervenientes no 

processo educativo, nomeadamente para a construção do portefólio digital e sua 

utilização enquanto instrumento de desenvolvimento e avaliação de competências.   
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Na segunda parte – Projecto REPE – A extensão da sala de aula ao ciberespaço – é feita 

a descrição do projecto e a sua articulação com o Projecto Educativo de Escola e com o 

Projecto Curricular de Turma. 

Na terceira parte – Metodologia do projecto tecnológico – é feita a especificação das 

opções metodológicas seguidas no âmbito deste estudo. Por se tratar de uma 

investigação que pretende averiguar a influências das Tecnologias da Informação e 

Comunicação no desenvolvimento de competências dos alunos ao nível do terceiro ciclo 

do ensino básico, optou-se por uma investigação de natureza predominantemente 

qualitativa. De seguida, é apresentado o objecto da investigação e as questões que o 

orientam. Finalmente, apresentam-se os instrumentos utilizados para a recolha de dados 

e a finalidade de cada um deles.   

Na quarta parte – Implementação do Projecto – é descrito o contexto de implementação 

do projecto, com a caracterização da escola e dos intervenientes no estudo.  

Na quinta parte – Apresentação e análise de dados – são apresentados e analisados os 

dados obtidos no estudo a partir dos inquéritos aplicados, da participação dos alunos na 

área construída para a disciplina e nas produções e reflexões inseridas no seu portefólio 

digital.  

Finalmente, são apresentadas as principais conclusões do estudo realizado, tendo em 

conta as questões de investigação que foram definidas. É apresentado o contributo que 

este estudo pode representar para a temática em análise e as suas limitações. Por 

último, são feitas algumas sugestões para futuras investigações. 
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Introdução 

Nesta primeira parte, importa compreender a dinâmica que caracteriza a sociedade dos 

fluxos e os desafios e possibilidades que esta apresenta à escola actual.    

1.1 A Sociedade dos fluxos – desafios e possibilidades 
 

Os progressos tecnológicos registados nas últimas décadas têm contribuído para o 

aparecimento de um novo modelo de sociedade, denominada Sociedade Global, 

Sociedade da Informação, Sociedade do Conhecimento. De facto, a generalização dos 

computadores e do acesso à Internet contribuiu para que se operassem grandes 

transformações ao nível das relações sociais, económicas e culturais e permite a difusão 

de informação e conhecimento mais rápida e intensa em todas as áreas da sociedade.  

Nesta linha de pensamento, Castells (2007:536) defende que a sociedade está 

construída em torno de fluxos de capital, informação, tecnologia, interacção 

organizacional, imagens, sons e símbolos que representam um elemento da organização 

social e se afirmam como “expressão dos processos que dominam a vida económica, 

política, simbólica”. Este autor defende “que há uma nova forma espacial característica 

das políticas sociais que dominam e moldam a sociedade em rede: o espaço dos fluxos.”  

Barbas (2007:2) refere que os “fluxos de informação que navegam pelas redes e os nós 

que compõem a geografia do espaço da Internet caracterizam-se por estabelecerem 

contactos e transportarem informações pele rede fluida da Net". Deste modo, ao 

redefinirem a distância, oferecem a possibilidade de reconfigurar territórios em que o 

limite é o ciberespaço como totalidade.  

A autora define ciberespaço como um espaço flexível de comunicação onde “cada 

aprendente torna-se emissor e receptor, não sendo conhecido pela sua situação social, 

geográfica ou cultural, mas antes caracterizado pelos temas de interesse com que quer 

construir o conhecimento num espaço materializado em rede.”  

É este espaço criado pela inovação tecnológica que é colocado ao dispor dos 

intervenientes do processo de ensino e aprendizagem que importa saber aproveitar e 

explorar. Barbas (2006:5) apresenta, de acordo com Castells, a definição para Sociedade 
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dos Fluxos que ilustra as possibilidades que esta representa: “um espaço integrador de 

elos que a comunicação educacional disponibiliza ao aprendente, permitindo-lhe 

promover a sua própria aprendizagem ao longo da vida em espaços diversificados: da 

sala de aula ao ciberespaço.” 

Esta sociedade, “fluida e multimodal” (Barbas, 2006:1) é suportada, a nível tecnológico, 

pelas ferramentas da Web 2.0, designação criada pela empresa O' Reilly Media em 2004 

para designar uma segunda geração de serviços disponibilizados pela Internet.  

Mais do que uma ferramenta de pesquisa de informação, a Web transforma-se numa 

ferramenta de criação e partilha de conteúdos. São disponibilizadas aos utilizadores 

ferramentas que permitem a publicação de conteúdos, sem necessidade de grandes 

conhecimentos técnicos, e a criação de comunidades de aprendizagem que tornam a 

disseminação de conteúdos mais fácil e mais rápida, tornando a Web mais aberta a 

participação de todos. (Encarnação, D., Rodrigues, T. 2007:1)  

Deste modo, os utilizadores poderão contribuir para a criação e aperfeiçoamento de uma 

base de dados disponível em qualquer lugar.  

Actualmente, procura-se tornar a informação contida nas páginas disponíveis na Web 

mais acessível aos utilizadores, com o recurso a software capaz de interpretar os 

conteúdos em rede. Este projecto tenderá a tornar a Internet uma enorme base de dados 

devidamente organizada, onde cada site possuirá uma maior capacidade semântica e 

onde as páginas se encontrarão agrupadas por temas, assuntos e interesses 

manifestados pelos utilizadores, o que permitirá uma gestão inteligente dos conteúdos 

existentes na rede. Deste modo, os resultados obtidos pelas pesquisas efectuadas 

tornam-se mais objectivos e personalizados. Abre-se, assim, caminho à terceira geração 

de serviços baseados na Internet – a Web 3.0, muitas vezes denominada Web 

Semântica.  

A Web Semântica permitirá um trabalho de cooperação ente as pessoas e os 

computadores na gestão do conhecimento, pois pressupõe a atribuição de significado 

aos conteúdos publicados na internet e o desenvolvimento de linguagens que permitem 

que a sua interpretação seja feita pelo computador, de acordo com as necessidades dos 

utilizadores.   
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Tendo em conta estas características da sociedade dos fluxos, interessa, de facto, 

desenvolver nos alunos competências que lhes permitam usar adequadamente as 

tecnologias no acesso, na selecção e na gestão da informação disponível no 

ciberespaço, na construção de novos conhecimentos, alertando-os para a necessidade 

de uma reflexão crítica acerca da informação disponibilizada pelos utilizadores.  

Nesta perspectiva, concordamos com Carvalho (2007:26) que defende que se torna 

“imperioso preparar as gerações para esta nova forma de estar, onde todos são 

consumidores e produtores e onde as capacidades de pesquisar e de avaliar a qualidade 

da informação são críticas.”  

 

1.2 O ensino e a aprendizagem na sociedade dos fluxos 
 

Numa sociedade em constante evolução, marcada por sucessivos progressos 

tecnológicos e sociais, o conhecimento e a formação tornam-se objectivos primordiais na 

vida dos cidadãos. Estas exigências obrigam a profundas mudanças no sistema de 

ensino e aprendizagem. É necessário reflectir acerca do papel da escola na sociedade 

actual e na eficácia dos seus métodos de ensino.  

Aprender outras formas de desenvolver competências, processos para criar novos 

produtos, aprender a equacionar novos problemas e procurar respostas, investindo 

continuamente na formação dos membros das organizações – será um imperativo. (DES, 

1995:24).  

Neste contexto, a importância da escola e da qualidade das aprendizagens que se 

desenvolvem no seu seio são factores determinantes para o desenvolvimento de 

qualquer sociedade.  

O sucesso da escola residirá, fundamentalmente, na capacidade que esta evidenciar 

para acompanhar as mudanças, na certeza de que a preparação a que os jovens tiverem 

acesso hoje, condicionará a sua actuação futura. Nesta linha de pensamento, Lagarto 

(2005) defende que os alunos serão, com certeza, cidadãos mais bem preparados para a 

vida “Se a Escola conseguir acolher e desenvolver no seu seio, os novos instrumentos e 

metodologias disponíveis”. 
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Parece-nos ainda actual a preocupação expressa pelos responsáveis do Ministério da 

Educação ao afirmarem que as escolas precisam de desenvolver nos alunos a tomada de 

consciência da mudança que se está a operar no mundo do trabalho e de que nenhuma 

bagagem inicial é para toda a vida, precisam de ajudar os alunos a aprender, incutindo-

lhes o desejo de uma formação permanente, desenvolvendo neles espírito empreendedor 

e capacidade de procurar a informação assim como a motivação para o desenvolvimento 

de competência pessoais relacionais de eficácia alargada” (DES, 1995:25).  

Nesta linha de pensamento, Castells, (2004:320) defende que, com a rapidez da 

evolução do conhecimento, a educação deve dar prioridade à aquisição de capacidade 

intelectual para aprender a aprender ao longo da vida, obtendo informação armazenada 

digitalmente, recombinando-a e reutilizando-a para produzir conhecimento para o 

objectivo desejado em cada momento.  

O objectivo actual da educação é preparar os jovens para as competências exigidas pela 

sociedade da informação e do conhecimento: trabalhar em equipa, seleccionar, pesquisar 

e organizar a informação, mobilizar saberes para a resolução de situações e problemas 

do quotidiano, sintetizar informação, desenvolver o espírito crítico, a autonomia, a 

criatividade, a responsabilidade e a capacidade de iniciativa na resolução de problemas e 

na tomada de decisões.  

Estes novos desafios colocados à educação exigem que o professor assuma um novo 

papel: o de facilitador da aprendizagem. Carvalho (2007:27) defende que o professor 

deve apoiar “o aluno na sua construção individual e colaborativa do conhecimento, 

proporcionando-lhe autonomia na aprendizagem, incentivando ao desenvolvimento do 

pensamento crítico, à capacidade de tomada de decisão e à aprendizagem de nível 

elevado”  

Nesse sentido, a escola deve preocupar-se com a formação global dos alunos, ajudá-los 

a tornarem-se cidadãos responsáveis e críticos, a adquirem as competências necessárias 

para a sua integração na sociedade actual. Hargreaves (2003:46) defende que estes 

desafios necessitam de novas abordagens ao ensino que privilegiem as competências de 

pensamento de ordem elevada; a metacognição; abordagens construtivistas à 

aprendizagem e ao entendimento; aprendizagens baseadas no conhecimento científico 

sobre o cérebro; estratégias de aprendizagem cooperativa; inteligências múltiplas e 

diferentes “hábitos mentais”; a utilização de um leque alargado de técnicas de avaliação e 
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o uso de tecnologias informáticas e de informação que permitam que os alunos realizem 

o seu trabalho de forma independente.  

Os avanços da tecnologia e o aparecimento da Internet e da Web 2.0 têm um papel 

importante nesta mudança de paradigma educativo, pois permitem ao professor construir, 

personalizar e disponibilizar aos alunos variados recursos de aprendizagem a que estes 

poderão aceder quando e onde quiserem. Estes poderão participar em ambientes de 

aprendizagem estimulantes que possibilitam a criação de espaços de aprendizagem que 

eles próprios ajudarão a construir e onde poderão participar activamente.  

Com estes sistemas de tratamento e representação da informação e de comunicação, os 

professores podem desenvolver com os alunos actividades que favoreçam a aquisição de 

conhecimentos significativos.  

Mas para isso é necessário ter em consideração que a aprendizagem é um processo 

(re)construtivo, cumulativo, auto-regulado, intencional, situado e colaborativo.  E esta 

perspectiva implica mudanças no processo de ensino e aprendizagem, substituindo a 

postura demasiado passiva do aluno por uma atitude construtivista, onde este assuma 

um papel mais activo na construção do seu conhecimento e adquira competências que 

lhe permitam aprender ao longo da vida. 

Lima e Capitão (2003:80), citando Briner, referem que “A aprendizagem construtivista 

baseia-se numa participação activa dos alunos na resolução de problemas e na 

exercitação do pensamento crítico, relativamente às actividades que acham relevantes e 

atraentes. Eles estão a ‘construir’ o seu próprio conhecimento, testando ideias e 

aproximações, baseadas no conhecimento que possuem e na experiência, aplicando-as 

a situações novas e integrando o novo conhecimento no pré-existente”. 

Neste sentido, caberá ao professor a tarefa de lhe proporcionar experiências de 

aprendizagem enriquecedoras, estimulantes e significativas, pois a aprendizagem resulta 

da interacção de experiências inovadoras com os conhecimentos que o aluno já detém. 

Os alunos constroem conhecimentos com base nas estruturas e representações já 

adquiridas sobre o assunto em estudo e devem estar cognitiva e afectivamente 

envolvidos no processamento da nova informação; os professores devem apoiar os 

alunos no desenvolvimento de estratégias de aprendizagem de modo a adquirirem 

hábitos de estudo e de trabalho intelectual e padrões de correcção do seu próprio 

trabalho, para se tornarem, progressivamente, autónomos. 
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Para tornar mais eficaz o processo de ensino e aprendizagem torna-se urgente e 

necessário intensificar o uso das tecnologias dentro e fora da sala de aula. É importante 

que os professores alterem o seu papel e se assumam como facilitadores das 

aprendizagens dos alunos, proporcionando-lhes um ambiente que fomente a sua 

cooperação, a autonomia, a responsabilidade e a criatividade, incentivando-os a uma 

aprendizagem pela descoberta e pela partilha com os outros. Neste sentido, a Internet 

pode facilitar esta aprendizagem colaborativa, se o professor tiver a capacidade de criar 

projectos onde os alunos possam realizar actividades, resolver problemas em 

cooperação e participar em tarefas comuns, dentro e fora da sala de aula. No entanto, 

esta abordagem exige ao professor “uma maior flexibilidade, criatividade e capacidades 

científicas e técnicas, mas especialmente de tutoria que requerem preparação e 

metodologias próprias (Lagarto, 2004:13). 

Convém salientar que, em nosso entender, há um longo caminho a percorrer para que o 

uso da tecnologia, em contexto educativo, seja feito de forma adequada. A comprovar 

esta opinião, destacamos as conclusões de um estudo acerca da competência e 

confiança dos professores do ensino básico no uso das TIC, nas práticas educativas, em 

cinco países europeus – Espanha, Grécia Holanda, Itália e Portugal. 

Neste estudo, Peralta, H. & Costa, F., (2007:85) referem, acerca do uso das TIC nos 

quatro países do sul da Europa, o seguinte: 

• as TIC não são ainda um recurso integrado nas actividades de ensino;  

• os professores usam as TIC sem a compreensão cabal dos princípios de 

aprendizagem subjacentes; 

• os professores sabem usar o computador, mas não em sala de aula com os seus 

alunos;  

• no caso dos professores que já usam o computador, as TIC não alteraram 

significativamente as atitudes, os papéis, e as formas de ensinar e de aprender.”  

 

A utilização eficaz das tecnologias da informação e comunicação em contexto educativo 

depende da capacidade dos professores para a sua correcta integração na prática 

lectiva. A estratégia de acrescentar tecnologia às actividades já existentes na escola e na 

sala de aula, sem nada alterar nas práticas habituais de ensinar, não traz benefícios para 

a aprendizagem do aluno.  
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Parecem-nos pertinentes as palavras de Castells (2006:19) ao defender que a utilização 

da Internet ou o facto de serem colocados nas escolas mais computadores, por si só, não 

constituem grandes mudanças; “Isso depende de onde, por quem e para quê são usadas 

as tecnologias de comunicação e informação”. 

Neste sentido, Miranda (2007:44) defende que os efeitos positivos da integração das 

tecnologias na aprendizagem só se verifica quando o professor se empenha a fundo na 

aprendizagem e domínio dos media educativos e desenvolve actividades desafiadoras e 

criativas que explorem ao máximo as possibilidades das TIC. Para isso é necessário que 

elas sejam usadas como novos formalismos para tratar e representar a informação; 

apoiar os alunos a construir conhecimento significativo e para o desenvolvimento de 

projectos integrando as TIC de forma criativa.  

A integração inovadora da tecnologia exige um grande esforço de reflexão e de 

modificação de concepções e práticas que a maioria dos professores não está apto a 

fazer. Torna-se, por isso, necessário investir na sua formação, para evitar que as 

tecnologias sejam usadas ao serviço de velhas práticas, sem acrescentaram nada de 

significativo ao processo, e sensibilizá-los para as potencialidades que estas ferramentas 

tecnológicas encerram para a modernização da escola e das práticas lectivas.  

A este propósito, Ponte et al1 defendem que é importante que a formação inicial dos 

professores lhes permita adquirir competências para o uso das TIC, nomeadamente no 

que se refere a: 

• Usar software utilitário; 

• Usar e avaliar software educativo; 

• Integrar as TIC em situações de ensino-aprendizagem; 

• Enquadrar as TIC num novo paradigma do conhecimento e da aprendizagem; 

• Conhecer as implicações sociais e éticas das TIC. 

 

                                                

1 http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/docs-pt/02-Ponte-Oliveira-Varandas(SPCE).doc 
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A formação de professores deve incidir não só sobre a utilização da tecnologia, mas 

sobre a sua integração pedagógica na sala de aula. Para além da contextualização 

teórica, os professores devem ser confrontados com exemplos concretos de aplicação 

nas suas áreas disciplinares para que possam perceber como integrar os recursos e 

ferramentas, como dinamizar a sua exploração e que papéis poderão desempenhar na 

aula. Além disso, a formação dos docentes deve abrir caminho para a compreensão 

desta nova estrutura social - a sociedade em rede, com a sua dinâmica, 

constrangimentos e possibilidades (Castells, 2006:19), para que possa preparar os seus 

alunos para este desafio.  

Esta problemática tem sido preocupação constante nos discursos políticos. No relatório 

para a UNESCO, da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, pode 

ler-se “exigem-se ao professor “cumulativa e equilibradamente qualidades éticas, 

intelectuais e afectivas, delas dependerá a formação global dos seus alunos. É seu dever 

ajudá-los a integrar-se e compreender o mundo que os rodeia, dotando-os de saberes 

necessários à resolução de problemas que irão enfrentar, tanto no prosseguimento de 

estudos como na vida profissional e social. Cumpre-lhe estimular o prazer de aprender e 

o gosto pela descoberta, no respeito pelas diferenças de ritmos dos alunos, promovendo 

o desenvolvimento da autonomia. Espera-se que os saiba orientar no universo complexo 

dos valores que enquadram as modernas democracias, encontrando “o justo equilíbrio 

entre tradição e modernidade” (Delors et al., 1997:132).  

O Ministério da Educação definiu, em 2001, as Competências Gerais a desenvolver ao 

longo do terceiro ciclo do ensino básico, no documento Currículo Nacional do Ensino 

Básico – Competências Essenciais, onde é possível verificar a importância atribuída ao 

desenvolvimento, por parte dos alunos, de competências que lhes sejam úteis ao longo 

da vida, nomeadamente, na sua actividade profissional. Para isso, é necessária a 

intervenção dos professores de todas as disciplinas que compõem o plano de estudo dos 

alunos que, de forma articulada e coerente, desenvolvam as acções adequadas.  

Ao analisarmos competências a desenvolver, podemos concluir que a sua concretização 

será, em grande medida, facilitada pela integração das tecnologias da informação e da 

comunicação no processo de ensino e aprendizagem.  

Nesta linha, o Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de Janeiro, que regulamenta a reorganização 

curricular, destaca, na alínea h) do artigo 3.º, Princípios Orientadores, a “Valorização da 

diversidade de metodologias e estratégias de ensino e actividades de aprendizagem, em 
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particular com recurso a tecnologias de informação e comunicação, visando favorecer o 

desenvolvimento de competências numa perspectiva ao longo da vida;”.  

O sistema educativo não é alheio às profundas mudanças tecnológicas, científicas e 

sociais a que assistimos actualmente e tem demonstrado preocupação em dotar as 

escolas de meios que as auxiliem a preparar os alunos para a Sociedade do 

Conhecimento. Há muito tempo que é sentida a necessidade de mudança de paradigma 

educacional e as escolas têm vindo a apetrechar-se com meios tecnológicos que lhe 

permitam enfrentar estes novos desafios. 

Foram promovidas, pelo Ministério da educação, diversas iniciativas com o intuito de 

intensificar o uso das tecnologias da informação e comunicação, no processo de ensino e 

aprendizagem: 

 

� Salas TIC 

As Escolas do Ensino Básico e Secundário, especialmente as escolas do 3.º Ciclo e 

Secundárias, têm sido apetrechadas, desde 2004, através do Programa 1000 Salas TIC, 

com equipamento informático com vista à criação das condições necessárias à 

aprendizagem com base na utilização de fontes e suportes diversificados de informação, 

aproveitando o potencial das novas tecnologias de informação e comunicação.  

 

� Iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis 

O Ministério da Educação, através da Equipa de Missão CRIE – Computadores, Redes e 

Internet na Escola e com o apoio do PRODEP, promoveu em 2006 a "Iniciativa Escolas, 

Professores e Computadores Portáteis" que visa promover a melhoria das condições de 

trabalho nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no secundário e, especificamente, apoiar 

o uso individual e profissional das TIC por parte dos professores no desenvolvimento da 

sua actividade docente.  

 

 

� Atribuição de Equipamentos Tecnológicos para o Enriquecimento do Ensino e da 

Aprendizagem 
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O Ministério da Educação decidiu, em Maio de 2007, complementar os investimentos 

feitos através das iniciativas anteriores, com a atribuição de equipamentos tecnológicos 

que permitam a melhoria das condições de trabalho nas escolas e que “possam permitir 

uma melhor prossecução dos objectivos em curso nas escolas”, promovendo “a criação 

de situações de maior potencial educativo, enriquecendo o seu uso efectivo nas 

actividades de ensino e aprendizagem.”  

 

 

�  “Acesso às Tecnologias de Informação e Competitividade” 

 

No debate mensal realizado na Assembleia da República a trinta e um de Maio de dois 

mil e sete, o Primeiro-ministro anuncia um novo programa inserido no Plano Tecnológico 

– “Acesso às Tecnologias de Informação e Competitividade” – cujo objectivo é garantir o 

acesso ao computador e à internet de banda larga a mais de meio milhão de 

portugueses: estudantes do décimo ano, professores e trabalhadores em formação. 

Surgem, assim, as iniciativas e.escola, e.professores e e.oportunidades. 

Segundo o Primeiro-ministro, “Esta é a boa forma de garantir que em Portugal os 

indicadores da Sociedade de Informação evoluirão de forma mais rápida e é também o 

melhor caminho para preparar os portugueses para o desafio da Economia do 

Conhecimento”. Considera que o papel do estado é determinante no impulso à 

modernização tecnológica do país e que esta passa obrigatoriamente pelos professores, 

pelos alunos e pela formação profissional “onde a tecnologia pode estar mais ao serviço 

do conhecimento”. “No fundo, trata-se de mudar aquilo que promove a mudança. Uma 

mudança que deve estar ao serviço de um país mais qualificado, mais competitivo e mais 

justo.”2  

A Resolução do Conselho de Ministro n.º 51/2008, Diário da República n.º 56, Série I, de 

19 de Março de 2008 vem alargar o programa e.escola, lançado pelo Governo em Junho 

de 2007, aos alunos do 11.º e 12.º anos do ensino secundário, para que estes possam 

beneficiar desta iniciativa e determina que os alunos com necessidades educativas 

especiais de carácter permanente possam beneficiar deste programa adquirindo 

equipamento adaptado às suas especificidades, sem encargos adicionais.  

                                                

2http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Intervencoes/20070531_PM_Int_AR_Soc_Inf.htm 
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Em Junho de 2008, a iniciativa e.escola é alargada aos alunos que frequentam o 7.º, 8.º e 

9.º anos de escolaridade, permitindo a todos os alunos que frequentam o terceiro ciclo do 

ensino básico e o ensino secundário tenham acesso a estes equipamentos.  

 

Finalmente, a trinta de Julho de 2008, o Primeiro-Ministro anuncia a criação do primeiro 

computador de fabrico português, destinado a alunos entre os seis e os dez anos de 

idade, no âmbito do programa e.escolinha. Nasce, assim, o Magalhães, numa parceria 

entre o Governo, a Intel e a empresa J.P. Sá Couto. A sua distribuição teve início em 

Setembro de 2008. Com esta iniciativa, 500.000 mil alunos do primeiro ciclo do ensino 

básico poderão ter acesso a estes computadores portáteis a preços reduzidos, sendo 

gratuitos para os alunos inscritos no primeiro escalão da acção social escolar.   

As orientações apresentadas pelo Ministério da Educação, através da Direcção-Geral de 

Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC), para o ano lectivo de 2007/08, acerca 

da utilização das TIC recomendam que “As TIC, no 8.º ano de escolaridade, sejam 

utilizadas na construção do portfolio electrónico do aluno, utilizando para isso as 

tecnologias disponíveis, nomeadamente o Moodle, o sítio da escola na Internet, o 

servidor da sala TIC ou outro suporte digital.” O mesmo documento esclarece que “O 

portfolio electrónico do aluno deve servir para dar continuidade às aprendizagens na 

disciplina de TIC no 9.º ano e acompanhar o aluno ao logo da sua escolaridade.  

É de salientar que a referência à construção de portefólios digitais é um dos objectivos 

europeus e nacionais para a modernização da educação, definida no Plano Tecnológico 

da Educação: “Promover a generalização de portfólios de actividades em suporte digital”. 

(ME, 2007:2) 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/2007 que aprova o Plano Tecnológico, 

refere um estudo diagnóstico do Ministério de Educação sobre a modernização 

tecnológica do sistema de ensino em Portugal que concluiu que “As TIC necessitam de 

ser plena e transversalmente integradas no processo de ensino e aprendizagem, o que 

implica reforçar a infra-estrutura informática, bem como desenvolver uma estratégia 

coerente para a disponibilização de conteúdos educativos digitais e para a oferta de 

formação e de certificação de competências TIC dos professores.  
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O desenvolvimento de competências em tecnologias da informação e comunicação e a 

sua integração transversal nos processos de ensino e aprendizagem tornam-se 

objectivos incontornáveis dos sistemas de ensino. No entanto, a utilização sistemática e 

consciente das tecnologias em contexto educativo parece estar, ainda, longe de se 

efectivar. 

1.2.1 b-learning e o ensino da Língua Portuguesa na sociedade dos fluxos 
 

Se por um lado, é reconhecida a importância do uso das TIC no processo de ensino e 

aprendizagem, para a promoção de actividades enriquecedoras e geradoras de 

conhecimento, por outro, no Decreto-Lei n.º 6/2001, além da utilização destas 

ferramentas, da Educação para a Cidadania e da valorização da dimensão humana do 

trabalho, destaca a Língua Portuguesa como formação transdisciplinar. Além disso, no 

Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, é reconhecido ao 

domínio da língua portuguesa um poder “decisivo no desenvolvimento individual, no 

acesso ao conhecimento, no relacionamento social, no sucesso escolar e profissional e 

no exercício pleno da cidadania.” (DEB, 2001:17)  

Hargreaves (2003:11) reconhece a importância do domínio da língua enquanto 

instrumento de afirmação social e de acesso ao conhecimento e defende que todos os 

que frequentam a escola, independentemente dos códigos linguísticos de que são 

portadores, devem desenvolver a capacidade de utilizarem a língua na sua 

omnifuncionalidade, isto é, de forma activa e contextualmente adequada às múltiplas e 

polifacetadas situações de uso. Para este autor, muitos dos alunos que frequentam a 

escolaridade obrigatória, manifestam sérias dificuldades em utilizarem correctamente a 

língua materna em situações concretas de uso.  

A ruptura linguística e simbólica que parece caracterizar a relação dos alunos com a 

educação formal e a aprendizagem da língua é, frequentemente, apontada como um dos 

factores geradores de desmotivação, desinteresse, insucesso e, por vezes, também do 

abandono escolar. De facto, a cultura transmitida pela escola parece estar cada vez mais 

afastada da cultura que os alunos adquirem fora da sala de aula.  

Nesta linha de pensamento, Figueiredo (2004:147) considera que “Para os nossos 

jovens, de facto, a realidade virtual – plenamente visível e manipulável – é muito mais 

tangível dos que a virtualidade abstracta dos discurso escrito. Assim, se não tentarmos 

compreender os fenómenos sociais e relação culturais que se geram no contexto destes 
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objectos [Playstations, X-box], tão fortemente influente no mundo que os alunos das 

nossas escolas reconhecem, dificilmente conseguiremos encontrar um espaço próprio 

para recuperar o sentido da escola e construir literacias sólidas.”  

Neste sentido, a escola em geral, e o professor de Língua Portuguesa em particular, têm 

a seu cargo a tarefa, nem sempre fácil, de fazer com que os seus alunos “sejam capazes 

de exprimir o que pensam, o que sentem, o que sabem, adequando o seu discurso ao 

contexto, aprendendo a usar a língua como meio de adquirir conhecimento, 

compreendendo-a na sua dupla especificidade de instrumento de comunicação e de 

interpretação do real. Importa que os alunos compreendam que o domínio correcto da 

língua é um factor decisivo para a sua valorização pessoal, uma barreira contra o 

isolamento e exclusão sociais, um instrumento de poder e de afirmação perante os 

outros.” (Figueiredo, 2004:152) 

Ensinar a dominar a língua materna é, no entender de Martins, fazer do aluno um 

homem, no pleno sentido da expressão, ou seja, orientá-lo na edificação de uma 

identidade, fornecer-lhe os indicadores de descoberta interior e exterior, afiançar-lhe a 

sua autonomia, provocar o desejo de intervir na comunidade e de, enfim, estar alerta. 

(Martins, A., 2001) 

Além de promover o conhecimento e domínio da língua, o professor de Língua 

Portuguesa “deve estimular as competências comunicativas, praticar metodologias 

activas, regular o processo de ensino e aprendizagem, gerir a(s) diversidade(s) e a(s) 

diferença(s), envolver-se em dinâmicas de grupo e promover a mudança” (Lobo, 

2001:105). Para isso, é importante que, como qualquer outro cidadão da sociedade dos 

fluxos, invista na sua actualização permanente e adquirir competências que lhe permitam 

utilizar as tecnologias colocadas à sua disposição pela Web 2.0, que o poderão ajudar a 

tornar aprendizagem mais interessante e motivadora. 

Segundo Hargreaves (2003:11) “…torna-se cada vez mais urgente repensar a escola 

tendo em conta essa mesma transição – a transição de uma escola da Sociedade 

Industrial, mecanizada, burocratizada, maioritariamente fundada sobre a transferência de 

saberes, para uma escola da Sociedade do conhecimento, orgânica, contextual e 

responsiva, fundada sobre a construção dos saberes como actividades sociais 

plenamente integradas.” 

Importa, na escola actual, desenvolver nos alunos competências que lhes permitam 

utilizar ferramentas que lhes facilitem o acesso às fontes de informação e competências 

que lhes permitam “pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em 
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conhecimento mobilizável.” (DEB, 2001:15). Mas para que este objectivo seja atingido, 

caberá a escola e aos seus agentes conciliar as metas da educação formal com as 

mudanças tecnológicas a que se assiste, fazendo uma integração consciente das TIC 

nas práticas lectivas, como suporte ao desenvolvimento social e cultural dos alunos.  

 

1.3 As Potencialidades do Portefólio em Contexto Educativo 
 

O termo portefólio tem a sua origem no domínio das artes, em actividades ligadas ao 

grafismo e à imagem, como a arquitectura, a pintura, a fotografia e apresenta uma 

colecção de trabalhos do seu autor.  

Actualmente, a utilização de portefólios estende-se a outras áreas de conhecimentos, 

nomeadamente à educação, onde são utilizados como instrumentos de formação pessoal 

e profissional de professores e como instrumento de aprendizagem e avaliação e dos 

alunos.  

Interessa-nos, para este estudo, perceber as potencialidades da utilização deste 

instrumento quando colocado ao serviço das aprendizagens e da avaliação do aluno.  

Barrett (2006:1) define-o como "a collection of work that a learner has collected, selected, 

organized, reflected upon, and presented to show understanding and growth over time.”  

Parece-nos esclarecedora a definição de Paulson F.L., Paulson P.R. & Meyer, C.A. 

(1991:1) que destaca o processo de selecção dos trabalhos a incluir e o carácter reflexivo 

de que essa tarefa se reveste: “ A portefólio is a purposeful collection of student work that 

exhibits the student’s efforts, progress, and achievements in one or more áreas. The 

collection must inclue student participation in selecting content, the criteria for selection, 

the criteria for judging merit, and evidence of student self-reflection.”  

Vários são os autores nacionais que se têm debruçado sobre esta temática e as 

definições apresentadas não se afastam das anteriormente apresentadas. Silvério 

(2006:6) define o portefólio como uma colecção de trabalhos que o aluno vai produzindo 

e que ilustram as diversas tarefas desenvolvidas, os seus esforços, os seus progressos 

em diferentes domínios. Segundo o mesmo autor, este instrumento deve caracterizar o 

seu autor e demonstrar, de forma mais ou menos clara, as aprendizagens que realizou 

bem como as competências que desenvolveu.  
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Existem autores, como Leal (1997), citado em Santos (2002:4) que defendem que o 

portefólio não deve incluir a totalidade dos trabalhos realizados. Aquele autor defende 

que o portefólio é “uma selecção de produtos significativos para o aluno, significativos do 

ponto de vista cognitivo ou afectivo, ilustrativos daquilo que num dado momento já é 

capaz de fazer e representativos da diversidade das tarefas desenvolvidas. 

Ao ter de seleccionar quais as produções a incluir no portefólio e ao elaborar reflexões 

sobre o significado que estas tarefas tiveram para si, o aluno é confrontado com a 

necessidade de reflectir sobre o que fez, o que aprendeu, como progrediu, que 

dificuldades sentiu, como as ultrapassou e que perspectivas possui acerca das suas 

necessidades futuras e do modo adequado de as superar. Esta reflexão permite ao aluno 

compreender o processo de construção do conhecimento. 

Este processo reflexivo que está associado à construção do portefólio permitirá 

“diagnosticar as dificuldades e/ou os pontos fortes em relação à aquisição de 

competências ou na realização das suas aprendizagens fornecendo informação útil que 

possibilita, por exemplo, uma redefinição de actividades pedagógicas ou estratégias de 

ensino.” (Silvério, 2006:48) 

Fernandes, D. (1994) apresenta-nos alguns exemplos de evidências de aprendizagem 

que podem ser incluídas no portefólio. Estas podem ser de natureza diversa e devem 

reflectir os aspectos destacados pelo currículo, pela escola, pelo professor e pelo aluno. 

Assim, um portefólio poderá incluir, além dos objectivos definidos pelo aluno e das 

competências a alcançar, composições, trabalhos individuais ou de grupo, trabalhos de 

casa, desenhos, diagramas, reflexões do aluno ou resolução de exercícios e de 

problemas, fichas de leitura, trabalhos de pesquisa, registos em áudio e vídeo, fichas de 

autoavaliação, testes de avaliação sumativa, planos e relatórios de visitas de estudo, 

perfil das competências alcançadas, comentários de outros alunos, dos professores, dos 

encarregados de educação e contributos provenientes de outras disciplinas.  

Solé I. (2001:35) defende que “Os alunos tenderão para uma autonomia e uma 

implicação na aprendizagem cada vez maior, na medida em que possam tomar decisões 

baseadas na razão sobre a planificação do seu trabalho, assim como na medida em que 

se responsabilizem por ele, conheçam os critérios que presidirão à avaliação das suas 

tarefas e as possam ir regulando.”  

É nossa convicção que a construção do portefólio pode potenciar o desenvolvimento de 

competências definidas para os alunos na escolaridade básica. A autonomia é 

desenvolvida pela possibilidade que é dada ao aluno de fazer escolhas e tomar decisões. 
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O desenvolvimento da criatividade é possível pela escolha de formas de apresentação 

dos trabalhos e de organização do seu portefólio. A capacidade de realizar a sua auto-

avaliação é desenvolvida pela permanente avaliação pessoal do seu percurso e dos 

progressos na aquisição de competências. 

A utilização de portefólios em substituição dos tradicionais dossiers apresentados pelos 

alunos no final do período lectivo apresenta vantagens consideráveis, como defendem 

Bernardes, C. e Miranda, F. (2003:19) 

• O portefólio dá conta do percurso de aquisição de competências do aluno; 
 

• Os elementos a inserir são escolhidos em função das metas estipuladas; 
 

• Os elementos são escolhidos de acordo com critérios predeterminados e acordados 

entre alunos e o professor; 

 

• Os elementos escolhidos representam, de forma clara, as competências adquiridas 

pelo aluno; 

 

• Os elementos são escolhidos de forma regular, a partir de situações significativas 

de aprendizagem e avaliação; 

 

• Os trabalhos escolhidos, contêm comentários dos professores, dos alunos e/ou 

encarregados de educação; 

 

• O aluno faz reflexões e estabelece objectivos e estratégias; 
 

• Os elementos escolhidos são sempre datados; 
 

• Há uma ligação entre os diferentes trabalhos. A reflexão sobre desafios 

estabelecidos é obrigatória; 

 

• O portefólio é um documento de avaliação em constante reformulação; 
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• O aluno guarda o seu portefólio e é responsável por ele, podendo servir-se dele ao 

longo de todo o ciclo de aprendizagem. 

 

 

Como refere Silvério (2006:6), as vantagens da implementação do portefólio poderão 

resultar do seu carácter dinâmico, que possibilita a sua constante reformulação e 

aperfeiçoamento resultantes das reflexões do aluno face aos objectivos e estratégias 

definidos, dos seus próprios comentários, dos comentários do professor, dos colegas e 

do encarregado de educação.  

Além disso, os trabalhos são seleccionados tendo por base critérios acordados entre o 

professor e os alunos, estão interligados entre si, mostram o percurso realizado pelo 

aluno na aquisição de competências, assinalando a data da sua realização e evidenciam 

situações significativas de aprendizagem. Destas particulares resulta a coerência que 

existe entre os documentos que compõem o portefólio e que o mesmo autor destaca.   

Ao longo do processo de construção do portefólio estabelecem-se diversos momentos de 

interacção entre os intervenientes no processo educativo que permitem ao aluno 

compreender o que é relevante, do ponto de vista do professor, no processo de 

aprendizagem. Deste modo, espera-se que o aluno consiga aumentar progressivamente 

o seu nível de intervenção e de responsabilização no processo avaliativo. 

A utilização do portefólio possibilita, ainda, que o professor conheça os interesses dos 

seus alunos para além dos conteúdos específicos da disciplina. A inclusão de tarefas 

relacionadas com interesses pessoais, questões de opinião, análise de situações 

problemáticas, não relacionadas directamente com os temas abordados nas aulas, 

permitem caracterizar o aluno como um todo, evidenciando algumas potencialidades que 

o trabalho de sala de aula, só por si, não tornaria possível. (Silvério, 2006:19) 

 

1.3.1 Avaliação por Portefólio 
 

Apesar de a sua função não se relacionar exclusivamente com a avaliação das 

aprendizagens, o portefólio pode ser um instrumento de recolha de informação 

conducente à avaliação, revelando-se um bom complemento ou, até mesmo, uma 

alternativa aos testes de avaliação e/ou aos dossiers utilizados na avaliação tradicional.   
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A avaliação, tal como geralmente se pratica, não permite que os alunos julguem, pensem, 

reflictam acerca do seu próprio trabalho. A avaliação surge como algo externo que é da 

responsabilidade do professor. O que parece contar não são as intuições, as 

experiências e os conhecimentos que o aluno possui, mas antes o seu desempenho nos 

testes de avaliação e nos trabalhos de pesquisa. Estes instrumentos de avaliação, 

quando concluídos, apresentam-se como definitivos e, raramente, se dá ao aluno a 

possibilidade de os reformular. É dada grande importância ao desempenho dos alunos 

em determinado momento do seu percurso.  

Em nosso entender, torna-se necessário abandonar esta prática e encontrar novas 

formas de avaliar as aprendizagens que forneçam aos professores as informações 

necessárias para orientar a sua actividade em função das necessidades e dificuldades do 

aluno, que desenvolvam a responsabilidade pessoal do aluno na reflexão e na crítica ao 

seu trabalho, que permitam identificar os progressos do aluno ao longo do tempo de 

forma a torná-los avaliadores conscientes das suas próprias histórias como aprendentes.  

A avaliação por portefólio apresenta-se como uma alternativa a considerar, porque é feita 

com base numa colecção organizada de trabalhos produzidos pelos alunos, visando 

fornecer um registo a médio/longo prazo da evolução do seu rendimento e da evolução 

das suas atitudes. Permite, deste modo, uma avaliação mais concreta e fiel das 

competências desenvolvidas, ao longo de um determinado processo, porque inclui, para 

além de testes aos seus conhecimentos de factos, de conceitos, de teorias e regras, 

outros elementos, nomeadamente, aqueles que revelam o próprio desenrolar do 

processo.  

Paulson, F.L., Paulson, P.R. & Meyer, C.A. (1991:4) destacam uma diferença 

fundamental na avaliação por portefólio: “While achievement test offer outcomes in units 

that can be counted and accounted, portfolio assessment offers the opportunity to 

observe students in a broader context: taking risks, developing creative solutions, and 

learning to make judgments about their own performances.” 

Além de apresentar como um instrumento que se adequada à realização da avaliação 

sumativa, por ser organizado e apresentado no fim de um dado processo, com vista a 

certificação das aprendizagens realizadas, o portefólio assume um outro papel: a 

operacionalização da avaliação formativa, contínua e sistemática, como é preconizada na 

legislação em vigor. 
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Segundo Silva, A. (2000:3), o portfolio é um dos instrumentos de avaliação que melhor se 

adequa à avaliação de competências. Serve para avaliar um processo que se desenrola 

ao longo de um determinado tempo, no decorrer do qual vão sendo recolhidas diversas 

produções do aluno, que vão sendo sujeitas a uma avaliação formativa, dando ao aluno 

um feedback sobre as suas realizações, o que lhe permite aperfeiçoá-las, 

desenvolvendo, deste modo, as competências definidas.  

Para além de ser possível avaliar as produções do aluno, o portefólio permite a avaliação 

do processo. Esta forma de avaliação assume um carácter reflexivo, valoriza a autonomia 

e o sentido de responsabilidade do seu autor, incentiva a prática de pesquisa e a reflexão 

pessoal. Os trabalhos incluídos no portefólio demonstram diferentes graus de interesse 

dos alunos face às temáticas abordadas e permite que o professor tenha uma visão do 

“processo” e do “produto”. Este percurso pode ser partilhado e desenvolvido de forma 

colaborativa, gradualmente, ao longo do processo de ensino e aprendizagem, evitando 

que a avaliação se realize tendo em consideração, apenas, a prestação dos alunos em 

momentos estanques e comuns a todos eles.  

1.3.2 E-portefólios – do papel ao ecrã 
 

Uma vez identificadas as características do portefólio e as potencialidades da sua 

utilização no processo de ensino e aprendizagem, importa perceber as transformações 

que se operam e as vantagens que advêm da sua implementação com recurso a 

ferramentas electrónicas e à Web.  

Tendo em conta estas alterações de formato e de meio de divulgação, surgem os termos 

e-portefólio ou portefólio electrónico para designar esta realidade.  

O e-portefólio apresenta-se, assim, como uma colecção de artefactos em formato digital – 

áudio, vídeo, texto, gráficos, imagens - seleccionados e organizados pelo seu autor, de 

modo a evidenciar as competências que possui em determinada área do conhecimento. 

A sua utilização em contexto educativo pode materializar-se em e-portefólios dos 

diversos agentes: o e-portefólio do aluno, o e-portefólio do professor e o e-portefólio da 

instituição. 
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No âmbito deste trabalho, interessa-nos, sobretudo, a utilização do e-portefólio por parte 

do aluno como instrumento de desenvolvimento das suas competências.    

A sua utilização é defendida por vários autores que reconhecem as vantagens que os 

alunos podem obter com a implementação de um e-portefólio, em detrimento do 

portefólio tradicional. 

Penny-Light (citado em Barbas, 2005:3), defende que o e-portefólio “provide students the 

opportunity to clearly articulate their knowledge and skills in different environments as well 

as to identify areas for future learning or improvement. This process of collecting, sifting 

and reflecting allows learners to develop more holistic conception of their learning and 

opportunities for learning. As a result, they might use the knowledge gained through 

creating their ePortfolio to better integrate their diverse learning experiences.” 

Barrett (2006:2) destaca uma diferença fundamental entre estas duas versões: “One 

primary difference between traditional and electronic portfolios is that electronic portfolios 

use Technologies such as CDs, DVDs, and the Web. This allows students to collect and 

organize portfolio artefacts in many media types (audio, video, graphics, and text). 

Students also use hypertext links to organize the material and connect evidence to 

appropriate outcomes, goals or standards.”  

O uso da tecnologia permite que a sua divulgação possa assumir diferentes modalidades 

– a sua disponibilização offline, através da criação de um CD-Rom ou DVD, ou online, 

quando disponível numa página Web.  

Parece-nos evidente que o e-portefólio disponível online apresenta inúmeras vantagens e 

se adequa às exigências colocadas à educação na actual Sociedade dos Fluxos (cf. 1.2)  

É nesta perspectiva que salientamos a definição apresentada por Barbas (2006:9), que 

define e-portefólio como um “documento digital com características fluidas – movimento, 

espaço integrador e transformação da temporalidade dos fluxos – e multimodais – a nível 

da construção, recepção e divulgação – que descreve o percurso de aprendizagem do 

cidadão ao longo da vida.” 

A disponibilização online dos e-portefólios permite uma gestão mais fácil dos trabalhos 

realizados pelos alunos e a sua constante revisão e actualização no sentido do seu 

aperfeiçoamento. As reflexões, os testemunhos e os trabalhos dos alunos tornam-se 

acessíveis à comunidade escolar, favorecendo, deste modo, a partilha de conhecimentos 
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e a recolha de feedback de colegas e professores. Além disso, é possível criar um 

conjunto de hiperligações entre os diferentes documentos criados e outros recursos 

disponíveis na Web.  

A facilidade de acesso aos e-portefólios e a divulgação dos trabalhos possibilitados pela 

sua disponibilização online podem constituir, na opinião de Alves, A. e Gomes, M. (2007: 

3), um factor de envolvimento e motivação do aluno na construção do seu e-portefólio.  

Podemos concluir que os e-portefólios surgem congregando as potencialidades 

educativas do portefólio em formato de papel com o potencial das TIC e da Web, 

contribuindo, assim, para a renovação do ensino e da aprendizagem e para a resolução 

de diversos constrangimentos verificados na utilização dos portefólios tradicionais. 
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Introdução 

Nesta segunda parte do trabalho, é feita uma breve apresentação da peça de software 

desenvolvida pelo Centro de Competência em TIC da ESE de Santarém em parceria com 

a DGIDC/CRIE e o modo como se inscreve na disciplina de Língua Portuguesa criada na 

plataforma Moodle para apoio ao ensino presencial.  

Para além das suas potencialidades na construção de um portefólio digital, é descrita a 

forma como esta actividade se desenvolveu ao longo dos dois últimos períodos lectivos, 

de forma a auxiliar a abordagem dos conteúdos a leccionar e o desenvolvimento de 

competências.  

 

2.1 Projecto RePe e a aprendizagem da Língua Portuguesa no 3.º C.E.B. 
 

A aplicação – RePe3 – Repositório de e-portefólios educativos criada pelo Centro de 

Competência TIC da Escola Superior de Educação de Santarém, em parceria com a 

DGDIC-CRIE, surge como resposta ao propósitos do ME que, de acordo com o 

explicitado no Eixo – Conteúdos do Plano Tecnológico da Educação, pretende 

generalizar o uso do portefólio digital dos alunos4.  

Esta aplicação vem dar resposta às orientações oficiais que definem a construção do 

portefólio digital do aluno nas áreas curriculares não disciplinares do 8.º ano de 

escolaridade, nomeadamente, na disciplina de Área de Projecto. 

O software foi criado tendo por base as sugestões dadas pelos professores e recolhidas 

pela Equipa de Computadores, Redes e Internet na Escola (ECRIE) e de contributos 

provenientes da investigação feita nesta área. 

 

 

                                                

3  RePe – Aplicação desenvolvida pela Escola Superior de Educação de Santarém para a criação de e-portefólios educativos  
4 http://www.escola.gov.pt/objectivos.asp  



b-learning na aprendizagem da Língua Portuguesa – Extensão da Sala de Aula ao Ciberespaço 

56 

Apresenta-se como metáfora de uma estante onde se arrumam diferentes livros, 

correspondendo cada um deles a uma secção do e-portefólio que os alunos são 

convidados a construir ao longo do ano lectivo: 

• Identificação 

• A Minha página pessoal 

• Este ano gostaria de… 

• O meu diário de aprendizagem 

• Os meus trabalhos 

• Já consegui… 

Além destas, apresenta, ainda, três secções facultativas: 

• Galeria de fotografias 

• Agenda pessoal 

• O meu blog 

No âmbito deste projecto, esta peça de software surge como uma actividade de suporte à 

construção do e-portefólio do aluno na disciplina de Língua Portuguesa. Funciona na 

plataforma Moodle, onde foi criada a Página da Disciplina que pretende alargar o espaço 

de partilha de experiências e de conhecimentos para além do espaço físico da sala de 

aula. A actividade e-portefólio surge, assim, inserida num conjunto de actividades que 

têm como objectivo o desenvolvimento das competências dos alunos.   

2.1.1 Articulação do projecto com o Projecto Educativo e Curricular do 

Agrupamento e com o Projecto Curricular de Turma  

 

O Projecto Educativo do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação, aprovado 

em Dezembro de 2007, refere, no capítulo VII – Princípios Orientadores –, que na sua 

génese estiveram presentes três dos quatro grandes pilares do conhecimento, definidos 

no relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, a saber: 
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“aprender a ser, o que pressupõe o desenvolvimento da autonomia, do discernimento e 

da responsabilidade pessoal; aprender a viver juntos, o que implica compreender o outro, 

as diferenças e percepcionar as interdependências e aprender a conhecer, o que também 

significa aprender a aprender, exercitando a memória, a atenção e o pensamento.” 

(AEGE, 2007:22) Acrescenta o documento que, além destes, são também contemplados 

alguns dos princípios fundamentais da Lei de Bases do Sistema Educativo. São 

destacados, neste documento, seis desses princípios. A nossa atenção centra-se, 

sobretudo, no primeiro:  

“proporcionar uma formação integrada e harmoniosa de cada aluno, que transmita uma 

herança cultural, socialize para uma ordem participativa, criadora, e desenvolva as suas 

capacidades individuais com vista a aquisição de competências que o habilitem, de forma 

consciente, a poder construir o seu projecto de vida.” (AEGE, 2007: 23) 

Na sequência destes princípios, a escola, neste documento, reconhece que o aluno é o 

centro do processo de ensino e aprendizagem e que a construção do seu conhecimento 

decorre do desenvolvimento da sua autonomia, da sua capacidade de pesquisa, selecção 

e organização da informação, da interiorização da informação e da sua articulação com 

as experiências anteriores. Reconhece o papel fundamental que as TIC podem assumir 

para levar a cabo esta tarefa, defendendo o uso das “tecnologias da informação e da 

comunicação contribuem para o desenvolvimento de competências de modo a garantir a 

literacia necessária para formar cidadãos activos.” (AEGE, 2007: 25) Defende que, 

inserida numa “sociedade que se caracteriza pelas constantes mudanças no campo da 

ciência e da tecnologia, a escola deixa de ser um espaço onde apenas se aprende para 

ser ela própria um espaço aprendente.” (AEGE, 2007:25)  

Para responder a este desafio, a escola tem tido a preocupação de apetrechar os seus 

espaços com as ferramentas tecnológicas necessárias e oferecer formação adequada ao 

corpo docente. É de salientar a participação da escola no projecto Ria.Edu5, criado no 

âmbito do Programa Aveiro Digital, da responsabilidade da Associação da Comunidade 

Educativa de Aveiro (ACEAV)6. A criação do Portal da Comunidade Educativa permite a 

colaboração entre os diversos intervenientes do processo de ensino e aprendizagem: 

professores, alunos e encarregados de educação.  

                                                

5Ria.Edu – Rede Intermunicipal de Apoio à Educação que tem como finalidade “criar uma comunidade educativa regional comprometida com 
a educação das crianças e dos jovens e com abertura para reinventar novos modelos de aprendizagem em cooperação.” 

  
6 ACEAV – Associação da Comunidade Educativa de Aveiro   
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O projecto desenvolvido no âmbito deste estudo pretende, de algum modo, responder a 

estas preocupações da escola e contribuir para o desenvolvimento das competências 

definidas para os alunos da turma envolvida.  

Por se tratar de uma turma que se encontra no 9.º ano de escolaridade e, por isso, no 

final do terceiro ciclo do ensino básico, o Conselho de Turma considerou, na reunião 

intercalar do segundo período, que deveriam ser desenvolvidas todas as competências 

gerais definidas pelo ME (Anexo I), com especial destaque para as competências 

números seis, sete e oito.   

Competências Gerais Acções a desenvolver por cada professor 

(6) Pesquisar, seleccionar e organizar 
informação para transformar em 
conhecimento mobilizável; 

� Organizar o ensino prevendo a pesquisa, selecção e 
tratamento da informação. 

� Promover intencionalmente, na sala de aula e fora 
dela, actividades dirigidas à pesquisa, selecção, 
organização e interpretação de informação. 

� Organizar o ensino prevendo a utilização de fontes de 
informação diversas e das tecnologias da informação e 
comunicação. 

� Promover actividades integradoras dos 
conhecimentos, nomeadamente a realização de 
projectos.   

(7) Adoptar estratégias adequadas à 
resolução de problemas e à tomada de 
decisões; 

� Promover intencionalmente, na sala de aula e fora 
dela, actividades que permitam ao aluno fazer 
escolhas, confrontar pontos de vista e resolver 
problemas. 

� Organizar o ensino prevendo a utilização de fontes de 
informação diversas e das tecnologias da informação e 
comunicação para o desenvolvimento de estratégias 
de resolução de problemas. 

� Promover intencionalmente, na sala de aula e fora 
dela, actividades de simulação e jogos de papéis que 
permitam a percepção de diferentes pontos de vista. 

� Promover a realizar de projectos que envolvam a 
resolução de problemas e a tomada de decisões.  

(8) Realizar actividades de forma 
autónoma, responsável e criativa; 

� Organizar o ensino prevendo a realização de 
actividades por iniciativa do aluno. 

� Promover intencionalmente, na sala de aula e fora 
dela, actividades dirigidas à experimentação de 
situações pelo aluno e à expressão da sua 
criatividade.  

� Organizar actividades cooperativas de aprendizagem 
rentabilizadoras da autonomia, responsabilização e 
criatividade do aluno.  
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� Organizar o ensino com base em materiais e recursos 
diversificados que favoreçam a autonomia e a 
criatividade do aluno. 

� Apoiar o aluno na descoberta das diversas formas de 
organização da sua aprendizagem e na construção da 
sua autonomia para aprender.  

� Criar na escola espaços e tempos para a intervenção 
livre do aluno. 

� Valorizar, na avaliação da aprendizagem do aluno, a 
produção de trabalhos livres e concebidos pelo 
próprio.  

 

Tabela 2: Competências Gerais a desenvolver com os alunos da turma 

 

No que respeita às competências transversais a desenvolver, foram definidas para esta 

turma as seguintes: 

• Aquisição de Métodos de Trabalho e de Estudo; 

• Tratamento da Informação; 

• Relacionamento; 

• Tecnologias da Informação e da Comunicação; 

• Utilização da Língua Portuguesa.  

As Competências Gerais surgem acompanhadas por orientações do ME que, para a sua 

operacionalização transversal, da responsabilidade de cada professor, privilegiam o uso 

das TIC.  

Por outro lado, as competências transversais contemplam dois domínios essenciais: a 

Língua Portuguesa e as TIC.  

Assim sendo, pareceu-nos oportuno implementar este projecto, criando um ambiente 

virtual de aprendizagem que responda às necessidades dos alunos para além do tempo e 

do espaço da aula presencial, dando especial atenção à construção do seu e-portefólio. 
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2.1.2 Descrição do projecto 

 

O propósito central deste projecto assentou na construção de um modelo de b-learning 

que auxiliasse os alunos na aprendizagem dos conteúdos planificados para o segundo e 

terceiro períodos lectivos: a Narrativa Épica com o estudo de Os Lusíadas de Luís de 

Camões, o Texto Poético, com o estudo de poemas de autores do século XX e o Texto 

Narrativo, com o estudo de contos de autor, a saber, Miúra de Miguel Torga e No Moinho 

de Eça de Queirós. A abordagem destes conteúdos, pressupõe o desenvolvimento das 

competências específicas da Língua Portuguesa, nomeadamente, a expressão oral e 

escrita, a leitura e o funcionamento da língua. 

Para levar a cabo este propósito, foi criada uma página para a disciplina de Língua 

Portuguesa, implementada na plataforma Moodle, cujo espaço foi cedido pelo centro de 

Competência TIC da ESE de Santarém, onde, inicialmente, foram criadas as seguintes 

áreas: 

• Fóruns 

• Portefólio do aluno 

• Tarefas 

• Fichas de avaliação 

• Glossário 

• Sumários 

As actividades propostas aos alunos para a construção do e-portefólio individual 

relacionam-se com os conteúdos abordados e referem-se sobretudo ao desenvolvimento 

da competência da escrita. Existem, no entanto, actividades que pressupõem a 

mobilização de outras competências: fichas de leitura, trabalhos de pesquisa, fichas de 

trabalho sobre o funcionamento da língua e comentário, em grande grupo, de imagens 

seleccionadas.   

A avaliação destes trabalhos é feita numa perspectiva formativa, isto é, a sua execução 

foi acompanhada, tanto quanto foi possível, para se sugerirem ajustamentos e correcções 

que contribuíssem para o seu aperfeiçoamento. Mais do que atribuir uma classificação 

quantitativa, houve a preocupação de procurar identificar as dificuldades dos alunos e 
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encontrar a forma adequada para as minimizar, de modo a que estes pudessem progredir 

na sua aprendizagem. 

No entanto, a versão final dos trabalhos apresentados foram alvo de uma avaliação 

sumativa e contribuíram para a avaliação final dos alunos, de acordo com os critérios de 

avaliação definidos pela escola e adoptados pelos docentes do Departamento Curricular 

de Língua Portuguesa, sem ignorar, no entanto, o processo de construção dos trabalhos, 

e o percurso realizado pelo aluno.   

É de referir que os critérios de avaliação dos trabalhos foram dados a conhecer e 

discutidos com os alunos, para que estes pudessem consciencializar-se das 

características que os seus trabalhos deveriam possuir para corresponderem às suas 

expectativas relativamente aos resultados esperados e em que medida esses trabalhos 

influenciariam a sua avaliação no final do período lectivo.  

Além disso, foram discutidos, na aula de 15 de Janeiro, os critérios de avaliação dos e-

portefólios dos alunos, na sua globalidade, cujo resultado contribuiria, também, para a 

avaliação dos alunos na área das TIC que, de acordo com a legislação em vigor, e na 

medida em que se trata de uma Competência Transversal, deve ser avaliada por cada 

um dos professores do Conselho de Turma, na sua disciplina. Os critérios estabelecidos 

foram os seguintes:  

• Apresentação de cinco trabalhos por período  

• Qualidade das reflexões associadas aos trabalhos 

• Aperfeiçoamento dos trabalhos de acordo com as observações feitas 

• Qualidade da versão final dos trabalhos 

• Comentários realizados aos trabalhos dos colegas 

• Interesse manifestado na elaboração do portefólio 
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Introdução  

 Neste capítulo é feita a especificação das opções metodológicas seguidas no âmbito 

deste estudo. Por se tratar de uma investigação que pretende averiguar a influências das 

Tecnologias da Informação e Comunicação no desenvolvimento de competências dos 

alunos ao nível do terceiro ciclo do ensino básico, optou-se por uma investigação de 

natureza predominantemente qualitativa.  

De seguida, é apresentado o objecto da investigação e as questões que orientam o 

estudo. 

Finalmente, apresentam-se os instrumentos utilizados para a recolha de dados, a 

finalidade de cada um deles e o tratamento a que os dados foram sujeitos.   

3.1. Opções metodológicas 
 

A implementação deste projecto tem como objectivo perceber em que medida a utilização 

de um modelo de b-learning na aprendizagem, promove a aquisição das competências 

gerais, transversais e específicas da Língua Portuguesa propostas para o terceiro ciclo 

do Ensino Básico.  

Afigurou-se-nos adequada a escolha do estudo de caso de natureza qualitativa como 

método de investigação. Tendo em conta a variável educativa em análise – uma turma – 

o estudo de caso é a metodologia que melhor se aplica, por se adaptar a muitas 

situações na investigação educativa. (Punch, 1998). Gomez, Flores & Jimenez (1996. 

citado em Coutinho C. e Chaves H. 2000) consideram que os objectivos de um estudo de 

caso podem estar de acordo com qualquer proposta de investigação no domínio da 

educação: “explorar, descrever, explicar, avaliar e/ou transformar”.  

Esta metodologia qualitativa impôs-se por se tratar de um estudo descritivo, onde assume 

especial relevância o contexto e a situação e onde se incluem as referências e 

perspectivas dos participantes (Sousa, 2002:384), onde a “proximidade directa dos 

actores” permite “uma apropriação das suas perspectivas através da produção de dados 

qualitativos de grande profundidade, em contraste com as técnicas qualitativas que 

permitem dados mais gerais e superficiais” (Sousa, 2002:290).  
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Abrange todas as situações em que as preocupações do investigador se orientam para a 

busca de significados pessoais para o estudo das interacções entre as pessoas e o 

contexto, assim como as formas de pensar, atitudes, percepções dos participantes no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Está associada a métodos de observação naturalista, nomeadamente, a estudos de caso, 

a métodos que conduzem à obtenção de dados de tipo narrativo, em que o investigador é 

o principal “instrumento de medida” do estudo, em que o objectivo da pesquisa é o de 

conseguir uma visão holística do fenómeno em estudo (Denzin & Lincoln, 1994, citado 

em Coutinho, C. 2006:5). Esta investigação é um método multifacetado que aborda de 

forma interpretativa e naturalista, e no seu ambiente natural, o objecto em estudo. 

(Denzin & Lincoln, 1994:2).  

De acordo com Yin (1989:23, citado em Bressen, F. 2005) “o estudo de caso é uma 

inquirição empírica que investiga um fenómeno contemporâneo dentro de um contexto da 

vida real, quando a fronteira entre o fenómeno e o contexto não é claramente evidente e 

onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas.” Além disso, parece adequar-se às 

técnicas de recolha de dados utilizadas, uma vez que correspondem a um modelo de 

análise intensiva de uma situação particular (o caso), que por ser um modelo flexível nos 

recursos a técnicas, permite a recolha de informação diversificada a respeito da situação 

em análise, permitindo o seu conhecimento e caracterização. (Pardal et al., 1995, citado 

em Loio e Ançã: 2006: 39). 

Apesar de se tratar de uma investigação qualitativa, parece-nos pertinente a inclusão de 

dados numéricos relevantes, que garantam uma melhor compreensão do caso em 

estudo.  

Coutinho e Chaves (2002:20) defendem que “quando o caso é uma escola ou um sistema 

educativo, fará todo o sentido que o investigador recorra a dados numéricos (...) ou seja, 

indicadores quantitativos que fazem todo o sentido no estudo porque proporcionam uma 

melhor compreensão do “caso” específico”.  

Neste caso, foram objecto de análise o número de alunos envolvidos, a sua idade, a 

percentagem de alunos que tem computador em casa, quantos têm ligação à internet, o 

número de acessos aos espaços da disciplina, mensagens enviadas, entre outros.  

Parece-nos existir, quanto ao propósito desta investigação (Carmo e Ferreira, 1998:210), 

uma aproximação à investigação-acção, uma vez que se trata de uma “investigação 

aplicada na qual o investigador se envolve activamente” (Bogdan & Biklen, 1994:293) e 
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se caracteriza “pela espiral auto-reflexiva, composta por ciclos de planificação, acção, 

observação e reflexão” (Moreira, 2001, citado em Loio e Ançã: 2006:39). 

O desenvolvimento deste trabalho de investigação realizou-se no contexto da prática 

lectiva da investigadora, cuja preocupação fundamental é a melhoria do seu desempenho 

enquanto docente de Língua Portuguesa. Para isso, adoptou uma atitude de reflexão 

permanente relativamente aos seus métodos de trabalho, às dificuldades evidenciadas 

pelos alunos, aos resultados por eles obtidos, no sentido de reformular, sempre que se 

justificou, a sua actuação, para poder proporcionar-lhes as orientações e os instrumentos 

necessários para a construção do conhecimento e a aquisição de competências. 

O desenvolvimento de projectos de investigação na prática profissional dos docentes é 

defendido por vários autores, como Santos, L. (2002:14), que consideram que esta 

atitude é fundamental para o desenvolvimento dos seus conhecimentos sobre a prática e 

para o seu desenvolvimento profissional. Moreira (2001), citada em Sanches, I. 

(2005:130), defende que a “investigação-acção tem revelado constituir uma intensificação 

da prática reflexiva, pois combina o processo investigativo e a reflexão crítica com a 

prática de ensino, tornando esta mais informada, mais sistemática e mais rigorosa”.  

Não podemos deixar de destacar, para concluir, as palavras de Alarcão (2001, citada em 

Ponte, 2002:3) que sintetizam o nosso sentir em relação à atitude que o professor deve 

adoptar face aos desafios da escola actual: “Realmente não posso conceber um 

professor que não se questione sobre as razões subjacentes às suas decisões 

educativas, que não se questione perante o insucesso de alguns alunos, que não faça 

dos seus planos de aula meras hipóteses de trabalho a confirmar ou infirmar no 

laboratório que é a sala de aula, que não leia criticamente os manuais ou as propostas 

didácticas que lhe são feitas, que não se questione sobre as funções da escola e sobre 

se elas estão a ser realizadas.”  

 

3.2. Questões de investigação 
 

O objecto de estudo desta investigação é a avaliação das potencialidades pedagógicas 

da utilização das tecnologias de informação e comunicação e da implementação de um 

modelo de b-learning para a construção de um portefólio digital como ferramenta de 
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suporte às actividades e à avaliação na disciplina de Língua Portuguesa e no 

desenvolvimento das formações transdisciplinares ao nível do 3.º ciclo do ensino básico. 

 

 

Para clarificação do objecto de investigação, foram definidas as seguintes questões: 

• Qual o impacto da implementação de um modelo de b-learning e a construção de 

um e-portefólio na disciplina de Língua Portuguesa no desenvolvimento de: 

• Competências gerais; 

• Competências transversais; 

• Competências específicas da Língua Portuguesa: 

 Compreensão e Expressão Oral; 

 Leitura e Expressão Escrita; 

 Conhecimento Explícito da Língua.   

 

3.3. Instrumentos de recolha de dados  
 

Neste estudo, foram utilizados diversos métodos ou instrumentos de recolha de dados, 

nomeadamente a observação participante. Esta foi utilizada não só como metodologia de 

investigação, mas também como técnica de recolha de dados.  

Para esta recolha, além desta técnica, foram utilizados outros instrumentos: inquérito por 

entrevista semi-estruturada e inquérito por questionário, testes e trabalhos dos alunos, 

registos dos alunos no Diário de Aprendizagem do e-portefólio, análise documental e 

notas de campo. Além disso, foram, também, considerados os registos de actividade 

disponibilizados pela plataforma Moodle, utilizada para a implementação deste estudo. 
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3.3.1. Observação participante  
 

O estudo levado a cabo no contexto deste projecto de investigação teve lugar no decurso 

da prática lectiva da investigadora, uma vez que esta foi também a docente da disciplina 

de Língua Portuguesa da turma participante neste projecto.  

Deste modo, a própria investigadora foi o principal instrumento de observação das 

actividades desenvolvidas ao longo de dois períodos lectivos. Assim sendo, através da 

observação procuraremos verificar o comportamento dos alunos dentro da sala de aula, 

relativamente ao uso das tecnologias ao seu dispor, nomeadamente o quadro interactivo, 

o computador e a plataforma de gestão de aprendizagem. 

Carmo e Ferreira (1998:107) defendem que o investigador deve assumir o seu papel de 

estudioso junto da população observada em grande parte das situações, combinando-o 

com outros papéis sociais que lhe permitam um bom posto de observação.  

Como o desempenho desses papéis o faz, de algum modo, participar da vida da 

população observada, dá-se a esta técnica o nome de observação participante, à qual se 

reconhecem vantagens e inconvenientes.  

A utilização desta técnica, como defendem os autores citados, envolve alguns riscos, 

dado o envolvimento emocional do investigador, resultante das interacções com os 

participantes no estudo.  

Para minimizar esses riscos, além do envolvimento dos participantes na análise e 

interpretação dos dados recolhidos (Goetz e LeCompte, 1994, citado em Santos, L. 

2002:4) foram utilizados, em paralelo, outros instrumentos de recolha de dados que 

possibilitaram a “triangulação” (Erikson, 1989; Ludke e André, 1986; Reichardt e Cook, 

1979, citado em Santos, L. 2002:4): inquérito por entrevista e inquérito por questionário, 

testes e trabalhos dos alunos, registos dos alunos no Diário de Aprendizagem do e-

portefólio, análise documental e notas de campo. 

Segundo Tuckman (2000: 516), “as fontes de dados que se podem utilizar num processo 

de estudo são normalmente de três tipos: 
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(1) Entrevistas a diversas pessoas ou participantes na situação, que estão envolvidas no 

fenómeno em estudo; 

(2) Documentos tais como actas de encontros, autobiografias ou testemunhos; 

(3) Observação dos fenómenos em acção” . 

Este autor sugere a observação como um processo de recolha de dados adequada aos 

estudos que se inserem no paradigma qualitativo. “Se a observação significar apenas 

examinar o ambiente através de um esquema geral, para nos orientar e se o produto de 

tal observação forem notas de campo, a investigação é qualitativa.” (Tuckman, 2000:523)  

Assim sendo, através da observação procuraremos verificar o comportamento dos alunos 

dentro da sala de aula, relativamente ao uso das tecnologias ao seu dispor, 

nomeadamente o quadro interactivo, o computador e a plataforma de gestão de 

aprendizagem. 

 

3.3.2. Entrevista 
 

Segundo Bogdan e Biklen (1994:134) “em investigação qualitativa, as entrevistas podem 

ser utilizadas de duas formas. Podem constituir a estratégia dominante para a recolha de 

dados ou podem ser utilizadas em conjunto com a observação participante, análise de 

documentos e outras técnicas.”  

As entrevistas semi-estruturadas (Fontana e Frey, 1994; Patton, 1980, 1982, citados em 

Santos, Leonor: 2002) pressupõem a elaboração prévia de um guião orientador e são 

caracterizadas por permitirem flexibilidade na ordem das questões. Permitem, assim, 

manter um ambiente de conversa natural, sem se deixar de fazer uma recolha de dados 

sistemática.  

Segundo Werner e Schoepfle (1987:78) as entrevistas constituem uma técnica útil e um 

complemento à observação participante. Podem contribuir para contrariar determinados 

resultados obtidos através da observação participante, pelo confronto dos dados da sua 

percepção com os dados fornecidos pelos sujeitos que estão a ser observados.   
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Através da entrevista (Anexo II), procurámos recolher dados relativos às opiniões dos 

alunos em relação às actividades desenvolvidas ao longo da primeira fase de 

implementação deste estudo, às dificuldades encontradas na construção do e-portefólio, 

à pertinência das áreas implementadas na Página da Disciplina e às alterações a 

introduzir no sentido de responder às suas necessidades e expectativas.  

Além disso, foram estabelecidas com os alunos conversas informais acerca dos trabalhos 

propostos, nomeadamente antes da redacção dos textos a incluir no e-portefólio.  

Estes diálogos foram mantidos ao longo do processo para se desenvolver nos alunos a 

capacidade de reflectirem acerca do trabalho desenvolvido e de se pronunciarem acerca 

do que planeavam realizar, para além de servirem para que a professora pudesse 

reformular os desafios, de acordo com as necessidades e dificuldades manifestadas 

pelos alunos e definir novas possibilidades, novas orientações para os seus trabalhos.  

Esta recolha de dados permitiu, sobretudo, uma reflexão tendo em vista a melhoria da 

prática lectiva e uma possível reformulação das actividades planificadas.  

3.3.3. Inquéritos por questionário 
 

Os questionários utilizados foram adaptados de outros questionários existentes e visaram 

a obtenção de elementos que permitissem averiguar as atitudes e as opiniões dos alunos 

em relação à realização das tarefas escolares com recurso à tecnologia disponível. 

Foram averiguadas as atitudes e a competência dos alunos no uso das TIC e a 

frequência com que realizam as tarefas escolares com recurso a essas tecnologias. 

(Anexo III) 

3.3.4. Testes e trabalhos dos alunos 

Os testes e o registo do trabalho dos alunos pretenderam avaliar as suas competências 

no domínio dos conteúdos da língua portuguesa que foram objecto de estudo no período 

de implementação desta experiência.   
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3.3.5. E-portefólio  
 

Ao longo da construção do e-portefólio individual do aluno, cada um dos elementos da 

turma foi convidado a registar no Diário de aprendizagem as considerações que julgasse 

pertinentes acerca das actividades desenvolvidas, dos progressos, das dificuldades 

sentidas. Além disso, para a apresentação de cada uma das versões dos trabalhos, os 

alunos elaboraram uma breve reflexão acerca do seu significado. Estes dados ilustram a 

perspectiva dos alunos face à aprendizagem e, por essa razão, foram tidos em 

consideração. 

 

3.3.6. Análise documental 
 

Para um melhor conhecimento e caracterização dos sujeitos que participaram neste 

estudo, foram consultados alguns documentos, nomeadamente as actas resultantes dos 

Conselhos de Turma e o Projecto Curricular de Turma, um documento que reúne um 

conjunto de informações actualizadas, relativas aos alunos da turma, a saber, a 

residência, a idade, a excelência escolar, entre outras, que possibilitaram a recolha 

destes dados, sem a necessidade de se aplicarem outros questionários.  

3.3.7. Notas de campo 
 

A observação é um dos processos importantes na recolha de dados em estudos de 

natureza qualitativa. Alguns autores (Yin, 1994:88; Merriam, 1998:11) alertam para os 

riscos inerentes ao facto de o investigador ser um observador participante, mas referem, 

também, as excelentes oportunidades que esse papel proporciona. Esta observação 

permite a construção de um conjunto de registos de factos, dúvidas, ideias, impressões e 

dificuldades que podem ter grande utilidade para a descrição do caso em estudo e para a 

recolha e análise de dados.  

De acordo com Bogdan & Biklen, as notas de campo constituem “um dos dados mais 

importantes da pesquisa qualitativa.” (1994:149). Para estes autores, os registos escritos, 

assume especial interesse numa investigação qualitativa: “a palavra escrita assume 
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particular importância na abordagem qualitativa, tanto para o registo de dados, como para 

a disseminação dos resultados. Ao recolher dados descritivos, os investigadores 

qualitativos abordam o mundo de forma minuciosa. (…) A abordagem de investigação 

qualitativa exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo 

tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão 

mais esclarecedora do nosso objecto de estudo. ” (1994: 49). 

As notas de campo serviram para o registo de aspectos relevante relacionados com o 

contexto em que decorreu o processo de ensino e aprendizagem. (Anexo IV)  

 

3.3.8. Registos de actividade da plataforma Moodle 
 

Para além destes instrumentos de recolha de dados mencionados, foram considerados 

os dados estatísticos fornecidos pelos relatórios gerados pela plataforma, 

nomeadamente, o número de acessos de cada um dos alunos, o número de mensagens 

colocadas, os resultados obtidos nos testes implementados, entre outros.  

 

3.4. Escolha e técnica da amostragem  
 

Patton (citado em Carmo e Ferreira, 1998:191) considera que as técnicas de amostragem 

utilizadas na investigação são um dos elementos distintivos da investigação qualitativa e 

quantitativa. Assim, a investigação quantitativa tem por base amostras de maiores 

dimensões, seleccionadas aleatoriamente e a investigação qualitativa centra-se, 

tipicamente, em amostras pequenas ou casos únicos, que são seleccionados 

intencionalmente.    

Segundo Stake (1995 citado em Coutinho C. e Chaves H. 2000) “o estudo de caso não é 

uma investigação baseada em amostragem; não se estuda um caso para compreender 

outros casos, mas para compreender o caso.” A amostra é intencional, e baseia-se em 

critérios práticos e teóricos, em vez de critérios probabilísticos.  
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Bravo, de acordo com Patton (1980, citado em Bravo 1998: 254), identifica seis 

modalidades de amostragem intencional que podem integrar um estudo de caso. Uma 

delas é a amostra por conveniência.  

No estudo que levámos a cabo, foi utilizada uma amostra de conveniência, uma vez que 

os participantes são alunos de uma turma da investigadora. É uma amostra intencional, 

escolhida de entre as várias possibilidades, de tipo não probabilístico, uma vez que os 

participantes não foram seleccionados aleatoriamente.   

Relativamente à generalização dos resultados obtidos com este estudo, não 

pretendemos afirmar que esses resultados são generalizáveis às turmas de 9.º ano de 

escolaridade, mas antes, que existirão turmas que, nestas circunstâncias, poderão obter 

resultados semelhantes.  

Punch (1998 citado em Coutinho C. e Chaves H. 2000) defende que há estudos de caso 

em que a generalização dos resultados não faz sentido, pois o estudo justifica-se, 

precisamente, por ser único.   
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Introdução 

Neste capítulo, pretende-se apresentar uma visão global da realidade física e humana 

que cerca os intervenientes neste estudo, no sentido de se compreender a sua forma de 

estar perante a escola e a vida.  

Além disso, é descrito o contexto de implementação do estudo, com a apresentação da 

calendarização das actividades desenvolvidas, bem como a forma como estas foram 

dinamizadas.  

4.1 Caracterização do Meio e da Escola 

4.1.1 Caracterização do Meio  
 

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Gafanha da Encarnação é a escola sede do 

Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação, formado pelos estabelecimentos 

de ensino situados nas freguesias da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo, 

no concelho de Ílhavo7, distrito de Aveiro.   

 

Figura 1: Localização do Concelho de Ílhavo e das freguesias da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo 

  

                                                

7 Concelho situado a sul do distrito de Aveiro. Os seus 37.209 habitantes distribuem-se numa área total de 75 km² e por quatro freguesias: 
São Salvador, Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo 
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A localidade da Gafanha da Encarnação, sede de freguesia com o mesmo nome, foi 

elevada a vila a 9 de Dezembro de 2004. Situada a 5 km de Ílhavo, sede do concelho, e a 

12 km de Aveiro, localiza-se entre a cidade da Gafanha da Nazaré (a norte), a povoação 

da Gafanha do Carmo (a sul), a Gafanha de Aquém (a nascente) e o Canal de Mira, um 

braço da Ria de Aveiro, (a poente). Na margem oposta do Canal de Mira, situa-se a 

povoação da Costa Nova do Prado, pertencente a esta freguesia. (cf. Figura 1)  

Com cerca de 11 km² e uma população de 4907 habitantes, de acordo com o Censos do 

INE de 2001, a povoação da Gafanha da Encarnação desenvolve-se num aglomerado 

populacional contínuo, estimando-se em cerca de 3750 os seus residentes permanentes. 

 Estão recenseados na freguesia 3246 alojamentos familiares, metade dos quais se 

destinam a residência permanente das famílias. Os restantes destinam-se a uma 

ocupação sazonal ou secundária, o que se justifica pelo facto de existir um grande 

número de famílias emigradas e, ainda, pelo facto da localidade da Costa Nova do Prado 

se localizar junto à praia e muitas das suas habitações se encontrarem ocupadas, 

apenas, nos meses de verão.  

A freguesia da Gafanha do Carmo é uma pequena freguesia, com cerca de 6, 96 km² de 

área e 1 521 habitantes. Localiza-se entre a vila da Gafanha da Encarnação (a norte), a 

estrada florestal (a oriente), o mar (a ocidente) e o concelho de Vagos (a sul).  

 

Figura 2: Localização da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo 
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A maioria da população masculina residente na Gafanha da Encarnação e na Gafanha do 

Carmo exerce a sua actividade na pesca, na indústria ou na construção civil. A grande 

maioria da população masculina residente na Costa Nova exerce actividades 

relacionadas com a pesca.  

Quanto à população feminina, verifica-se que existe um grande número de domésticas e 

que, na Costa Nova, uma parte significativa da população feminina se dedica a 

actividades relacionadas com a pesca.  

No município de Ílhavo, ao qual pertencem as freguesias de onde são oriundos os alunos 

que frequentam a escola sede do Agrupamento das Escolas da Gafanha da Encarnação, 

de acordo com o Censos 2001, cerca de 14% da população (4525 indivíduos) sabia ler e 

escrever, mas não possuía qualquer qualificação académica; 67% da população estava 

certificada com o ensino básico (21777 indivíduos) das quais cerca de metade (10615 

indivíduos) possuía quatro anos de escolaridade, correspondentes ao 1.º ciclo do ensino 

básico. O ensino secundário correspondia às habilitações literárias de 11% da população 

e o ensino superior a 8%. O ensino médio correspondia às habilitações de 1% da 

população. 

No que se refere ao nível de instrução da população das freguesias onde está implantado 

o Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação, verifica-se que as habilitações 

são significativamente mais baixas, sendo mais evidente na Gafanha do Carmo do que 

na Gafanha da Encarnação, como se pode observar pela informação constante no 

Projecto Educativo 2007/2010 do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação, 

aprovado em Dezembro de 2007. (AEGE, 2007:8)   

 

 

Gráfico 1: Nível de instrução (2001) da população da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo 
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4.1.2 Caracterização do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação 
 

Estabelecimentos e de ensino 

 

O Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação (AEGE) é constituído por dez 

estabelecimentos de ensino espalhados pelas freguesias da Gafanha da Encarnação e 

da Gafanha do Carmo: a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Gafanha da Encarnação, 

cinco escolas do 1.º Ciclo, quatro jardins-de-infância.  

 

Figura 3: Concelho de Ílhavo - distribuição geográfica dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento8 

 

No ano lectivo em que foi implementado este projecto, encontravam-se a frequentar o 

ensino pré-escolar 81 alunos. O 1.º Ciclo do Ensino Básico era frequentado por 341 

alunos, dos quais 93 se encontravam no 4.º ano de escolaridade. Estes alunos que 

frequentavam o 4.º ano formaram, grosso modo, as turmas de 5.º ano, no ano lectivo 

seguinte, na escola sede do agrupamento 

                                                

8 Os pontos assinalados a azul correspondem aos jardins-de infância, os verdes correspondem às escolas do 1.º ciclo; o ponto 
assinalado a vermelho refere-se à escola sede do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação 
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4.1.2.1 Caracterização da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Gafanha da 
Encarnação 
 

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Gafanha da Encarnação situa-se na freguesia da 

Gafanha da Encarnação. É a escola sede do Agrupamento e entrou em funcionamento 

no ano lectivo de 1995/1996. Em 2001, foi alvo de uma ampliação devido à falta de 

espaço para as actividades lectivas.  

A escola possui, em nosso entender, instalações físicas apropriadas. Além das salas 

específicas para as disciplinas de Ciências Naturais, Ciências Físico-Químicas, Educação 

Tecnológica, Educação Visual, conta com uma sala específica para o funcionamento dos 

Cursos de Educação e Formação na área de Empregados de Bar e Mesa. Possui uma 

sala Multimédia, utilizada, frequentemente, para aulas ou para reuniões de grandes 

grupos, uma sala de computadores, a Sala 5, onde se encontram doze computadores 

com ligação à Internet, uma sala de Informática e treze salas de aulas normais, onze das 

quais estão apetrechadas com computador com ligação à Internet e quadro interactivo.  

Dos recursos disponíveis na escola destacam-se, também, os computadores portáteis 

adquiridos no âmbito da iniciativa promovida pela equipa CRIE (Computadores, Redes e 

Internet na Escola) que são utilizados para diversas actividades pedagógicas.  

Discentes 

No ano lectivo em que este projecto foi implementado, os alunos que frequentavam a 

escola sede do Agrupamento encontravam-se distribuídos de acordo com a tabela que se 

segue: 

Ano  Número de alunos 

5.º Ano 66 

6.º Ano 98 

7.º Ano 75 

8.º Ano 57 

9.º ano 68 

Cursos de Educação e Formação (Nível 2) 31 

Total 395 

 

Tabela 3: Distribuição dos alunos da escola sede do Agrupamento 
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Equipa pedagógica 

 

Encontravam-se a leccionar, na escola sede do Agrupamento, cinquenta e dois docentes 

distribuídos pelos dois ciclos de ensino e grupos de recrutamento, como consta da tabela 

que se segue. 

 

Grupo de recrutamento N.º de docentes 

200 – Português e Estudos Sociais 4 

220 – Português e Inglês 3 

230 – Matemática e Ciências da Natureza 6 

240 – Educação Visual e Tecnológica 5 

250 – Educação Musical 1 

260 – Educação Física 2 

290 – Educação Moral e Religiosa Católica 1 

300 – Português 4 

320 – Francês 1 

330 – Inglês 3 

350 – Espanhol 1 

400 – História 2 

420 – Geografia 1 

500 – Matemática 4 

510 – Física e Química 2 

520 – Biologia e Geologia 3 

530 – Educação Tecnológica 1 

550 – Informática 1 

600 – Artes Visuais 2 

620 – Educação Física 3 

910 – Educação Especial 2 

 

Tabela 4: Pessoal docente em exercício de funções 
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Pessoal não docente 

Encontravam-se a exercer funções neste estabelecimento de ensino, os seguintes 

profissionais não docentes: 

 

Assistentes de Administração Escolar 6 

Auxiliares de Acção Educativa 20 

Guardas-nocturnos 2 

 

Tabela 5: Pessoal não docente em exercício de funções 

   

4.2 Participantes no estudo  
 

Além da investigadora, que foi também a docente da disciplina de Língua Portuguesa, 

esteve envolvida no projecto uma turma do 9.º ano de escolaridade  

É de salientar que os alunos envolvidos no projecto, os respectivos Encarregados de 

Educação e a Comissão Executiva da escola tomaram conhecimento dos objectivos da 

realização deste projecto. Foi-lhes dado conhecimento, no início da implementação do 

estudo, das actividades em que os alunos participariam e das finalidades da informação 

recolhida.  

 

4.2.1 Selecção da turma  
 

A selecção da turma com a qual trabalhámos ao longo do ano lectivo obedeceu a critérios 

práticos. Trata-se de uma turma com a qual a investigadora trabalhou no ano lectivo 

anterior, no 8.º ano de escolaridade.  
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De entre as turmas/níveis constantes do horário da docente, pareceu-nos que esta turma 

reunia as condições necessárias para servir de amostra a este estudo, por se tratar de 

uma turma do 9.º ano e apresentar uma maior familiaridade com o uso das TIC.  

 

4.2.1.1 Caracterização 
 

A turma era constituída por vinte e um alunos, oito rapazes e treze raparigas, dois dos 

quais apresentavam Necessidades Educativas Especiais, nomeadamente, Condições 

Especificas de Avaliação e Currículo Escolar Próprio à disciplina de Língua Portuguesa.  

Os alunos da turma apresentavam um bom comportamento e um aproveitamento 

satisfatório. Na reunião de avaliação do primeiro período, foi salientado o facto de alguns 

dos alunos da turma revelarem um nível de empenho muito baixo nas actividades da sala 

de aula e nas tarefas de consolidação das matérias. 

Relativamente ao domínio das TIC, os alunos detém, já, alguns conhecimentos, uma vez 

que, ao longo da escolaridade básica, constou do seu currículo a disciplina de 

Informática, no 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos e frequentaram a disciplina de Tecnologias da 

Informação e Comunicação no primeiro período do 9.º ano. 

De acordo com as suas respostas ao inquérito inicial, sentem-se relativamente 

confortáveis no uso das TIC nas tarefas básicas, como criar e gravar documentos, fazer 

apresentações simples, fazer pesquisas na Internet, aceder à caixa de correio electrónico 

e ler e enviar mensagens. A maioria dos alunos (dezanove) possui computador em casa, 

onze dos quais se encontram ligados à Internet. Existe apenas um aluno que afirma não 

usar o computador e dois que não usam a Internet.  
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Gráfico 2: Equipamento informático pessoal 

 

 

Gráfico 3: Frequência no acesso à Internet 

Das tarefas que estes alunos realizam com recurso à Internet destacam-se a a pesquisa e a 

elaboração de trabalhos, conversar com os colegas, jogar e entregar trabalhos.  
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Gráfico 4: Frequência na utilização das TIC para a realização de tarefas 

4.3 Meios tecnológicos  
 

As actividades que decorreram no espaço da sala de aula tiveram como suporte o 

equipamento tecnológico de que a escola dispõe: um quadro digital e um computador 

com ligação à internet. Para algumas aulas, foram requisitados os computadores 

portáteis; para outras, foi requisitada a sala 5 que dispõe de doze computadores com 

ligação à internet.   

As actividades desenvolvidas quer dentro da sala de aula quer em outros espaços de 

aprendizagem tiveram como suporte a Página da Disciplina criada na plataforma Moodle 

da Escola Superior de Educação de Santarém, onde se encontraram implementadas 

diversas áreas de acordo com os objectivos definidos para a disciplina e as necessidades 

dos alunos.  
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4.4 Calendarização e dinamização das actividades   

 

No início do ano lectivo, foi solicitada aos alunos a sua colaboração para a realização 

deste projecto e explicada a natureza das actividades que seriam implementadas e de 

que forma estas se relacionavam com os conteúdos a abordar na disciplina de Língua 

Portuguesa. 

Durante o primeiro período foram sugeridas algumas actividades que requeriam a 

utilização das TIC, nomeadamente a elaboração de trabalhos em suporte digital, a sua 

disponibilização num blog criado para a disciplina e a troca de mensagens de correio 

electrónico.  

É de salientar que a existência do blog da disciplina não motivou os alunos para a sua 

utilização. A maioria preferia enviar os trabalhos por e-mail ou entregava-os em suporte 

de papel.  

No início do segundo período, foi anunciada aos alunos a construção da página da 

disciplina na plataforma Moodle e a principal actividade a desenvolver até ao 

encerramento das actividades lectivas – a construção do portefólio individual do aluno, 

suportada pelo software disponibilizado pela ESE de Santarém. 

No início da segunda semana do mês de Janeiro, os alunos tiveram o primeiro contacto 

com a página de apoio às actividades da disciplina de Língua Portuguesa.  

O primeiro tópico da página foi reservado para a criação de espaços de comunicação 

assíncrona entre os elementos da turma. Para uma gestão mais eficaz, foram criados três 

fóruns distintos, destinados à discussão de diferentes assuntos:  

Notícias – Destinado à publicação de notícias de interesse geral. Este espaço foi usado 

pela professora para dar conhecimento de alterações de salas, da publicação de novos 

trabalhos, entre outros assuntos. 

 

 

 



b-learning na Aprendizagem da Língua Portuguesa – Extensão da Sala de Aula ao Ciberespaço  

88 

 

 

Figura 4: Mensagem inserida no fórum Notícias 

 

Dúvidas – Destinado ao esclarecimento de dúvidas relativas aos conteúdos leccionados 

ou a qualquer outro aspecto ligado aos trabalhos a realizar.  

O espaço Dúvidas foi o mais utilizado pelos alunos, contando com um total de mil 

quinhentos e cinquenta e oito acessos.  

 

 

Figura 5: Exemplo de mensagens colocadas no fórum Dúvidas 

 

Fórum Social – Espaço de partilha de outros temas sugeridos pelos alunos.  

 

 

Figura 6: Exemplo de mensagens colocadas no Fórum Social 
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No segundo tópico, foi incluída a actividade principal a desenvolver – a construção do e-

portefólio individual do aluno.  

 

  

 

Figura 7: Espaço da Página da Disciplina destinado à actividade e-portefólio 

 

O tópico que surge em terceiro lugar Textos em análise contém a análise dos textos feita 

em contexto de sala de aula. A construção deste espaço justificou-se pelo facto de os 

alunos demonstrarem uma preocupação constante em registar nos seus manuais as 

anotações que constavam na análise feita pela professora e apresentadas em 

PowerPoint. 

Optou-se, então, por disponibilizar aos alunos um documento em PDF com esses 

materiais. Deste modo, os alunos poderiam acompanhar a análise dos textos, sem terem 

a preocupação de fazer anotações, o que contribuía para um avanço significativo da 

abordagem dos conteúdos.  
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Figura 8: Espaço da Página da Disciplina destinada à análise de textos 

 

O quarto tópico Tarefas apresenta os trabalhos a realizar e contém algumas fichas de 

trabalho em formato Word para serem resolvidas pelos alunos.  

 

 

Figura 9: Espaço da Página da Disciplina destinado à apresentação das tarefas a realizar 

 

Foi criado um tópico Fichas de Avaliação onde consta um conjunto de exercícios criados 

com recurso à ferramenta Teste disponível na plataforma. 
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Figura 10: Espaço da Página da Disciplina destinado a Fichas de avaliação 

 

O tópico Fichas Informativas contém um conjunto de fichas de apoio ao estudo dos 

diferentes assuntos abordados ao longo do ano lectivo, desde a análise textual ao 

funcionamento da língua.  

 

 

Figura 11: Espaço da Página da Disciplina destinado a Fichas de Apoio 

 

O Glossário que surgia no tópico número sete continha a definição de termos 

considerados importantes para o estudo da Língua Portuguesa e que nem sempre são de 

fácil compreensão para os alunos. Resultou da necessidade de se construir um espaço 

onde os alunos encontrassem, sem dificuldade, a resposta para dúvidas constantes 

acerca dos recursos expressivos, das funções sintácticas, entre outros. Este espaço foi 

construído com a ajuda dos próprios alunos.  
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Figura 12: Exemplos de entradas na área Glossário 

 

O tópico Correcção dos trabalhos contém a correcção dos trabalhos realizados pelos 

alunos e que estes foram colocando no seu e-portefólio ao longo do ano.  

 

 

Figura 13: Espaço da Página da Disciplina destinado à disponibilização dos trabalhos corrigidos 

 

No penúltimo tópico surge o espaço destinado aos Sumários das aulas, criado com o 

recurso Escrever página Web da plataforma Moodle.  

 

Figura 14: Ligação à Página reservada aos Sumários da disciplina 
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No último tópico, Outros recursos, encontram-se materiais de apoio: o modelo da Ficha 

de leitura a preencher sempre que se concluía a leitura de um livro, um documento 

orientador para a elaboração de um trabalho de pesquisa, entre outros.   

 

 

Figura 15: Espaço reservado para outros recursos de aprendizagem 

 

É de salientar que alguns dos tópicos referidos não estavam inicialmente previstos e 

resultam da sugestão dos alunos e das necessidades sentidas no decurso das 

actividades, nomeadamente o tópico Textos em análise, Fichas Informativas, Correcção 

de Trabalhos e Outros recursos. (cf. secção 2.1.2 Descrição do projecto)  

Importa, agora centramos a nossa atenção na principal actividade proposta aos alunos – 

o e-portefólio disponível no tópico dois e que serve de principal base de trabalho a este 

estudo. Interessa perceber em que medida a construção desta área favoreceu a 

aprendizagem e o desenvolvimento de competências. 

A versão da aplicação que utilizámos surge dividida em sete secções distintas: 

• Identificação 

• A Minha Página Pessoal 

• Este ano gostaria de... 

• O Meu Diário de Aprendizagem 

• Os Meus Trabalhos 

• Já consegui... 

• Galeria de Fotografias  
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As seis primeiras secções são obrigatórias. A Galeria de Fotografias é uma das secções 

opcionais que é possível acrescentar com a ajuda do Administrador. Para além desta 

opção existem, ainda, mais duas: a Agenda que serve para o aluno registar as tarefas 

que tem de realizar e um Módulo que a escola ou agrupamento de escolas pode adequar 

aos seus interesses.  

 

 

Figura 16: Página de entrada para o e-portefólio do aluno (vista do professor) 

 

 

De seguida, apresenta-se a calendarização das actividades desenvolvidas ao longo do 

segundo e terceiro períodos e as tarefas que foram propostas aos alunos e que poderiam 

integrar o seu e-portefólio.  

 

2008 Actividades 

2.º Período 

Janeiro 

 Preenchimento do questionário:  

• Competências e atitudes face ao uso das TIC 

Criação da Página da Disciplina  
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Inscrição dos alunos na plataforma Moodle 

Familiarização com a aplicação RePe 

Preenchimento da área pessoal do e-portefólio  

Redacção da convocatória do Consílio dos deuses no Olimpo  

Redacção da acta do Consílio dos deuses no Olimpo 

Fevereiro 
 Trabalho individual – personalidade referida em Os Lusíadas (humana, divina; 

histórica, mitológica...)  

Março 
 Diário  

Ficha de leitura 

Resumo  

3.º Período 

Abril 
 Ficha de trabalho sobre a conjugação perifrástica 

Análise de um poema de autor  

Elaboração de um poema de acordo com uma temática sugerida  

Maio  Trabalho de pesquisa – Autor do Século XX  

Ficha de leitura  

Junho 

 Selecção de uma imagem para comentar perante a turma  

Reflexão final sobre as actividades desenvolvidas 

Preenchimento dos questionários:  

• Competências e atitudes face ao uso das TIC 

• Construção do e-portefólio  

 

Tabela 6: Calendarização das Actividades desenvolvidas 

 

No início do segundo período, os alunos iniciaram o preenchimento da sua área pessoal. 

Devido aos sucessivos alertas que lhes têm sido feitos em relação aos perigos que a 

Internet pode representar, inicialmente, os alunos mostraram-se um pouco apreensivos 

em relação ao preenchimento da secção que diz respeito à sua identificação, onde 

constam, entre outros dados, o número de Bilhete de Identidade e o arquivo de 

identificação. O preenchimento da Identificação é obrigatório e só depois de concluída 

esta etapa, se pode avançar para a secção seguinte.  
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Figura 17: Secção 1 do e-portefólio referente à identificação do aluno 

 

Em nosso entender, não são estes os dados mais relevantes a considerar. Parece-nos 

que seria importante incluir o ano, o número e a turma do aluno. São, essencialmente, 

estes os dados que, em contexto escolar, o identificam diariamente e com os quais está 

familiarizado.  

Ultrapassado o problema da primeira secção, os alunos revelaram algumas dificuldades 

em perceber o funcionamento das secções seguintes, apesar de lhes ter sido explicado 

nas aulas iniciais.  

Ficou assinalado no Diário de Bordo construído pela professora-investigadora o seguinte 

comentário:  

“15 de Janeiro – O primeiro contacto com a aplicação não foi fácil.” 

 

Este registo resulta de vários comentários ouvidos na sala de aula e de algumas 

mensagens que os alunos colocaram no fórum Dúvidas.  
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Figura 18: Mensagem colocada no fórum Dúvidas 

 

As secções A Minha Página Pessoal, Este ano Gostaria de... e O Meu Diário de 

Aprendizagem revelaram alguma complexidade no seu preenchimento, com vários 

passos a cumprir para o seu correcto funcionamento.  

Apesar disso, os alunos conseguiram ultrapassar estas dificuldades iniciais e 

empenharam-se na construção dos diversos espaços que constam do e-portefólio.   

 

Figura 19: Exemplos de mensagens colocadas no fórum Dúvidas 
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A Minha Página Pessoal destina-se à apresentação de cada um dos alunos, onde este 

pode demonstrar os seus interesses pessoais. Alguns dos alunos aproveitaram este 

espaço para expor a sua opinião sobre a escola, a turma, as actividades lectivas, entre 

outros assuntos.  

 

 

Figura 20: Página pessoal do e-portefólio do aluno 

 

Na secção Este Ano Gostaria de... o aluno é convidado a estabelecer objectivos a 

alcançar ao longo do ano lectivo, relacionados não só com as aprendizagens, mas 

também com o comportamento e relacionamento com os outros.  
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Figura 21: Definição de objectivos na página Este ano gostaria de… 

 

O Meu Diário de Aprendizagem destina-se à reflexão acerca dos aspectos relevantes na 

aprendizagem do aluno, nomeadamente os progressos realizados, as dificuldades 

sentidas, as estratégias a implementar para alcançar o sucesso. 

 

Figura 22: Reflexão final do aluno na secção O Meu Diário de Aprendizagem 
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A secção seguinte Os Meus Trabalhos contém um conjunto de trabalhos escolhidos pelo 

aluno para fazerem parte do seu e-portefólio. 

 

 

Figura 23: Secção Os Meus Trabalhos 

 

Foram apresentados trabalhos de diversa natureza: fichas de leitura, trabalhos de 

pesquisa, fichas de trabalho sobre o funcionamento da língua, textos escritos de acordo 

com um tema sugerido. Para cada um destes trabalhos, o aluno pôde apresentar três 

versões, que foi aperfeiçoando de acordo com os comentários da professora.  

Ao disponibilizar os trabalhos, o aluno procedia à sua descrição, de forma breve, e 

preenchia uma série de dados relativos a cada um deles.  

Alguns destes dados assumiam um carácter meramente identificativo, nomeadamente, o 

ano lectivo, o ano de escolaridade, a disciplina para a qual é realizado, o tipo de trabalho, 

o ano de escolaridade e a fase em que o trabalho se encontrava. Outros exigiam que o 

aluno reflectisse sobre a tarefa desenvolvida e se consciencializasse do processo de 

avaliação. Assim, no campo Critérios de avaliação, o aluno deveria enunciar os critérios 

de avaliação acordados entre o aluno e a professora; em Competências Gerais para o 
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Ensino Básico, deveria referir quais as competências a desenvolver com a realização 

daquele trabalho, seleccionando-as a partir de uma lista pré-existente. É de referir, ainda, 

a existência de um espaço destinado à apresentação dos objectivos a alcançar com 

aquele trabalho, seleccionados a partir da lista criada pelo aluno na secção Este ano 

gostaria de..., e um espaço destinado à apresentação das estratégias utilizadas pelo 

aluno para levar a cabo aquela tarefa.  

A aplicação apresenta um espaço destinado aos comentários aos trabalhos, que podem 

ser realizados pelo professor, pelo encarregado de educação do aluno e pelos colegas. 

Este espaço foi utilizado, sistematicamente, pela professora-investigadora para tecer um 

comentário global a cada um dos trabalhos disponibilizados.  

 

Figura 24: Espaço reservado aos comentários (vista do aluno) 

 

No entanto, tratando-se da disciplina de Língua Portuguesa, a docente sentiu que esta 

abordagem aos trabalhos não era suficiente por se tratar do estudo da língua e sentiu 

necessidade de proceder a correcções nos próprios trabalhos, relativas às estruturas 

frásicas, à correcção ortográfica e à pertinência do vocabulário utilizado, entre outros 

aspectos.  
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Figura 25: Exemplo de correcção de um trabalho com recurso à ferramenta Registar alterações 

 

Pareceu-nos ser esta uma solução razoável, tendo em conta que, procedendo deste 

modo, raramente se imprimiam os trabalhos dos alunos, evitando-se gastos com o papel. 

Além disso, não havia o risco de os alunos perderem os trabalhos e estas correcções 

eram disponibilizadas pela professora a qualquer momento do dia, a partir de qualquer 

local, e todos os alunos poderiam aceder-lhes, sem necessitarem de esperar pela aula 

seguinte.   
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4.5 Dificuldades encontradas   
  

Ao longo do período de implementação deste estudo, fomos confrontados com algumas 

dificuldades relacionadas sobretudo com os meios tecnológicos disponíveis e com a 

gestão do tempo dedicado às diversas actividades constantes do projecto. Segue-se a 

apresentação dessas dificuldades, bem como a forma encontrada para as superar. 

• Inicialmente, revelou-se uma tarefa difícil acompanhar os alunos na exploração da 

peça de software que serviu de suporte à criação dos seus portefólios digitais. 

Apesar de ter sido explicado o seu funcionamento nas aulas iniciais dedicadas à 

construção do portefólio digital, os alunos demonstraram algumas dificuldades em 

aceder às diversas áreas e em disponibilizar os trabalhos solicitados pela 

professora, mesmo dispondo de um tutorial elaborado pela equipa responsável 

pela criação do software.  

Para minimizar este problema, foi solicitado à docente da disciplina de 

Tecnologias da Informação e Comunicação que disponibilizasse algum tempo da 

sua aula semanal para que os alunos pudessem, em conjunto, explorar este 

recurso. Foi, ainda, pedido aos alunos mais competentes neste domínio que, 

durante as aulas de TIC ajudassem os colegas com mais dificuldades. Para além 

disso, a professora-investigadora elaborou um pequeno tutorial que apresentava, 

apenas, os passos para a disponibilização dos trabalhos na área Os Meus 

Trabalhos, uma vez que esta tarefa se revelou de difícil concretização para os 

alunos. (Anexo V) 

 

• Verificaram-se algumas dificuldades na utilização dos computadores em contexto 

de sala de aula. Não foi possível a utilização da sala de Informática, uma vez que 

esta tinha uma ocupação quase permanente para as aulas das disciplinas de TIC, 

Informática e Área de Projecto do 8.º ano. No horário da aula de Língua 

Portuguesa, esta encontrava-se sempre ocupada.  

Uma vez que existiam na escola apenas doze computadores portáteis, 

verificaram-se algumas limitações à sua utilização.  

Os docentes da escola estão bastante familiarizados com as TIC e recorrem, 

frequentemente, à sua utilização para as mais diversas actividades. É o caso da 

disciplina de Oferta de Escola “Formação Básica de Xadrez” que funcionou com 
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recurso a um software instalado nos portáteis e cujo horário de funcionamento se 

sobrepunha ao horário da disciplina de Língua Portuguesa, pelo que, na aula de 

Sexta-feira, dispúnhamos apenas de quarenta e cinco minutos para a utilização 

destes computadores.  

Para ultrapassar este problema, recorria-se, com alguma frequência, à utilização 

da Sala 5, embora os computadores aí instalados não tivessem o mesmo 

desempenho dos portáteis. Além disso, as aulas de apoio pedagógico acrescido à 

disciplina de Língua Portuguesa de que alguns dos alunos da turma beneficiavam 

e que era leccionado pela professora-investigadora, tinham lugar na sala de 

informática.  

Deste modo, os alunos que beneficiavam de apoio pedagógico e que eram, 

obviamente, os alunos que revelavam maiores dificuldades na disciplina, tinham 

oportunidade de desenvolver o seu trabalho com a ajuda da professora e dos 

colegas, dispondo para isso de algum tempo suplementar. 

Interessa registar que os restantes alunos da turma solicitavam constantemente à 

docente autorização para participarem nestas aulas semanais de apoio, mesmo 

não tendo sido propostos para tal, e demonstravam grande interesse e empenho 

na realização das tarefas e ajudavam os colegas com maiores dificuldades a 

resolver as dúvidas que surgiam 

 

• Tratando-se de uma peça que se encontrava em fase de aperfeiçoamento, 

surgiam algumas alterações e alguns problemas de funcionamento na aplicação 

usada para a construção do portefólio digital. Os alunos lamentavam, por vezes, 

dificuldades em aceder à aplicação, a perda de alguns trabalhos, de fotografias, 

de pormenores relacionados com a personalização dos portefólios. 

No entanto, como não se tratava de alterações substanciais, os alunos foram 

conseguindo gerir essas dificuldades com a ajuda da professora.  

Quando se tratava de um problema de funcionamento, a professora-investigadora 

reportava a situação à equipa da ESES que prontamente respondia às suas 

questões e solucionava os problemas que lhe eram comunicados.  
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• A professora-investigadora sentiu algumas dificuldades em gerir o tempo 

disponível e conciliar o estudo dos conteúdos previstos pelo programa e as tarefas 

propostas para a construção pessoal do portefólio na sala de aula, principalmente 

por se tratar de uma turma de 9.º ano que seria sujeita a um exame nacional no 

final do ano lectivo.  

Para ultrapassar esta dificuldade, procurou encontrar outros momentos em que os 

alunos pudessem trabalhar no e-portefólio dentro da escola.  

Os alunos interessados puderam utilizar a sala de Informática no tempo destinado 

à aula de apoio pedagógico de Língua Portuguesa. Por outro lado, como grande 

parte dos alunos dispunha de internet em casa, a professora acompanhava a 

realização dos seus trabalhos a partir de casa, através do MSN, esclarecendo 

dúvidas, dando opiniões e incentivando os alunos à realização das tarefas.   

• Ao longo da implementação do projecto, a correcção dos trabalhos dos alunos 

revelou-se uma tarefa difícil, não só pela quantidade de trabalhos disponibilizados 

e respectivas versões, como também pela falta de uma solução técnica da 

aplicação que permitisse a correcção e sua disponibilização aos alunos.  

Para solucionar a limitação da correcção dos trabalhos, optou-se por criar um 

espaço na Página da Disciplina designado por Correcção de Trabalho recorrendo 

ao recurso Escrever Página Web disponível na plataforma Moodle. Deste modo, 

as observações e/ou sugestões de correcção eram feitas nos próprios trabalhos 

que, posteriormente, eram publicados neste espaço. 

Relativamente à correcção das diferentes versões dos trabalhos, a docente teve 

de dispensar muito tempo para esta tarefa, muito para além do horário normal de 

trabalho. Só desta forma pôde corrigir atempadamente os trabalhos dos alunos, 

para que estes se sentissem motivados para continuarem. Além disso, alguns dos 

trabalhos sugeridos foram realizados em pequenos grupos, limitando, desta 

forma, o número de trabalhos a corrigir.  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE V – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS  
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Neste capítulo, é feita a apresentação e a análise dos dados recolhidos ao longo do 

estudo com recursos aos diversos instrumentos referidos na terceira parte. (cf. secção 

3.3) 

Importa, antes de mais, perceber em que medida a utilização desta estratégia de ensino 

e aprendizagem contribuiu para o desenvolvimento das capacidades dos alunos na 

utilização das TIC, não só enquanto competência transversal em si mesma, mas também 

como meio de desenvolvimento das Competências Gerais (Anexo 1), com especial 

destaque para as que foram definidas para a turma: Pesquisar, seleccionar e organizar 

informação para a transformar em conhecimento mobilizável; Adoptar estratégias 

adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; Realizar actividades de 

forma autónoma, responsável e criativa.  

Como foi referido anteriormente (cf. 4.2.1.1), os alunos detinham já algumas 

competências para a utilização das tecnologias. No entanto, com a implementação deste 

modelo, os alunos viram-se obrigados a trabalhar de forma sistemática com recurso às 

TIC para executarem tarefas que não eram usuais, nomeadamente, a disponibilização de 

conteúdos online, a realização de testes de avaliação contendo exercícios de correcção 

automática, o aperfeiçoamento de textos utilizando o processador de texto Microsoft 

Word.  

Pela observação em contexto de sala de aula do desempenho dos alunos na realização 

das tarefas propostas, constatou-se que, à medida iam utilizando a Página da Disciplina, 

o software que suportava os e-portefólios e os programas necessários à execução dos 

trabalhos, se tornavam utilizadores mais hábeis, mais motivados e críticos. 

 Esta percepção pode ser corroborada pela opinião que os próprios alunos expressaram 

nos inquéritos que foram aplicados, relativos às competências e atitudes face ao uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação. São apresentadas as respostas do inquérito 

aplicado no início do estudo, em Janeiro de 2008 e do inquérito final aplicado no final do 

estudo, em Junho do mesmo ano. (Anexo III) 

A primeira questão referia-se ao equipamento informático que cada um deles possuía. É 

de registar que se verificou uma evolução positiva neste domínio que, em nosso 

entender, se deve, em grande medida, ao facto de os alunos estarem motivados para o 
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trabalhado no e-portefólio, não só na sala de aula, mas também em casa ou noutros 

locais com acesso à Internet. Inicialmente, existiam dois alunos que não possuíam 

computador em casa; este número desce para um. No final do estudo, existiam vinte 

alunos com computador em casa, quinze dos quais com ligação à Internet. No início do 

estudo, existiam, apenas, onze computadores com esta ligação. Regista-se, ainda, um 

aumento em relação a outros equipamentos informáticos. 

 

Gráfico 5: Equipamento informático pessoal dos alunos 

A mesma evolução positiva se verificou na frequência na utilização do computador e no 

acesso à Internet.  

 

Gráfico 6: Frequência na utilização do computador 
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Gráfico 7: Frequência no acesso à Internet 

 

Relativamente à frequência com que os alunos recorrem às TIC para a realização de 

tarefas específicas, salientam-se os dados relativos à Entrega de trabalhos em formato 

electrónico, Conversar com os colegas, Esclarecer dúvidas com colegas e professores, 

Ler e escrever mensagens de correio electrónico, Aceder e publicar conteúdos em 

blogues e Construir portefólios digitais. Estas tarefas registam um incremento positivo 

face aos resultados do primeiro inquérito, como pode ser observado no gráfico que a 

seguir se apresenta.  
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Gráfico 8: Frequência no uso das TIC na realização de tarefas (inquérito inicial e final) 

 

Terminado o ano lectivo, e encerradas as actividades na Página da Disciplina, os alunos 

foram questionados, também, acerca do impacto que a implementação deste modelo de 

b-learning, teve nas suas rotinas escolares e na sua aprendizagem. (Anexo VI) 

Na generalidade, os alunos reconhecem vantagens na sua implementação, ao nível do 

desenvolvimento de competências na área das TIC e na motivação para o trabalho das 

competências do domínio da Língua Portuguesa.  

As respostas dadas pelos alunos ao inquérito aplicado permitem-nos concluir, de acordo 

com a sua percepção, que esta estratégia apresenta vantagens significativas para o 

processo de ensino e aprendizagem. O gráfico que se segue ilustra as respostas dos 

alunos às questões colocadas, para as quais era solicitada uma resposta fechada 

seleccionada entre discordo totalmente/discordo/concordo/concordo totalmente 
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0 5 10 15 20

Permitiu que a professora estivesse mais próxima 

dos alunos. 

Fez-me sentir perdido ao tentar concliar as tarefas 

online com as da sala de aula. 

Não me permitiu aprender mais ao utilizá-lo em 

comparação com a aula tradicional.

Fez com que a sala de aula estivesse sempre 

acessível.

Não influenciou o que se passou na sala de aula.

Seria importante que todos os professores 

utilizassem este recurso como suporte.  

Alterou as metodologias de avaliação.

Permitiu que a professora ensinasse de um modo 

diferente.

Facilitou a comunicação entre os alunos e a 

professora.

Fez com que deixasse de ter preconceitos e receios 

em relação à tecnologia.

Permitiu que os meus resultados escolares 

melhorassem.

Teve influência no ambiente que se desenvolveu na 

sala de aula.

Não teve influência na minha relação com a 

tecnologia.

Permitiu-me a aprendizagem de novos 

conhecimentos. 

discordo totalmente discordo concordo concordo totalmente

 

Gráfico 9: Percepção dos alunos em relação à importância do modelo implementado 

 

De entre as actividades desenvolvidas, os alunos destacaram a actividade e-portefólio. 

Foi-lhes pedido que numerassem as actividades de 1 a 5, correspondendo o 1 à 

actividade que consideraram mais relevante. Como se pode observar no gráfico seguinte, 

o e-portefólio surge destacado, sendo que catorze alunos a consideraram como a mais 

interessante.  
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Gráfico 10: Opinião dos alunos em relação ao Interesse das actividades propostas na Página da disciplina 

 

A maioria dos alunos já tinha experimentado a construção de portefólios em formato de 

papel, mas estes afirmaram preferir o portefólio em formato digital e, alguns deles, 

apresentaram as suas razões:  

• “Preferi trabalhar no portefólio digital. Acho mais interessante e mais organizado.” 

• “Prefiro o formato digital por me parecer mais fácil e organizado.” 

• “O formato digital.” 

• “Eu gostei de trabalhar mais com o formato digital.” 

• Gostei mais do portefólio digital porque acho que era mais interessante.” 

• Na minha opinião, eu gostei de trabalhar com ambos os formatos de portefólio, 

mas gostei muito mais de trabalhar com o digital, pois é mais prático e mais 

rápido.” 

• “Gostei mais no digital, porque todos os meus colegas podem ver, e eu posso ver 

o deles e podemos comentar.” 



Apresentação e análise de Dados 

115 

 

• “Eu preferi trabalhar no portefólio digital porque aumentei a minha capacidade de 

trabalhar com a Internet.” 

• “Na minha opinião o portefólio digital é muito mais interessante e apelativo que o 

portefólio em papel.” 

• “Preferia trabalhar com o formato digital, porque motiva mais os alunos.” 

Na segunda parte do inquérito, foi pedido aos alunos que dessem a sua opinião acerca 

desta actividade e da sua importância para a sua aprendizagem. Para cada uma das 

afirmações seguintes, os alunos seleccionaram a opção adequada: discordo 

totalmente/discordo/concordo/concordo totalmente.  

A. A construção do e-portefólio permitiu-me desenvolver competências ao nível das TIC 

(envio de e-mails, ficheiros, mensagens nos fóruns). 

B. As actividades propostas para a construção do e-portefólio eram interessantes. 

C. A construção do e-portefólio motivou-me para a aprendizagem. 

D. A colocação dos trabalhos na pasta Os Meus Trabalhos permitiu manter os trabalhos 

organizados ao longo do ano. 

E. O facto de os trabalhos estarem disponíveis online foi vantajoso, porque podia 

continuar a trabalhar fora da sala de aula. 

F. Achei interessante que os colegas tivessem acesso aos trabalhos dos restantes 

alunos da turma. 

G. Ao perceber que os meus colegas tinham acesso aos meus trabalhos, esforcei-me 

mais para apresentar trabalhos com qualidade. 

H. Ao consultar os trabalhos dos meus colegas aprendi algumas coisas que me 

ajudaram na realização das minhas tarefas. 

I. Os comentários que a professora fez aos meus trabalhos contribuíram para aumentar 

a minha motivação. 
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J. Os comentários que a professora fez contribuíram para melhorar os meus trabalhos. 

K. A construção do e-portefólio ajudou-me a melhorar a minha expressão escrita. 

L. A elaboração das fichas de leitura a incluir no e-portefólio modificaram a minha atitude 

face a leitura e motivaram-me a ler mais. 

M. A construção do e-portefólio fez-me reflectir sobre o trabalho a desenvolver e sobre 

as estratégias a adoptar para ultrapassar as dificuldades.  

N. No próximo ano lectivo, gostaria de continuar a trabalhar com e-portefólios.  

É possível observar as afirmações dos alunos através do gráfico que se segue: 

 

Gráfico 11: Percepção dos alunos em relação à importância do e-portefólio para a sua aprendizagem 

 

Relativamente ao desenvolvimento das competências específicas da Língua Portuguesa, 

o modelo de b-learning implementado mostrou-se adequado e facilitador de um trabalho 

conducente à melhoria dos resultados escolares dos alunos. 
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Apresentamos, de seguida, um exemplo do trabalho que foi possível realizar com a 

actividade e-portefólio e que explicita de que modo a possibilidade de reformulação dos 

trabalhos até à versão final pode influenciar a aquisição de conhecimentos por parte dos 

alunos e a sua avaliação final.  

É de registar que este trabalho de reformulação requer uma grande disponibilidade e 

interesse por parte do aluno. E, em nosso entender, estas atitudes decorreram do facto 

de os discentes se sentirem motivados a trabalhar num ambiente virtual que constituía 

uma novidade e que fora pensado para corresponder às suas necessidades e 

expectativas. 

No início do mês de Abril, foi apresentada uma proposta de trabalho no âmbito do 

Funcionamento da Língua - Competência Específica da Língua Portuguesa - que versava 

sobre a conjugação perifrástica. A ficha de trabalho continha dez frases para que os 

alunos identificassem o sentido das expressões sublinhadas.  

O aluno número dezanove apresentou a primeira versão a 2 de Abril, mas o resultado 

obtido não foi satisfatório, uma vez que indicou, apenas, três sentidos correctamente. Põe 

essa razão, a avaliação situou-se nos trinta por cento. 

 A 13 de Abril, o mesmo aluno apresentou uma segunda versão para o mesmo trabalho, 

pois foi-lhe dito pela professora que havia incorrecções na ficha de trabalho anterior e 

que o trabalho poderia ser melhorado. No entanto, a professora não corrigiu o trabalho 

inicial apresentando a solução para as incorrecções, mas orientou o aluno para a 

consulta das fichas informativas disponibilizadas na plataforma. Nesta etapa do trabalho 

do aluno, o resultado obtido foi bastante satisfatório, pois verificou-se que o sentido de 

oito das dez frases estava correctamente identificado. 

Na última versão do trabalho, apresentada a 22 de Abril, o resultado é ainda superior: 

nove das dez frases estão correctas. A ficha de trabalho continuou a apresentar uma 

incorrecção na frase b) cujo sentido foi alterado na segunda versão, apesar de estar 

correcto desde o início.  
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Conjugação 
Perifrástica 

 

2 de Abril 13 de Abril 22 de Abril Resposta esperada 

a)  Havemos de ir a 
Lisboa. 

 
Certeza Certeza Certeza Intenção/certeza 

b) Estamos 
ensaiando uma 
peça de teatro.  

Realização 
prolongada 

Acção 
começada e 
não acabada 

Acção 
começada e 
não acabada 

Realização 
prolongada 

c) Já começamos a 
pintar a casa.   

Intenção de, 
proximidade de 
realização  

Realização 
prolongada 

Início do 
processo Início do processo 

d)  O Rui acabou de 
apresentar o 
trabalho. 

Certeza Fim da acção Fim da acção Fim do 
processo/acção 

e)  A Joana ficou de 
telefonar à mãe. 
 

Necessidade ou 
obrigatoriedade Compromisso Compromisso Compromisso  

f)  Hei-de ser 
jogador 
profissional. 
 

Realização futura Certeza Certeza Intenção/certeza 

g)  O meu irmão tem 
de ir de autocarro 
para o trabalho. 
 

Necessidade ou 
obrigatoriedade Necessidade Necessidade Necessidade  

h)  A Clara vai fazer 
o jantar. 
 

Realização 
gradual 

Realização 
futura 

Realização 
futura Realização futura 

i) A Cristiana anda 
a ler um livro de 
Camilo Castelo 
Branco. 
 

Realização 
prolongada 

Realização 
prolongada 

Realização 
prolongada 

Duração do 
processo/Realização 
prolongada 

 

Tabela 7: Evolução do trabalho do aluno nas diferentes versões apresentadas 

 

Este procedimento de reformulação e aperfeiçoamento foi feito repetidamente pelos 

alunos para os diversos trabalhos, que visavam o desenvolvimento das competências da 

Língua Portuguesa e que, por inerência, promoviam o desenvolvimento das TIC e das 

Competências Gerais definidas pelo ME para o 3.º Ciclo do Ensino Básico. 

Acreditamos que o desenvolvimento destas tarefas influenciou de forma positiva os 

resultados escolares dos alunos da turma na disciplina de Língua Portuguesa, o que 
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pode ser comprovado pela leitura do gráfico que se segue que apresenta a evolução dos 

níveis atribuídos nos três períodos lectivos.  

 

 

Gráfico 12: Evolução dos resultados obtidos pelos alunos 

 

No primeiro período foram atribuídos sete níveis dois, treze níveis três e um nível quatro; 

no segundo período, o número de níveis dois desce para quatro e o número de níveis 

três sobe para dezasseis, mantendo-se o nível quatro atribuído a um aluno; no terceiro 

período, o número de níveis dois desce para dois, o número de níveis três desce para 

catorze e o número de níveis quatro sobe para cinco. 

Os resultados obtidos pelos alunos no Exame Nacional de Língua Portuguesa realizado 

em Junho de 2008, vem confirmar este desempenho satisfatório. Dos dezanove alunos 

admitidos a exame, apenas um obteve nível dois, catorze obtiveram nível três e quatro 

obtiveram nível quatro. Estes resultados estão muito próximos daqueles que foram 

atribuídos pela professora na Classificação Interna aos alunos. O gráfico que se segue 

compara as classificações atribuídas nos diferentes momentos de avaliação. 
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Gráfico 13: Percentagem dos níveis obtidos pelos alunos nos diferentes momentos de avaliação (interna e 

externa) 

 

Comparando os resultados obtidos pelos alunos a nível nacional com o dos alunos da 

turma, constata-se que estes últimos apresentam um desempenho bastante satisfatório, 

uma vez que apenas um (5,3%) obteve resultado negativo.  

Resultados dos Exames Nacionais de Língua Portuguesa (nacional) 

Nível 1 2 3 4 5 

Percentagem 0,3% 16,4% 47,2% 31,9% 4,1% 

Resultados dos Exames Nacionais de Língua Portuguesa (turma) 

Nível 1 2 3 4 5 

Percentagem 0% 5,3% 73,7% 21% 0% 

 

Tabela 8: Comparação dos resultados obtidos – a nível nacional e da turma 
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Como se pode verificar pela análise dos dados recolhidos, o desempenho dos alunos ao 

longo do ano lectivo na disciplina de Língua Portuguesa foi progredindo e manteve-se no 

Exame Nacional.  

Em nosso entender, e tendo em conta que é do nosso conhecimento o desempenho da 

turma no ano lectivo anterior, contribuiu para este cenário o facto de os alunos terem 

realizado um trabalho sistemático e muito acompanhado pela docente através da página 

da disciplina e da implementação do e-portefólio e, sobretudo, pela motivação, pelo 

interesse e disponibilidade dos alunos para trabalharem com as ferramentas tecnológicas 

que constituíram para eles uma novidade a explorar. 

Salientamos as respostas dos alunos a uma das questões colocadas na entrevista 

realizada a vinte e dois de Abril: 

Questão: Que importância atribuis à utilização destes recursos?  

Respostas:  

Aprendemos a trabalhar melhor com as tecnologias. Dá para corrigir o trabalho 

mais do que uma vez. Dá para ver os trabalhos dos nossos colegas e tirar ideias. 

(aluno n.º 1) 

É tudo muito positivo. É interessante e cativante. Para a nossa idade a informática 

é cativante e o portefólio digital também. Tenho em casa um portefólio de papel, 

mas este é mais sofisticado e tem muitas potencialidades. (aluno n.º 14) 
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Para a concretização do projecto de Mestrado em Multimédia em Educação 

desenvolvemos com uma turma do 9.º ano do 3.º Ciclo do Ensino Básico um projecto 

subordinado ao tema b-learning na aprendizagem da Língua Portuguesa – Extensão da 

sala de aula ao ciberespaço.  

O principal objectivo deste trabalho consistiu em aferir a importância da 

implementação deste modelo de aprendizagem para o desenvolvimento das 

Competências Gerais, das Competências Transversais e das Competências Específicas 

da Língua Portuguesa.  

Este trabalho estruturou-se em cinco partes. 

Na primeira parte, foi feita uma breve caracterização da Sociedade dos Fluxos em 

que a informação se assume como o valor por excelência e na qual se torna necessário 

que cada cidadão adquira competências para a distribuir, pesquisar, seleccionar e 

converter em conhecimento.  

As características desta sociedade colocam à escola grandes desafios em relação 

às metodologias de ensino e aprendizagem e obriga à redefinição dos papéis dos seus 

agentes, sob pena de ver diminuída a sua influência face à cultura que os alunos 

adquirem fora do contexto escolar, dadas as possibilidades de acesso à informação e a 

novos conhecimentos proporcionadas pelas inovações tecnológicas.  

Foram abordadas, ainda, as possibilidades que o e-portefólio pode acrescentar ao 

processo de ensino e aprendizagem e as alterações fundamentais que esta ferramenta 

exige ao ser feita a transferência do portefólio em suporte de papel para o ecrã.   

Na segunda parte, foi feita a apresentação do projecto a desenvolver, onde 

assume especial destaque a peça de software utilizada para a criação do e-portefólio, 

desenvolvida pelo Centro de Competências em TIC da Escola Superior de Educação de 

Santarém em parceria com a DGIDC/CRIE. É feita a descrição do contexto global em que 

se insere o e-portefólio do aluno e de que modo a sua criação se coaduna com os 

objectivos do Projecto Curricular de Turma e do Projecto Educativo do Agrupamento de 

Escolas.  

Na terceira parte, apresentámos as opções metodológicas seguidas para levar a 

cabo este trabalho. Tratando-se de uma intervenção feita no contexto da prática lectiva 

da docente-investigadora que tinha como objectivo averiguar o impacto da 
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implementação de um modelo de b-learning no desenvolvimento de competências, optou-

se por uma investigação, predominantemente, qualitativa.  

Na quarta parte, foi descrita a implementação do projecto. Iniciou-se com a 

caracterização do meio, da escola e dos participantes do estudo. De seguida foram 

enumerados os meios tecnológicos que suportaram as actividades desenvolvidas no 

âmbito deste trabalho. Foi, de seguida, apresentado o espaço virtual, criado na 

plataforma Moodle que serviu como meio de prolongamento da aula presencial e permitiu 

que os intervenientes no estudo pudessem estar estabelecer contacto para além do 

espaço da sala de aula normal.  

Depois da apresentação da calendarização das actividades desenvolvidas ao 

longo do segundo e terceiro períodos, foram enumeradas as dificuldades sentidas ao 

longo da implementação do estudo.  

Na quinta parte, foram apresentados e discutidos os dados recolhidos Os 

resultados obtidos permitem concluir o seguinte: 

• O modelo de b-learning implementado suscitou grande interesse e 

motivação à generalidade dos alunos da turma. Tal terá contribuído para a 

participação empenhada e constante nas tarefas propostas. Esta 

determinação em participar no projecto contribuiu, ainda, para que tivesse 

aumentado o número de alunos que possuíam computador em casa e o 

número dos que possuíam ligação à Internet.  

Verificou-se que a frequência de utilização do computador para a 

realização de tarefas escolares registou um aumento significativo. Não se 

trata apenas de tarefas relacionadas com a elaboração de trabalhos de 

pesquisa, mas de tarefas que constituíam novidade, nomeadamente a 

publicação de trabalhos em formato digital, a realização de fichas de 

trabalho com exercícios de correcção automática, o esclarecimento de 

dúvidas com os colegas e professores e leitura e escrita mensagens de 

correio electrónico. 

Nesta perspectiva, consideramos que este trabalho sistemático dos alunos 

para o cumprimento das tarefas propostas na Página da Disciplina 

desenvolveu as suas competências da leitura e da escrita - sobretudo 

leitura e escrita feitas no ecrã do computador -, a competência na 
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utilização das TIC, proporcionou-lhes o contacto com novas ferramentas 

que poderão constituir uma ajuda preciosa e os alertou para a existência 

de um grande número de recursos e materiais a explorar. Pretendeu-se 

que os alunos tomassem consciência da possibilidade de utilização das 

TIC para o desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas, 

como surge delineado nas Competências Gerais para o Ensino Básico.   

• A actividade que maior interesse suscitou foi o e-portefólio. Esta 

ferramenta revelou-se de grande utilidade para o desenvolvimento das 

Competências Específicas da Língua Portuguesa, sobretudo no domínio 

da Leitura e da Escrita, por serem estas as competências mais 

directamente envolvidas na maioria dos trabalhos publicados pelos alunos.  

O e-portefólio facilitou o processo de reescrita das produções dos alunos, 

permitiu o arquivo desses trabalhos de forma organizada, possibilitou a 

criação de um ambiente propício à aprendizagem, na medida em que 

facilitou a colaboração entre o aluno, os colegas e a professora, a partilha 

de trabalhos e sugestões. A publicação dos trabalhos no e-portefólio 

obrigava os alunos a uma reflexão acerca do seu processo de elaboração. 

Esta prática permitiu que os alunos se consciencializassem das 

dificuldades sentidas e as partilhassem com os colegas e com a 

professora.  

Os comentários elaborados pelos participantes permitiram que os alunos 

se sentissem recompensados pelo esforço realizado e se sentissem 

motivados a continuar o seu trabalho. 

• Pela possibilidade de aperfeiçoamento constante das produções 

individuais disponibilizadas no e-portefólio, a partir das sugestões e 

comentários dos restantes participantes, foi possível melhorar os 

resultados escolares dos alunos nos trabalhos de Expressão Escrita e do 

Funcionamento da Língua. 

• Interessa referir que existiram propostas de trabalho que visavam o 

desenvolvimento das competências de Expressão Oral e de Leitura e que, 

nestes domínios, o e-portefólio cumpriu, do mesmo modo, a sua função. 
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Desde que devidamente planeadas, é possível implementar actividades 

que desenvolvam estas Competências Específicas.  

• Importa salientar que o modelo de ensino e aprendizagem implementado 

contribuiu para que os resultados dos alunos melhorassem ao longo dos 

três momentos de avaliação interna e que os resultados atribuídos aos 

alunos no final do terceiro período se mantiveram no Exame Nacional de 

Língua Portuguesa. 

 

A principal limitação da investigação realizada prende-se com o facto de esta experiência 

se ter limitado à disciplina de Língua Portuguesa e não ter sido alargada às restantes 

disciplinas que fazem parte do currículo do 9.º ano.  

No entanto, consideramos que tornar-se-á difícil para o aluno construir um e-portefólio 

que abranja a totalidade das disciplinas, se não existir uma adequada planificação e 

coordenação entre os diferentes professores do Conselho de Turma.  

Os alunos que participaram neste projecto desenvolveram um enorme esforço para 

cumprir as tarefas propostas e não conseguiriam, apesar do seu interesse e motivação, 

corresponder, nesta medida, em se tratando de dez disciplinas diferentes.  

Outra limitação que poderemos apontar prende-se com o tempo de implementação deste 

trabalho. Consideramos que a experiência tornar-se-á mais rica e esclarecedora, quanto 

aos resultados proporcionados pela utilização do e-portefólio para o desenvolvimento de 

competências, se a sua implementação se iniciar numa fase anterior da vida escolar do 

aluno e, consequentemente, se prolongar por um período de tempo mais alargado. 

Concordamos com os autores que defendem que a sua utilização pode ser feita desde o 

início da escolaridade.  

Como nota final, sublinhamos a importância deste estudo no nosso desenvolvimento 

pessoal e profissional. Permitiu-nos tomar consciência das inúmeras potencialidades do 

uso das TIC no processo de ensino e aprendizagem e das dificuldades que se colocam 

ao professor que pretende usá-las na sua prática lectiva de forma coerente e relevante.  

Se por um lado, a sua utilização facilita um considerável número de tarefas, por outro 

lado, exige uma maior disponibilidade do professor para o acompanhamento do percurso 
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dos alunos e para a organização das actividades a propor, para que estas conduzam a 

aprendizagens significativas.  

Este estudo motivou-nos para outros projectos de investigação, traçando outros cenários 

de integração das TIC no ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa, nomeadamente 

o estudo da possibilidade de conciliação entre a escrita feita pelos alunos em diferentes 

suportes digitais nas suas relações com os colegas, fora da sala de aula, com a norma 

instituída; a importância da utilização do e-portefólio no 3.º Ciclo de Escolaridade na 

leitura de obras integrais em articulação com a Biblioteca Escolar e o Plano Nacional de 

Leitura; a realização de projectos de carácter interdisciplinar e/ou transdisciplinar.  
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Competências 

Gerais 
Acções a desenvolver por cada professor 

(1) Mobilizar 

saberes culturais, 

científicos e 

tecnológicos para 

compreender a 

realidade e para 

abordar situações e 

problemas do 

quotidiano. 

• Abordar os conteúdos da área do saber com base em situações e problemas. 

• Rentabilizar as questões emergentes do quotidiano e da vida do aluno. 

• Organizar o ensino com base em materiais e recursos diversificados, dando atenção a situações 

do quotidiano.  

• Organizar o ensino prevendo a experimentação de técnicas, instrumentos e formas de trabalho 

diversificados. 

• Promover intencionalmente, na sala de aula e fora dela, actividades dirigidas à observação e ao 

questionamento da realidade e à integração dos saberes. 

• Organizar actividades cooperativas de aprendizagens, orientadas para a integração e troca de 

saberes. 

• Desenvolver actividades integradoras de diferentes saberes, nomeadamente a realização de 

projectos.   

(2) Usar 

adequadamente 

linguagens das 

diferentes áreas do 

saber cultural, 

científico e 

tecnológico para se 

expressar. 

• Organizar o ensino prevendo a utilização de linguagens de comunicação diversificadas.  

• Organizar o ensino com base em materiais e recursos em que são utilizadas linguagens 

específicas. 

• Promover intencionalmente, na sala de aula e fora dela, actividades diferenciadas de 

comunicação e de expressão. 

• Rentabilizar os meios de comunicação social e o meio envolvente.  

• Rentabilizar as potencialidades das tecnologias da informação e de comunicação no uso 

diferentes linguagens. 

• Apoiar o aluno na escolha de linguagens que melhor se adeqúem aos objectivos visados, em 

articulação com os seus interesses.  

• Desenvolver a realização de projectos que impliquem o uso de diferentes linguagens.  

(3) Usar 

correctamente a 

língua portuguesa 

para comunicar de 

forma adequada e 

para estruturar 

pensamento 

próprio; 

• Organizar o ensino prevendo situações de reflexão e de uso da língua portuguesa, considerando 

a heterogeneidade linguística dos alunos. 

• Promover a identificação e a articulação dos contributos de cada área do saber com vista ao uso 

correctamente estruturado da língua portuguesa. 

• Organizar o ensino valorizando situações de interacção e de expressão oral e escrita que 

permitam ao aluno intervenções personalizadas, autónomas e críticas. 

• Rentabilizar os meios de comunicação social e o meio envolvente na aprendizagem da língua 

portuguesa. 

• Rentabilizar as potencialidades das tecnologias de informação e de comunicação no uso 

adequado da língua portuguesa. 

(4) Usar línguas 

estrangeiras para 

comunicar 

adequadamente em 

situações do 

quotidiano e para 

apropriação de 

informação; 

• Organizar o ensino prevendo o recurso a materiais pedagógicos em língua estrangeira. 

• Rentabilizar o recurso a informação em língua estrangeira acessível na internet e outros recursos 

informático. 

• Organizar actividades cooperativas de aprendizagem em situações de interacção entre diversas 

línguas e culturas. 

• Promover actividades de intercâmbio presencial ou virtual, com utilização, cada vez mais intensa, 

das tecnologias de informação e comunicação.  

• Promover a realização de projectos em que seja necessário utilizar línguas estrangeiras.    
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(5) Adoptar 

metodologias 

personalizadas de 

trabalho e de 

aprendizagem 

adequadas a 

objectivos visados; 

• Organizar o ensino prevendo a experimentação de técnicas, instrumentos e formas de trabalho 

diversificados. 

• Promover intencionalmente, na sala de aula e fora dela, actividades dirigidas à expressão e ao 

esclarecimento de dúvidas e de dificuldades. 

• Organizar actividades cooperativas de aprendizagem. 

• Organizar o ensino com base em materiais e recursos diversificados, adequados às diferentes 

formas de aprendizagem. 

• Apoiar o aluno na descoberta das diversas formas de organização da sua aprendizagem. 

(6) Pesquisar, 

seleccionar e 

organizar 

informação para 

transformar em 

conhecimento 

mobilizável; 

• Organizar o ensino prevendo a pesquisa, selecção e tratamento da informação 

• Promover intencionalmente, na sala de aula e fora dela, actividades dirigidas a pesquisa, 

selecção, organização e interpretação de informação.  

• Organizar o ensino prevendo a utilização de fontes de informação diversas e das tecnologias da 

informação e comunicação.  

• Promover actividades integradoras dos conhecimentos, nomeadamente a realização de 

projectos. 

(7) Adoptar 

estratégias 

adequadas à 

resolução de 

problemas e à 

tomada de 

decisões; 

• Promover intencionalmente, na sala de aula e fora dela, actividades que permitam ao aluno fazer 

escolhas, confrontar pontos de vista e resolver problemas. 

• Organizar o ensino prevendo a utilização de fontes de informação diversas e das tecnologias da 

informação e comunicação para o desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas. 

• Promover intencionalmente, na sala de aula e fora dela, actividades de simulação e jogos de 

papéis que permitam a percepção de diferentes pontos de vista. 

• Promover a realizar de projectos que envolvam a resolução de problemas e a tomada de 

decisões. 

(8) Realizar 

actividades de 

forma autónoma, 

responsável e 

criativa; 

• Organizar o ensino prevendo a realização de actividades por iniciativa do aluno. 

• Promover intencionalmente, na sala de aula e fora dela, actividades dirigidas à experimentação 

de situações pelo aluno e à expressão da sua criatividade.  

• Organizar actividades cooperativas de aprendizagem rentabilizadoras da autonomia, 

responsabilização e criatividade do aluno.  

• Organizar o ensino com base em materiais e recursos diversificados que favoreçam a autonomia 

e a criatividade do aluno. 

• Apoiar o aluno na descoberta das diversas formas de organização da sua aprendizagem e na 

construção da sua autonomia para aprender.  

• Criar na escola espaços e tempos para a intervenção livre do aluno. 

• Valorizar, na avaliação da aprendizagem do aluno, a produção de trabalhos livres e concebidos 

pelo próprio. 

(9) Cooperar com 

os outros em 

tarefas e projectos 

comuns; 

• Organizar o ensino prevendo e orientando a execução de actividades individuais, a pares, em 

grupo e colectivas. 

• Promover intencionalmente, na sala de aula e fora dela, actividades dirigidas para o trabalho 

cooperativo, desde a sua concepção à sua avaliação e comunicação aos outros. 

• Propiciar situações de aprendizagem conducentes à promoção da auto-estima e da 

autoconfiança. 

• Fomentar actividades cooperativas de aprendizagem com explicitação de papéis e 
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responsabilidades. 

• Organizar o ensino com base em materiais e recursos diversificados adequados a formas de 

trabalho cooperativo. 

• Apoiar o aluno na descoberta das diversas formas de organização da sua aprendizagem em 

interacção com os outros. 

• Desenvolver a realização cooperativa de projectos. 

(10) Relacionar 

harmoniosamente o 

corpo com o espaço 

numa perspectiva 

pessoal e 

interpessoal 

promotora da saúde 

e da qualidade de 

vida. 

• Organizar o ensino prevendo a realização de actividades em que é necessário estabelecer 

regras e critérios de actuação. 

• Organizar o ensino prevendo a realização de jogos diversificados de modo a promover o 

desenvolvimento harmonioso do corpo em relação ao espaço e ao tempo. 

• Promover intencionalmente, na sala de aula e fora dela, actividades dirigidas à apropriação de 

hábitos de vida saudáveis e à responsabilização face à sua própria segurança e à dos outros. 

• Organizar actividades diversificadas que promovam o desenvolvimento psicomotor implicado no 

desempenho de diferentes tarefas. 

• Organizar actividades cooperativas de aprendizagem e projectos conducentes à tomada de 

consciência de si, dos outros e do meio. 

• Organizar o ensino com base em materiais e recursos diversificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: Guião da Entrevista Individual com os alunos 
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Guião da entrevista individual aos alunos 

 

 

1. Quando te foi proposta a construção de um e-portefólio o que pensaste? 

2. Que dificuldades sentiste ao longo do período de utilização? 

3. Que importância atribuis à utilização destes recursos?  

4. Achas que a utilização destes recursos pode influenciar a tua aprendizagem?  

4.1. Em que medida? 

5. Que vantagens encontras nesta metodologia de ensino e aprendizagem? 

6. Que alterações sugeres? 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: Questionário - Atitudes e competências dos alunos no uso das TIC 
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Questionário I 

 
 
As questões que se seguem são de resposta confidencial. Destinam-se a um estudo sobre as tuas 
competências e atitudes face ao uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Não existem 
respostas certas ou erradas. Deves seleccionar a afirmação que melhor traduz o teu sentimento 
relativamente ao uso das TIC. Agradecemos, desde já, a tua colaboração. 
 
 
 
I – Utilização do Computador e da Internet  
 
A – Equipamento informático pessoal 
 

 
 1. Não tenho computador 
 
 2. Computador  
 
 3. Impressora 
 

 
     4. Equipamento de ligação à Internet 

 
5. Scanner 
  
6. Outro: ____________________________ 

 
 
B – Local onde utilizas o computador 
 

 
C – Frequência na utilização do computador. 
 

 
      1. Não uso computador 

 
      2. Uma vez por mês 
 
      3. Duas ou tês vezes por mês 
 

 
 4. Uma vez por semana 
 
 5. Várias vezes por semana 
 
 6. Diariamente   

 
 
D – Frequência no acesso à internet  
 

 
      1. Não uso a internet 

 
      2. Uma vez por mês 
 
      3. Duas ou tês vezes por mês 
 

 
 4. Uma vez por semana 
 
 5. Várias vezes por semana 
 
6. Diariamente   

 
 

 
E – Frequência de cursos de informática 
 
 
      1. Não frequentei nenhum curso de informática                                                                  
 
      2. Frequentei um curso de informática, na escola, no âmbito do projecto RiaEdu. 
 
      3. Frequentei um curso de informática fora de escola com a duração de ______ horas.  

 

 
      1. Em casa 

 
      2. Na escola  
 
 

 
 3. Noutro local ______________ 
 
____________________________ 



b-learning na Aprendizagem da Língua Portuguesa – Extensão da Sala de Aula ao Ciberespaço 

 

162 

 
II – Competências no uso das Tecnologias da Informação e Comunicação  
 
Os itens a seguir apresentados referem-se a competências no uso das Tecnologias da Informação e Comunicação. Para 
cada um deles, assinala a opção que está de acordo com os conhecimentos que possuis. 
 

Criar documentos no computador. 
  Sim      Não  
 
 

Gravar os documentos que crio no computador. 
  Sim      Não  
 
 

Criar pastas para guardar, de forma organizada, os documentos que faço. 
  Sim      Não  
 
 

Usar o processador de texto para elaborar documentos simples. 
  Sim      Não  
 
 

 
Editar, verificar a ortografia e alterar o formato de documentos.  
 

  Sim      Não  
 
 

 
Imprimir documentos 
 

  Sim      Não  
 
 

Faço apresentações simples com programas específicos para tal como o PowerPoint. 
  Sim      Não  
 
 

 
Entrar num motor de busca e aceder à World Wide Web para pesquisar sobre um tema dado.  

  Sim      Não  
 
 

Imprimir páginas a partir da World Wide Web.  
  Sim      Não  
 
 

Usar estratégias de pesquisa para encontrar mais facilmente o que procuro. 
  Sim      Não  
 
 

Entrar na caixa de correio electrónico e ler as mensagens. 
  Sim      Não  
 
 

Escrever e enviar mensagens de correio electrónico com anexos. 
  Sim      Não  
 
 

Tenho conhecimento de que há algumas restrições à utilização da informação da internet 
relacionadas com direitos de autor. 

  Sim      Não  
 
 

Compreendo as regras relativas ao uso eticamente correcto do correio electrónico e da internet.  
  Sim      Não  
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III – Frequência do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação 
 
Assinala opção correcta, de acordo com a frequência com que realizas as tarefas apresentadas.  
 

 Nunca Às vezes Muitas 
vezes 

 
Processamento de texto (Word por ex.) 
 

   

 
Folha de cálculo (Excel, por ex.)  
 

   

 
Apresentações electrónicas (PowerPoint, por ex.)  
 

   

 
Tratamento de imagem (Photoshop, por ex.)  
 

   

 
Fazer desenhos 
 

   

 
Explorar CD-ROMs 
 

   

 
Fazer trabalhos  
 

   

 
Entregar trabalhos em formato electrónico  
 

   

 
Realizar e submeter os recursos de aprendizagem do projecto RiaEdu 
 

   

 
Pesquisar na internet   
 

   

 
Jogar  
 

   

 
Conversar com os colegas 
 

   

 
Conversar com os professores  
 

   

 
Esclarecer dúvidas com os colegas e/ou professores 
 

   

 
Ler e escrever mensagens de correio electrónico 
 

   

 
Aceder e publicar conteúdos em Blogues? 
 

   

 
Aceder e publicar conteúdos em Wikis? 
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Questionário II 
 

 
As questões que se seguem são de resposta confidencial. Destinam-se a um estudo académico sobre as tuas atitudes face 
ao uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Não existem respostas certas ou erradas. Deves seleccionar 
a afirmação que melhor traduz o teu sentimento relativamente ao uso das TIC. Agradecemos, desde já, a tua colaboração. 
 

 
 

    http://www.aprendercom.org/av/index.php?sid=2&newtest=Y (adaptado)  

  
Discordo 

 
Discordo 

pouco 

 
Concordo 

pouco 

 
Concordo 

 

1. Acho que é muito fácil trabalhar com o computador 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2. Gosto de trabalhar com o computador 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

3. Sinto-me inseguro relativamente às minhas capacidades para 
usar o computador. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

4. Acho que os computadores são úteis para a aprendizagem. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5. Tive dificuldades com a maior parte dos programas que tentei 
utilizar. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

6. Fico um pouco assustado quando tenho de usar o 
computador.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

7. O uso do computador torna a aprendizagem mais 
interessante.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

8. Sinto dificuldades quando tento aprender a utilizar um novo 
programa.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

9. Estou muito satisfeito com as minhas capacidades para usar 
o computador 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

10. Acho que é muito fácil conseguir que o computador faça 
aquilo que eu pretendo.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

11. Foi fácil usar a maioria dos programas que já experimentei.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
12. Às vezes acho muito confuso trabalhar com o computador 
 

    

 
13. Acho que desperdiço muito tempo com o computador. 
 

    

14. Preferia não ter de trabalhar com o computador. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

15. Não sou muito competente no uso do computador.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
16. O computador ajuda-me a poupar muito tempo. 
 

    

17. Em geral, acho fácil aprender a utilizar um programa novo.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
18. Quando uso o computador tenho receio de carregar na tecla 
errada e perder o trabalho.  

 
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV: Diário de Bordo 
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Diário de Bordo 

 

15 de Janeiro – O primeiro contacto dos alunos com a aplicação não foi fácil.  

Os alunos acham difícil o preenchimento dos espaços. Estão um pouco hesitantes em relação ao 

preenchimento dos espaços da identificação com os dados pessoais por recearam a sua exposição.   

 

17 de Janeiro – Os alunos continuam um pouco apreensivos em relação ao preenchimento da sua 

identificação, onde consta o número de BI e outros dados pessoais.  

Não nos parece relevante esta informação. Poderiam ter sido solicitados outros dados, nomeadamente a 

turma, o ano e o número dos alunos. É com estes dados que eles se identificam no dia-a-dia na escola.  

 

18 de Janeiro – A publicação dos trabalhos não foi fácil. Houve a necessidade de criar um novo Tutorial 

dedicado exclusivamente a esta tarefa.  

 

9 de Fevereiro – Alguns dos alunos da turma foram falar com as inspectoras. Disseram que gostavam muito 

das aulas de Língua Portuguesa, que estavam a construir um portefólio digital , que estavam a utilizar 

apresentações PowerPoint e que estavam muito motivados para a disciplina. 

 

11 de Fevereiro - Hoje fui falar com as inspectoras. Referiram que estava tudo a correr bem com a disciplina 

de Língua Portuguesa e que os alunos se mostravam motivados.  

 

19 de Fevereiro – O Joel informou, muito satisfeito, que já tinha internet em casa. 

 

Dia 20 de Fevereiro – Verificaram-se problemas com as “máquinas” em Santarém, por causa do mau tempo. 

Estivemos sem acesso ao portefólio. 

Dia 22 de Fevereiro – Verificaram-se alguns problemas de acesso à plataforma Moodle. Conseguimos 

aceder por volta das 11 h. e 20 min. A aula começou às 10 h. e 20 min. 
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22 de Fevereiro – A Patrícia referiu, na aula ,que sente que agora lê mais e que isso a tem ajudado a 

melhorar a escrita e até a falar.   

 

22 de Fevereiro - A Márcia e a Eunice referiram que já têm Internet  em casa.   

 

Dia 23 de Fevereiro – Reparo com grande satisfação que o portefólio está um pouco diferente. Ao aceder ao 

da Ana, vejo algumas frases em inglês e parece que os nomes dos alunos aparecem agora por ordem 

alfabética, o que facilita a pesquisa.   

 

29 de Fevereiro – As notas introduzidas na área do portefólio destinada aos comentários não aparecem, 

apesar de ter a certeza que as introduzi e gravei. Não sei o que acontece, porque só acontece às vezes. 

Reportei este problema aos técnicos da ESES.  

 

1 de Março – Hoje a Solange referiu que esta metodologia a ajudou e muito! 

 

11 de Março – As mensagens dos fóruns desaparecem! Tinha respondido à mensagem do Joel referente ao 

aniversário, mas não aparece. É estranho! 

 

12 de Março - Algumas mensagens chegam ao mail do Google com algum atraso. Não posso confiar nessa 

fonte. Tenho de verificar as mensagens regularmente. 

 

15 de Março – Voltei a enviar um  mail aos técnicos da ESES a reportar aquela situação dos comentários. 

Descobri que os comentários aparecem todos no mesmo trabalho: o primeiro trabalho do aluno. 

16 de Março - A necessidade de pesquisar na lista o nome dos alunos para aceder ao seu portefólio, ainda 

que estes apareçam por ordem alfabética, é muito demorada e irritante. 
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4 de Abril – Comunicaram-me de Santarém (email) que foi instalada uma nova versão do REPE, com os 

problemas corrigidos. Espero que os comentários já surjam no local adequado.  

 

6 de Abril – Dado que se revelou extremamente difícil gerir todos os trabalhos a partir da criação de novas 

páginas, vou tentar comentar e não corrigir como antes, para ver se resulta. Crio uma página no Word, 

comento e copio e colo... Talvez resulte! 

 

13 de Abril – A Patrícia enviou mensagem para o mail do Gmail... às vezes usam este meio de 

comunicação... não esquecer de ver as ocorrências. 

 

22 de Abril: Não é possível corrigir possíveis erros nos comentários incluídos no portefólio. Parece-me um 

aspecto que deve ser melhorado.   

 

22 de Abril - A Coordenadora de Departamento de Língua Portuguesa fez uma substituição com a turma, na 

sala de Informática, e os alunos pediram-lhe que os deixasse trabalhar no e-portefólio. A professora ficou 

surpreendida pelo interesse dos alunos em trabalhar para a disciplina de Língua Portuguesa e ficou 

interessada em conhecer melhor esta ferramenta. 

 

29 de Abril: A Maria referiu que há um erro no teste sobre o texto poético. Tenho de corrigir  

 

30 de Abril: A Márcia disse que achou o teste sobre o texto poético difícil e disse que não havia ficha 

informativa sobre o texto poético na página. Vou disponibilizá-la, apesar de ter distribuído em suporte de 

papel. Eles estão habituados a contar com o material na página.   

 

1 de Maio : É feriado, mas os passeios pela página da disciplina estão fracos. Amanhã têm Teste Intermédio 
de Matemática! 

 

1 de Maio: A ficha sobre a perifrástica da Patrícia continua com incorrecções. Como não corrigi no próprio 
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documento, porque ela disponibilizou a sua versão em PDF, demonstra dificuldade em transpor as 

informações dadas nos comentários do portefólio para o trabalho e corrigir. Por isso, a correcção dos 

trabalhos feita só na área do portefólio parece-me insuficiente.  

 

2 de Maio: Requisitei os portáteis e troquei de sala com a professora de História para poder ficar na sala 14. 

A auxiliar do bloco A, pouco tempo antes do fim do primeiro meio bloco, foi informar-me de que o professor 

de Formação Básica de Xadrez precisava dos portáteis para a aula. Além disso, também correu mal o 

acesso à plataforma. Os testes apareciam todos desestruturados: uns tinham quatro questões, outros doze, 

outros treze. Não sei que se passou. Foram 45 minutos pouco produtivos com os portáteis. Será melhor 

trabalhar com os computadores da sala 5. 

  

5 de Maio: Nos comentários aos trabalhos, feitos pelo professor, quando se dá a ordem de envio, surge 

agora uma chamada de atenção para o facto de não ser possível alterar o comentário depois de inseri-lo. 

É uma etapa importante, pois antes disso, o envio era imediato e, por vezes, havia erros  

 

3 de Junho: Reflexão final sobre o e-portefólio na área destinada aos comentários pessoais.  

 

14 de Setembro de 2008 – A Patrícia enviou para a caixa de correio do Gmail a seguinte mensagem: 

Olá Professora tudo bem? 

Venho falar-lhe sobre o assunto do portefólio digital que elaborámos no passado ano consigo. No final do 

ano eu não cheguei a ficar com o meu portefólio digital. Posto isto, eu gostava imenso que quando tivesse 

oportunidade me enviasse o site do portefólio (visto que o perdi) para que neste novo ano eu o possa 

utilizar. 

Aguardo resposta! 

Patrícia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V: Manual de Apoio 
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Tutorial Portefólio do aluno (REPE) 

 

Para publicares os teus trabalhos no e-portefólio deves entrar em Portefólio_aluno e seguir os 
passos indicados:                        

1 

 

 

2 

 

 

3 
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4 

 

 

5 

 

 

6 
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7 

 

 

 

8 

 

 

Atenção ao passo 8: o nome do trabalho não pode conter acentos, espaços... Escolhe um nome 

com uma só palavra e sem acentuação. Aguarda que apareça a mensagem “Enviado c/ sucesso”. 

Escolhe a versão do trabalho, clica em “enviar” e grava.  
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9 

 

 

10 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI: Questionário final - Implementação do e-portefólio 
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Questionário 
  

I Utilização da plataforma Moodle no apoio à disciplina de Língua Portuguesa  
 
 
 
Para cada uma das afirmações apresentadas, selecciona a opção que melhor traduz o teu sentimento relativamente 
 à utilização da plataforma Moodle no apoio à disciplina de Língua Portuguesa  
 
 

 
 
 
17. De todas as actividades que o "Moodle" permitiu, quais as que achaste mais interessantes? Numera-as de 1 a 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
Discordo 

totalmente 

 
Discordo  

 
Concordo 

 

 
Concordo 
totalmente 

1. Permitiu-me a aprendizagem de novos conhecimentos. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2. Não teve influência na minha relação com a tecnologia. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

3. Teve influência no ambiente que se desenvolveu na sala de aula 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4. Permitiu que os meus resultados escolares melhorassem. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5. Fez com que deixasse de ter preconceitos e receios em relação à 
tecnologia. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

7. Facilitou a comunicação entre os alunos e a professora. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8. Permite que a professora ensinasse de um modo diferente. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9. Alterou as metodologias de avaliação. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10. Seria importante que todos os professores utilizassem este recurso 
como suporte ao ensino tradicional. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

11. Não influenciou o que se passou na sala de aula. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

12. Fez com que a "sala de aula" estivesse sempre acessível. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

13. Não me permitiu aprender mais ao utilizá-la em comparação com o 
que aprenderia na sala de aula. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

14. Fez-me sentir perdido ao tentar conciliar as tarefas on-line e as da 
sala de aula. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

15. Permitiu que a professora estivesse mais próximo dos alunos 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

e-portefólio    

Quizz    

Glossário   

Fórum   

Partilha de conteúdos e trabalhos  
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II Construção do portefólio digital 
 

Para cada uma das afirmações apresentadas, selecciona a opção que melhor traduz o teu sentimento relativamente à 
construção do e-portefólio.  
 
1. Antes de construíres o teu e-portefólio, já tinhas realizado portefólios em papel? (refiro-me aquele dossier que 
fizemos no primeiro período, se fizeste, coloca sim...)  
 
                  
 
1.1 Se respondeste Sim na resposta anterior, diz em qual dos formatos preferiste trabalhar, justificando a tua resposta. 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

2. Assinala com um X no quadro adequado, de acordo com a tua opinião. 

 

 Sim  
 Não  

2.1. A construção do e-portefólio permitiu-me desenvolver competências ao 
nível das TIC (envio de e-mail, ficheiros e mensagens nos fóruns...). 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo  

 
Concordo 

 

 
Concordo 
totalmente 

2.2. As actividades propostas para a construção do e-portefólio foram 
interessantes. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

2.3. A construção do e-portefólio motivou-me para a aprendizagem. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

2.4. A colocação dos trabalhos na pasta Os Meus Trabalhos permitiu manter 
os trabalhos organizados ao longo do ano. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

2.5. O facto de os trabalhos estarem disponíveis online foi vantajoso, porque 
podia continuar a trabalhar fora da sala de aula, em casa, na escola ou 
em qualquer outro lugar com acesso a internet. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

2.6. Achei interessante que os colegas tivessem acesso aos trabalhos dos 
restantes alunos da turma. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

2.7. Ao perceber que os meus colegas tinham acesso aos meus trabalhos, 
esforcei-me mais para apresentar trabalhos com qualidade. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

2.8. Ao consultar os trabalhos dos meus colegas aprendi algumas coisas que 
me ajudaram na realização das minhas tarefas. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

2.9. Os comentários que a professora fez aos meus trabalhos contribuíram 
para aumentar a minha motivação. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

2.10. Os comentários que a professora fez contribuíram para melhorar os 
meus trabalhos. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

2.11. A construção do e-portefólio ajudou-me a melhorar a minha expressão 
escrita 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

2.12. A elaboração das fichas de leitura para incluir no portefólio modificaram 
a minha atitude face à leitura e motivaram-me a ler mais. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

2.13. A construção do e-portefólio fez-me reflectir sobre o trabalho a 
desenvolver e sobre as estratégias a adoptar para ultrapassar as 
dificuldades. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

2.14. No próximo ano lectivo, gostaria de continuar a trabalhar com 
portefólios digitais. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII: Pedido de autorização para a divulgação dos e-portefólios dos alunos 
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Autorização da divulgação dos e-portefólios de Língua Portuguesa 

 

Exmos. Encarregados de Educação dos alunos turma A do 9.º ano,  

 

Ao longo deste ano lectivo, os vossos educandos desenvolveram portefólios electrónicos na 

disciplina de Língua Portuguesa. Por considerar que se trata de uma experiência interessante e 

que merece ser divulgada quer na escola, quer em estudos de carácter científico relacionados 

com este tema, venho por este meio solicitar aos Encarregados de Educação dos alunos desta 

turma a devida autorização para a divulgação dos e-portefólios efectuados pelos alunos, 

nomeadamente imagens que relacionem os nomes dos alunos com os trabalhos incluídos nos 

respectivos e-portefólios.  

Agradecendo a atenção dispensada, aceitem os melhores cumprimentos, 

A professora de Língua Portuguesa 

________________________________ 

Maria Eva Alves Pereira Pires (18 de Junho de 2008) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Eu, ________________________________________________ Encarregado de Educação do 

aluno _________________________________________________ autorizo/não autorizo (riscar o 

que não interessa) a divulgação do e-portefólio do meu educando no contexto de estudos de 

carácter científico relacionados com este tema e autorizo/não autorizo (riscar o que não interessa) 

a divulgação de imagens do e-portefólio que relacionem os nomes dos alunos com os respectivos 

trabalhos. 

 

O Encarregado de Educação (____/____/2008) 

__________________________________________  


