
Universidade de Aveiro Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa 
2006 

i! 

Elisabete Tomaz A integração das TIC no 1.' Ciclo: O impacte do 
Ferreira Programa InternetQEBI 



Universidade de Aveiro Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa 

Elisabete Tomaz A integração das TIC no 1.' Ciclo: O impacte do 
Ferreira Programa InternetQEBI 

Um Estudo de Caso de Caso num Agrupamento de 
Porto de Mós 

Dissertação apresentada a Universidade de Aveiro para cumprimento dos 
requisitos necessários a obtenqão do grau de Mestre em Multimédia em 
Educaçáo, realizada sob a orientação científica do Dr. António Moreira, 
Professor Auxiliar do Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa da 
Universidade de Aveiro. 



o júri 

presidente Prof. Dr. Fernando Manuel dos Santos Ramos 
professor catedrático da Universidade derAveiro 

Prof. Dr. Paulo Maria Bastos da Silva Dias 
professor catedrático do Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho 

Prof. Dr. António Augusto de Freitas Gonçalves Moreira 
professor auxiliar da Universidade de Aveiro 



agradecimentos A concretização deste trabalho só foi possivel devido ao contributo de algumas 
pessoas. 

Desta forma, gostaria de expressar a minha gratidão a todos aqueles que 
deram o seu apoio, uns mais presentes que outros, porém, todos valiosos para 
a execução de um trabalho desta natureza. 

Ao Professor Doutor António Moreira pelas sugestóes e pelo interesse 
continuo demonstrado, determinante para o avanço progressivo deste trabalho 

Ao Professor Doutor Rogério Costa, a Ex-Vereadora da Educação da Câmara 
Municipal de Porto de Mós, ao Ex-Director Pedagógico do Agrupamento de 
Escolas de Porto de Mós, aos monitores, professores, alunos e encarregdos 
de educação que aceitaram participar neste estudo, pela sua disponibilidade 
em responder as entrevistas e aos questionários. 

Ao agrupamento de escolas de Porto de Mós que gentilmente cedeu algumas 
planificações e alguns contactos. 

A minha mãe, ao meu pai e a minha irmã pela compreensão e apoio 
permanente. 

Aos meus amigos e colegas pela amizade e incentivo constantes 



  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

palavras-chave 
 

Internet@EB1, TIC na escola, ensino tradicional vs ensino moderno, barreiras
à integração das TIC 
 

resumo 
 
 

Com este trabalho pretendemos estudar o impacte do programa 
“Acompanhamento da Utilização Educativa da Internet nas Escolas Públicas 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico”, no distrito de Leiria. O programa foi iniciado no 
ano lectivo de 2002/2003, por iniciativa do Prof. Doutor Mariano Gago, então 
Ministro da Ciência e Tecnologia e veio mais tarde a ser designado 
Internet@EB1.  

O contexto inovador que o programa incluía, as múltiplas vicissitudes pelas 
quais passou e o facto de contar já com três anos de trabalho efectivo nas 
escolas, parecem constituir condições interessantes para levar a cabo um 
estudo que nos permita perceber se existem alterações no modo como os 
professores daquele nível de ensino integram as TIC nas suas práticas 
lectivas. 

O programa foi lançado no pressuposto de que haveria um conjunto de 
objectivos qualitativos e quantitativos a atingir, não havendo, no entanto, 
orientações metodológicas para a sua persecução. No início do programa foi 
assumido que as Instituições de Ensino Superior (IES) responsáveis, em cada 
distrito, pela formação de professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
assumiriam a gestão distrital do programa e que, cada uma delas, teria inteira 
autonomia para decidir sobre as suas opções metodológicas. 

Pretendeu-se assim, de acordo com as opções tomadas no distrito de Leiria
efectuar um estudo de caso na tentativa de perceber que alterações se
verificaram na integração das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC) no 1.º Ciclo do Ensino Básico (EB) e detectar as possíveis causas de
sucessos e insucessos na sua implementação. O presente estudo teve por
contexto três escolas pertencentes ao agrupamento Vertical de Porto de Mós, 
Concelho de Porto de Mós, Distrito de Leiria. O agrupamento em causa
encontra-se inserido numa zona semi-urbana e é composto por 32 escolas (31 
EB1, 1 EB2) e 17 jardins-de-infância, sendo a sede de agrupamento uma 
escola básica do 2.º ciclo. 

Tendo em conta o número elevado de escolas pertencentes ao agrupamento,
optámos somente por três Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do
agrupamento referido, sendo os intervenientes a investigadora, os professores
que leccionaram nestas três escolas ao longo dos três anos em estudo, os
alunos do ano lectivo 2004/2005 da EB1 dos Bouceiros e da EB1 do Chão
Pardo, uma vez que se trata de escolas de lugar único, e os alunos do 3.º e 4.º
ano da EB1 da Corredoura. 

 
 



  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
 

Serão também informantes neste estudo os encarregados de educação 
desses alunos, a gestão do agrupamento, a gestão distrital do Programa 
Internet@EB1 e a Câmara Municipal do concelho em questão. 

No enquadramento metodológico está implícito um estudo qualitativo, tipo 
estudo de caso, em que se recorreu também a procedimentos próprios de 
tracer study.  

Este estudo conclui que o impacte do Programa Internet@EB1 foi bastante 
reduzido nas escolas em estudo, sendo que as professoras intervenientes
necessitam ainda de muito apoio para ultrapassarem as suas barreiras à 
integração das TIC nas suas práticas lectivas. Relativamente aos alunos o
impacte foi maior, sendo que estes revelam ter adquirido algumas capacidades
básicas na utilização das TIC. Ao longo da análise das entrevistas e dos 
questionários verificou-se a necessidade de um maior diálogo, quer entre o
agrupamento e os seus professores, quer entre os professores e os
encarregados de educação.  

Apesar das limitações que reconhecemos ao estudo pela sua dimensão, 
pensamos poder contribuir para o repensar, aperfeiçoar e trazer inovação no
apoio prestado às escolas, incluindo outras que não fazem parte do presente
estudo. 
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abstract 
 

With this study we intend to study the impact of the programme
“Acompanhamento da Utilização Educativa da Internet nas Escolas Públicas
do 1. º Ciclo do Ensino Básico”, later designated “Internet@EB1, in the district 
of Leiria. The program was initiated in the school year of 2002/2003, by
Professor Mariano Gago, the former Minister of Science and Technology.  

The innovative context of the program, the multiple difficulties it was faced with
and the fact that it has already had three years of effective implementation in
schools, seem to be interesting and essential conditions for the study of its
outcomes.  

The programme was launched with the goal of reaching a set of qualitative and
quantitative objectives; however no methodological orientations were given. At
the beginning of the programme it was assumed that the Public Institutes of 
Education responsible, in each district, for the primary teacher education
programmes would also be responsible for the local management of the 
program and that they would have entire autonomy to decide on its
implementation methodological options. 

The purpose of the present qualitative case study is to understand what has 
changed, as far as ICT (Information Communications Tecnology) integration in 
schools is concerned, and to detect possible causes of success and failure in 
the implementation of the programme. For the case study, to which we added 
the methodological principles of tracer studies, we chose three primary schools 
from Porto de Mós, Municipal Council of Porto de Mós, district of Leiria. The 
school group headquarters is situated in a semi-urban area and is comprises 
32 schools (31 primary schools, 1 preparatory school and 17 kindergardens). 

Due to the high number of schools belonging to this school group we chose to 
study only three of them. Informers of this study were the teachers of these
three schools during the past three years, the pupils of the school year
2004/2005, their parents, the headmaster of the school group, the responsible 
for the management of the program Internet@EB1 in the district of Leiria, the
Porto de Mós municipal adviser for education and the researcher. 

The results of this study allow us to conclude that the impact of the program
Internet@EB1 was reduced in these primary schools. The teachers still need a
lot of support to overcome several barriers to the integration of ICT in their
pedagogical practices. As far as the pupils are concerned the impact of the
programme was quiet greater, as we can perceive from the analysis of the 
questionnaires applied to them. From the analysis of the questionnaires and aa

 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 the interviews we can also infer that more dialogue is needed between the
headmaster of the school group, the teachers and the parents.  

Despite the limitations of the study that have to do with its dimension, we 
believe it to be a positive contribution towards rethinking the underlying
philosophy of programmes such as Internet@EB1 and towards proposing
innovative ideas for the support given to schools, including the ones not
involved in the present study. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 
 

 

1. Contexto do Estudo 
A importância atribuída ao acesso e à utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC) é, hoje, consensual. As TIC são uma realidade do nosso quotidiano e da nova sociedade 
que está em desenvolvimento, a Sociedade da Informação e do Conhecimento1.  

Quer queiramos quer não, deparamo-nos com as TIC nas mais variadas esferas da actividade 
social. Desde a nossa própria casa, na qual podemos encontrar muitas aplicações, que podem ser 
programadas através de microprocessadores, aos telemóveis, calculadoras, etc., até às 
instituições públicas. Termos como informática, Internet, multimédia e correio electrónico 
invadiram o nosso vocabulário alterando as relações que mantemos com o mundo que nos rodeia 
e influenciando a maneira de viver e de pensar da sociedade. As TIC vieram facilitar várias tarefas 
do nosso dia-a-dia, suportando actividades que vão desde o simples arquivo de dados até à 
possibilidade de fazer compras e consultar a nossa conta bancária sem sair de casa e às 
possibilidades de trabalho à distância. A Sociedade da Informação e do Conhecimento exige 
cidadãos que se saibam adequar a esta realidade e que estejam conscientes de todas as 
potencialidades destes novos meios, que vieram alterar radicalmente os modelos de organização 
e funcionamento das sociedades, assim como os seus perigos e limitações. O acesso à 
informação e ao conhecimento e, portanto, à aprendizagem, passa hoje em dia frequentemente 
pela utilização das TIC. Vale lembrar Ponte (1992:5), que já em 1992 previa que “(…) quem não 
for capaz de utilizar e compreender minimamente os processos informáticos correrá o risco de 
estar tão desinserido na sociedade do futuro como um analfabeto o está na sociedade de hoje.” 
Entendemos que a escola como instituição integrante da sociedade tem a responsabilidade de se 
adaptar às novas condições duma sociedade em constante mudança, caso contrário correrá o 
risco “de se constituir como travão do próprio progresso social e perder desse modo toda a sua 
razão de existência” (Ponte, 1992:6). Este facto foi reconhecido pelos vários governos quer da 
Europa quer de fora da Europa, como nos EUA e no Brasil, que em resposta a estas mudanças 
incentivaram a introdução das tecnologias no ensino promovendo a formação ao longo da vida.  

Com a Resolução do Conselho de Ministros nº16/96 de 21/3/96, que cria a "Missão para a 
Sociedade da Informação", é feito o reconhecimento institucional da importância das TIC em 
Portugal. Esta Missão foi formada com o objectivo de promover um amplo debate sobre o tema 
Sociedade da Informação, tendo em vista a elaboração do Livro Verde com propostas e medidas a 
curto, médio e longo prazos.  

O aproveitamento pedagógico das TIC é hoje considerado uma prioridade quer a nível europeu, 
em que contamos actualmente com o projecto “European Schoolnet”2, quer a nível nacional com o 
programa “Acompanhamento da Utilização Educativa da Internet nas Escolas Públicas do 1º Ciclo 
do Ensino Básico” (Internet@EB1)3, lançado em Fevereiro de 2002, numa parceria entre o ex-
Ministério da Ciência e da Tecnologia, a Fundação para a Computação Científica Nacional 
(FCCN), as Escolas Superiores de Educação, algumas Universidades e o programa “Nónio – 

                                                      
1 O termo ‘”Sociedade da Informação e do Conhecimento” é uma das diversas designações para a sociedade 
em que vivemos – sociedade pós-moderna, pós-industrial, global, etc. É um termo que, entre outras coisas, 
sugere as tecnologias de informação e comunicação, a facilidade de acesso à informação, a facilidade de 
comunicação, a globalização, a aprendizagem ao longo da vida, etc. 
2 http://www.eun.org/portal/index.htm (consultado na Internet em 21 de Julho de 2005) 
3 http://www.acompanhamento-eb1.rcts.pt/ (consultado na Internet em 21 de Julho de 2005) 
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Século XXI – Programa de Tecnologias da Informação e da Comunicação na Educação”4, do 
Ministério da Educação, lançado em Outubro de 1996, entre outros. 

A preocupação de introduzir a utilização pedagógica do computador no ensino em Portugal não é 
todavia novidade, pois foi na década de oitenta que se começaram a fazer as primeiras 
experiências com o projecto MINERVA (Meios Informáticos no Ensino: Racionalização, 
Valorização, Actualização), que decorreu entre 1985 e 1994.  

Lançado pelo Ministério da Educação e gerido pelo Gabinete de Estudos e Planeamento do 
Ministério da Educação (GEP), em colaboração com o Departamento de Programação e Gestão 
Financeira do Ministério da Educação (DEPGEF), com o objectivo de promover a introdução 
racionalizada dos meios informáticos no ensino, o projecto apostou no uso das tecnologias de 
informação como meios auxiliares de ensino, na formação de professores e na formação de 
formadores, tendo prestado apoio directo ao trabalho dos professores nas escolas e à criação de 
condições logísticas para a instalação e utilização educativa do computador, nomeadamente 
através da criação de Centros de Apoio e Centros Escolares MINERVA. Contribuiu também para o 
estabelecimento duma nova cultura pedagógica, baseada numa relação professor/aluno mais 
próxima e colaborativa e para a afirmação duma cultura de projectos. Para além disso, envolveu-
se, de forma especial desde 1989/90 nos domínios da telemática5 educativa, contribuindo para o 
estabelecimento de novas relações entre instituições de ensino superior e escolas e entre escolas 
de diferentes pontos do país, tendo também estimulado a cooperação internacional com diversos 
países europeus, africanos e da América do Sul, bem como a participação de Portugal na 
European Pool of Educational Software (Ponte, 1994:38-39). 

Nos anos 90, e após uma maior difusão do uso do correio electrónico, fizeram-se as primeiras 
experiências do uso educativo deste tipo de ferramentas que fizeram aparecer vários projectos e 
entusiasmaram várias escolas a participarem. Entre os primeiros projectos educativos com 
telemática podemos referir o projecto de âmbito regional “Lethes-Peneda-Gerês” e o projecto 
“Tejo90 – Telemática Educação e Jovens”, que acabou por ter expressão nacional proporcionada 
pelo investimento tecnológico realizado num sistema telemático com interface português – o BBS 
MINERVA. Este sistema veio disponibilizar aos seus utilizadores diversas ferramentas ao nível das 
telecomunicações como o correio electrónico, Grupos de Interesse, arquivo de ficheiros, boletins 
informativos e acesso a bases de dados, entre as quais a base de dados de Notícias da agência 
LUSA e a Biblioteca Nacional.   

Entre 1990 e 1991 surgiram outros projectos educativos, nos quais a comunicação assíncrona e 
síncrona contribuiu para uma mais valia educativa. Entre eles importa referir projectos como a 
“Matemática Via Telemática”, o “Roteiro Cultural”, alguns jornais interescolares, como “A Teia”, 
“Escrita partilhada”, entre outros. Todos estes projectos vieram contribuir para uma evolução 
quantitativa e qualitativa da utilização educativa das TIC. 

Com a extinção do projecto MINERVA em 1994, mantém-se o sistema BBS MINERVA em 
funcionamento e a equipa de apoio, que acabou por se constituir em associações como a 
EDUCOM (Educação, Comunicação e Computadores), ou a Associação Portuguesa de 
Telemática Educativa6 que, em conjunto com outras associações de professores, procuraram 
continuar a dinamizar e a incentivar os professores para a telemática educativa.  

O Programa “Internet nas Escolas”, foi lançado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) em 
1996, tendo como um dos vectores principais “A Escola Informada”, e incluía a ligação à Internet 
das bibliotecas de todas as escolas públicas, privadas e profissionais, do 5.º ao 12.º ano de 
escolaridade, através da Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS), uma plataforma de 
comunicação ligada a uma rede privada. No ano seguinte surge “O Livro Verde para a Sociedade 

                                                      
4 http://www.dapp.min-edu.pt/nonio/defaulta.asp (consultado na Internet em 21 de Julho de 2005) 
5 Telemática – neologismo resultante da combinação dos termos telecomunicações e informática. 
6 http://www.educom.pt/ (consultado na Internet em 21 de Julho de 2005) 
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da Informação”, que previa o alargamento das ligações à Internet às Escolas de 1.º Ciclo de 
Ensino Básico. 

Com base em protocolos estabelecidos com o Ministério da Ciência e da Tecnologia (MCT), a 
Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN) instalou equipamento multimédia nas 
escolas e estabeleceu a ligação digital RDIS à Internet via RCTS. Foi igualmente disponibilizado 
um serviço de atendimento telefónico para eventuais problemas técnicos, designado de Helpdesk, 
um “CD de Reposição”, cuja finalidade é repor o software do computador permitindo preservar 
todos os dados contidos no disco e um conjunto de serviços Internet de uso comum: Correio 
Electrónico, alojamento de páginas WEB, Chat, etc., tendo no início do ano 2000 sido criado um 
novo serviço, designado de SIGMA (Sistema de Gestão de Perfis de Utilizador), cujo objectivo 
consistia em proporcionar ao responsável designado em cada instituição, a gestão da informação 
associada à mesma, para além de permitir a este criar caixas de correio, alterar passwords, etc. 

No sentido de apoiar o Programa “Internet na Escola” foi criada, no MCT, uma Unidade de Apoio à 
Rede Telemática Educativa, denominada “uARTE”, com responsabilidades para as componentes 
educativa e de conteúdos, garantindo desta forma que esta iniciativa não se esgotasse numa 
simples ligação das escolas, mas que em vez disso se constituísse como um espaço de 
comunicação de elevado potencial educativo. A uARTE acabou por ser extinta no final de 2003. 

Outro programa que teve uma elevada repercussão a nível nacional e que importa referir é o 
programa “Nónio – Século XXI”. O programa desenvolveu, desde 1997 a 2005, a partir de uma 
rede de 19 Centros de Competência espalhados pelo país, actividades de apoio à integração das 
TIC nas escolas portuguesas. Estas actividades passaram pelo desenvolvimento qualitativo de 
actividades/projectos das escolas, ajudando-as a reflectir e a debater metodologias e formas de 
utilização das TIC com os alunos, pela formação de professores e pela produção de software e 
conteúdos para a WEB.    

De forma a dar continuidade ao Programa Nónio – Século XXI e à rede de centros de competência 
espalhados pelo país, é criado na estrutura orgânica do GIASE (Gabinete de Informação e 
Avaliação do Sistema Educativo), com o despacho nº 7072/2005 (Anexo 1), publicado no DR nº 
67, II S, de 6 de Abril de 2005, a Unidade para o Desenvolvimento das TIC na Educação, com o 
acrónimo EduTIC7. Cabe a esta unidade, de acordo com o referido despacho, coordenar a rede de 
centros de competência e promover o seu alargamento para apoio e cobertura nacional dos 
agrupamentos de escolas, dinamizar a rede de escolas ENIS (European Network of Innovative 
Schools), promover estudos TIC na educação, promover a utilização de ambientes virtuais de 
aprendizagem e a criação de conteúdos multimédia, implementar um Portal da Educação, 
colaborar com a European Schoolnet e promover o intercâmbio europeu e internacional no âmbito 
das TIC. Esta unidade foi entretanto extinta, passando a designar-se por Grupo de Missão CRIE – 
Computadores, Redes e Internet nas Escolas. 

Na sequência do programa “Internet na Escola”, e após instalação dos equipamentos multimédia 
nas EB1, constatou-se que os professores deste ciclo tinham dificuldade, mais ou menos 
generalizada, em integrar estes instrumentos na sua prática lectiva. Na perspectiva de resolver 
esta dificuldade, foi lançado, em Fevereiro de 2002, o programa “Acompanhamento da Utilização 
Educativa da Internet nas Escolas Públicas do 1.º Ciclo do Ensino Básico” que viria posteriormente 
a ser designado por Internet@EB1.  

É sobre este programa, que conta presentemente com três anos de existência, que este estudo se 
pretendeu centrar, no sentido de perceber o impacte que este teve junto das EB1, dos professores 
e dos alunos.  

                                                      
7 http://www.edutic.giase.min-edu.pt/ (consultado na Internet em 21 de Julho de 2005) 
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2. Caracterização Geral do Estudo 
Nesta secção explicitamos as finalidades e as questões investigativas (2.1), apresentamos a 
metodologia utilizada (2.2), as limitações do estudo (2.3) e uma descrição sumária da investigação 
(3). 

2.1 Finalidades e Questões Investigativas 
Este trabalho tem como objectivo, além de estudar o impacte do Programa Internet@EB1 no 
agrupamento de Porto de Mós, distrito de Leiria, fazer um enquadramento teórico em que 
analisaremos possíveis metodologias de integração das TIC nas diferentes áreas curriculares, a 
importância das TIC no contexto educativo, tendo em conta o desenvolvimento de uma Sociedade 
do Conhecimento, e eventuais obstáculos à sua integração. 

No relatório de avaliação de Figueiredo et al (2004:4), efectuado no final do primeiro ano do 
projecto, pode ler-se: “A conclusão fundamental deste relatório, que se antecipa desde já, é que o 
Programa “Acompanhamento da Utilização Educativa da Internet nas Escolas Públicas do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico” – que, para simplificar, será aqui designado abreviadamente por 
Programa Internet@EB1 – não só cumpriu os objectivos que presidiram ao seu lançamento, como 
os excedeu em significativa medida, revelando invulgar capacidade de execução, face a 
contingências e contratempos que seriam inevitáveis num programa com esta complexidade.” 

Os dados do ano lectivo 2002/03, relativos ao distrito de Leiria, mostram que, às 547 EB1 então 
existentes, foram efectuadas 2.247 visitas (média de 4 por escola), num total de 11.235 horas de 
formação, o que equivale a cerca de 20 horas de formação efectuada por escola. Estes dados são 
compatíveis com o protocolo (Anexo 2) estabelecido entre o Ministério da Ciência e da Tecnologia 
e a Escola Superior de Educação de Leiria (ESEL), que previa pelo menos 3 dias de presença 
efectiva em cada escola.  

Face a estes dados, parece legítimo afirmar que, no primeiro ano, houve um grau de sucesso 
elevado face ao objectivo traçado para o número de visitas a efectuar. 

Ainda nos dados finais relativos ao ano lectivo de 2002/03 pode verificar-se que existam, no início 
do programa, 28 EB1 com página publicada, número que, no seu final, atingiu as 483. Finalmente 
pode ainda verificar-se que foram atribuídos 3.537 Diplomas de Competências Básicas em TIC.  

Os relatórios produzidos periodicamente pelas várias Instituições de Ensino Superior (IES) são, 
assim, baseados em números de visitas, horas de formação, número de Diplomas de 
Competências Básicas atribuídos e número de páginas publicadas, não reflectindo a evolução 
qualitativa dos trabalhos que as EB1 têm vindo a efectuar no âmbito da utilização das TIC.  

A finalidade do nosso estudo foi fazer uma análise cuidada de um caso, descrevendo os objectivos 
iniciais e os resultados qualitativos atingidos, de forma a poder entender e justificar os resultados 
obtidos.  

Pretendeu-se também obter possíveis contributos para futuros programas que estabeleçam, de 
entre os seus objectivos, a integração das TIC na prática dos professores do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Consideramos importante perceber os contextos de formação criados e seus reflexos nas práticas 
continuadas dos docentes. Para além disso, procuramos responder às seguintes questões 
investigativas: 

 

 De que forma tem o Programa Internet@EB1 contribuído para a mudança das práticas do 
professor, na integração das TIC nas suas actividades lectivas?   

 

 Onde, como e quando utilizam a Internet e as outras TIC? 
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 Que dificuldades e constrangimentos continuam a persistir no contexto da utilização educativa 
das TIC? 

 

Através destas questões procuramos analisar o impacte do Programa Internet@EB1 no distrito de 
Leiria. Entender de que forma este contribuiu para a integração das TIC nas salas de aula e 
consequentemente para alguma mudança nas práticas lectivas dos professores. Perceber que 
utilização os professores fazem das TIC, se estes passaram ou não a recorrer com uma maior 
frequência às TIC, e onde o fazem. Foi desta forma também nosso objectivo inferir se a utilização 
das TIC implica a participação activa dos alunos ou se são apenas utilizadas pelos professores.  

Consideramos igualmente importante averiguar a utilização e a opinião dos alunos e dos 
encarregados de educação em relação às TIC. 

2.2 Metodologia  
A metodologia seguida neste estudo baseia-se num misto de tracer study e estudo de caso, tendo 
em conta que se trata de um estudo de acontecimentos passados, centrado num número 
determinado de escolas, de um agrupamento, não podendo ser generalizado a todas as escolas.  

Procedeu-se a uma análise dos documentos a que tivemos acesso, assim como das páginas WEB 
das escolas. A sua análise foi orientada pelos objectivos do estudo.  

Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas. A análise de conteúdo processou-se, tendo por 
base estas transcrições.  

Os questionários realizados aos encarregados de educação e aos alunos foram alvo de uma 
análise quantitativa e qualitativa. 

2.3 Limitações do Estudo 
Temos consciência que não nos será possível obter os resultados intermédios dos recursos 
digitais (sites da gestão central, distrital e escolas), contudo tentaremos analisar os dados que no 
final de três anos de trabalho possuem. 

Para além desta dificuldade já prevista antes do início da investigação, outras foram aparecendo 
que provocaram algumas limitações à realização deste estudo, nomeadamente limitações ao nível 
da amostra referente aos encarregados de educação e aos alunos, dado que o número de 
intervenientes no estudo poderia ser superior ao apresentado se todos os intervenientes a quem 
foi enviado o questionário o devolvesse devidamente preenchido, o que não aconteceu. Dos 84 
questionários enviados, obtiveram-se 67, logo os resultados serão mais limitados. 

Quanto às entrevistas não nos foi possível entrevistar a professor que acompanhou os alunos da 
EB1 dos Bouceiros ao longo do 3.º ano do Programa Internet@EB1. 

 

3. Descrição sumária da investigação 
Este trabalho está dividido em seis capítulos versando os temas explicitados a seguir. 

No primeiro capítulo, a “Introdução”, contextualiza-se e apresenta-se o problema em estudo. 
Apresentam-se as questões investigativas, as finalidades que se propõe atingir, refere-se a 
metodologia utilizada e as limitações do estudo.   

No capítulo dois, “Revisão da Literatura”, é feito o enquadramento teórico do estudo, em que se 
aborda as implicações da Sociedade da Informação e do Conhecimento, a integração das TIC em 
contexto educativo e em que se analisa o papel da Internet como fonte de informação e suporte 
didáctico para a aprendizagem, como meio de comunicação, expressão e desenvolvimento de 
trabalho colaborativo e cooperativo. 
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No capítulo três, “Metodologia”, indicam-se e fundamentam-se as opções metodológicas, a 
selecção das técnicas de recolha de dados, os instrumentos utilizados e a sua validação. Por fim, 
explicita-se o tratamento dos dados. 

No capítulo quatro é feita uma caracterização geral do contexto em que o Programa Internet@EB1 
funcionou, partindo para uma caracterização mais especifica, tendo em conta o funcionamento do 
Programa no distrito de Leiria, o qual é designado por Pr@net. É também apresentada a 
caracterização de três escolas do agrupamento de Porto de Mós, a análise dos seus planos 
curriculares e páginas WEB respectivas.  

No capítulo cinco, “Análise de dados”, procedemos à análise dos dados recolhidos ao longo do 
estudo. 

No capítulo seis, “Conclusões, Reflexões Finais e Sugestões”, apresentamos as conclusões do 
estudo, fazemos uma reflexão sobre alguns aspectos considerados pertinentes nesta investigação 
e indicamos algumas sugestões para futuros programas que visem a integração das TIC no 
ensino. Procurou-se, neste capítulo, também apontar algumas sugestões/orientações para 
prosseguimento de outras investigações que se enquadrem nesta temática. 

A seguir a este último capítulo, apresentam-se as referências bibliográficas, por ordem alfabética, 
que fundamentaram toda a dissertação. 

Em complemento aos capítulos que constituem esta dissertação, incluem-se os anexos. 
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CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
 

1. Enquadramento Teórico 
As tecnologias digitais estão a revolucionar o mundo, transformando, entre outros aspectos, o 
quotidiano das pessoas, o modo como a informação e o conhecimento é construído, assimilado e 
partilhado. A massificação do uso do computador, o desenvolvimento das redes telemáticas e a 
crescente globalização leva muitos a acreditar que uma revolução digital determinou o fim da era 
industrial e o início de uma nova era, a era pós-industrial. 

Reconhecendo a importância das tecnologias digitais e acreditando que delas dependerá a 
qualidade de vida e as condições de trabalho dos seus cidadãos, a Europa tem vindo a investir 
nas infra-estruturas educativas (materiais didácticos, computadores e Internet) e na formação na 
área das TIC. Contudo as TIC continuam a despertar sentimentos controversos entre os 
professores. Muitos sentem-se entusiasmados, dispostos a aprender, a integrar as tecnologias 
digitais e a contribuir para o desenvolvimento da sociedade da informação e do conhecimento. É 
entre estes professores que se começa a observar uma diferença entre as metodologias 
adoptadas por cada um, metodologias que nem sempre usufruem das reais potencialidades das 
TIC. Outros professores sentem-se ultrapassados, olham as TIC com desconfianças, recusando-
se a aceitá-las. 

Entre os alunos continuam a existir aqueles que apenas têm acesso às TIC na escola. 
Entendemos que será principalmente para estes que a escola se deverá tornar um lugar de 
contacto e aprendizagem com e através das TIC, de forma a evitar desigualdades maiores entre 
eles.  

Torna-se assim necessário estudar a literatura existente relativamente ao papel das TIC na 
sociedade da informação e do conhecimento, o Currículo Nacional do Ensino Básico e as suas 
competências essenciais, de modo a entender como este prevê a integração das TIC neste ciclo, 
as diferentes metodologias de integração das TIC no contexto educativo, a utilização educativa da 
Internet, o valor das comunidades de aprendizagem e de prática, e por último, os obstáculos à 
integração das TIC no contexto educativo. 

 
“O futuro pertence àqueles  

que sabem como aprender.” 
 

John Abbott 

 

1.1 As implicações da Sociedade da Informação e do Conhecimento  
O Livro Verde para a Sociedade de Informação em Portugal, aprovado pelo Conselho de Ministros 
no dia 17 de Abril de 1997 e presente à Assembleia da República, em sessão plenária, no dia 30 
de Abril, baseado nas ideias expressas no Livro Branco, criado pela Comissão Europeia em 1995 
e no Relatório Bangemann, define a Sociedade da Informação da seguinte forma:  

"A expressão «Sociedade da Informação» refere-se a um modo de desenvolvimento social e 
económico em que a aquisição, armazenamento, processamento, valorização, transmissão, 
distribuição e disseminação de informação conducente à criação de conhecimento e à 
satisfação das necessidades dos cidadãos e das empresas, desempenham um papel central na 
actividade económica, na criação de riqueza, na definição da qualidade de vida dos cidadãos e 
das suas práticas culturais." 

(Ministério da Ciência e da Tecnologia, 1997:9) 
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A informação está no centro desta nova sociedade, pelo que é essencial que todos tenham acesso 
a ela, que a saibam utilizar em seu proveito e que a aceitem como parte integrante do seu dia-a-
dia. Neste sentido, o Livro Verde para a Sociedade da Informação, não ignorando as possíveis 
barreiras de concretizar estes objectivos, salienta a necessidade de promover o acesso 
generalizado à informação digital e a necessidade de fomentar a info-alfabetização. Só assim 
poderá ser possível evitar a marginalização daqueles que não têm acesso às tecnologias e a info-
exclusão (idem:9;97). 

O papel da educação/formação é aqui determinante, na medida em que será a partir dela que se 
desenvolverá a sociedade actual. Será ela a propulsora de novas perspectivas e novos objectivos. 
Como tal, o sistema de ensino é referido como “um meio privilegiado de actuação para combater a 
desigualdade de condições de acesso” (idem:16;97), que deve ter como função facultar a todos a 
possibilidade de acesso à informação digital, eliminando assimetrias com origem em diferentes 
condições de acesso em casa. Para além disso, é-lhe atribuído o dever de facultar a todos os seus 
alunos a possibilidade de recolher, seleccionar, ordenar, gerir e avaliar essa mesma informação, 
com espírito critico, ao mesmo tempo que os prepara para lidar com uma grande quantidade de 
informação e para uma aprendizagem ao longo da vida. Deve, igualmente, prepará-los para a 
produção de conteúdos novos e criativos, assim como permitir que desenvolvam um pensamento 
autónomo. 

O Livro Verde sugere, assim, o desenvolvimento de “aplicações multimédia, jogos e aplicações 
interactivas, que combinam o entretenimento com a aprendizagem, o lazer com o desenvolvimento 
de capacidades mentais e de melhoria de reflexos” (idem:15;97). Mais ainda, deve ser fomentada 
a partilha de experiências com outros grupos de interesse similares espalhados pelo mundo, a 
abertura da escola ao mundo exterior, o ensino à distância, as salas de aula virtuais e a criação de 
bibliotecas virtuais multimédia. Cabe à escola, deste modo, proporcionar, para além de um acesso 
à informação, igualmente uma oportunidade de interacção social tão acessível e alargada através 
das tecnologias de informação e comunicação e fundamental para a construção de conhecimento 
e da definição de identidades.  

Na Cimeira de Lisboa de Março de 2000, os chefes de Estado e de Governo europeus decidiram 
congregar esforços com o objectivo de tornar a União Europeia (UE) a sociedade do 
conhecimento mais competitiva do mundo em 2010, acreditando que deste êxito dependerá a 
qualidade de vida e as condições de trabalho dos seus cidadãos, assim como a competitividade 
das industrias e dos serviços europeus (Comissão Europeia, 2003:4). Reafirmando, como se pode 
ler no manuscrito “Para uma Europa do Conhecimento. A União Europeia e a Sociedade da 
Informação”, que “na sociedade de hoje, o acesso à Internet [se tornou] um direito fundamental 
para todos os cidadãos (…)” (idem:5, 2003), estipula, entre outros, os seguintes objectivos: 

 desenvolver um acesso à Internet mais barato, mais rápido e mais seguro; 

 investir nas pessoas e nas qualificações; 

 estimular a utilização da Internet. 

A 8 de Agosto de 2000, é criado, no Ministério da Educação, por despacho ministerial, o Grupo 
Coordenador do Programa de Introdução, Difusão e Formação em TIC, ao qual foi atribuída a 
missão de articular as várias medidas e iniciativas lançadas pelos respectivos serviços do 
Ministério da Educação e, por outro lado, levar a cabo a elaboração de um Plano de Acção 
Nacional TIC para a Educação, a vigorar ao longo de 2001-2006. É neste contexto que surge o 
documento orientador das estratégias para a acção no sector da Educação, visando a efectiva 
integração das TIC no sistema de ensino não superior público, bem como no sistema de educação 
não formal e formação inicial e contínua de professores. Este Plano de Acção Nacional TIC 
assenta numa estratégia balizada por três ideias fundamentais:  

“(a) Inclusão, permitindo a todos os actores educativos o acesso aos equipamentos, recursos e 
conhecimentos essenciais das TIC;  

(b) excelência, valorizando e estimulando os produtos de qualidade e os processos que os 
permitem alcançar; e  
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(c) a colaboração e as parcerias, favorecendo as dinâmicas de projecto ao nível das 
instituições e das convergências que se possam estabelecer inter-instituições”  

(Grupo Coordenador dos Programas TIC na Educação, 2001:3)  

No entanto, acreditamos que seja essencial desenvolver e promover, para além de um acesso 
generalizado à informação e para além da info-alfabetização, uma cultura digital8, ou seja, uma 
nova mentalidade que reconheça as vantagens de utilização das tecnologias e que saiba retirar o 
máximo proveito delas e, aqui, concordamos plenamente com Ponte, quando afirma que “O uso 
fluente de uma técnica envolve muito mais do que o seu conhecimento instrumental, envolve uma 
interiorização das suas potencialidades e uma identificação entre as intenções e desejos dessa 
pessoa e as potencialidades ao seu dispor. Mais que um simples domínio instrumental, torna-se 
necessário uma identificação cultural” (2000:74). Com efeito, nada nos garante que mesmo tendo 
acesso e conhecimento na utilização das tecnologias, estas sejam utilizadas da melhor forma e 
que delas seja retirado o maior proveito.   

É neste contexto que pensamos poder dissecar o significado da expressão Digital Divide, que na 
Webopedia9 é, de uma forma simples, definido como a discrepância entre as pessoas que 
possuem recursos para acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação e as que não os 
têm. Vários autores, entre eles Riel (2001), Livingstone e Bober (2004), vão para além desta 
definição, sugerindo mesmo que o Digital Divide pode ser caracterizado pelo diferencial de acesso 
às tecnologias, quer na escola, quer na comunidade em geral, o contexto cultural de utilização e o 
conhecimento das tecnologias, que por sua vez influencia a utilização que se faz das mesmas.  

Num estudo realizado no Reino Unido, Livingstone e Bober entendem que para além da falta de 
acesso às TIC que se torna cada vez mais reduzida, começa a surgir um novo hiato digital que 
estabelece uma divisão entre “those for whom the internet is an increasingly rich, diverse, 
engaging and stimulating resource of growing importance in their lives, and those for whom it 
remains a narrow, unengaging if occasionally useful resource of rather less significance” 
(Livingstone & Bober, 2004:5). Também Castells observa que a conectividade como elemento de 
divisão está a diminuir de uma forma bastante rápida, começando-se a observar um segundo 
elemento de divisão social que, segundo o autor, é muito mais significativa que a conectividade 
técnica e que diz respeito à capacidade educativa e cultural de utilizar a Internet.  

“Una vez que toda la información está en la red, una vez que el conocimiento está en la red, el 
conocimiento codificado, pero no el conocimiento que se necesita para lo que se quiere hacer, 
de lo que se trata es de saber dónde está la información, cómo buscarla, cómo procesarla, 
cómo transformarla en conocimiento específico para lo que se quiere hacer. Esa capacidad de 
aprender a aprender, esa capacidad de saber qué hacer con lo que se aprende, esa capacidad 
es socialmente desigual y está ligada al origen social, al origen familiar, al nivel cultural, al nivel 
de educación. Es ahí donde está, empíricamente hablando, la divisoria digital en estos 
momentos” (Castells, 1999:4). 

Pensamos poder considerar que o hiato digital começa hoje em dia e cada vez mais a situar-se 
nas mentalidades, na falta de cultura digital e cada vez menos nos aspectos técnicos, sendo que 
um aumento do acesso às TIC e o conhecimento técnico das mesmas não implica 
necessariamente uma cultura digital. Por sua vez, acreditamos que a ausência de cultura digital 
poderá igualmente influenciar a falta de interesse em adquirir conhecimentos técnicos, em utilizar 
as TIC e, em último caso, poderá levar mesmo à sua rejeição.  

Se a escola oferecer acesso às TIC e os professores estiverem empenhados em desenvolver uma 
cultura de aprendizagem preocupada em integrar as tecnologias de informação e comunicação, 
com objectivos pedagógicos, o hiato digital poderá tornar-se mais pequeno e, com algum esforço, 
os alunos poderão ultrapassar as desigualdades que poderão estar à sua espera fora do espaço 
escolar. No entanto, mesmo nesta situação é preciso considerar a cultura digital do professor. Riel 

                                                      
8 Cultura digital é um conceito que parte da ideia de que a revolução das tecnologias digitais é 
essencialmente cultural.  
9 http://www.webopedia.com (consultado na Internet em 20 de Maio de 2005). 
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et al (2001:8) apresentam-nos um exemplo de dois professores que, tendo o mesmo objectivo 
educacional, vêem o papel das tecnologias de uma forma significativamente diferente. O primeiro 
não vê nas tecnologias de informação e comunicação mais do que uma forma impessoal de 
realizar exercícios de repetição10. O segundo, por sua vez, entende as tecnologias digitais como 
fazendo parte integrante da sala de aula, constituindo uma possibilidade de contacto e de acesso 
a recursos informativos que se encontram para além da sala de aula. 

Este exemplo é bastante claro, demonstrando que, para além de formação técnica, os professores 
necessitam de uma formação direccionada para a aplicação das TIC na sala de aula e, 
principalmente, para o desenvolvimento de uma cultura digital. Como referem Browne & Ritchie 
(1991) e Shelton & Jones (1996), citados por Brown (2003:6), “If educators are going to be 
convinced to change their practise by integrating technology into their teaching, they must see the 
relevance of technology to what they do in the classroom”. 

Passamos em seguida e tendo em conta este contexto, a analisar, no ponto seguinte, o Currículo 
Nacional do Ensino Básico, de modo a entender de que forma este prevê a integração das 
tecnologias de informação e comunicação. Quanto às barreiras de integração das TIC no ensino, 
estas serão alvo de análise no ponto 1.4. deste capítulo.  

1.1.1 O Currículo Nacional do Ensino Básico: Competências Essenciais e o Perfil 
Geral dos Professores do Ensino Básico 

 
“ICT is no longer considered as incidental to the curriculum or an optional classroom activity. It has 

an increasingly important presence within overall learning and teaching strategies”. 

(Scottish Executive, 2000:5) 

 

O ensino básico encontra-se organizado em três ciclos sequenciais que visam o desenvolvimento 
progressivo de um processo cumulativo de domínio de conhecimentos, capacidades e 
estruturação de atitudes. Desta forma, no primeiro ciclo e de acordo com a Lei de Bases do 
Sistema Educativo, o ensino é globalizante, da responsabilidade de um professor, que pode ser 
coadjuvado em áreas especializadas e visa o desenvolvimento da linguagem oral e a iniciação e 
progressivo domínio da leitura e da escrita, das noções essenciais da aritmética e do cálculo, do 
meio físico e social, das expressões plástica, dramática, musical e motora.  

O segundo ciclo corresponde à fase de consolidação das aprendizagens básicas realizadas no 
primeiro ciclo. Encontra-se organizado por áreas interdisciplinares de formação básica, 
desenvolve-se predominantemente em regime de professor por área e visa a formação 
humanística, artística, física e desportiva, científica e tecnológica e a educação moral e cívica, 
visando habilitar os alunos a assimilar e interpretar crítica e criativamente a informação, de modo a 
possibilitar a aquisição de métodos e instrumentos de trabalho e de conhecimento que permitam o 
prosseguimento da sua formação, numa perspectiva do desenvolvimento de atitudes activas e 
conscientes perante a comunidade e os seus problemas mais importantes. 

O terceiro ciclo, ao qual corresponde o alargamento e sistematização de aquisições com vista à 
autonomia pessoal, organiza-se segundo um plano curricular unificado, integrando áreas 
vocacionais diversificadas e desenvolve-se em regime de um professor por disciplina ou grupo de 
disciplinas. Neste ciclo, o objectivo é a aquisição sistemática e diferenciada da cultura moderna, 
nas suas dimensões humanística, literária, artística, física e desportiva, científica e tecnológica, 
indispensável ao ingresso na vida activa e ao prosseguimento de estudos, bem como a orientação 
escolar e profissional que faculte a opção, de formação subsequente ou de inserção na vida 
activa, com respeito pela realização autónoma da pessoa humana. 

                                                      
10 drill and practice (Riel, 2001:16) 
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Passamos em seguida a analisar o Currículo Nacional do Ensino Básico – competências 
essenciais, no qual observamos, nas competências gerais comuns a todas as disciplinas, que à 
saída da educação básica, o aluno deverá ser capaz de:    

 Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas do quotidiano; 

 Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situação do quotidiano e para 
apropriação de informação; 

 Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a objectivos 
visados; 

 Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento 
mobilizável; 

 Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e tomada de decisão; 

 Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

 Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns. 

A reorganização curricular proposta pelo decreto-lei 6/2001 (Anexo 3), tem implícita que na actual 
sociedade já não são suficientes as competências de saber ler, escrever, fazer cálculos, 
compreender, ser criativo, etc., sendo valorizada a diversidade de metodologias e de estratégias 
de ensino e actividades de aprendizagem, em particular com recurso às tecnologias de informação 
e comunicação, visando favorecer o desenvolvimento de competências, numa perspectiva de 
formação ao longo da vida (alínea h) do artigo 3.º do decreto-lei 6/2001. O artigo 6.º do mesmo 
decreto-lei, que se refere às formações transdisciplinares, determina que “constitui ainda formação 
transdisciplinar de carácter instrumental a utilização das tecnologias de informação e 
comunicação, a qual deverá conduzir, no âmbito da escolaridade obrigatória, a uma certificação da 
aquisição das competências básicas neste domínio”. Para a operacionalização do disposto neste 
artigo é publicado, em Abril de 2001, o decreto-lei número 140/2001 (Anexo 4), que cria um 
sistema de validação de competências básicas em TIC. Tendo em vista a massificação das 
tecnologias da informação e o uso da Internet entre a população em geral, pretende-se que a 
formação em TIC e a sua certificação contribuam para o exercício pleno da cidadania.  

Em contexto educativo e referindo o documento “Estratégias para a acção – as TIC na Educação” 
da responsabilidade do Grupo Coordenador dos Programas TIC na Educação, “ (…) o ensino 
básico, para além da certificação global que propicia no final do 3.º ciclo, deve dispor de uma 
certificação básica em TIC com identidade própria, capaz de balizar as aprendizagens a realizar 
nestas tecnologias ao longo da escolaridade obrigatória e de certificar a sua aquisição pelos 
alunos” (Grupo Coordenador dos Programas TIC na Educação, 2001:4). Neste sentido, e de 
acordo com o mesmo documento, o “Certificado de Competências Básicas em Tecnologias de 
Informação” deve corresponder ao reconhecimento de que o aluno adquiriu, ao longo do ensino 
básico, competências relativas a:  

 Aquisição de uma atitude experimental, ética e solidária no uso das TIC; 

 Capacidade de utilização consistente do computador; 

 Desempenho suficiente no manuseamento do software utilitário essencial; 

 Capacidade de recolha e tratamento de informação designadamente com recurso à Internet;  

 Desenvolvimento de interesse e capacidade de auto-aprendizagem e trabalho cooperativo 
com as TIC.  

Para a aquisição destas competências é essencial o empenhamento da escola, dos professores e 
alunos, de modo a efectivar-se uma aprendizagem transversal nas diferentes áreas curriculares 
onde se aplicam as TIC. 
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Assim, e de acordo com o mesmo documento, os professores deverão possuir conhecimentos e 
competências em TIC em cinco vertentes: 

(1) Atitudes positivas, numa perspectiva de abertura à mudança, receptividade e aceitação das 
potencialidades das TIC, capacidade de adaptação ao novo papel do professor como mediador e 
orientador do conhecimento face aos alunos estimulando o trabalho em grupo; 

(2) Promoção de valores fundamentais no uso das TIC, incluindo a atenção às questões de 
segurança/vigilância sobre a informação na Internet, as questões de direitos de autor e éticas 
relativas à utilização das TIC, etc. 

(3) Competências de ensino genéricas sobre quando utilizar e como integrar as TIC nas diferentes 
fases do processo de ensino, partindo do planeamento até à avaliação e modo de usar as TIC 
para estimular as dinâmicas da escola; 

(4) Competências para o ensino da disciplina/área curricular, incluindo o modo como integrar as 
TIC no curriculum, conhecer e avaliar software educacional, como explorar os recursos existentes 
na escola, estar familiarizado com o equipamento, estar atento às questões de 
segurança/vigilância sobre a informação na Internet, às questões de direitos de autor e éticas 
relativas à utilização das TIC, a questões relativas às condições de acessibilidade da Internet para 
públicos com necessidades especiais; 

(5) Capacidades de manuseamento das ferramentas, incluindo software utilitário e de gestão 
pedagógica, em contexto educativo. 

É feita, ainda, referência ao ensino a distância, quer numa perspectiva de funcionamento 
autónomo, quer em articulação com o ensino presencial. Embora se entenda que o ensino à 
distância se encontra mais vocacionado para públicos de um nível etário mais elevado, não deverá 
ser colocada de parte a sua realização em situações específicas devidamente justificáveis. Mais 
ainda, entende-se que se trata de um “terreno que, de forma cuidada e gradual se pode 
desenvolver, possibilitando que escolas dos ensinos básico e secundário adquiram experiência e 
iniciem experiências inovadoras da tutoria e apoio a distância aos seus alunos” (idem:11, 2001). 

No que concerne especificamente o 1.º Ciclo de Ensino Básico encontram-se definidos em 
Belchior et ali. (1993:16-18) alguns objectivos específicos da utilização das TIC neste nível de 
ensino: 

a) Comunicar ideias e informações através do Processamento de Texto; 

b) Manusear informação pesquisando, seleccionado, analisando e interpretando dados; 

c) Efectuar investigações matemáticas ou explorar representações de situações reais ou 
imaginárias baseadas no computador; 

d) Explorar as TIC tendo em vista o desenvolvimento de aspectos criativos e estéticos; 

e) Projectar, fazer, medir e controlar num ambiente físico, utilizando várias ferramentas, 
materiais, sensores, interruptores e computadores, na ciência, matemática, arte e estudos 
ambientais; 

f) Identificar algumas consequências das TIC na sociedade e nos indivíduos.  

No dia 30 de Agosto de 2001 são publicados o decreto-lei n.º 240/2001 (Anexo 5) e o decreto-lei 
n.º 241/2001 (Anexo 6) que vêm consignar o perfil geral do desempenho profissional dos 
professores do ensino básico, fazendo novamente referência à necessidade de promover a 
aquisição de competências básicas neste domínio e de fomentar a aquisição integrada de 
métodos de estudo e de trabalho intelectual, nas aprendizagens, designadamente ao nível da 
pesquisa, organização, tratamento e produção de informação. 

Relativamente aos cursos de formação inicial de professores, encontramos no documento 
“Padrões de qualidade da formação inicial de professores” diversas referências às TIC (pontos 
3.3., 3.4. e 5.2.). Particular importância assume aqui o ponto 3.3 onde podemos ler:  
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“O curso proporciona acesso às novas tecnologias de informação e da comunicação e a outros 
recursos para satisfazer as suas necessidades específicas, no que se refere:  

i) às metodologias de ensino usadas;  

ii) ao acesso à informação e à comunicação entre os formandos, docentes, escolas e outros 
intervenientes no processo de formação;  

iii) à aprendizagem do uso criterioso das TIC, nas suas diversas vertentes;  

iv) ao uso destes recursos como parte integrante da preparação e experiência profissional dos 
formandos”. 

Podemos igualmente retirar deste documento que a responsabilidade da instituição de formação 
de professores e educadores vai muito para além de facultar aos seus alunos um conjunto de 
competências básicas em TIC, esperando-se que estes saibam utilizar e utilizem de uma forma 
apropriada as tecnologias de informação e comunicação, em particular no ensino da sua área e na 
sua actividade docente. Deste modo pretende-se transmitir aos futuros professores e educadores 
uma visão geral da utilização prática das TIC e sua importância na sociedade actual, 
particularmente no ensino. 

Todas estas directrizes vão no sentido de actualizar o papel tradicional da escola e dos seus 
intervenientes, de forma a acompanhar a evolução e as novas exigências que se impõem à 
sociedade actual.  

Podemos concluir que as tecnologias de informação e comunicação constituem, de facto, uma 
preocupação, quer no currículo nacional do ensino básico, quer nos documentos referentes à 
formação dos professores. 

 

1.2 A integração das TIC em Contexto Educativo 
 

"... a forma segundo a qual os computadores são usados - ou não são usados - para melhorar a 
educação, pode ter importantes consequências no futuro do país e do próprio mundo e,  

naturalmente, em cada um de nós e na nossa família.”  
(Papert, 1997:206) 

 

Pensando na integração das tecnologias de informação e comunicação em contexto educativo 
procuraremos antes de mais estabelecer a diferença entre a sua utilização em contexto educativo 
e a sua integração.  

De acordo com Sánchez (s/d), as tecnologias de informação e comunicação poderão ser utilizadas 
em contexto educativo para os mais variados fins, o que não implica que sejam integradas 
curricularmente11. Integrar as TIC curricularmente12 significa utilizá-las com o propósito claro de 

                                                      
11 Sánchez (s/d) distingue claramente entre a integração curricular das TIC e a integração das TIC no 
currículo. Quando se fala em integração curricular das TIC o propósito é a actividade de aprendizagem, a 
acção pedagógica, enquanto que as TIC são as ferramentas que veiculam e estimulam a aprendizagem. 
Pelo contrário, quando se fala em integrar as TIC no currículo o centro de todo o processo é a tecnologia, 
sem um objectivo curricular. Trata-se, segundo este autor, de um enfoque centrado na tecnologia e não na 
aprendizagem. 
12 Encontramos na literatura diversas definições de currículo, resultado de diversas perspectivas. Assim, e de 
acordo com Johnson (1987), citado por Sánchez (s/d:1), o currículo é uma série estruturada de resultados 
que se procuram alcançar através da aprendizagem. Para Lawton (1973) o currículo integra todos aqueles 
aspectos que envolvem o ensino/aprendizagem. Stenhouse (1987) define currículo como um conjunto de 
acções planeadas que podem ser traduzidos para a prática. Porlan (1992) acredita que se trata de 
concepções didácticas que se implementam na prática educativa. Integrar as TIC no currículo pressupõe 
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apoiar a aprendizagem de um determinado conteúdo, de uma disciplina curricular. O mesmo autor 
cita numa revisão sobre a literatura especializada realizada por vários autores, de entre os quais 
Grabe & Grabe (1996) e Dockstader (1999) que assinalam que a integração curricular das TIC 
ocorre quando estas se fundem confortavelmente com as planificações dos professores, 
representando uma extensão dessas planificações e não uma alternativa ou um complemento às 
mesmas. Assinalam ainda que integrar curricularmente as TIC implica que seja o currículo a 
orientar a utilização das TIC e não o contrário, ou seja, as tecnologias nunca devem ser um fim em 
si mesmo, mas serem utilizadas para atingir um determinado fim.  

Numa integração adequada, as TIC tornam-se invisíveis – o professor e os alunos apropriam-se 
delas para atingir os seus objectivos. O que se observa frequente nas escolas é a utilização 
incipiente das TIC, a realização de actividades de carácter meramente técnico, como por exemplo 
a cópia de textos previamente produzidos noutro suporte, por outras palavras, a utilização das TIC 
como ferramenta. Não obstante o valor que possa ser atribuído a este tipo de utilização, o seu 
desenvolvimento não corresponde à rentabilização das potencialidades pedagógicas deste 
recurso educativo.  

As TIC são, no nosso entender, mais do que meros instrumentos de trabalho, podendo 
proporcionar novos ambientes de aprendizagem e constituir-se como uma linguagem de 
comunicação, que permite a interacção e a troca/partilha de informação que vai para além da sala 
de aula. Para além disso a integração das TIC deverá estimular o trabalho colaborativo através de 
uma prática pedagógica criativa e flexível que tem em conta a diversidade e as necessidades 
educativas especiais. 

Vários são os autores que se pronunciam sobre as vantagens da integração das TIC no contexto 
educativo, entre eles Paiva (2002:8), que refere "a interacção diferenciada que o professor pode 
estabelecer com os seus alunos quando recorre a software específico”, como por exemplo jogos 
didácticos, simulações, etc., “a pesquisa on-line dirigida, a possibilidade de comunicação por e-
mail para tirar dúvidas, enviar ficheiros, conversar com os encarregados de educação”. Num 
estudo sobre o impacte da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, Brown (2003:1) cita 
algumas das conclusões obtidas a partir de um estudo efectuado pela Universidade de Valparaiso, 
nos EUA, em 1997. Segundo este estudo, a integração das TIC influencia a qualidade de 
aprendizagem da seguinte forma: 

1. “Students can take a more active role in the learning process. 

2. Teachers can present course content in a variety of formats. 

3. Students and teachers can employ techniques that recognize a variety of learning styles. 

4. A broader array of resources can be brought to the classroom and the students. 

5. Opportunities for interactions between teachers and students and among students can be 
increased. 

6. The productivity of those who support the learning environment can be increased”. 

Em estudos efectuados pela Apple Classroom of Tomorrow e revistos por Kosakowski (1998), este 
constata que “students explored and represented information dynamically and in many forms — 
communicating effectively about complex processes. Students were more confident and became 
more socially aware. They worked well together but were also independent learners and self-
starters. Students involved in this long-term, technology-intensive program used technology 
routinely and appropriately. These students also demonstrated increased writing skills, a better 
understanding and broader view of math, the ability to teach others, and greater problem-solving 
and critical-thinking skills” (Kosakowski, 1998, citado por Ross, 2001:26-27).  

                                                                                                                                                                 
portanto “integralas a los principios educativos y la didáctica que conforman el engranaje del aprender. Esto 
es, integrar curricularmente las TICs implica emportar las TICs en las metodologias y la didáctica que facilitan 
un aprender del aprendiz” (Sánchez (s/d:2).   
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Serim, citado por Prior (1997:8) também reconhece múltiplas vantagens à integração das TIC no 
ensino: 

”It makes it possible for the first time for truly individualized learning to happen. It makes it 
possible for us to have access to informational resources that no school could have ever had 
before. It makes it possible for us to have it outside of school. It makes it possible for us to have 
it at any time, if we have access to the technology. The other thing--it makes it possible for us to 
collaborate with people who share our interests and share our needs in ways that are not 
mediated by existing cultural and organizational structures, so that it can be one-to-one out of 
millions of people, or two-to-one, or one-to-many. There are options now that are just free-
ranging”. 

Integrar o computador na sala de aula significa, em nosso entender, e de acordo com a literatura 
estudada, utilizar o computador não apenas como uma ferramenta de trabalho, mas também como 
uma ferramenta auxiliar na aprendizagem, em que o aluno desenvolve algo e a aprendizagem 
ocorre pelo facto de estar a executar uma tarefa por intermédio do computador. Isto significa 
também que o professor terá que recriar a sua própria prática pedagógica, de forma a criar 
ambientes de aprendizagem significativos, através dos quais os alunos constroem o seu 
conhecimento.  

Os professores têm agora uma maior facilidade em criar conteúdos de acordo com os 
interesses/necessidades dos seus alunos e de os disponibilizar, se assim o entenderem, a toda a 
comunidade, facto que por sua vez também levanta o problema da qualidade desses conteúdos, 
devendo qualquer agente educativo estar preparado para os avaliar.   

Embora os conteúdos tenham a sua importância, a nova escola, como sustenta Figueiredo 
(2002:2), “não estará centrada nos conteúdos mas nos contextos que soubermos criar para dar 
vivência aos conteúdos”, pois os conteúdos, só por si, assim como o computador e a ligação à 
Internet, não asseguram uma utilização inovadora das TIC.  

As novas oportunidades que surgiram com esta ferramenta tecnológica suscitam a necessidade 
de um novo paradigma pedagógico, não podendo o professor continuar a fazer o mesmo que fazia 
antes das TIC chegarem à escola, pois “o que está em causa não é uma simples actualização 
tecnológica da escola, mas a sua reorganização em função de novas necessidades e de novos 
objectivos sociais” (Ponte, 1992:4). 

“The computer and the Internet open a new kind of threat to the School paradigm. The style of 
teaching by preaching and the expensively printed textbook are both closely linked to the 
paradigm of a one-size-fits-all curriculum. The Internet opens new possibilities for students to 
learn foundational skills and fundamental ideas though material chosen to suit the individual’s 
interest, tastes and style. But you would never recognize this by seeing a teacher in front of a 
classroom pulling material off the Web instead of making transparencies. (…) it is still a lesson in 
the traditional framework. The teacher is still setting the agenda” (Papert: 2001, 65). 

Esta citação de Papert mostra claramente que o paradigma tradicional do ensino-aprendizagem da 
era industrial deixou há muito de fazer sentido.  

Lima e Capitão (2003:54) estabelecem claramente a diferença entre o paradigma tradicional da 
era industrial e o paradigma actual da era do conhecimento, como podemos verificar na tabela 
apresentada na página seguinte. 
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Paradigma tradicional do ensino-
aprendizagem 

(Era Industrial) 

Paradigma actual do ensino-aprendizagem 

(Era do Conhecimento) 

Filosofia Pedagógica 

 “Instrutivismo” 

 O conhecimento existe “lá fora”, no mundo 
exterior. 

 Aprendizagem é um processo cognitivo que 
ocorre independentemente das 
características do aluno. 

 Aprendizagem centrada e controlada pelo 
professor. 

 Aprendizagem de factos isolados. 

 Aprendizagem individual. 

 Estilos de aprendizagem homogéneos. 

 “Construtivismo” 

 O conhecimento é construído pelo próprio 
aluno. 

 A aprendizagem é um processo intelectual 
e social e é influenciada pela cultura e pela 
interacção da base de conhecimentos do 
aluno com as novas experiências de 
aprendizagem. 

 Aprendizagem centrada e controlada pelo 
aluno. 

 Aprendizagem integrada com factos reais. 

 Aprendizagem cooperativa e trabalho em 
equipa. 

 Estilos de aprendizagem heterogéneos. 

Instituição de ensino ou formação 

 “Centro de conhecimentos” 

 Fornecimento de conhecimentos (factos, 
conceitos e princípios) aos alunos. 

 Preparação dos alunos para uma carreira 
para toda a vida. 

 Ensino centrado na quantidade e qualidade 
da instrução. 

 “Centro de recursos de aprendizagem 
distribuídos” 

 Preparar os alunos para a sociedade do 
conhecimento e a formação ao longo da 
vida. 

 Preparação dos alunos, ao longo da vida, 
em diversas actividades profissionais. 

 Ensino centrado na quantidade e qualidade 
da aprendizagem. 

Conteúdos 

 Centrado no professor. 

 Normalizados (padronizados). 

 Homogéneos. 

 

 Estáticos. 

 Informação limitada. 

 Centrado no aluno e em casos reais. 

 Personalizados. 

 Diversidade (conteúdos e actividades de 
aprendizagem). 

 Dinâmicos. 

 Acesso a uma infinidade de informações 
globais. 

 
Tabela 1 – Paradigma tradicional vs. paradigma actual do ensino-aprendizagem  

(Lima e Capitão, 2003:54) 
 
A introdução das TIC no ensino poderá, constituir um factor determinante na motivação e na 
melhoria da aprendizagem. As TIC poderão ser mais um instrumento a favor da diversificação do 
ensino e das situações de aprendizagem, indo ao encontro dos interesses dos alunos, 
estabelecendo um elo de ligação entre a escola, a actividade a desenvolver e a realidade exterior 
à escola, facto fundamental para que o aluno sinta que a escola tem um objectivo que o liga à 
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vida. Quando utilizadas de uma forma adequada podem trazer consigo não só mudanças do foro 
tecnológico, como também do foro social, podendo modificar a relação entre quem aprende e 
quem ensina.  

Usadas de uma forma inadequada, as TIC não passam de ferramentas que tendem a reforçar as 
práticas e concepções tradicionais, sendo por isso a formação contínua do professor para a 
utilização educativa das TIC, fundamental em todo o processo de integração. 

1.2.1 O Papel do Professor e do Aluno num Contexto de Aprendizagem apoiado 
pelas TIC 

 
"O papel do professor é criar as condições para a invenção,  

em lugar de fornecer conhecimentos já consolidados"  
Papert (1997:75) 

 
 

“Uma das maiores contribuições do computador é a oportunidade para as crianças 
experimentarem a excitação de se empenharem em perseguir os conhecimentos que realmente 

desejam obter” 
Papert (1997:43) 

 

As novas potencialidades proporcionadas pela introdução das tecnologias de informação e 
comunicação no ensino e as exigências da Sociedade de Informação e do Conhecimento 
implicam, como já verificamos, inúmeras alterações, entre estas também alterações no papel 
tradicional do professor e do aluno.  

A velocidade vertiginosa com que acontece a inovação exige que, quer os alunos, quer os 
professores e, de uma forma geral, todos os cidadãos, actualizem permanentemente os seus 
conhecimentos, numa formação ao longo da vida. Também a este nível as TIC vieram favorecer a 
formação contínua, oferecendo ferramentas que permitem a formação em ambientes virtuais de 
aprendizagem, livres de qualquer restrição espacio-temporal. 

Ao professor, em particular, como profissional do ensino, não basta acabar o curso e continuar a 
trabalhar sem que faça formação continua. Cabe a ele a responsabilidade de preparar os seus 
alunos para que saibam lidar e aprender com a informação que os envolve, tornando-se cidadãos 
activos, críticos e conscientes do mundo que os rodeia, capazes de aprender e construir o seu 
próprio conhecimento, desenvolvendo capacidades que permitam adaptar-se a uma sociedade em 
constante evolução.  

Para que isso aconteça é essencial que se entenda que o conhecimento não é algo acabado e 
definitivo, tendo a escola à muito deixado de ser o único local onde se transmite conhecimento, o 
“centro do saber” (Lima e Capitão, 2003:54).  

Deste modo, o professor deve abandonar a sua postura mais tradicional de transmissor de 
conhecimentos já consolidados, o de “sage on the stage” (Barker, 1992, citado por Cifuentes, 
1997:1), para se tornar um guia auxiliar e um facilitador, na medida em que orienta os alunos no 
processo de aprendizagem, através da informação proveniente das mais diversas fontes, 
articulando “experiências em que o aluno reflicta sobre as suas relações com o mundo e o 
conhecimento” (Magalhães, 2001:1-2).  

Esta forma de encarar a aprendizagem, este novo paradigma, exige, segundo a mesma autora: 

“ambientes que extrapolem o espaço da sala de aula, ocupando de modo mais assíduo não 
apenas os laboratórios e os espaços sociais da escola, como também os disponíveis na 
Comunidade, realizando atividades colaborativas em que as experiências sejam vivenciadas 
individualmente e em grupo, atividades que privilegiem a dinâmica de projetos, que invistam o 
aluno de responsabilidades reais ante o seu aprendizado e o mundo que o cerca, atividades 
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que sejam avaliadas, mais do que por uma avaliação de conteúdos, pela auto-realização que 
elas proporcionem. Neste contexto, o aulismo passa a ser coisa do passado, abrindo caminho 
para a pedagogia do "estar no mundo". A sala de aula deixa de ser o templo da transmissão e 
da repetição do saber para sediar importantes momentos de socialização do aprendizado 
individual e de experiências em grupo, do diálogo e do confronto entre essas experiências e a 
teoria, da formulação de problemas e da busca de soluções” (Magalhães, 2001:2). 

Apresentamos de seguida uma tabela em que se resumem as principais alterações no papel do 
professor, do aluno, e do processo de avaliação: 
 

Paradigma tradicional do ensino-aprendizagem
(Era Industrial) 

Paradigma actual do ensino-aprendizagem 
(Era do Conhecimento) 

Papel do professor 
 “Centro do saber”. 
 Transmissor do conhecimento. 

 “Guia auxiliar”. 
 Agente facilitador da aprendizagem. 
 Integrar experiências reais com contextos 

relevantes – aprendizagem integrada. 
 Ensinar a pesquisar, seleccionar, relacionar 

entre si, analisar, sintetizar e aplicar 
informação. 

 Motivar e despertar curiosidades. 
 Promover o trabalho em equipa. 
 Fomentar a aprendizagem cooperativa, o 

diálogo social e democrático e a apreciação 
de múltiplas perspectivas. 

 Desenvolver o espírito crítico. 
 Estimular o rigor intelectual. 
 Desenvolver a autonomia. 

Papel do aluno 
 Consumidor passivo do conhecimento. 
 Aprender as “verdades” estabelecidas por 

alguém. 
 Trabalhar de modo independente. 
 Assimilar as “verdades”. 
 Conformidade e condescendência. 

 Construtor activo do conhecimento. 
 Aprender a construir o seu próprio 

conhecimento. 
 Trabalhar de modo cooperativo. 
 Manifestar pensamento crítico. 
 Iniciativa e diversidade de perspectivas. 

Avaliação 

 Testes de conhecimento.  Testes de conhecimento e projectos de 
trabalho. 

 
Tabela 2 – Paradigma tradicional vs. paradigma actual do ensino-aprendizagem  

(Lima e Capitão, 2003:54) 
 
Quanto ao aluno, especificamente, este deve, tal como o professor, entender os novos objectivos 
do ensino e da aprendizagem, ao mesmo tempo que desenvolve um esforço por se adaptar às 
novas metodologias, sendo co-responsabilizado pela sua aprendizagem. 

O trabalho desenvolvido pelo professor será determinante para que este aprenda a aproveitar 
todas as vantagens das TIC. Desta forma o professor deverá integrar o computador promovendo 
uma “nova cultura de aprendizagem” (Papert, 1997) e, naturalmente, uma “nova cultura da sala de 
aula” (Eça, 1998:56).  

Da literatura (Scottish Executive, 2000) sobre os efeitos das TIC na aprendizagem podemos retirar 
que as tecnologias de informação e comunicação podem favorecer a aprendizagem, aumentando 
o interesse dos alunos sobre o conteúdo leccionado e a sua capacidade de resolverem problemas 
em situações concretas, para além de aprendem a trabalhar em grupo e a comunicar as suas 
ideias, adquirindo uma maior autoconfiança e desenvolvendo a sua criatividade. Isto verificou-se 
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principalmente em alunos pouco motivados e/ou com poucas capacidades, tendo as TIC 
favorecido, quer o seu desempenho, quer a sua integração escolar, facto que a nosso entender 
poderá ser um reflexo da flexibilidade de uma nova pedagogia que facilmente pode ser adaptada à 
capacidade e ao ritmo de aprendizagem de cada aluno. Por outro lado, e tendo em conta o modo 
como retemos informação13, “Technology helps move the act of learning from hearing (and 
forgetting), from seeing (and remembering), to doing (and understanding). It helps bring about the 
active learning we educators all encourage, but find difficult to do” (Gaines, Johnson e King, 
citados por Eça, 1998:36). 

 

1.3 A integração da Internet no Ensino 
Com base na literatura da especialidade acerca do papel educativo da Internet, considera-se, no 
contexto da investigação em que o presente estudo se integra, que a Internet, como fonte 
inesgotável de informação proveniente dos mais diversos locais do mundo (revistas e jornais 
digitais, bases de dados, bibliotecas virtuais, museus virtuais, etc.) e meio de 
comunicação/interacção, apresenta diversas potencialidades para o processo educativo, 
permitindo perspectivar novas estratégias de trabalho com os alunos. Entre as novas estratégias, 
são frequentemente referidas a possibilidade de transformar as aulas em verdadeiros centros de 
criação, investigação (Ponte, 1992), interacção e colaboração entre escolas e outros parceiros 
educativos. Ao contrário do que muitos ainda poderão pensar, a Internet é “um lugar propiciador 
da dinâmica social, em que a própria informação perde o seu carácter estático e adquire uma 
dinâmica de mudança constante, alterando-se, crescendo e permitindo aos seus criadores a sua 
apropriação de forma transformadora” (Ponte, 2000:70). A Internet garante-nos o acesso à 
informação e à comunicação/interacção. Este acesso possibilita a elaboração de conhecimento, 
que poderá, de novo, ser partilhado através da Internet, ficando disponível para outros utilizadores 
(ver ilustração 2). 
 

Acesso à
Informação

Comunicação,
Interacção

Elaboração,
Conhecimento

INTERNET

Acesso à
Informação

Comunicação,
Interacção

Elaboração,
Conhecimento

INTERNET

 
 

Ilustração 1 – Potencialidades da Internet 
 
Acreditamos que esta será a principal vantagem da Internet, a junção da informação disponível 
com a possibilidade de comunicação, de partilha de ideias, a possibilidade de colaboração e 
construção de conhecimento em interacção. Em suma, a criação de ambientes de aprendizagem 
significativa. 

Na preparação de aulas, o professor poderá utilizar a Internet para pesquisar materiais já 
existentes e/ou criar materiais originais, podendo socorrer-se de aplicações14 como o “Hot 
Potatoes15”, Quandary16, TexToys17, etc., podendo apresentar sempre material actualizado, 
                                                      
13 “De acordo com Gilbert Valdez, citado por Eça (1998:36) “50% da nossa aprendizagem é visual, 25% é 
auditiva, 15% provém de colegas e 10% de material impresso”. 
14 Muitas delas disponíveis de uma forma gratuita na Internet. 
15 Disponível para descarregar em http://hotpot.uvic.ca/ (página web consultada no dia 19 de Maio de 2006) 
16 http://www.halfbakedsoftware.com/quandary.php (página web consultada no dia 19 de Maio de 2006) 
17 http://www.cict.co.uk/software/textoys/index.htm (página web consultada no dia 19 de Maio de 2006) 
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deixando de estar confinado a um manual, podendo basear-se mais nos interesses e aspirações 
do seus alunos. 

De forma a promover a utilização das TIC pelos professores existem algumas páginas web18 que 
oferecem sugestões, planos de aulas, relatos de boas práticas e actividades on-line, passíveis de 
serem utilizadas na sala de aula. Deste modo, o professor deixa de estar isolado, podendo através 
destas páginas e de outras não referenciadas, preparar projectos com outros professores e 
contribuir com ideias e sugestões. 

1.3.1 A Internet como fonte de informação e suporte didáctico para a 
aprendizagem 

 
 “How you use technology in education is more important than if you use it at all.” 

Thornburg (2000:1) 
 

Como temos vindo a analisar, a Internet oferece enumeras potencialidades como suporte didáctico 
para a aprendizagem. Vamos em seguida analisar de que modo poderá ser integrada no contexto 
de sala de aula. March (1997, revisto em 2005) tem vindo a reflectir sobre a integração da Internet 
no ensino, afirmando que “criar actividades é a principal estratégia para que os professores 
integrem a Web no processo de aprendizagem dos seus alunos”.  

A ilustração que se segue é bem clara. No centro do desenvolvimento de qualquer actividade 
deverá estar o objectivo de aprendizagem, tendo o professor, a partir desse objectivo, que analisar 
qual a actividade mais adequada para o atingir.  

 

 
 

Ilustração 2 – Tipos de formatos de actividades baseadas na Internet  
(March, 1996, publicado em 1998 e revisto em 2001:2) 

                                                      
18 São exemplos disso, as seguintes páginas: www.prof2000.pt – a página web da Prof2000; 
http://www.aprendercom.net/ – a página web: Aprender com Novas Tecnologias dedicado às questões de 
ensinar e aprender com tecnologias; http://nonio.eses.pt/asp/eusei/ – a página web Eu Sei!, do Centro de 
Competências Nónio Século XXI, da Escola Superior de Educação de Santarém. Uma página para alunos e 
professores dos 1.º e 2.º ciclos de escolaridade. http://www.minerva.uevora.pt/web1 – a página web do 
Centro de Competências Nónio Século XXI da Universidade de Évora – Núcleo Minerva - TIC no 1.º ciclo - 
Projecto janelas do Alentejo. http://www.minerva.uevora.pt/subm03_3.htm – a página web do Centro de 
Competências Nónio Século XXI da Universidade de Évora – Núcleo Minerva. Disponibiliza várias 
hiperligações que dão acesso a webquests, caças ao tesouro, histórias, etc. de apoio às várias disciplinas 
curriculares. http://www.ese.ips.pt/abolina – a página web do Centro de Competências Nónio Século XXI – 
ESE Setúbal – As TIC na Educação – Actividades, ideias e materiais nomeadamente na área das Ciências. 
http://www.professoresinovadores.com.pt/ - a página web Rede Professores Inovadores da Microsoft 
disponibiliza recursos de aprendizagem para a sala de aula, recursos de formação contínua e comunidades 
on-line de professores.   
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Se o objectivo for apenas a consulta de algumas páginas de Internet no sentido de 
completar/enriquecer outros recursos existentes na escola ou alguma matéria leccionada, o 
professor poderá disponibilizar uma lista de endereços relacionados com o tema abordado – 
Topic Hotlist19 ou Lista Temática de Favoritos, orientando desta forma o aluno e diminuindo o 
tempo de pesquisa. Esta lista poderá ser publicada numa página de Internet criada pelo professor, 
tornando-se assim acessível a quem a quiser consultar. A simplicidade dos processos envolvidos 
na construção de um instrumento deste tipo torna perfeitamente exequível que o professor peça 
aos alunos que construam as suas próprias listas. Para construir uma ferramenta deste tipo, é 
sobretudo necessário possuir competências na área da pesquisa e avaliação da informação na 
Internet. 

Uma outra forma de apoio são os Catálogos com informação sobre recursos multimédia – 
Scrapebook20, que o professor poderá igualmente disponibilizar e que oferecem ao aluno novas 
formas de enriquecer e apresentar os seus trabalhos. De entre as várias vantagens e 
possibilidades que estão associadas a este tipo de ferramenta, podemos assim destacar a 
facilidade de acesso a informação representada em diversos tipos de formato, a possibilidade de 
produzir trabalhos mais ricos, criar actividades mais abertas e centradas nos interesses dos 
próprios alunos e, para o professor, a possibilidade de disponibilizar, de uma forma organizada, 
recursos previamente localizados na Internet.  

Tanto a Lista Temática de Favoritos como o catálogo com informação sobre recursos multimédia 
poderão constituir formas de partilhar informação, uma vez que, disponibilizadas na Internet, 
estarão acessíveis a alunos e professores de todo o mundo, desde que tenham uma ligação à 
Internet. 

Outro tipo de formato de actividade referenciada por March (1996, publicado em 1998 e revisto em 
2001:4) é a Caça ao Tesouro – Knowledge Hunt21, também conhecido como Treasure ou 
Scavenger Hunt. O objectivo deste tipo de actividade é fazer com que o aluno desenvolva algum 
conhecimento sobre um determinado tema. A estratégia consiste basicamente em disponibilizar ao 
aluno uma lista de endereços com informação em diversos formatos (texto, gráfico, som, vídeo, 
etc.), considerados essenciais para que este perceba um determinado assunto. Para cada um 
destes endereços o professor disponibiliza também perguntas chave, guiando desta forma os 
alunos até páginas que considera úteis, ao memo tempo que os alerta para a pesquisa de 
informação que considera essencial para desenvolver o conhecimento sobe um determinado 
assunto. Por fim, a actividade poderá culminar numa questão final, que leva o aluno a sintetizar o 
que aprendeu, extraindo o essencial de uma grande quantidade de informação explorada.  

Apesar deste tipo de actividade constituir uma estratégia para integrar a Internet no ensino, o autor 
alerta que a razão principal para a utilização da Internet não deverá ser a aquisição de 
conhecimento, tendo em conta a superficialidade de muitas páginas web, pouco úteis ao 
desenvolvimento do pensamento critico.   

Outro aspecto que torna a Internet um recurso de aprendizagem rico é a quantidade de exemplos 
que disponibiliza ao seu utilizador, através de páginas web profissionais e/ou páginas publicadas 
por pessoas que se interessam por um determinado assunto e pretendem partilhar as suas 

                                                      
19 Nos seguintes endereços encontram-se exemplos de listas de endereços divididos por disciplinas: 
http://www.minerva.uevora.pt/subm03_3.htm;http://www.minerva.uevora.pt/subm02_6.htm#ad8 (Consultado 
no dia 20 de Maio de 2006). 
20 Uma variação das Listas de Endereços / Lista Temática de Favoritos – o Scrapebook (March, 1996, 
publicado em 1998 e revisto em 2001:3), frequentemente traduzido por Livro de Recortes Multimédia. 
Enquanto que as listas de endereço se centram em torno de um tema, os catálogos multimédia ou livros de 
recortes multimédia centram-se na riqueza e diversidade do formato em que a informação é representada, no 
multimédia. 
21 Exemplo de uma actividade de Caça ao Tesouro desenvolvido para alunos da escola primária 
http://www.beenleigss.eq.edu.au/requested_sites/glaciers6/glacier.html (Consultado no dia 20 de Maio de 
2006). 
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perspectivas. Ora isto é bastante importante tendo em conta que segundo a premissa do 
construtivismo, todos nós construímos a nossa própria perspectiva do mundo, conforme as 
experiências individuais e esquemas com os quais tomamos contacto. Neste sentido, as 
actividades tipo Construtor de Conceitos – Concept Builder22, permitem a interpretação de 
múltiplas perspectivas e a construção individual do próprio conhecimento. Em contexto de ensino, 
esta actividade poderá ser completada e enriquecida com uma discussão, em que os alunos 
testam o conhecimento construído a partir da actividade desenvolvida, partilhando e comparando 
as suas ideias, reavaliando o conhecimento/conceito construído. Para construir actividades deste 
tipo, o professor disponibiliza três ou quatro endereços web e questões que incentivem o aluno a 
procurar detalhes e diferenças, estabelecendo comparações entre a informação contida nas 
páginas analisadas. Por fim, a compreensão do aluno poderá ser testada através de um não-
exemplo.  

Consideramos que este tipo de actividade poderá desenvolver no aluno a reflexão critica e 
prepará-lo para a resolução de problemas em situações ambíguas, pois segundo a perspectiva 
construtivista, os alunos necessitam de múltiplos exemplos e diferentes opiniões sobre um assunto 
para poderem construir uma compreensão que possam ligar à sua própria experiência e 
conhecimento e transferir para uma situação nova. Deste modo, este tipo de actividade possibilita 
o desenvolvimento de graus mais elevados de cognição e pensamento. 

Numa actividade de tipo Introspecção – Insight Reflectors23 pretende-se que o aluno reflicta 
sobre um determinado tema a partir de páginas WEB seleccionadas pelo professor e algumas 
ideias, afirmações e/ou questões. O que importa nesta actividade é que o aluno desenvolva o 
pensamento criativo, critico, analise um determinado tema sobre múltiplas perspectivas, se 
envolva emocionalmente com o tema e por fim elabore um texto em que expresse os seus 
pensamentos/sentimentos sobre o assunto. As páginas web seleccionadas deverão possuir 
elementos que desencadeiem no aluno uma dissonância positiva, pois isto poderá ser um 
elemento fundamental para que o aluno se sinta motivado para a realização da actividade. 

A mostra de diferentes meios sobre um tema – Subject Sampler24, em que são apresentados 
um conjunto de páginas web, de imagens ou de textos organizados em torno de um determinado 
tema, dando uma visão geral e de diferentes perspectivas, ao mesmo tempo que permitem serem  
analisadas na  sua relevância, interesse e actualidade face ao tema em questão. Numa segunda 
fase, os alunos deverão partilhar as suas perspectivas, interpretações e experiências pessoais 
sobre o tema, quer com os colegas, quer com outros interessados no assunto, não existindo 
respostas certas ou erradas. Deste modo o aluno percebe que a sua opinião, a sua participação 
activa é importante. Pensamos que este tipo de actividade poderá ser especialmente motivadora e 
promotora de uma participação activa, e uma vez estabelecida a ligação afectiva do aluno com o 
tema em estudo, o seu envolvimento tornar-se-á natural.  

As Aventuras na Web – WebQuests25, são, segundo Dodge (1995, revisto em 1997:1), “an 
inquiry-oriented activity in which some or all of the information that learners interact with comes 
from resources on the internet, optionally supplemented with videoconferencing”, e deverão, 

                                                      
22Exemplo de uma actividade tipo Construtor de Conceitos – Concept Builder – “No Fear o’Eras” 
http://www.kn.pacbell.com/wired/art2/eras/byzantine.html (Consultado no dia 20 de Maio de 2006). 
23 Exemplo de uma actividade tipo Insight Reflectors: “Reflecting on Terrorist or Freedom Fighter 2?” – 
http://www.web-and-flow.com/members/tmarch/freedom2/reflector.htm (Consultado no dia 22 de Maio de 
2006). 
24Exemplo de uma actividade tipo Subject Sampler: Amostra de temas sobre a China: 
http://www.kn.pacbell.com/wired/China/sampler.html (Consultado no dia 21 de Maio de 2006). 
25 O conceito de WebQuest foi criado em 1995, por Bernie Dodge, professor da Universidade estadual da 
Califórnia, EUA, como proposta metodológica para usar a Internet de forma criativa. No desenvolvimento do 
modelo WebQuest, Dodge teve o apoio de Tom March a quem costuma ser atribuída a autoria de alguns dos 
melhores WebQuests. Exemplos de WebQuests para o 1.º ciclo: À descoberta de rios: 
http://web.educom.pt/capag/rios/indice.htm, Uma aventura no espaço: 
http://web.educom.pt/capag/espaco/textos/introdu.htm, O Consumo de Tabaco na nossa Escola: 
http://pagpessoais.iol.pt/fornelos/matematica/webquest_tabaco.htm  (Consultado no dia 21 de Maio de 2006). 
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segundo March (1996, publicado em 1998 e revisto em 2001:8), ser utilizadas quando o assunto 
em estudo é complexo e exija uma compreensão mais profunda. Ao colocar os alunos em 
contacto com tarefas autênticas e recursos reais, os alunos são confrontados com a realidade e a 
“aprendizagem adquire interesse, razão de ser e sentido” (Eça, 1998:40). 

Ao contrário do que acontece, por exemplo, numa actividade tipo Caça ao Tesouro (Knowledge 
Hunt), num WebQuest não se solicita ao aluno que dê uma resposta a uma questão através da 
recolha de informação. Pelo contrário, o aluno é levado a transformar a informação em algo 
concreto, sendo-lhe pedido que tome decisões, participe em debates temáticos, vista o papel de 
uma outra personagem e trabalhe em grupo de uma forma cooperativa, para a resolução de um 
problema. Por fim, os resultados poderão ser publicados, enviados por e-mail ou apresentados a 
um público, com o objectivo de obter um retorno e uma avaliação do trabalho realizado. Este 
passo torna a actividade ainda mais autêntica, motivando os alunos a empenharem-se mais na 
tarefa proposta. 

Este tipo de actividade é assim adequado para a compreensão de assuntos/temas mais 
complexos e sofisticados, pois, segundo o construtivismo:  

“(…) when students need to understand a more complex or sophisticated topic like those that 
comprise WebQuests, it doesn't help to serve them simplified truths, boiled down examples, or 
step-by-step formulas. What they need are many examples with lots of information and opinions 
on the topic through which they will sift until they have constructed an understanding that not 
only connects to their own individual prior knowledge, but also builds new schema that will be 
refined when students encounter the topic again in the future. Until the Web, this kind of activity 
was very difficult for the average teacher to create because collecting such a breadth of 
resources was next to impossible” (March, 1998:4). 

Outro tipo de actividades, embora não referenciadas por March, mas que poderão ser realizadas 
com recurso à Internet, são as Histórias Interactivas, as Excursões Virtuais e os Webfólios. 

As Histórias Interactivas são assim designadas porque a narrativa é construída em torno de um 
hipertexto, possibilitando ao seu utilizador escolher diferentes trajectos até chegar ao seu final. 
Existem vários tipos de histórias interactivas. Carvalho (s/d:1) enumera algumas, entre estas:   

 Histórias que permitem diferentes seguimentos, directamente dependentes da narrativa 
propriamente dita26. O aluno encontra-se perante uma espécie de labirinto a partir do qual vai 
tomando as decisões “correctas”. 

 Histórias que vão sendo construídas por várias pessoas, acrescentando-se ao que já existe 
um seguimento lógico e uma ou duas hipóteses de continuação.27  

 Histórias que “embrulham” conteúdos educativos específicos28. O seu arquétipo pode 
encontrar-se, segundo Carvalho, nos jogos de aventuras de computador, nos quais não se 
passa para o nível seguinte, sem antes encontrar a saída ou resolver os enigmas inerentes a 
um determinado nível. No caso da história interactiva, o problema a resolver pode ser 
matemático, linguístico, de decifração histórica ou geográfica, etc., sendo a imaginação de 
quem as constrói o único limite.  

A interactividade da História, e com isto, a liberdade do leitor aumenta consoante a complexidade 
do hipertexto. Sendo assim, o hipertexto deverá ser adaptado à faixa etária dos alunos a quem se 
destina, de forma a minimizar o risco de desorientação no hiperespaço ou sobrecarga cognitiva.  

                                                      
26 Veja-se por exemplo: http://www.minerva.uevora.pt/publicar/3porquinhos/ (Consultado no dia 22 de Maio 
de 2006) “Os três Porquinhos”. 
27 Veja-se por exemplo: http://nossogrupo.com.pt/nossahistoria/lovestory.pl (Consultado no dia 22 de Maio de 
2006) “Uma história de Amor”. 
28 Veja-se por exemplo: http://www.dgidc.min-edu.pt/inovbasic/proj/actividades/historias/india/index.htm 
(Consultado no dia 22 de Maio de 2006) “À Descoberta da Carreira da Índia”. 
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Outra possibilidade de utilizar a Internet em contexto de sala de aula é através das Excursões 
Virtuais29. As excursões virtuais têm como principal finalidade permitir que os alunos conheçam 
ou aprofundem o conhecimento acerca de um local real (país, cidade, museu, parque, etc.) sem 
que para isso tenham que sair da escola, constituindo uma forma de trazer o mundo real para 
dentro da sala de aula. 

“Virtual fieldtrips provide teachers and students with the opportunity to engage in exciting 
experiences that extend learning beyond the four-walled classroom. A virtual fieldtrip is one way 
that (…) teachers can take advantage of educational technology applications that enhance 
student learning. Through virtual fieldtripping, students look outside themselves, adopting a less 
egocentric focus and become better informed about local, national, and international interests; 
and are thus better able to understand issues and concerns that may arise about an area they 
have "visited"” (Beal, Candy & Mason Cheryl 1999:1). 

Através de uma actividade tipo Excursão Virtual o professor poderá também preparar os alunos 
para uma excursão real que se realizará posteriormente, motivando desta forma os alunos para a 
visita de estudo. Neste sentido, os alunos poderão, eles próprios, desenhar o itinerário da visita. 

Segundo Carvalho, as excursões virtuais podem assumir duas visões:  

“(a) a de quem já lá esteve e escreveu textos, obteve imagens, sons, vídeos e organizou esses 
elementos díspares num todo coerente e facilmente navegável. Estamos perante uma visão 
retrospectiva, plasmando uma experiência que, de uma forma ou de outra, já foi;  

(b) a de quem está, no momento, a atravessar uma determinada região e que, além de estar 
permanentemente contactável através de correio electrónico ou de qualquer outro suporte de 
comunicação, quer assíncrona, quer síncrona, vai enviando informações sobre o que vai 
experienciando. Estas vão sendo colocadas em páginas da Internet e assim se acumula um 
acervo de conhecimentos a que se acede paulatinamente, à medida que a expedição se vai 
desenrolando. A informação, quer de fundo, quer obtida durante a viagem, poderá ser, mais 
tarde, organizada e colocada à disposição dos «cibernautas»” (Carvalho, s/d:1). 

Consideramos, contudo, que algumas páginas de Internet, como as de alguns museus30, etc., que 
reproduzem de certa forma o local, poderão ser igualmente consideradas excursões virtuais.  

Em forma de súmula pensamos poder dizer que as actividades referidas neste ponto, estando 
baseadas na pesquisa orientada (em que toda ou parte da informação necessária se encontra na 
Web), guiam e orientam o aluno na navegação pela Internet, apresentando-lhe tarefas  
motivadoras. Através delas, o professor planeia o processo de aprendizagem, de forma a fomentar 
a aprendizagem cooperativa e/ou colaborativa, fomentando o desenvolvimento do espírito crítico e 
a integração da tecnologia na sala de aula, numa perspectiva construtivista da aprendizagem. Por 
outro lado e tendo em conta os programas curriculares que incentivam a utilização da multimédia 
(texto, imagem, vídeo, som) como suporte didáctico ao desenvolvimento dos conteúdos 
curriculares, nada melhor que o vasto mundo da Internet para encontrar todos estes recursos. 
Trata-se no fundo, de instrumentos educativos que o professor deve dinamizar, promovendo a 
inovação, a criatividade, a reflexão, o espírito crítico, a cooperação e a colaboração na 
aprendizagem. Somos também da opinião que sendo os professores que melhor conhecem os 
interesses e as necessidades educativas dos seus alunos, é a estes que cabe uma grande 
responsabilidade na criação de propostas de trabalho baseadas na Internet. 

                                                      
29 Veja-se por exemplo: http://www.instituto-camoes.pt/cvc/excvirt/ “Excursões Virtuais que permitem 
conhecer diversos pontos de Portugal”. http://www.lauriefowler.com/moon.htm “ Fly me to the moon” 
(Consultado no dia 26 de Maio de 2006). 
30 Veja-se por exemplo: http://www.louvre.fr/llv/commun/home_flash.jsp “Excursão Virtual que permite visitar 
virtualmente o Louvre.  
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1.3.2 A Internet como meio de comunicação, expressão e desenvolvimento de 
trabalho colaborativo e cooperativo 

 
“Although the Web is like a superhighway of information when seen as a source of data, 

 facts, and figures, this misses more powerful aspects. More than information,  
the Web is about people, ideas, and sharing”.  

(March, 1998:2) 
 
Dentre as múltiplas vantagens da Internet, destaca-se a facilidade de comunicação. Existem 
inúmeras ferramentas de comunicação, sendo talvez uma das ferramentas mais utilizadas o 
correio electrónico, que permite a comunicação assíncrona de uma forma mais rápida, comparado 
com os meios tradicionais, podendo facilitar a comunicação entre a escola e a família, a 
comunicação, a partilha e troca de experiências entre alunos-alunos, professores-professores, 
alunos-professores e pessoas de todo o mundo. Os fóruns e os chats, por sua vez, constituem 
uma oportunidade para conhecer pessoas que partilham os mesmos interesses, enviar 
trabalhos/ficheiros, partilhar informação, experiências e ideias/opiniões, permitindo a comunicação 
simultânea entre várias pessoas – os chats de uma forma síncrona, e os fóruns de uma forma 
assíncrona.  

Outros serviços disponibilizados pela Internet e que poderão ser bastante interessantes de se 
utilizar em contexto de ensino são a videoconferência, as páginas web, os blogues, os webfólios, 
entre outros.  

Estas facilidades de comunicação levam Novais a acreditar que “a Internet nos trouxe: A morte da 
Sociedade da Informação e o parto da Era do Relacionamento” (2001:2), pois nunca foi tão fácil 
comunicar e estabelecer relacionamentos. Ora esta facilidade é, a nosso ver, propícia ao 
desenvolvimento de trabalho cooperativo e colaborativo para além da sala de aula.  

Talvez seja este o momento certo para analisarmos a diferença entre estas estratégias de ensino-
aprendizagem baseadas nas teorias sociais, que encaram o aluno como um agente activo no 
processo de aprendizagem.  

Panitz (1996) tem vindo a tentar encontrar uma definição esclarecedora para os termos 
aprendizagem colaborativa e cooperativa, tendo concluído que o termo colaboração implica que 
os intervenientes trabalham em grupo, interagindo para atingir um determinado objectivo comum, 
sendo a responsabilidade para atingir esse fim de cada um dos elementos que constitui esse 
grupo. O termo cooperação, por sua vez, implica que exista um líder, por exemplo o professor, que 
controla a situação e os alunos que contribuem.  

Rockwood (1996), citado por Panitz (1996:2), afirma que "Most importantly, in cooperative, the 
authority remains with the instructor, who retains ownership of the task, which involves either a 
closed or a closable (that is to say foundational) problem (the instructor knows or can predict the 
answer). In collaborative, the instructor – once the task is set – transfers all authority to the group. 
In the ideal, the group's task is always open ended."   

Dentro do desenvolvimento de contextos de aprendizagem cooperativa, poderá ser promovida a 
interajuda entre os alunos, permitindo que estes actuem como parceiros entre si, com o professor, 
outras instituições, autores, etc., visando a construção de conhecimento.  

Johnson e Johnson (1997:14), citados por Alcântara (2004:4) et ali, definem aprendizagem 
colaborativa como sendo um “conjunto de métodos para a aplicação em grupos com o objetivo de 
desenvolver habilidades de aprendizagem, conhecimento pessoal e relações sociais, onde cada 
membro do grupo é responsável tanto pela sua aprendizagem como pela do restante do grupo”. O 
aluno, que aprende em conjunto com os outros, é responsabilizado pela sua aprendizagem e pela 
aprendizagem dos seus colegas, sendo que o êxito do grupo depende de cada um dos elementos 
que o constituem. Deste modo o professor poderá estimular nos alunos a interdependência 
positiva, ao mesmo tempo que os torna mais autónomos no processo de aprendizagem, que se 
poderá estender para além da sala de aula.  
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Consideramos que a aprendizagem colaborativa e cooperativa assistida pelas ferramentas 
telemáticas constituem um método privilegiado para o desenvolvimento de competências básicas, 
tanto a nível cognitivo como a nível social, sendo um método de trabalho privilegiado para 
desenvolver, nomeadamente, a capacidade de “cooperar com outros em tarefas e projectos 
comuns”, uma das Competências Gerais apontadas no Currículo Nacional do Ensino Básico – 
competências essenciais, analisadas no ponto 1.1.1. deste capítulo. Em vez de assimilar os factos 
de uma forma conclusiva, ao debater/discutir e negociar um determinado assunto em grupo, o 
aluno é levado a pensar, a reflectir e a desenvolver o seu pensamento crítico. Trabalhando em 
grupo, mesmo os alunos com maiores dificuldades terão a possibilidade de alcançar objectivos 
qualitativamente mais ricos em conteúdo, na medida em que reúnem opiniões, propostas e 
soluções de vários elementos de um grupo, tirando partido das experiências de aprendizagem de 
cada um. Para além disso, os alunos desenvolverão ainda competências na utilização das TIC e 
poderão ainda entrar em contacto com outras realidades sócio-culturais, promovendo, deste 
modo, a “consciencialização e a (auto)crítica, numa lógica de desenvolvimento da cidadania e o 
(re)conhecimento de outras culturas, visando a interculturalidade31” (Centro de Competência Nónio 
- PROFORMAR, 2001:3) e, nalguns casos, a utilização de línguas estrangeiras.  

A aprendizagem colaborativa e cooperativa cruzam-se com a noção de comunidades de 
aprendizagem e de prática. A este propósito, Wenger (s/d) diz-nos que uma comunidade de 
prática é constituída por grupos de pessoas que partilham uma preocupação ou um interesse por 
alguma coisa que fazem, e aprendem a melhorar a sua prática interagindo regularmente. Chama 
ainda a atenção que uma comunidade de prática implica três elementos fundamentais: o domínio, 
a comunidade e a prática: um domínio/assunto/tema sobre o qual a comunidade partilha interesse, 
criando uma identidade própria em torno desse domínio; a própria comunidade, já que as pessoas, 
ao perseguirem o seu interesse, envolvem-se em actividades e discussões comuns, interagindo, 
partilhando informações e ajudando-se mutuamente, construindo relações que os ajudam a 
aprender uns dos outros; e por fim, a prática, pois uma comunidade de prática não é apenas uma 
comunidade que partilha um interesse em comum, mas sim uma comunidade que trabalha em 
conjunto em torno de um domínio, aprendendo os seus membros em conjunto, como fazer coisas 
pelas quais se interessam. 

Em suma, enquanto o domínio denota o assunto no qual a comunidade se concentra a prática é o 
conhecimento específico que a comunidade desenvolve, partilha e mantém.  

Ainda segundo o mesmo autor, a perspectiva das comunidades de prática afecta as práticas 
educacionais em três dimensões: interna, que se reflecte no modo de organizar experiências de 
aprendizagem em torno da prática; externa, como relacionar a experiência dos alunos à prática, 
através de participação em comunidades para além dos muros da escola; ao longo da vida dos 
alunos, como servir as necessidades de aprendizagem ao longo da vida, organizando 
comunidades de prática focadas em tópicos de interesse dos alunos, para além do período de 
formação escolar. Deste ponto de vista, a escola deixa de ser o centro da aprendizagem, um 
mundo fechado em si mesmo, onde os alunos adquirem conhecimento com o intuito de o aplicar 
no mundo, para passar a fazer parte de um sistema de aprendizagem mais amplo. A vida passa a 
ser o centro da aprendizagem, o que não significa que a escola perca o seu papel; ela continua a 
ser importante, mas a aprendizagem terá que estar ao serviço do que acontece no mundo. 

Riel e Polin (s/d:7) sugerem três formas de aprendizagem no seio de uma comunidade: 
aprendizagem baseada em tarefas, aprendizagem baseada na prática e aprendizagem baseada 
no conhecimento. Embora todas tenham como base grupos organizados de aprendizagem, a 
aprendizagem baseada em tarefas é, segundo as autoras, constituída por um grupo de trabalho 
centrado em solucionar uma determinada tarefa. A aprendizagem baseada na prática prevê a 
aprendizagem como transformação de identidade dentro de um determinada prática, em que os 
inexperientes se tornam mais experientes. Por fim, a aprendizagem baseada no conhecimento 

                                                      
31 Como por exemplo através do projecto europeu de geminação electrónica – eTwinning 
http://www.etwinning.net/ww/pt/pub/etwinning/index2005.htm (consultado na Internet no dia 31 de Maio de 
2006). 
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está mais direccionada para o desenvolvimento de conhecimento intencional e reutilizável, tendo 
como objectivo contribuir para o seu desenvolvimento e aprofundamento. 

“The practice-based learning community is largely about learning as the transformation of 
identity within the practice, e.g., novices becoming more expert. And, because it is focused on a 
“real-world” practice, the practice-based learning community situates knowledge in the context 
of its use in practice. The task-based learning community is a work group, focused upon a time-
limited task or effort. The knowledge–building learning community is oriented toward the 
intentional development of reusable knowledge, and more importantly to its continued growth 
and development” (Riel e Polin, s/d: 34). 

Por tudo o que foi dito anteriormente, as comunidades de aprendizagem são, em nosso entender, 
e de acordo com Figueiredo (2002), uma estratégia de ensino-aprendizagem favorável ao 
desenvolvimento da auto estima, pois, ao integrar um grupo, o aluno aumenta o seu sentimento de 
segurança, fortalecendo o sentimento de solidariedade e respeito pelos restantes elementos do 
grupo, ao mesmo tempo que diminui algum possível receio à crítica.   

“Nos ambientes em rede, os alunos-nós-de-rede, membros de comunidades, sentem que a 
construção do seu conhecimento é uma aventura colectiva – uma aventura onde se constroem 
os seus saberes, mas onde contribuem, também, para a construção dos saberes dos outros. E, 
à medida que a aventura se renova, vão aprendendo que cada um vale, não apenas por si, 
mas pela forma como se relaciona com os outros – como com eles constrói o que nunca 
ninguém conseguiria fazer sozinho” (Figueiredo, 2002: 41).  

O trabalho no seio de uma comunidade é pois, um processo muito mais rico do que o trabalho 
isolado e individual. “(…) os membros da comunidade desenvolvem redes de partilha e construção 
flexível e colaborativa das aprendizagens, que suportam a exploração da multidimensionalidade 
das representações do conhecimento” (Dias, 2001: 91), sendo à partida uma base para a futura 
aplicação do conhecimento desenvolvido, em novas situações. 

É neste sentido que acreditamos, tal como Figueiredo, que “o grande desafio da escola do futuro é 
o de criar comunidades ricas de contexto onde a aprendizagem individual e colectiva se constrói e 
onde os aprendentes assumem a responsabilidade, não só da construção do seu próprio saber, 
como também da construção de espaços de pertença onde a aprendizagem colectiva tem lugar” 
(Figueiredo, 2002:2). 

Ora, a tecnologia que temos ao nosso dispor, hoje em dia, permite que a escola promova cada vez 
mais o ensino em espaços comunitários e os professores que realmente queiram integrar a 
aventura das redes de aprendizagem e conhecimento32 com os seus alunos, terão como única 
exigência de partida encontrar um projecto de interesse e motivação comum que desejem partilhar 
e desenvolver em interacção com outra(s) escola(s). O projecto poderá então ser desenvolvido em 
torno de um tema em estudo na sala de aula, de uma proposta dos próprios alunos, familiares, 
etc., de um objectivo ou resultado que se pretenda alcançar, ou através da integração em 
projectos já existentes, podendo o professor recorrer a centenas de projectos existentes na 
Internet. 

A publicação de uma página web escolar, que actualmente constituiu uma prática comum a 
muitas escolas portuguesas, poderá constituir uma oportunidade de partilhar materiais e 
experiências desenvolvidas pela escola, assim como uma oportunidade de receber algum 
feedback de pessoas que visitem a página, que poderão comentar ou fazer sugestões ao trabalho 
que é apresentado. Considera-se que esta se deve constituir como uma janela aberta para o 
mundo, revelando a própria instituição escolar e as suas práticas, não se podendo contudo 
esquecer que a Internet é antes de mais um meio de comunicação, que fomenta a comunicação 
entre o editor e o público. Sendo assim, esta deve estar aberta às reacções do mundo, ao mesmo 
tempo que deverá proporcionar a oportunidade de interacção editor-público.    
                                                      
32 Alguns portais com informação sobre projectos colaborativos em rede e sugestões: 
http://www.minerva.uevora.pt/internet-projectos/; 
http://www.minerva.uevora.pt/rtic/aprojecto/circ_ap/cir_apr.htm; Portal da European Schoolnet: 
http://www.eun.org/portal/index.htm (consultados na Internet no dia 31 de Maio de 2006). 
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“Publishing on the Web (…) opens the door of the classroom to reaction from the audience in 
the outside world, and provides wonderful opportunities for the Web author to interact with that 
audience. The interaction can be spontaneous (…) Or it can be planned (…). 

What's exciting about Web publishing is the dialog and interaction students can have with their 
audience. Keep in mind that documents published on the Web should allow for feedback by 
providing a means of contact” (Site de rede de escolas do Quebec no Canadá). 

As páginas web escolares poderão, por sua vez, estabelecer ligações a webfólios33 elaborados 
pelos seus alunos, ou constituírem elas próprias webfólios de uma turma ou escola. Os webfólios, 
também conhecidos como portefólios digitais ou electrónicos, embora ainda não estejam muito 
difundidos, constituem, de acordo com Barrett (2005), colecções organizadas de trabalhos que são 
publicadas no sentido de mostrar o crescimento e a progressão na aprendizagem ao longo do 
tempo. Uma parte essencial de um portefólio educacional é a reflexão critica do aluno sobre o 
trabalho realizado.  

Um webfólio distingue-se de um portefólio tradicional na medida em que tira partido das 
possibilidades que a multimédia (áudio, vídeo, gráficos, texto) oferece e do hipertexto34, assim 
como da possibilidade de desenvolver o trabalho em colaboração e cooperação, publicando o 
percurso de todo o trabalho até aos resultados finais para o acesso de um público mais vasto.   

“In my definition, an electronic portfolio uses electronic technologies as the container, allowing 
students/teachers to collect and organize portfolio artefacts in many media types (audio, video, 
graphics, text); and using hypertext links to organize the material, connecting evidence to 
appropriate outcomes, goals or standards. (Barrett, 2005:5) 

O hipertexto, ao possibilitar a navegação entre componentes de um mesmo documento e/ou 
páginas, permite criar interactividade no webfólio. Dada a natureza da organização da informação 
num hipertexto, o utilizador pode aceder a determinada informação através de caminhos 
diferentes, cruzando conceitos e interrelacionando-os. A estrutura hipertextual reflecte, deste 
modo, a estrutura da nossa memória a longo prazo, permitindo o acesso à informação em “bite-
size-chunks35” (Magalhães, 2002:18) diminuindo, deste modo a carga cognitiva do aprendente. 

O modelo de representação do conhecimento subjacente aos documentos hipermedia e a 
flexibilidade de exploração que caracteriza estes ambientes faz com que esta estratégia se 
adeqúe ao suporte de um processo de ensino-aprendizagem centrado num aluno que se pretende 
activo e empenhado no processo de aprendizagem, como decorre da abordagem construtivista da 
educação (Gomes, 1996:49). 

Segundo Riel et ali (1998) os alunos poderão usar o hipertexto para organizarem a sua 
aprendizagem, mas poderão usá-lo também como forma de expressão, como por exemplo no 
desenvolvimento dos seus webfólios. Não nos podemos contudo esquecer de que a utilização de 
hipertextos requer uma nova capacidade. 

“Students learning how to use and compose in hypertext are participating in new evolving forms 
of communication (Koschmann, 1994; Pea, 1994). They are learning to write in a format that is 

                                                      
33 Um dos objectivos do projecto CBTIC@EB1no ano lectivo de 2005/2006 é precisamente a criação de 
portefólios de turma, considerando que estes “são uma forma de dar visibilidade e de partilhar os trabalhos 
ou os projectos habitualmente realizados neste nível de ensino, divulgando-os e partilhando-os entre todos 
os interessados. São também uma forma de dar um sentido social ao trabalho escolar e indispensáveis para 
promover a interacção com outras escolas e outras entidades: mostrando o que se faz, recebendo 
comentários, questões, sugestões, explicando o que se fez e porquê, ... (…) Entende-se que os portfolios de 
turma, enquanto páginas web de turma, podem conter relatos de visitas de estudo, de experiências 
realizadas, de problemas, de textos,... de caracterização do meio, desenhos (em vez de fotografias) dos 
alunos, ... o que alunos e professores gostarem de mostrar à comunidade educativa” http://www.crie.min-
edu.pt/proj_CBTIC@EB1/cbtic_recursos_portfolios.htm (consultados na Internet no dia 02 de Junho de 
2006). 
34 Hipertexto: tipo de escrita e leitura não sequencial de um texto. 
35 Expressão utilizada por Spiro e seus colaboradores, na década de oitenta, relativamente à estruturação 
dos hiperdocumentos de flexibilidade cognitiva. 
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integrated with other forms of expression including color, formatting, graphics, photography, 
audio, and video. These skills are increasingly valued as the ability to work with current 
technological advancements requires specialized communication skills such as graphic design 
and multi-media hypertext and video production. These are the "basic" skills for the 
communication age” (Riel, 1998:14). 

Ainda quanto aos portefólios, a literatura sugere que poderão ter múltiplas finalidades. Segundo o 
paradigma positivista, um portefólio será utilizado como ferramenta de avaliação (portefólio de 
avaliação), segundo o paradigma construtivista, como história digital que deverá reflectir uma 
aprendizagem profunda (portefólio de progresso) e como resumos digitais que destaquem 
competências (Wolf, 1999, referido por Barrett, 2005:13). 

Pearl e Paulson (1994), citados por Barrett (2005:7), distinguem os objectivos de um portéfolio 
positivista e construtivista: 

Positivist Portfolios 

“The purpose of the portfolio is to assess learning outcomes and those outcomes are, generally, 
defined externally. Positivism assumes that meaning is constant across users, contexts, and 
purposes… The portfolio is a receptacle for examples of student work used to infer what and 
how much learning has occurred.” (p.36) 

Constructivist Portfolios 

“The portfolio is a learning environment in which the learner constructs meaning. It assumes 
that meaning varies across individuals, over time, and with purpose. The portfolio presents 
process, a record of the processes associated with learning itself; a summation of individual 
portfolios would be too complex for normative description.” (p.36) 

Enquanto que os portefólios construídos segundo o paradigma positivista se centram na avaliação, 
apresentando resultados finais, sendo por isso limitados, os portefólios construtivistas 
acompanham a aprendizagem, levando o aluno a publicar os seus trabalhos e reflexões de uma 
forma continuada. Deste modo, o aluno é induzido a reflectir sobre a sua própria aprendizagem. 
Acreditamos que se trata de uma forma bastante interessante de motivar o aluno a construir, 
estruturar e contar a sua aprendizagem, ao mesmo tempo que se promove o gosto pela 
aprendizagem e, com isso, a aprendizagem ao longo da vida. O aluno transforma-se num agente 
efectivo do seu processo de aprendizagem. 

Well-designed portfolios represent important, contextualized learning that requires complex 
thinking and expressive skills. Traditional tests have been criticized as being insensitive to local 
curriculum and instruction, and assessing not only student achievement but aptitude. Portfolios 
are being heralded as vehicles that provide a more equitable and sensitive portrait of what 
students know and are able to do. Portfolios encourage teachers and schools to focus on 
important student outcomes, provide parents and the community with credible evidence of 
student achievement, and inform policy and practice at every level of the educational system. 
(Herman and Winters, Educational Leadership, October 1994, pp. 48-55, citados por Barrett, 
2005:3) 

Segundo Fernandes et ali (s/d), a utilização de portefólios poderá “dar origem a uma “cultura”, a 
uma outra ideia de sala de aula: um local em que as aprendizagens se vão construindo em 
conjunto e individualmente ao ritmo de cada um, em que se reflecte e pensa, em que se valorizam 
as experiências, intuições e saberes de cada aluno, em que se acredita que as dificuldades podem 
ser superadas e em que, essencialmente, se aprende. Com mais ou menos esforço, mas sempre 
com gosto” (s/d:2). 

Ao integrarem-se curricularmente as TIC para criar webfólios, os professores oferecerão aos 
alunos não só o acesso as fontes mais actualizadas através da Web, como também promoverão a 
colaboração entre alunos e a comunidade em geral, a troca de ideias, sugestões e recursos. 
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Os webfólios poderão ser construídos/desenvolvidos numa página de Internet elaborada para o 
efeito ou num blogue. Os blogues36 e os wikis37 constituem hoje em dia uma forma rápida e fácil 
de se publicar na Internet, constituindo ferramentas que apoiam a reflexão, a partilha e a 
colaboração, no sentido da construção colectiva do conhecimento, podendo ser utilizados nos 
portefólios digitais.   

Neste tipo de actividades os alunos deixam de estar a escrever apenas para o professor ou para 
os colegas da turma, passando a escrever para uma audiência distante e desconhecida, o que, 
segundo um estudo realizado por Cohen e Riel (1989), citado numa Tese de Mestrado intitulada 
“A Internet no Ensino das Ciências Físico-Químicas” (Silva, 1997:9), promove nos alunos a 
espontaneidade, a organização, a capacidade de expor as ideias com uma maior clareza e de 
uma forma mais fundamentada, o que torna os próprios conteúdos mais ricos. Cohen e Riel (1989) 
repararam também que existe uma preocupação em respeitar os limites e as necessidades da 
audiência. Segundo testemunhos de professores referidos no mesmo estudo, os alunos 
mostraram um maior interesse e cuidado pela escrita (pontuação, gramática e vocabulário), 
apresentação e execução dos trabalhos. 

Em forma de súmula podemos afirmar que a Internet nos abre um novo mundo de oportunidades 
de aprendizagem e comunicação, permitindo a constituição de comunidades educativas à escala 
global, que trabalham em ambientes colaborativos, activos e flexíveis, quer a nível de recursos 
quer a nível de estilos de aprendizagem. Como sugerem Riel et ali, “By establishing connections 
both inside and outside of the classrooms, where experts of all ages can be a part of the resources 
for learning, we can help all students establish life-long patterns for learning, and encourage all 
learners to take an active role in the construction of knowledge” (1998:20). As comunidades de 
aprendizagem poderão em nosso entender e de acordo com a literatura estudada, contribuir para 
a reforma educativa, no sentido de aproximar a escola às exigências do mundo actual. Citando 
Riel et ali (1998:20), “Learning communities powered with evolving tools provide a way to develop 
an instructional system that can help students learn to work in a world culture to shape their destiny 
in the shrinking, interdependent world of the 21st Century”. 

Do exposto se infere ser importante a aplicação de técnicas de aprendizagem colaborativas e 
cooperativas, quer para o processo de ensino-aprendizagem, quer para a preparação do aluno 
para a aprendizagem ao longo da vida e para o trabalho em grupo.  

Para os professores, em particular, este tipo de experiência poderá também ser muito 
enriquecedora não só para o seu desenvolvimento pessoal como profissional, pois permite-lhes 
partilhar e trocar ideias, práticas e experiências com os seus pares, muitas vezes pertencentes a 
outras realidades sociais e culturais. Exige, porém e igualmente, que estes procedam a uma 
alteração do conceito de ensino-aprendizagem, tanto a nível das metodologias, como a nível 
social, exigindo ainda que estes saibam proporcionar contextos favoráveis à obtenção dos 
objectivos educacionais exigidos pela sociedade actual.   

Com efeito, o que a Internet faz, segundo Castells (1999) é processar a virtualidade, 
transformando-a na nossa realidade, constituindo deste modo a sociedade em rede, a sociedade 
em que vivemos actualmente. 

“Internet es la sociedad, expresa los procesos sociales, los intereses sociales, los valores 
sociales, las instituciones sociales. ¿Cuál es, pues, la especificidad de Internet, si es la 
sociedad? La especificidad es que es constituye la base material y tecnológica de la sociedad 
red, es la infraestructura tecnológica y el medio organizativo que permite el desarrollo de una 
serie de nuevas formas de relación social que no tienen su origen Internet, que son fruto de 
una serie de cambios históricos pero que no podrían desarrollarse sin Internet. (…) Internet (…) 

                                                      
36 Exemplos de blogues criados por professores e alunos: Jornal On-Line do Agrupamento de Escolas da 
Lajeosa do Dão: http://asnossasvozes.blogs.sapo.pt/; http://blogdos17golfinhos.blogs.sapo.pt/; 
http://netescrita.blogspot.com/   (consultados na Internet no dia 02 de Junho de 2006). O acesso a um blogue 
é feito directamente no endereço de publicação. Portanto, mesmo que a escola não tenha página de Internet 
pode fazer os registros utilizando o acesso à Internet. 
37 Veja-se, por exemplo: http://projectos06.wikispaces.com/indice  
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es el medio de comunicación que constituye la forma organizativa de nuestras sociedades, es 
el equivalente a lo que fue la factoría en la era industrial o la gran corporación en la era 
industrial. Internet es el corazón de un nuevo paradigma sociotécnico que constituye en 
realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y de 
comunicación. Lo que hace Internet es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra 
realidad, constituyendo la sociedad red, que es la sociedad en que vivimos” (Castells, 1999:11). 

 

1.4 Obstáculos à Integração das TIC 
Como podemos constatar, as vantagens que as TIC podem oferecer ao ensino são inúmeras, mas 
existem obstáculos que impedem a sua integração no ensino. De acordo com o relatório efectuado 
por Jones (2004), que cita Snoeyink and Ertmer (2001), vários autores referem dois tipos de 
barreiras que impedem o recurso às TIC pelos professores: “external or first-order barriers”.  

As barreiras externas incluem, segundo a literatura estudada, por exemplo, os recursos limitados, 
falta de apoio técnico, falta de tempo, falta de formação adequada, enquanto que as barreiras 
internas incluem as atitudes dos professores face às TIC, como a falta de confiança na utilização 
das TIC, a resistência à inovação, a não percepção da utilidade das TIC, a própria concepção do 
professor no que concerne o ensino-aprendizagem, entre outros.  

Num estudo realizado em Portugal, junto de 19.337 professores, pelo Departamento de Avaliação 
Prospectiva e Planeamento do Ministério da Educação (substituído pelo Gabinete de Informação e 
Avaliação do Sistema Educativo – GIASE, em 2004), sob a coordenação de Jacinta Paiva 
(2002:43), esta conclui que “Para a maioria dos professores (43%), o obstáculo mais forte à 
implementação das TIC no contexto educativo é a falta de meios técnicos”. Vários são os autores 
que realizaram estudos sobre esta temática e que chegaram a uma conclusão semelhante:  

“Limited resources within schools are a great impediment to the take-up of ICT. Lack of 
computers and software in the classroom can seriously limit what teachers are able to do with 
ICT. Limited resources results in lack of computer integration, which in turn results in lack of 
sufficient computer experience for both pupils and teachers” (Rosen & Weil, 1995; Winnans & 
Brown, 1992; Dupagne & Krendl, 1992; Hadley & Sheingold, 1993, citados por Mumtaz, 
2000:336). 

A falta de meios técnicos e recursos informáticos escassos poderão comprometer a integração 
das TIC no ensino, o que, por sua vez, compromete, quer a aprendizagem dos alunos, quer a 
evolução dos professores na sua prática pedagógica.  

Paiva (2002:48) refere ainda, neste sentido, que o conjunto de dificuldades que podem levar ao 
não uso das TIC em contexto educativo, no caso da escola portuguesa, estão de acordo com Wild 
(1996) e são: falta de oportunidades para usar os computadores regularmente, criando uma 
continuidade pedagogicamente benéfica; o facto de muitos alunos de extractos socio-económicos 
baixos não possuírem computador; recursos informáticos escassos na escola; stress do professor; 
falta de segurança e confiança para usar as TIC; falta de conhecimento sobre o verdadeiro 
impacte do uso das TIC em contexto educativo; e poucas experiências com TIC na formação de 
professores, quer inicial, quer contínua.  

Encontramos, neste estudo, barreiras externas e internas, que estão estreitamente relacionadas, 
pois se o professor não possui, por exemplo, equipamento informático adequado, isto poderá 
reflectir-se na sua atitude, perante as TIC. Por isso, e de acordo com Mumtaz (2000), citado em 
Becta ICT Research (2003:3), não é possível separar as barreiras externas das barreiras internas, 
pois estas estão intrinsecamente ligadas, por uma inter-relação complexa, que inclui os obstáculos 
existentes dentre destes dois níveis. “It is impossible to separate first-order from second-order 
barriers, or barriers at the teacher level from those at the school or policy level” (Mumtaz, 2000, 
citado em Becta ICT Research, 2003:3). 

No que diz respeito às barreiras internas, Veen (1993), citado por Mumtaz (2000:337), conclui, a 
partir de um estudo de caso realizado em quatro escolas secundárias da Holanda, que as 
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barreiras internas que envolvem as crenças do professor, sobre como a(s) sua(s) disciplinas 
deverão ser leccionadas, assim como a sua capacidade em gerir as actividades da sala de aula e 
a capacidade de utilização das TIC ultrapassam largamente as barreiras externas. Por mais que a 
escola encoraje a utilização das TIC, a decisão final caberá ao professor, que tomará a sua 
decisão tendo em conta os seus sentimentos, capacidades e atitudes pessoais em relação às TIC 
em geral.  

Um professor que atribua grande valor às TIC e entenda que estas lhe podem ser úteis, é 
susceptível de transformar a sua prática pedagógica (Cox e tal, 1999; Pedretti e tal, 1999, citados 
por Mumtaz 2000:337), assim como os professores que se sentem motivados e se sentem 
responsáveis pela aprendizagem dos seus alunos e pelo seu próprio desenvolvimento profissional, 
colaborando com os seus colegas de profissão (Becker and Riel, 2000). São também estes 
professores que, segundo um estudo realizado por Becker and Riel (2000) tendem a utilizar as TIC 
de uma forma exemplar, ao contrário dos professores que se fecham em si e não discutem as 
suas práticas pedagógicas.  

Hruskocy et al (2000) concluiu que outro factor que poderá influenciar a integração das TIC pelos 
professores é a capacidade dos alunos utilizarem estas ferramentas. No seu estudo revela 
barreiras que residem na falta de tempo, na necessidade de uma assistência contínua na 
integração das TIC, necessidade de mudança de atitude e crenças pedagógicas, necessidade de 
alterações no papel do professor, níveis de receio e confiança na utilização das TIC, e ausência de 
formação relevante nesta área. 

No artigo Benefits of Laptop Computers for Elementary Teachers, publicado no “Journal of 
Research on Computing in Education”, Falba et ali (2001) referem novamente a questão do tempo, 
como uma das barreiras à integração das TIC, citando Sheingold e Hadley (1990):  

“Many teachers are overwhelmed by the prospect of spending additional hours after 
school learning to use the computer-based technologies placed in their classrooms. 
Acquiring computer skills for instructional use takes time (Sheingold & Hadley, 1990), 
and time is one commodity that is in short supply in an already full school year” (Falba 
et ali, 2001:2).   

A aprendizagem e a utilização planificada das TIC requer tempo, um esforço pessoal de 
investimento em formação e um professor que não esteja à vontade com este recurso, facilmente 
prescinde dele. Neste contexto, Crane (2005) cita Bailey and Pownell (1998), que comparam a 
utilização e a integração das TIC às necessidades básicas especificadas na hierarquia de 
necessidades de Maslow. De acordo com Bailey e Pownell (1998) existem seis necessidades 
tecnológicas básicas. A primeira necessidade é a do tempo – tempo para aprender, praticar, 
ensinar e receber feedback. Outra necessidade básica é um plano tecnológico detalhado que 
forneça directrizes e preveja possíveis resultados. Em terceiro lugar, um programa de 
desenvolvimento profissional bem planificado. Depois, é fundamental que existam hardware, 
software e acesso à Internet, para que os professores possam integrar as TIC nas suas 
planificações. Quanto à quinta necessidade identificada, trata-se de infra-estruturas tecnológicas 
que facilitem a utilização das TIC e, por último, a existência de apoio técnico e pedagógico, 
sempre que necessário (Crane, 2005:32). 

Em jeito de síntese podemos concluir que a integração curricular das TIC passa sobretudo por um 
conjunto de condições, entre estas a preparação adequada dos professores, a disponibilização e 
organização das ferramentas tecnológicas e o apoio técnico e pedagógico às escolas.
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA DA 
INVESTIGAÇÃO 

 

 
1. Introdução 
O presente capítulo inclui cinco pontos. Neste sentido, o primeiro é constituído pela introdução ao 
capítulo. O segundo está relacionado com a apresentação e justificação da abordagem da 
investigação utilizada neste estudo. Seguidamente, será apresentado o terceiro ponto. Este tem 
como propósito caracterizar os informantes no presente estudo. O quarto ponto apresenta os 
documentos que serviram de base ao estudo. No quinto ponto serão dados a conhecer os 
instrumentos utilizados no decorrer desta investigação e explicitado o processo utilizado no 
tratamento dos dados do presente estudo. 

O estudo teve em consideração várias vertentes, tendo em conta os intervenientes no mesmo: o 
contexto pessoal, isto é, o uso pessoal que os intervenientes, como pessoas individuais, fazem 
das TIC, o contexto familiar, no caso dos alunos e dos encarregado de educação, e o contexto 
educativo, isto é, a percepção que cada um dos intervenientes tem das TIC no processo 
educativo.  

 

2. Tipo de Investigação 
Atendendo à natureza das questões investigativas e tendo em conta a revisão de literatura 
efectuada, no que se relaciona com metodologias de investigação em educação acreditamos estar 
perante um estudo qualitativo, tipo estudo de caso, em que recorremos também a 
procedimentos próprios de tracer study.  

 

2.1 Estudo de Caso Qualitativo 
A análise de um determinado processo num curto espaço de tempo, como o existente para a 
execução deste trabalho, obriga à limitação do campo de estudo. Surge assim o estudo de três 
escolas, do agrupamento de Porto de Mós onde, de acordo com Bell (1997), procurámos 
identificar as especificidades características daquele contexto e perceber como afectaram a 
implementação do Programa Internet@EB1. As conclusões que retirámos deste contexto podem 
contribuir para uma análise do Programa no entanto, e tendo em conta que se trata de um 
contexto específico, não devem ser generalizadas. 

A primeira preocupação, num estudo deste tipo é, como refere Tuckman (2000: 507-508), de 
acordo com Bogdan e Biklen (1992), “descrever e só secundariamente analisar os dados”, sendo 
“a questão fundamental (…) todo o processo, ou seja, o que aconteceu, bem como o produto e o 
resultado final”. Este tipo de estudo, “diz respeito essencialmente ao significado das coisas, ou 
seja, ao “porquê” e ao “o quê”. 

Esta metodologia enquadrou, assim, uma das preocupações centrais: tentar perceber que 
contexto de trabalho se gerou e como nele se envolveram os vários actores, isto é, qual foi o 
verdadeiro impacte do Programa Internet@EB1 no agrupamento em causa. 

Procuramos compreender, em situações naturais, ou seja, integradas no terreno, as questões 
apresentadas no capítulo I, pois como refere Tuckman (2000:508), citando Wilson (1977), este tipo 
de metodologia de investigação assenta nos seguintes pressupostos essenciais:  

“(1) Os acontecimentos devem estudar-se em situações naturais, ou seja, integrados no terreno.  
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(2) Os acontecimentos só podem compreender-se se compreendermos a percepção e a 
interpretação feitas pelas pessoas que neles participam. “ 

Quanto às fontes de dados que se podem utilizar num processo de estudo de caso, estas são 
normalmente de três tipos:  

(1) “Entrevistas a diversas pessoas ou participantes na situação, que estão envolvidas no 
fenómeno em estudo.  

(2) Documentos tais como actas de encontros, relatos de jornais, autobiografias ou testemunhos.  

(3) Observação dos fenómenos em acção”. Tuckman (2000:516). 

De acordo com estas orientações elaboramos também questionários e entrevistas com o objectivo 
de completar a análise da documentação, realizada numa fase inicial.  

 

2.2 Tracer Study 
Segundo Brown38 o tracer study correspondente a uma pesquisa de factos ocorridos antes da 
investigação, sem que o investigador tenha intervenção directa junto dos intervenientes enquanto 
a acção decorre, baseada em indícios que foram deixados e na recolha das reflexões que os 
intervenientes possuem sobre os factos. Rosa (1997:66), citando Alderson (1992), refere que tem 
havido um interesse acrescido por este tipo de estudos, onde os dados não se baseiam nos 
desempenhos, mas nas atitudes, e são recolhidos algum tempo após o Programa ter terminado.  

 

3. Amostragem Teórica 

Tendo como objectivo desenvolver um estudo qualitativo de um fenómeno local, optámos por 
seleccionar uma amostragem teórica que não pretende de forma alguma representar o universo 
nacional. Como tal, seleccionámos como informantes mais directos neste projecto de investigação 
os professores que estiveram colocados nas escolas do agrupamento de Porto de Mós ao longo 
dos três anos em estudo, os alunos, os respectivos encarregados de educação e os monitores. De 
acordo com Tuckman (2000) pode ser útil entrevistar pessoas que não sejam nem participantes 
nem observadores directos, mas que estão conscientes de um conjunto de experiências que lhes 
foram transmitidas. As impressões dessas pessoas merecem ser recolhidas e guardadas, visto 
que experiências posteriores podem depender delas. Incluímos assim, nesta investigação a 
gestão distrital do projecto, a Câmara Municipal do respectivo concelho e a gestão do 
agrupamento. 

 

3.1 O papel dos Professores 
Entendemos o professor como principal actor de qualquer processo de mudança na escola, a 
quem cabe analisar a forma como as TIC o poderão auxiliar na sua prática docente, pelo que lhe 
atribuímos o papel de interveniente directo neste estudo. Procuramos perceber se o professor 
desenvolveu tarefas que promoveram a integração das TIC nas suas aulas e se as propostas 
efectuadas pelos monitores do Programa estimularam essas iniciativas, contribuindo para alguma 
alteração na prática docente.  

De acordo com as perspectivas enunciadas optámos por analisar todos os documentos 
produzidos e inquirir os intervenientes usando o processo da entrevista. 

 

                                                      
38 URL: http://www.socialresearchmethods.net/tutorial/Brown/-laura-tp.htm (consultado na Internet em 22 de 
Maio de 2005) 
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3.2 O papel dos Alunos 
Os alunos, tal como os professores, terão o papel de informantes neste estudo. Riel et al (2001:4) 
constatam que os alunos que possuem computador em casa e têm o hábito familiar de o utilizar 
como instrumento do dia a dia têm maior facilidade de o integrar como instrumento útil para as 
suas aprendizagens. Tendo em conta esta constatação, parece-nos interessante questionar os 
alunos acerca dos seus hábitos de utilização do computador. 

 

Número de Alunos 

(n=42) Ano de 
Escolaridade39 

Número % 

1.º 5 11,9 

2.º 10 23,8 

3.º 15 35,7 

4.º 12 28,6 
 

Tabela 3 – Distribuição do número de alunos por anos de escolaridade 
 
 
3.3 O papel dos Encarregados de Educação 
Os encarregados de educação, à semelhança dos intervenientes mencionados anteriormente, 
terão o papel de informantes neste estudo. Procuraremos, através de questionários, obter algumas 
respostas relativamente às suas atitudes em relação às TIC, pois entendemos que também 
dependerá deles o sucesso da integração das TIC no ensino.  

 

3.4 O papel dos Monitores 
Os monitores foram os intervenientes mais visíveis do Programa juntos das escolas e dos 
professores. Foram eles os portadores das propostas concretas de trabalho e foram, também eles, 
o contacto privilegiado para a resolução dos problemas colocados pelos professores. Assim, à 
semelhança do papel dos professores, procuramos perceber que soluções encontraram para 
resolver os problemas técnicos dos professores e como utilizaram o argumento da publicação da 
página para os envolver na construção de materiais, com os seus alunos. 

 

3.5 O papel do Investigador 
Os documentos e iniciativas de âmbito nacional proporcionaram-nos uma perspectiva geral do 
Programa e contribuíram para que fosse possível caracterizar com rigor o contexto em que o 
Programa funcionou. Alguma desta informação foi ainda complementada com o conhecimento que 
a investigadora tem do Programa, por nele ter participado ao longo de um ano como monitora. 

No entanto, sentimos uma responsabilidade acrescida para conseguir construir os instrumentos de 
recolha de dados e uma interpretação isenta das respostas que obtivermos. Segundo Tuckman 
(2000: 510), “A objectividade completa é impossível; a subjectividade pura enfraquece a 
credibilidade; a paixão do investigador é a compreensão do mundo em toda a sua complexidade – 
não demonstrar seja o que for, não defender, não avançar notas pessoais, mas apenas 
compreender; o investigador inclui a sua experiência pessoal e um insight empático como parte 
integrante dos dados relevantes, ao mesmo tempo que assume uma postura neutral e não 
judicativa em relação a qualquer situação possível.”  
                                                      
39 O Ano de escolaridade refere-se ao ano lectivo de 2004/2005. 
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Tuckman (2000:532) refere que “A investigação qualitativa desenvolve-se na situação natural, 
sendo o investigador o instrumento de recolha de dados. A sua preocupação essencial é 
descrever, referindo o processo, analisando os dados indutivamente e preocupando-se com o 
significado das coisas.”  

 

3.6 O papel dos Outros Informantes 
Consideramos igualmente importante a intervenção, embora mais distante, da gestão central e 
distrital do projecto, do município a que as escolas do agrupamento pertencem e da gestão do 
agrupamento.  

Junto destes informantes pareceu-nos importante perceber que contributos forneceram para que 
as barreiras externas aos professores, no que se relaciona com a integração das TIC, tivessem o 
seu peso diminuído. 

No estudo Bectra (2004) foi identificado um conjunto de razões, advogadas pelos professores, que 
justificam a falta de integração das TIC, muitas das quais dependendo de factores que lhes são 
externos. Por exemplo, falta de acesso aos equipamentos por serem em pouca quantidade ou não 
funcionarem correctamente, software inadequado, problemas técnicos, falta de apoio técnico. A 
resolução destas questões, do nosso ponto de vista, depende da iniciativa da gestão e dos 
responsáveis pelo equipamento que, no programa em estudo, são constituídos pelos vários níveis 
de gestão (central, distrital e agrupamento) e pela Câmara Municipal. 

 

4. Documentos base 
Entre os documentos analisados e que serviram de base a este estudo contamos com os 
protocolos assinados entre o MCT e cada uma das IES, no primeiro ano do Programa, e os 
protocolos assinados entre a FCCN e as IES nos anos subsequentes, os planos de acção anuais 
apresentados pela gestão distrital, os relatórios de visita e os relatórios finais elaborados pelos 
monitores. Tivemos igualmente acesso a algumas mensagens electrónicas trocadas entre a 
gestão central e a gestão distrital. De entre a documentação produzida pelo agrupamento demos 
uma importância particular aos projectos curriculares de escola, aos planos anuais de actividade e 
às páginas produzidas pelas várias escolas.  

 

4.1 Documentos produzidos pela Gestão Central 
No primeiro ano foi assinado um protocolo entre o MCT e cada uma das IES que, nos anos 
subsequentes teve como primeiro responsável a FCCN. Estes protocolos deram-nos informação 
sobre os objectivos traçados para cada um dos anos e sobre as acções concretas a desenvolver 
por cada uma das IES.  

Existem ainda relatórios periódicos (3 ou 4 por ano) com informação quantitativa sobre os 
resultados obtidos por todas as IES envolvidas. Estes relatórios forneceram-nos uma perspectiva 
da evolução conseguida em Leiria, assim como a sua comparação com as restantes IES. 

 

4.2 Documentos produzidos pela Gestão Distrital 
Anualmente a gestão distrital apresentou um plano de acções a desenvolver durante esse ano. 
Estes planos forneceram-nos dados sobre as metodologias utilizadas para atingir os objectivos 
nacionais. Para além dos planos de acção anuais existem ainda alguns relatórios, uns de cariz 
mais quantitativo, produzidos periodicamente e entregues à gestão central, outros sobre o 
planeamento das actividades que contribuíram para a reflexão sobre o decorrer do Programa. 

Os relatórios de visita e os relatórios finais elaborados pelos monitores permitiram-nos retirar 
alguns dados acerca do trabalho desenvolvido junto das EB1. 
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O site distrital produzido para acompanhamento do Programa no distrito de Leiria forneceu-nos 
alguns dados sobre as metodologias utilizadas e sobre os materiais disponibilizados.  

 

4.3 Documentação produzida pelo Agrupamento 
De entre a documentação produzida pelo agrupamento demos uma importância particular aos 
projectos curriculares de escola e aos planos anuais de actividade, na perspectiva de perceber se 
houve alterações, ao longo do tempo, com inclusão de actividades que promovessem a integração 
educativa das TIC. Foi realizada também uma análise cuidada das páginas WEB produzidas pelas 
várias escolas, no sentido de perceber que actividades escolares nelas estão incluídas e que 
reflexos têm na integração das TIC nas actividades lectivas. 

A recolha de dados para a análise das páginas WEB das EB1 foi efectuada por consulta das 
páginas das escolas, após o término do terceiro ano do Programa Internet@EB1. A análise incidiu 
sobre os diversos conteúdos apresentados na página. Consideraram-se indicadores como o 
número de textos, imagens e hiperligações. Quanto aos textos e imagens foi tido em conta a 
modalidade em que foram realizadas, isto é, individualmente, em pares, em grupo ou grupo turma, 
assim como a disciplina em que se integram. Para além disso, procurámos apreender de que 
forma as actividades desenvolvidas estavam ou não ligadas ao projecto da escola, agrupamento 
e/ou turma.  

 

5. Instrumentos de Investigação 
De forma a completar a análise da documentação foram elaborados guiões de entrevistas para 
posteriormente aplicar aos Professores, à Gestão do Agrupamento, aos Monitores, ao 
Coordenador do Projecto Pr@net e à Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Porto de 
Mós, assim como questionários, que serão realizados aos Encarregados de Educação e aos 
Alunos. As entrevistas terão como finalidade discutir as análises e inferências que realizámos 
sobre a documentação ao mesmo tempo que contribuíram para o entendimento do ambiente 
existente no agrupamento e as sensibilidades dos intervenientes envolvidos. Os questionários 
serviram para recolher informação relativamente às atitudes e hábitos dos inquiridos relativamente 
à utilização das TIC, assim como relativamente ao impacte do projecto Pr@net. 

Os questionários e as entrevistas permitir-nos-ão, de acordo com Tuckman (2000:309) 
“transformar em dados informação directamente comunicada por uma pessoa (ou sujeito)”, 
oferecendo-nos dados analisáveis.  
 
5.1 Entrevistas 
Segundo Patton, referido por Tuckman (2000:517-518), existem quatro tipos de entrevistas que 
vão desde as menos estruturadas às mais estruturadas – entrevista através de conversa informal, 
modelo de entrevista-padrão, entrevista estandardizada de final-aberto e entrevista fechada ou de 
resposta fixa.  

Para obtermos resposta às questões de investigação mencionadas anteriormente e com a 
finalidade de completar e confrontar a informação obtida através dos documentos analisados 
numa primeira fase, acreditamos que o modelo de entrevista-padrão é o que mais se adequa aos 
nossos objectivos. Numa entrevista deste tipo, os tópicos e questões a abranger são especificados 
antecipadamente num guião, que servirá de garantia de que todos os tópicos relevantes serão 
abordados. Este modelo de entrevista permite ao entrevistador decidir a sequência e o enunciado 
das questões no decorrer da entrevista, possibilitando o aprofundar de algumas questões de 
acordo com o rumo do diálogo que se estabelecer com o entrevistado.  

Para além disso, a utilização de um guião de entrevista concede ao investigador a possibilidade de 
fazer uma recolha e organização de informação de uma forma sistematizada, ao mesmo tempo 
que permite uma maior procura de objectividade e um maior controlo de valores comuns para 
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análise posterior, contribuindo, desta forma, para a garantia e fidelidade deste instrumento de 
recolha de informação. 

Procuramos assim, através das entrevistas, perceber melhor os resultados obtidos através da 
análise dos documentos (o quê?) e perceber as razões que levaram à sua obtenção (porquê?). 

Descrevem-se nos pontos seguintes os principais objectivos tidos em conta na elaboração dos 
guiões de entrevistas. 

5.1.1 Objectivos tidos em conta na elaboração do guião da entrevista aos 
Professores 

Através das entrevistas aos professores, procuraremos: 

 Caracterizar o professor quanto à sua situação profissional, formação inicial e experiência no 
domínio das TIC. 

 Conhecer, de forma qualitativa e quantitativa, a utilização que os professores fazem das TIC, 
especialmente as que se relacionam com a sua actividade docente. 

 Inferir da qualidade da utilização das TIC em contexto educativo.  

 Recolher as perspectivas acerca da utilização educativa das TIC. 

 Inferir das razões que levam à eventual não utilização das TIC em contexto educativo. 

 Perceber até que ponto o Programa contribuiu ou não para alguma alteração na prática 
docente.  

 Recolher a opinião sobre a utilidade de uma página de escola publicada na Internet (No que 
se refere aos materiais incluídos na página, pareceu-nos ainda necessário perceber se os 
alunos tiveram envolvimento directo na respectiva construção, em formato digital, e se esse 
envolvimento foi reflexo de alterações na integração das TIC na sala de aula). 

 Perceber qual o apoio prestado à escola a nível das TIC. 

 Recolher a opinião sobre o projecto Pr@net e eventuais sugestões para futuros programas 
que prevejam a integração das TIC nas escolas.  

Assim, o guião de entrevista, que apresentamos em anexo (7), começa por questões que 
pretendem uma caracterização do professor. Depois, procura-se saber quais as suas perspectivas 
sobre a utilização educativa das TIC e a utilização que o próprio professor faz das mesmas em 
contexto pedagógico. Seguem-se algumas questões relativas ao impacte do projecto Pr@net, as 
barreiras à utilização das TIC, as páginas WEB nas escolas do 1.º ciclo e o apoio prestado ao 
professor e à escola. Por fim, solicitam-se ao professor algumas sugestões para futuros projectos.  

5.1.2 Objectivos tidos em conta na elaboração do guião da entrevista aos 
Monitores 

O guião de entrevista, que apresentamos em anexo (8), à semelhança do guião desenvolvido para 
os professores, começa com questões de carácter mais pessoal e que têm como objectivo uma 
caracterização do monitor quanto às suas habilitações literárias e profissão. Em seguida é 
realizada uma abordagem à experiência como monitor, através da qual se pretende averiguar se 
estes se integraram no contexto do agrupamento, a forma como foram recebidos e quais as 
primeiras dificuldades com que se depararam e as soluções encontradas, assim como as suas 
perspectivas sobre a utilização educativa das TIC. Depois, procura-se saber de que forma 
procuraram motivar os professores para a utilização das TIC e qual a percepção que têm sobre o 
impacte do projecto nas práticas dos professores. Em forma de conclusão pretende-se recolher as 
perspectivas dos monitores sobre as barreiras que continuam a persistir na utilização educativa 
das TIC e a sua opinião sobre a utilidade de uma página de escola publicada na Internet. 
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5.1.3 Objectivos tidos em conta na elaboração do guião da entrevista ao 
Coordenador do projecto Pr@net 

Antes de mais procuraremos através da entrevista ao Coordenador do projecto Pr@net esclarecer 
as opções metodológicas e as propostas concretas adoptadas pela Escola Superior de Educação 
de Leiria, tendo em conta que os protocolos assinados entre as IES e o MCT e mais tarde a 
FCCN, definiam que as opções metodológicas seriam da responsabilidade das IES. Procuraremos 
igualmente apreender os critérios adoptados para recrutamento de monitores, a formação 
prestada aos mesmos e o acompanhamento que lhes foi oferecido. A página Internet de apoio ao 
projecto será o tópico seguinte, através do qual tentaremos perceber como se organizou e 
dinamizou a página ao longo dos anos. Tendo em conta os vários actores do Programa 
Internet@EB1 pareceu-nos importante recolher a opinião do coordenador do projecto sobre o 
papel desempenhado pela FCCN, como coordenador nacional do Programa. Quanto às reuniões 
realizadas entre estes actores também não conhecemos actas, pelo que procuramos neste ponto 
recolher alguma informação sobre as mesmas. Seguem-se questões referentes ao relacionamento 
com outros actores do Programa entre estes, as câmaras, as entidades regionais do Ministério da 
Educação e a gestão dos agrupamentos, a percepção da coordenação distrital acerca do impacte 
do projecto nas práticas dos professores, a utilidade das páginas de escola publicadas na Internet 
e, por fim, os esforços realizados para a constituição de comunidades de prática. O guião da 
entrevista encontra-se em anexo (9).  

5.1.4 Objectivos tidos em conta na elaboração do guião da entrevista à Gestão do 
Agrupamento 

Com a entrevista à Gestão do Agrupamento pretendemos caracterizar a pessoa responsável pelo 
agrupamento quanto às suas habilitações literárias, formação e experiência no domínio das TIC. 
Incluímos questões através das quais pretendemos recolher as perspectivas da gestão do 
agrupamento sobre a utilização educativa das TIC. Tentaremos perceber de que forma 
procuraram motivar os professores para a utilização das TIC, a sua perspectiva sobre as 
dificuldades/barreiras que continuam a persistir por parte dos professores na utilização das TIC e a 
sua percepção sobre o impacte do projecto nas escolas do agrupamento e nas práticas dos 
professores. Como não podia deixar de ser, serão efectuadas questões com o intuito de recolher a 
opinião da gestão do agrupamento sobre à utilidade de uma página de escola publicada na 
Internet, o papel desempenhado pela Câmara Municipal no contexto de apoio à integração das 
TIC nas escolas do agrupamento e, por fim, pretenderemos apreender de que forma o 
agrupamento prevê ou está a utilizar as TIC e até que ponto estas estão integradas no 
agrupamento. Tendo em conta que o Presidente do Concelho Executivo das Escolas de Porto de 
Mós ao longo destes três anos de estudo é actualmente o Vereador da Educação da Câmara 
Municipal de Porto de Mós, iremos aproveitar a entrevista para realizar uma questão final com o 
intuito de recolher as perspectivas de desenvolvimento que o município possui na área das 
Tecnologias de Informação e Comunicação. O guião da entrevista encontra-se em anexo (10).  

5.1.5 Objectivos tidos em conta na elaboração do guião da entrevista para à 
Câmara Municipal 

À semelhança dos guiões desenvolvidos para os outros actores iniciaremos a entrevista ao 
representante da Câmara Municipal com questões referentes à sua formação e experiência no 
domínio das TIC. É nosso objectivo perceber qual a importância que o entrevistado atribui à 
utilização das TIC em contexto educativo e, em geral, a sua opinião sobre o projecto Pr@net e a 
sua percepção sobre o impacte do projecto nas escolas do 1.º ciclo. Por fim, abordaremos o 
entrevistado com o objectivo de recolher a sua opinião sobre a utilidade de uma página de escola 
publicada na Internet. O guião da entrevista encontra-se em anexo (11).  
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5.1.6 Categorias de Análise 
De acordo com as questões que orientam esta investigação, foram definidas algumas categorias e 
subcategorias de análise à priori, que apresentamos de seguida. Não se trata de categorias fixas e 
estáticas, uma vez que estes elementos se apresentam relacionados entre si e outros elementos 
poderão surgir ao longo da análise das entrevistas. 

5.1.6.1 Categorias e Subcategorias de análise para as Entrevistas realizadas aos 
Professores 

 
Mobilidade do corpo docente 
 
Estável 
Não estável 
 
Formação na área das TIC 
 
Formação Inicial 
Formação Contínua  
Centrada em aspectos técnicos 
Preocupação com a integração na prática lectiva 
De âmbito generalista 
Deu contributos para as práticas lectivas 
 
Experiência no domínio das TIC 
 
Envolvimento noutros projectos 
Experiente 
Inexperiente 
 
Atitude em relação às TIC no 1.º CEB 
 
Importância 

Positiva 
Falta de Motivação 
Desconfiança 
Negativa 

Objectivos 
Pedagogias 
Página web 

Importância/utilidade 
 
As TIC em contexto de sala de aula 
 
Computador na sala de aula 
Actividades realizadas 

Inovadoras 
Não inovadoras 

 
Barreiras 
 
Pessoais 
Externas 
 
Organização do acompanhamento 
 
Monitores 
Visitas 
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Percepção acerca dos alunos 
 
Interessados  
Participativos 
Desinteressados 
Trabalho desenvolvido 
 
Com os monitores 
Com os alunos 
 
Sugestões para futuros projectos 
 
Pr@net 
Município  
Agrupamento 
 
 

5.1.6.2 Categorias e Subcategorias de análise para as Entrevistas realizadas aos 
Monitores 

 
Formação na área das TIC 
 
Formação Inicial 
Formação Contínua  
Centrada em aspectos técnicos 
Preocupação com a integração na prática lectiva 
De âmbito generalista 
Deu contributos para as práticas lectivas 
 
Formação prestada pelo projecto Pr@net 
 
Utilidade da formação de monitores 
 
Atitude em relação às TIC no 1.º CEB 
 
Importância 

Positiva 
Falta de Motivação 
Desconfiança 
Negativa 

Objectivos 
Pedagogias 
Página web 

Importância/utilidade 
 
As TIC em contexto de sala de aula 
 
Actividades realizadas 

Inovadoras 
Não inovadoras 

 
Barreiras 
 
Professores 
Externas 
Organização do acompanhamento 
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Agrupamento  
Visitas 
 
Trabalho desenvolvido 
 
Junto dos Professores 
Junto dos Alunos 
Junto dos Professores e Alunos 
 
Percepção acerca dos Professores 
 
Interessados/Participativos 
Pouco Interessado 
Desinteressado 
 
Percepção acerca dos Alunos 
 
Interessados/Participativos 
Pouco Interessado 
Desinteressado 
 
Sugestões para futuros projectos 
 
Pr@net 
Município  
Agrupamento 
 
 

5.1.6.3 Categorias e Subcategorias de análise para as Entrevistas realizadas ao 
Coordenador do projecto Pr@net 

 
Formação prestada pelo projecto Pr@net 
 
Utilidade da formação de monitores 
Formação aos professores para além das visitas 
Formação aos Encarregados de Educação 
 
Barreiras 
 
Professores 
Externas 
Organização do acompanhamento 
 
Agrupamento  
Monitores 
Visitas 
 
Site de apoio 
 
Organização 
Objectivos 
 
Página WEB nas EB1 
 
Importância/utilidade 

Positiva 
Negativa 
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Comunidades de Prática 
 
Esforços realizados 
Resultados 

Positivos 
Negativos 

 
 

5.1.6.4 Categorias e Subcategorias de análise para as Entrevistas realizadas à Gestão do 
Agrupamento 

 
Formação na área das TIC 
 
Formação Inicial 
Formação Contínua  
Centrada em aspectos técnicos 
Preocupação com a integração na prática lectiva 
De âmbito generalista 
Deu contributos para as práticas lectivas 
 
Formação prestada aos professores 
 
Centrada em aspectos técnicos 
Preocupação com a integração na prática lectiva 
De âmbito generalista 
 
Barreiras 
 
Professores 
Externas 
 
Experiência no domínio das TIC 
 
Envolvimento noutros projectos 
Experiente 
Inexperiente 
 
Atitude em relação às TIC no 1.º CEB 
 
Importância 

Positiva 
Negativa 

Objectivos 
Pedagogias 
Página WEB 

Importância/utilidade 
Planos do agrupamento 
 
As TIC no município40  
 
Actualmente 
Perspectivas de desenvolvimento 
                                                      
40 Inserimos uma questão relativamente às perspectivas de desenvolvimento das TIC no Município, uma vez 
que o Presidente do Conselho Executivo das Escolas do Agrupamento de Porto de Mós é actualmente o 
Vereador da Educação da Câmara Municipal deste concelho. 
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Sugestões para futuros projectos 
 
 

5.1.6.5 Categorias e Subcategorias de análise para as Entrevistas realizadas à Câmara 
Municipal 

 
Experiência na área da Educação 
 
Apoio prestado às Escolas 
 
Incentivos 
Manutenção do equipamento 
 
Barreiras 
 
Professores 
Externas 
 
Experiência no domínio das TIC 
 
Experiente 
Inexperiente 
 
Atitude em relação às TIC no 1.º CEB 
 
Importância 
Objectivos 
Página WEB 

Importância/utilidade 
 
O projecto Pr@net 
 
Positivo 
Negativo 
Adequação do projecto às condições das escolas 

 
As TIC no município 
 
Actualmente 
Perspectivas de desenvolvimento 

 
Sugestões para futuros projectos 
 
 
5.2 Questionários 
Para a recolha de dados considerou-se pertinente a realização de questionários aos alunos e aos 
encarregados de educação.  

Ao contrário do que acontece na elaboração de uma entrevista, em que nos devemos concentrar 
na profundidade das respostas, utilizando questões exploratórias indirectas e com subtileza, ao 
elaboramos um questionário devemos, como refere Tuckman (2000), mantê-lo breve, utilizar 
questões directas, específicas, claramente formuladas, e formular o mínimo de respostas-chave. O 
questionário que elaborámos para os encarregados de educação inclui assim questões de 
resposta estruturada e uma de resposta não-estruturada, do tipo verbal e aberta. Entre as 
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respostas estruturadas encontram-se respostas do tipo sim/não, respostas de escolha múltipla e 
respostas por escala. Através destas respostas pretendemos que os inquiridos nos informem 
acerca da frequência com que realizam determinada actividade e exprimam o seu acordo ou 
desacordo relativamente a um conjunto de afirmações.  

O questionário elaborado para os alunos inclui respostas estruturadas do tipo sim/não, quatro 
questões do tipo resposta não-estruturada, sendo que três destas respostas estão dependentes 
das respostas dadas anteriormente, isto é, estas questões serão apenas objecto de resposta caso 
a resposta à questão anterior tenha sido afirmativa.  

Ainda relativamente aos questionários, temos consciência de que o ideal seria testá-los 
previamente numa amostra de vários sujeitos em iguais condições às dos futuros inquiridos. 
Porém, tal foi impossível devido a factores de ordem temporal e particular, tendo-se recorrido 
apenas a colegas da investigadora, no sentido de averiguar se o estilo e o formato das perguntas 
levantavam ou não problemas e se apresentavam ambiguidades de resposta. 

Quanto à forma de elaborar as questões procurámos que a linguagem se adequasse às 
características da população inquirida, que fosse clara, breve e simples de modo a evitar 
ambiguidades e que não fossem formulados juízos de valor. 

5.2.1 Objectivos tidos em conta na elaboração dos questionários aos 
Encarregados de Educação 

O objectivo do questionário aos encarregados de educação (Anexo 12 questionário e lista de 
conceitos) é procurar entender a atitude e a opinião destes face às TIC, em especial nas escolas 
do primeiro ciclo. Tentaremos perceber se estes utilizam o computador e com que fins o utilizam, 
se utilizam a Internet e os meios de comunicação. Procuraremos igualmente aferir se as TIC 
fazem parte do contexto familiar, se a publicação dos trabalhos dos alunos se reflectiu num maior 
envolvimento da família com a escola e se estes estavam informados acerca do projecto Pr@net. 

Deste modo, o questionário começa por um levantamento de dados pessoais, seguindo-se 
questões relativas à experiência/hábitos de utilização das TIC. A segunda parte do questionário é 
composta por questões que incidem sobre a utilização das TIC nas escolas do primeiro ciclo. 

5.2.2 Objectivos tidos em conta na elaboração dos questionários aos Alunos 
Através dos questionários aos alunos (Anexo 13 questionário e lista de conceitos), pretendemos 
obter a sua opinião acerca da utilização educativa das TIC, questioná-los acerca dos seus hábitos 
de utilização do computador e aferir de que forma o Programa Internet@EB1 contribuiu para essa 
utilização. Desta forma, as questões 1, 13, 14 e 16.1 centram-se na concepção do aluno sobre as 
TIC e o projecto Pr@net. Através da questão 2 pretendemos saber se o aluno tem acesso ao 
computador quando se encontra em casa, e da questão 3 até à questão 8 pretendemos recolher 
alguma informação acerca dos seus hábitos de utilização do computador. A resposta às questões 
12 e 15 permitir-nos-á perceber se o aluno utiliza as TIC na escola, enquanto que a resposta às 
questões 9, 10, 11 e 14 nos darão informação acerca das competências básicas de utilização das 
TIC por parte do aluno. Estas respostas poderão ajudar-nos a perceber até que ponto o projecto 
Pr@net contribuiu ou não para essas capacidades.  

 

5.3 Cruzamento de Dados das Entrevistas e dos Questionários 
Após a definição de algumas categorias e subcategorias de análise, procedemos à elaboração de 
uma matriz que nos poderá ajudar a realizar o cruzamento dos dados obtidos através das 
entrevistas e dos questionários (Tabela 3). Tal como acontece com as categorias e subcategorias 
definidas à priori, outros pontos de cruzamento poderão surgir ao longo da análise.  
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Entrevistas Questionários 
Categorias de 

análise 
Professores Monitores Coord. 

Distrital Agrupamento Município Enc. de 
Educ. Alunos 

Formação na 
área das TIC 

       

Formação / 
Pr@net 

       

Formação / 
agrupamento 

       

Experiência no 
domínio das TIC 

       

Às TIC no 
1.ºCEB 

       

As TIC na sala 
de aula 

       

Barreiras        

Organização do 
acompanhamento 

       

Percepção / 
professores 

       

Percepção / 
alunos 

       

Trabalho 
desenvolvido 

       

Sugestões        

As TIC no 
contexto familiar 

       

 
Tabela 4 – Cruzamento de dados das Entrevistas e dos Questionários 

 

Uma tabela mais detalhada sobre possíveis pontos de cruzamento é apresentada em anexo (14). 

 

5.4 Codificação dos Questionários 
Segundo Tuckman (2000:360), “Para que as respostas de uma entrevista e de um questionário se 
transformem em dados utilizáveis, essas devem ser classificadas e codificadas”. Sendo assim, 
procedemos à codificação dos questionários a aplicar aos Encarregados de Educação e aos 
Alunos. 

Para o tratamento das respostas “sim/não” utilizaremos o processo de contagem das respostas, 
enquanto que para as respostas em escala utilizaremos o processo de escala de cotações. Os 
itens com espaços a preencher e de resposta livre serão tratados com recurso à técnica de análise 
de conteúdo e pelo processo de contagem de sujeitos. 
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5.5 Processo de recolha da informação 
Relativamente à metodologia adoptada para fazer chegar os questionários aos Encarregados de 
Educação e aos alunos, procedeu-se ao envio pelo correio de um envelope dirigido aos 
Encarregados de Educação das escolas em estudo. Cada envelope continha uma carta de 
apresentação onde constavam os objectivos dos questionários bem como o prazo limite de 
reenvio dos mesmos, um questionário para o Encarregado de Educação, um questionário para o 
Aluno e um envelope com porte pago e endereçado para posterior devolução dos questionários 
preenchidos.  

5.5.1 Período de recolha da informação 
A recolha de informação decorreu formalmente no período compreendido entre Outubro de 2005 e 
o final de Abril de 2006.  

A expedição dos questionários foi realizada no dia 8 de Fevereiro de 2006. Inicialmente foi definida 
a data limite de devolução de 20 de Fevereiro de 2006. Findo este tempo e após verificação dos 
Encarregados de Educação que não tinham procedido à devolução dos questionários, procedeu-
se ao contacto telefónico quando este estava disponível e ao contacto pessoal quando o contacto 
telefónico não era possível. Solicitou-se uma resposta e alargou-se o prazo de reenvio até início 
de Março de 2006. Após o contacto telefónico recebemos mais alguns questionários, contudo 
ainda insuficientes. Assim, optámos pelo contacto pessoal, uma vez que possuíamos as moradas 
dos inquiridos. Nestes casos os questionários foram respondidos na hora. Outros ainda foram 
respondidos pelos alunos nas escolas, tendo estes levado para casa os questionários dirigidos 
aos seus Encarregados de Educação com o objectivo de os devolverem devidamente preenchidos 
às actuais professoras. Os questionários foram posteriormente recolhidos pela investigadora. 

Os dados resultantes das entrevistas aos intervenientes seleccionados para o estudo foram 
recolhidos durante os meses de Fevereiro, Março e Abril, após marcação prévia com os 
entrevistados. 

As entrevistas realizadas aos monitores intervenientes tiveram uma duração aproximada de 15 
minutos, sendo que uma foi respondia por e-mail, na impossibilidade de se realizar pessoalmente. 
As entrevistas realizadas aos professores duraram entre 20 e 40 minutos, enquanto que a 
entrevista realizada ao Coordenador do Projecto teve uma duração de 40 minutos e a entrevista 
realizada à Vereadora da Educação, cerca de 20 minutos.  

Não nos foi possível realizar a entrevista ao Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento, 
que actualmente é o Vereador da Câmara Municipal de Porto de Mós, tendo em conta a sua 
agenda preenchida. Assim, e a pedido do mesmo, esta foi respondida por e-mail.  

 

5.6 Registo de dados e tratamento da informação 
Após as operações de campo e recepção dos questionários previamente preenchidos, 
procedemos à sua verificação de forma manual de modo a excluir os que não vinham preenchidos 
de forma correcta. Em seguida procedemos ao lançamento dos dados no computador em folha de 
cálculo Excel. Inserimos dados de 67 questionários – 79,7 % da amostra –, sendo que 52% (35) 
são questionários respondidos pelos alunos e 47,8% (32) questionários respondidos pelos 
Encarregados de Educação. 

A análise de conteúdo a efectuar às respostas abertas teve que ser muito simples, visto as 
respostas serem muito breves, quase tópicos. Para além disso foram-nos devolvidos bastantes 
questionários sem resposta às questões abertas. 

Questionários aos Encarregados de Educação 

A resposta à questão 16, quando respondida “não sei” ou não obteve resposta foi considerada 
como “não”.  
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Questionários aos Alunos 

Efectuámos uma avaliação de coerência das respostas dadas à questão 2 do questionário 
efectuado aos alunos cruzando-as com as respostas dadas à questão 4 do questionário efectuado 
aos encarregados de educação. Se o aluno deu uma resposta negativa à questão 2 e respondeu 
afirmativamente às respostas seguintes – questão 3 até 8 –, entendemos que estes tinham acesso 
ao computador em outros locais, como por exemplo na escola, em casa de familiares e/ou amigos, 
em espaços públicos, etc.  

Após estes procedimentos lançámos os dados em Excel, visto ser uma ferramenta de fácil 
utilização e se tratar de dados de baixa complexidade.  

Quanto às entrevistas, estas foram audiogravadas, tendo sido solicitado previamente, aos 
entrevistados, autorização para a utilização de um gravador e, posteriormente, transcritas. Foi 
atribuído um nome fictício as professoras entrevistadas e uma mnemónica aos restantes inquiridos 
e entrevistados, de modo a garantir-se o seu anonimato.  

Desta forma, para designar os inquiridos e os entrevistados usamos os nomes 
fictícios/mnemónicas apresentadas nas tabelas seguintes: 

 

Inquiridos Mnemónica 

Encarregados de Educação da Escola do Chão Pardo EE-1 

Encarregados de Educação da Escola da Corredoura EE-2 

Encarregados de Educação da Escola dos Bouceiros EE-3 

Alunos da Escola do Chão Pardo A-1 

Alunos da Escola da Corredoura A-2 

Alunos da Escola dos Bouceiros A-3 
 

Tabela 5 – Mnemónicas atribuídas aos Inquiridos 
 

Entrevistados Mnemónica 

Professor da EB1 do Chão Pardo: 

 Ano lectivo 2002/2003  

 Ano lectivo 2003/2004  

Professora 
Cátia 

Professor da EB1 do Chão Pardo: 

  Ano lectivo 2004/2005 
Professora 

Sofia 

Professor da EB1 da Corredoura: 

 Ano lectivo 2002/2003 

Professora  
Ana 

Professor da EB1 Corredoura: 

 Ano lectivo 2003/2004 
Professora 

Tatiana  

Professor da EB1 Corredoura: 

 Ano lectivo 2004/2005 

Professora  
Sílvia 

Professor da EB1 dos Bouceiros:  

 Ano lectivo 2002/2003 

 Ano lectivo 2003/2004 

Professora 
Carla 



 
 
 

Universidade de Aveiro 
2006 A integração das TIC no 1.º Ciclo: O impacte do Programa Internet@EB1 

 

Professor da EB1 dos Bouceiros: 

 Ano lectivo 2004/2005 
----- 

Monitor da Escola do Chão Pardo e da Corredoura: 

  Ano lectivo 2002/2003 
M-1 

Monitor da Escola dos Bouceiros: 

 Ano lectivo 2002/2003 
M-2 

Monitor da Escola do Chão Pardo: 

 Ano lectivo 2003/2004 
M-3 

Monitor da Escola da Corredoura e dos Bouceiros: 

  Ano lectivo 2003/2004 
M-4 

Monitor da Escola do Chão Pardo, da Corredoura e dos 
Bouceiros: 

 Ano lectivo 2004/2005 

M-5 

M-6 

Câmara Municipal de Porto de Mós CMPM 

Gestão do Agrupamento de Porto de Mós GAPM 

Coordenador do Projecto Pr@net CPP 
 

Tabela 6 – Nomes fictícios / Mnemónicas atribuídas aos Entrevistados 
 

De forma a tratar os dados obtidos por meio da resposta aberta efectuada no questionário 
aplicado aos encarregados de educação e das entrevistas realizadas aos outros intervenientes 
recorremos à técnica de análise de conteúdo, inspirada em Bardin (2004), na qual os conteúdos 
são organizados por meio de classificação temática. Segundo este autor, “O tema é geralmente 
utilizado como unidade de registo para estudar motivações de opiniões, de atitudes, de valores, de 
crenças, de tendências, etc.” (2004:99), e permitindo também uma análise frequencial. 
Procuramos, assim, e com auxílio do programa de arquivo e recuperação NU*DIST, encontrar 
padrões nas respostas obtidas dos vários intervenientes.  

Bardin define o campo, o funcionamento e o objectivo da análise de conteúdo da seguinte 
maneira:  

“designa-se sob o termo de análise de conteúdo: um conjunto de técnicas de análise 
das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.” (2004:37) 

Para ser o mais fiel possível às atitudes e concepções dos vários intervenientes a investigadora 
utilizou extractos das suas declarações, permitindo, assim, ao leitor, avaliar as inferências feitas. 
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CAPÍTULO IV – O PROGRAMA INTERNET@EB1 
 
 

1. Introdução 
Na sequência de vários projectos que visavam a introdução das tecnologias de informação no 
ensino e após a instalação dos equipamentos nas Escolas Públicas do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
foi iniciado, no ano lectivo de 2002/2003, por iniciativa do Prof. Doutor Mariano Gago, então 
Ministro da Ciência e Tecnologia, o Programa “Acompanhamento da Utilização Educativa da 
Internet nas Escolas Públicas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Continente”, também designado 
Internet@EB1. Inserido no quadro do desenvolvimento da Sociedade da Informação em Portugal, 
o objectivo geral deste Programa era claro: tornar útil o computador e a respectiva ligação à 
Internet do ponto de vista educativo e certificar a aquisição de Competências Básicas em TIC a 
professores e alunos, sobretudo os do 4.º ano de escolaridade.  

Este capítulo tem assim como objectivo apresentar o Programa Internet@EB1, descrevendo o seu 
funcionamento, as politicas gerais e distritais adoptadas, com uma maior ênfase no projecto 
distrital de Leiria e as actividades desenvolvidas no seu contexto, ao longo dos seus três primeiros 
anos de funcionamento.   

Basear-nos-emos na documentação produzida ao longo dos anos em estudo, pelos vários 
intervenientes, nos sites de apoio ao Programa criados pela gestão central e distrital e no 
conhecimento que temos do Programa, por nele termos participado. Procuraremos após esta 
análise inicial perceber quais os resultados qualitativos atingidos a nível das três escolas em 
estudo.  

Iniciaremos a nossa análise com a documentação produzida pela gestão central, organizada por 
anos, passando em seguida para a análise dos documentos produzidos pela gestão distrital de 
Leiria e por último analisaremos os documentos produzidos pelas escolas em estudo e pelos 
vários monitores intervenientes. 

 

2. Funcionamento, Politicas Gerais e Coordenação 
 
2.1 A Gestão Central – O primeiro ano do Programa (2002/2003)  
Internet@EB1 é um Programa de âmbito continental. Os seus objectivos são o reflexo dos 
objectivos estabelecidos no Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal e a sua 
organização foi efectuada com base num conjunto de protocolos estabelecidos entre várias 
instituições. O Ministério da Educação, como órgão tutelar do subsistema, manteve-se afastado do 
processo, tendo a coordenação do Programa sido, numa primeira fase, do Ministério da Ciência e 
da Tecnologia (MCT) e, após a demissão do XIV Governo Constitucional no dia 6 de Abril de 2002, 
à Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN), que assumiu a responsabilidade da 
coordenação e execução pedagógica e financeira do Programa enquanto entidade gestora. 

2.1.1 A fase de preparação do Programa  
De forma a cumprir a responsabilidade que lhe foi atribuída, o MCT convocou41, em Janeiro de 
2002, todas as ESES e, nos distritos onde estas não existiam, as Universidades, para uma reunião 
com o objectivo de solicitar a colaboração destas instituições na implementação do uso educativo 
das TIC nas EB1 e divulgar algumas das suas ideias para o Programa. Desta forma, o Programa é 
caracterizado como sendo uma acção complementar à instalação dos equipamentos informáticos, 
tendo como grande objectivo acompanhar, no terreno, o uso educativo dos computadores e da 

                                                      
41 Anexo 15: Fax – Convocatória enviada pela MCT (16 de Janeiro de 2002). 
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Internet. Foi dada a conhecer a intenção de integrar todas as escolas públicas do 1.º ciclo no 
Programa, enunciado o número aproximado de EB1 a funcionar em cada distrito e enunciado o 
prazo de meio ano para preparação do Programa, um ano de acções junto das EB1 e meio ano de 
avaliação. O modelo de acompanhamento a adoptar deveria adaptar-se a professores e alunos. 
Cada EB1 deveria ser alvo de duas visitas, com a duração de dois dias cada uma, efectuadas por 
duas pessoas. Para além disso, foi enunciado que iriam ser disponibilizadas a cada uma das IES 
equipamentos portáteis considerados necessários para as acções a implementar nas EB1, um 
equipamento a colocar na IES com características semelhantes aos colocados nas EB1, de tal 
modo que permitisse um ambiente de trabalho semelhante ao que se encontraria no terreno. As 
IES foram informadas de que devido ao facto de se tratar de um Programa sem relação com o 
Ministério da Educação, não haveria recursos humanos por via de requisições ou destacamentos. 
Foi então sugerido que as equipas de monitores pudessem ser constituídas por docentes, recém 
licenciados ou estagiários das IES. Pelas mesmas razões não haveria créditos, semelhantes aos 
conseguidos por via da formação contínua, nem quaisquer outros mecanismos de promoção da 
evolução na carreira docente, pelo que seria da responsabilidade das IES motivar os professores 
para a adesão ao Programa. 

Quanto a objectivos quantitativos a atingir foi enunciada a necessidade de se publicar na Internet 
uma página de escola por cada escola visitada e atribuir diplomas de competências básicas (DCB) 
a professores e alunos, mediante exame. 

Nesta reunião de trabalho ficaram ainda esclarecidos os parceiros intervenientes no Programa, 
pois para além das IES, uma por distrito, o Programa iria contar com o apoio técnico dos 
Municípios e da FCCN, bem como com o apoio pedagógico da uARTE. 

Os Municípios viriam a ser responsabilizados pela manutenção dos equipamentos colocados nas 
EB1; a FCCN pela manutenção da ligação à Internet, via RCTS; e a uARTE – Unidade de Apoio à 
Rede Telemática Educativa – “tem como função assegurar o acompanhamento do Programa 
Internet na Escola através da promoção coordenada: da produção de conteúdos científicos e 
tecnológicos a disponibilizar na Rede; do desenvolvimento de actividades telemáticas nas escolas; 
de formas de interacção e parceria entre os vários parceiros educativos” (1997-2005, Objectivos, 
www.uarte.rcts.pt).  

No dia 16 de Fevereiro de 2002 são assinados, numa sessão pública, os protocolos entre o MCT e 
as IES, com a finalidade de assegurar a integração educativa das TIC, ao mesmo tempo que se 
definiam alguns objectivos mais específicos como: “dotar cada escola EB1 de capacidade para 
produzir páginas na WEB, com a participação activa dos próprios alunos; promover e certificar a 
aquisição de competências básicas em tecnologias de informação pelos alunos, designadamente 
dos que concluem este ciclo de ensino, através do exame prático estabelecido no Decreto-lei n.º 
140/2001 de 24 de Abril (Diploma de Competências Básicas em Tecnologias de Informação)” 
(Anexo 4), e comprometer cada IES a:  

a) Levar a cabo acções de acompanhamento sobre a utilização educativa da Internet junto 
dos professores e alunos das escolas do EB1 do distrito (…);  

b) Criar equipas de acompanhamento que assegurem visitas às EB1 do distrito (…) para 
efeito da concretização das acções referidas na alínea anterior, num total de pelo menos, 
3 dias de presença efectiva em cada escola, presença essa assegurada pelo menos por 
uma pessoa (…);  

c) Criar e manter um centro de recursos de apoio pedagógico, através da promoção de um 
espaço www;  

d) Promover outras acções de dinamização junto dos professores das EB1 ao longo do 
ano lectivo, realizando, no mínimo, duas sessões colectivas de trabalho destinadas aos 
professores das escolas do distrito. 

Ainda em Fevereiro é enviada uma carta (Anexo 16) a todas as Câmaras Municipais solicitando a 
colaboração destas com as IES. São estabelecidos protocolos entre os Municípios e o MCT, de 
forma a assegurar a colaboração necessária entre estes e as IES. Já sob a coordenação da FCCN 
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e em colaboração com as IES, foram ainda realizados vários encontros a nível distrital com os 
responsáveis das autarquias pela integração das EB1 na RCTS, no sentido de continuar a garantir 
o acesso à Internet pelas EB1, encontrando em conjunto soluções que minimizassem os 
problemas verificados entretanto pelas escolas. 

A 7 de Maio de 2002 é publicado no DR, II Série, o despacho nº 9279/2002 (Anexo 17), que 
credencia os estabelecimentos de Ensino Superior Público, Privado e Cooperativo para 
concederem o Diploma de Competências Básicas em Tecnologias de Informação. Este diploma 
não foi, contudo, aceite pacificamente por todos os agentes educativos, tendo gerado alguns 
pontos de interrogação quanto ao seu real valor como diploma de competências básicas, atribuído 
aos alunos do 1.º ciclo.  

Ainda na fase de preparação do Programa e já sobre coordenação da FCCN, nomeadamente da 
Dr.ª Emília Moura, foi realizado, em Maio de 2002, uma reunião de trabalho42, que contou com a 
presença dos coordenadores dos projectos nos diversos distritos do país. Este encontro teve os 
seguintes objectivos:   

 Apresentação da Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS): infra-estrutura 
tecnológica, serviços disponíveis e serviços de apoio às Escolas;  

 Criação de mecanismos de articulação entre as instituições participantes e a FCCN; 

 Estabelecimento de indicadores de acompanhamento do Programa. 

A rede RCTS permitiu às IES, através do portal “Acompanhamento-EB143” da FCCN, recolher 
indicadores úteis do Programa, como por exemplo o volume de mensagens trocadas por e-mail, o 
volume de bytes transferidos, o tempo de ligação por escola, etc. Para além disso, foi 
disponibilizado através do portal um número de telefone que funcionou como helpdesk para a 
resolução de problemas técnicos. 

Foi dada informação ainda nesta reunião de que as câmaras municipais iriam ter ao seu dispor um 
mecanismo semelhante, de forma a terem acesso directo aos dados de gestão do site e 
pudessem, desta forma, acompanhar, embora à distância, a quantidade de trabalho que iria sendo 
realizado pelas EB1.   

Na sequência desta reunião, a gestão central, em colaboração com a equipa da uARTE, 
propuseram às IES a organização de dois encontros44, para os quais agruparam as instituições 
participantes no projecto em dois grupos, de acordo com a proximidade geográfica. Assim, uma 
teve lugar em Lisboa a 9 de Julho de 2002, tendo reunido as IES localizadas a sul de Coimbra, 
tendo a outra tido lugar no dia 11 de Julho, no Porto, reunindo as instituições situadas no Norte e 
Centro do país. 

Tendo em conta a experiência da uARTE, estes encontros procuraram centrar-se principalmente 
em questões de carácter educativo. Assim, foram apresentadas as actividades da uARTE dirigidas 
às EB1, exemplos de boas práticas, alguns aspectos operacionais do projecto, tais como o 
Diploma de Competências Básicas em TI, e modelos de acompanhamento e formação de 
professores na área da utilização educativa da Internet. 

A colaboração da uARTE foi vista com grande agrado pelas IES. O portal45 da uARTE ofereceu a 
estas e a todos os professores uma grande quantidade de informação acerca da utilização das 
TIC no ensino, espaços para incentivar e inspirar os alunos, uma zona de actividades, com 
sugestões para utilizações pedagógicas, fóruns de debate, espaços para a publicação de 
projectos na WEB, um catálogo de apontadores possibilitando consultas por grandes categorias 

                                                      
42 Anexo 18 – Convite enviado, pela FCCN  por e-mail para todas as IES (16 de Maio de 2002). 
43 Portal de Acompanhamento-EB1: www.acompanhamento-eb1.rcts.pt (consultado no dia 21 de Novembro 
de 2005). 
44 Anexo 19 – Convite para uma reunião a realizar no dia 9/11 de Julho de 2002 enviado por e-mail pela 
FCCN e uARTE.  
45 Portal da uARTE: http://www.uarte.rcts.pt (consultado no dia 21 de Novembro de 2005). 
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ou pesquisa por expressões lógicas e uma lista de endereços WEB de todas as escolas do 1.º 
ciclo. 

Para além do seu portal, a uARTE acompanhou a construção e divulgação de novos recursos para 
a WEB, pelas IES, a divulgação das páginas que se publicavam nas escolas, promovendo debates 
em torno da utilização das TIC no ensino e disponibilizando ainda um “Netmóvel”46, autocarro 
equipado com computadores, que permitiu divulgar, simultaneamente, a um maior número de 
alunos e professores, a utilização da Internet. Foi publicado quinzenalmente o boletim informativo 
“Nós na Rede”47, com indicações das actividades em curso e destinadas às EB1, nos meses de 
Julho e Agosto o boletim “Info@verão”, com informações sobre actividades dinamizadas pela 
uARTE, e o boletim quinzenal “Sn@ck-net”48, com indicações de actividades em curso e materiais 
WWW destinados ao público em geral. 

Podemos perceber que houve uma grande preocupação por parte da gestão central em relação 
aos aspectos educativos do Programa, sendo que ao longo do ano foram realizadas várias 
actividades que visaram uma reflexão sobre os aspectos educativos do Programa. 

No dia 19 de Julho foram enviados para todas as IES o modelo de relatório de progresso e final a 
elaborar e a enviar para a FCCN (Anexo 21), no final de cada período, de acordo com o enunciado 
nos protocolos estabelecidos entre a FCCN e as IES. Estes relatórios tinham fundamentalmente 
como objectivo recolher dados quantitativos relativamente à execução do Programa,  

 Destinatários das acções (professores e alunos do 1.º ciclo do ensino básico); 

 Categorização de professores e alunos segundo Idade e Sexo; 

 Indicadores sobre a formação realizada: 

- Acções realizadas nas EB1; 

- Outras sessões de trabalho realizadas; 

 Informação sobre os objectivos do projecto: 

- Indicadores sobre páginas Web; 

- Indicadores sobre aquisição de competências básicas em tecnologias de 
informação.  

Embora tenha existido a preocupação de que o Programa não fosse entendido como meramente 
de carácter técnico, o facto de a responsabilidade pedagógica ter sido remetida para às IES 
poderá ter tido influência na adopção deste modelo de relatório, por parte da gestão central. 

Em Julho de 2002 as IES recebem uma carta (Anexo 22), enviada pelo Instituto de Prospectiva 
para todas as IES, no sentido de convidar os seus representantes para um encontro a realizar no 
Convento da Arrábida, subordinado ao tema “O Futuro da Sociedade da Informação em Portugal”. 
Tendo em conta o contexto europeu e o desenvolvimento do espaço público, nomeadamente no 
que concerne a telemática educativa, as escolas abertas e em rede, as cidades e as regiões 
digitais, pretendeu-se uma reflexão conjunta sobre esta temática. Concluiu-se que havia a 
necessidade de se desenvolver investigação científica nacional na área da utilização educativa 
dos computadores e em particular da Internet, o que nos pareceu bastante pertinente, dado que se 
trata de uma área em que poucos professores se sentem à vontade. Figueiredo (2003), referindo-
se às TIC na educação e à importância da realização de investigação nesta área, enuncia as 
seguintes questões: 

                                                      
46 Anexo 20 – Página do “NetMóvel” da uARTE, disponível em 
http://www.uarte.mct.pt/activ/netmovel/1ciclo/acerca.asp (consultado no dia 28 de Outubro de 2005) 
47 Disponível em: http://www.uarte.mct.pt/grupos-interesse/professores/divulgacao/nos-na-rede/ (consultado 
no dia 21 de Novembro de 2005) 
48 Disponível em: http://www.uarte.rcts.pt/snacknet/ (consultado no dia 21 de Novembro de 2005). 
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“Que contextos criar? Como criá-los e geri-los? Como estruturar os conteúdos? Que 
repositórios? Como estruturá-los e geri-los? Que parcerias? Que referências, para a actividade 
escolar, da Investigação Educacional, da Psicologia, da Sociologia, da Antropologia? Que 
modelos organizacionais? Que abordagens para a Gestão da Qualidade? Que arquitecturas de 
Informação? Que modelos, ferramentas e técnicas para a concepção e gestão das respectivas 
estruturas? Que avaliações da aprendizagem?” 

Antes do inicio do ano lectivo, a FCCN entregou a todas as IES um computador, uma impressora e 
um router com acesso básico RDIS, um CD de reposição e a ligação à RCTS. Forneceu ainda 
computadores portáteis e outro equipamento, como projectores, para apoio às acções de 
formação e acompanhamento nas EB1. As IES constituíram as equipas de monitores e realizaram 
acções de formação para as mesmas. Algumas IES optaram por contratar unicamente monitores 
externos, enquanto que outras constituíram equipas formadas por docentes da instituição e 
formadores externos.  

Em Novembro de 2002 foi realizada uma sessão de videoconferência, emitida na Internet, sobre o 
uso das TIC pelos Professores, tendo como pano de fundo o estudo sobre esta temática realizado 
pela Dr.ª Jacinta Paiva, intitulado “As Tecnologias de Informação e Comunicação: Utilização pelos 
Professores”. Foi enviado um convite (Anexo 23) para todas as IES solicitando a participação das 
mesmas nesta iniciativa da uARTE. No portal da uARTE podemos encontrar um fórum49 activo 
sobre esta temática. Podemos concluir que, segundo os participantes, existem de um modo geral 
computadores nas escolas – o problema está, no entanto, na sua utilização educativa, pois como 
afirma Figueiredo (2003), “Está provado que o simples acesso a recursos de informação: não 
garante que eles serão usados; muito menos garante que eles serão bem usados”. Verificamos 
ainda uma tentativa de justificar a não utilização das TIC, nomeadamente pela falta de formação 
continua e adequada, e pela insegurança sentida por alguns professores.  

Em Fevereiro de 2003 é enviado um e-mail (Anexo 24) a todas as IES com o intuito de divulgar o 
portal da UMIC50 e esclarecê-las sobre a sua credenciação para a passagem de DCB, pois oito 
das dezoito IES não se encontravam credenciadas para efeito de concessão do mencionado 
diploma, embora o tivessem requerido ao Senhor Ministro da Ciência e do Ensino Superior, nos 
termos do artigo 4º da Portaria nº 1013/2001 de 21 de Agosto. As restantes dez IES já se 
encontravam credenciadas antes do seu envolvimento no Programa, por integrarem projectos de 
Cidades e Regiões Digitais.  

Em Fevereiro o POSI envia um convite (Anexo 25) às IES para um “Encontro Nacional de 
Responsáveis de Espaços Internet Sociedade da Informação em Portugal – Novas Perspectivas e 
Realidades”. Foi feito o ponto da situação dos espaços Internet criados e apresentado o modelo 
da rede integrada de espaços Internet. Na tentativa de articular ambos os programas na tarefa de 
passagem de diplomas de competências básicas em TIC foram, para além disso, explicitados os 
objectivos do DCB e as metodologias a adoptar para a sua concretização. 

Ainda em Fevereiro teve lugar uma reunião convocada pela gestão central, com a presença dos 
coordenadores das IES e o POSI, com a seguinte ordem de trabalhos: informações, análise dos 
relatórios intercalares e resultados do projecto, perspectivas para a fase final do projecto e outros 
assuntos. 

 

                                                      
49 Disponível em: http://nnn.uarte.rcts.pt/WebX?50@196.XbPVaVbBc5U.1@.ee80d56 (consultado no dia 21 
de Novembro de 2005) 
50 A criação da UMIC foi oficializada pelo XV Governo Constitucional através da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 135/2002 de 20 de Novembro, tendo lhe sido atribuído a responsabilidade de “definir as linhas 
de orientação estratégica e operacional para as políticas públicas na área da Sociedade da Informação para 
o período 2003-2006; assegurar a coordenação transversal da implementação dessas políticas e 
acompanhar e avaliar a respectiva execução” (UMIC, 2005:10). Site da UMIC disponível em: 
http://www.umic.gov.pt/UMIC/ (consultado no dia 21 de Novembro de 2005). 
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2.1.2 Os relatórios de execução física do Programa – resultados do trabalho 
desenvolvido no terreno 

Pela análise dos relatórios de execução física do Programa51, elaborados com base nos relatórios 
periódicos das IES, podemos constatar que o número de visitas realizadas às escolas foi 
aumentando a partir do mês de Janeiro, tendo havido uma queda a partir do mês de Maio. Isto 
leva-nos a crer que os primeiros meses de trabalho, após o início do ano lectivo, foram ainda de 
preparação e marcação das visitas de formação, que nem sempre foram fáceis de alcançar, tendo 
sido frequentemente sujeitas a adiamentos, por diversas razões. O facto de o Ministério da 
Educação se ter mantido afastado do Programa levou a que muitas escolas se interrogassem 
sobre a legitimidade destas acções. Só aos poucos, e após uma maior colaboração por parte de 
algumas das Direcções Regionais de Educação, Centros de Área Educativa, Delegações 
Escolares e agrupamentos de escolas, viria a ser mais fácil o relacionamento e a aceitação por 
parte de algumas escolas. Este facto torna-se visível no gráfico 1 e 2, que demonstram que o 
maior número de visitas de formação e, consequentemente, o maior número de horas de 
formação, se realizaram entre Fevereiro e Maio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 – Evolução do número de visitas realizadas 

às EB1 ao longo do ano lectivo 2002-2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Evolução do número de horas de formação 
prestadas às EB 1 ao longo do ano lectivo 2002/2003 

 

Além das visitas de formação realizadas às EB1, as IES realizaram várias sessões de formação, 
seminários e/ou sessões de trabalho dirigidas aos professores das EB1 dos respectivos distritos.  

Percebemos pela análise do gráfico 3, que a falta de adesão inicial às acções de formação por 
parte dos professores se foi atenuando à medida que se aproximou o final do ano lectivo. Este 

                                                      
51 Os Relatórios de execução foram enviados pelas IES nos seguintes meses: 1.º relatório – Novembro; 2.º 
relatório – Janeiro; 3.º relatório – Março; 4.º relatório – Maio e 5.º relatório – Julho.   

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

30-Nov 31-Jan 31-Mar 31-Mai Final

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

32.000

34.000

30-Nov 31-Jan 31-Mar 31-Mai Final



 
 
 

Universidade de Aveiro 
2006 A integração das TIC no 1.º Ciclo: O impacte do Programa Internet@EB1 

 

facto poderá ser um efeito das visitas de formação realizadas às escolas e da consciencialização 
por parte dos professores da necessidade de formação e dos benefícios/vantagens da utilização 
das TIC em contexto de sala de aula.  
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Gráfico 3 – Evolução do número de outras sessões de formação realizadas e  
do número de professores participantes ao longo do ano lectivo 2002-2003 

 

Quanto às páginas das escolas do 1.º ciclo, podemos constatar que já existiam algumas páginas. 
Todavia o seu número aumentou significativamente ao longo do ano lectivo, ultrapassando mesmo 
às 6.000 páginas criadas e/ou actualizadas, como podemos verificar pelo gráfico 4. 

Também o número de DCB atribuídos foi aumentando progressivamente à medida que se 
aproximava o final do ano lectivo, o que se deve à aquisição progressiva de conhecimentos 
básicos em TIC ao longo das sessões de formação, por parte de alunos e professores, 
demonstrando também que as IES cumpriram aparentemente mais um dos objectivos definidos 
pelo Programa (Gráfico 5 – ver página seguinte). 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

Gráfico 4 – Evolução do número de páginas anteriores ao 
Programa e das novas páginas publicadas e/ou actualizadas. 
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Gráfico 5 – Evolução do número de DCB atribuídos  

ao longo do ano lectivo 2002-2003 
 

Consideramos que o número de páginas construídas e de diplomas atribuídos não passam de 
meros indicadores estatísticos do trabalho realizado e de competências adquiridas no uso 
elementar das TIC. Pouco nos dizem sobre o real impacte/contributo do Programa junto das 
escolas. Procuraremos encontrar algumas respostas através de uma análise qualitativa de 
algumas páginas das escolas (ponto 3.6), de entrevistas aos professores e de questionários aos 
alunos e aos encarregados de educação, análise que remetemos para o capítulo 5. 

2.1.3 Avaliação e dados finais do primeiro ano 
Nos termos previstos no número 2 do artigo 4º do protocolo celebrado entre a ex-MCT e as IES, a 
FCCN contratou o Laboratório de Informática e Sistemas do Instituto Pedro Nunes, coordenado 
pelo Prof. Doutor António Dias de Figueiredo, para efectuar a avaliação externa do Programa. A 
avaliação efectuada teve em conta não só os aspectos quantitativos (número de visitas realizadas 
às escolas, páginas desenvolvidas, diplomas de competências básicas obtidos, percentagens de 
equipamentos avariados, número de ligações não operacionais, etc.), como procurou também e 
sobretudo recolher informação qualitativa, relativamente à execução do Programa. Demonstrando 
ter consciência da limitação dos dados quantitativos, pode-se ler nos Termos de Referência da 
Avaliação (Anexo 26) elaborados pela equipa responsável pela avaliação do Programa, que:  

“De facto, o número de páginas construídas e de diplomas conferidos são meros indicadores 
de competência no uso primário de ferramentas tecnológicas. Nada dizem sobre a construção 
de relações culturais sólidas com essas ferramentas, capazes de assegurar efeitos duradouros, 
estruturantes e emancipatórios. Muito menos diz sobre a construção de competências 
intelectuais, afectivas e sociais de largo espectro. Nada diz, também, sobre benefícios 
induzidos na própria actividade pedagógica, nem na criação de práticas pedagógicas 
inovadoras e sustentáveis. Além disso, cada escola, em cada ano lectivo, é um caso. Mesmo 
uma mesma escola, noutro ano lectivo, pelo simples ganho ou perda de um professor com 
capacidade para empreender e liderar, pode passar a ser um caso inteiramente diferente. 
Assim sendo, qualquer tentativa de exprimir resultados de forma simplificada, exprimível em 
termos quantitativos, estaria, à partida, condenada ao fracasso” (Termos de Referência, 
2003:3).  

No mesmo documento, a equipa define dois objectivos que pretende atingir com a avaliação do 
Programa:  

-“Um objectivo sumativo, de apurar os impactos do Programa ao fim do ano de vigência 
inicialmente estabelecido, nomeadamente no que se refere à satisfação dos fins que 
presidiram ao seu lançamento; 

-Um objectivo formativo, de recolher e sistematizar ensinamentos susceptíveis de ser 
explorados no futuro, quer no prolongamento do programa, quer em programas futuros que se 
revistam de idêntica índole” (Termos de Referência, 2003:1).  
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A equipa refere a enorme dimensão e complexidade do Programa, resultante da quantidade de 
actores intervenientes e relações estabelecidas “envolvendo interesses e motivações de difícil 
conciliação” (Termos de Referência, 2003:2), referindo ainda o afastamento do Ministério da 
Educação e as dificuldades causadas por este facto.  

“Os números em causa são também muito elevados. Bastará notar que o bloco “escolas” 
corresponde a 8320 unidades e que o bloco “alunos” ou o bloco “professores” representam 
muitas dezenas de milhar. Para além do número e diversidade dos actores, a complexidade 
sociológica da rede por eles constituída, e a sua grande sensibilidade a dinâmicas sociais de 
elevada contingência, largamente dependentes da existência, e permanência, ou não, de 
lideranças individuais aos diversos níveis, reforça um cenário de grande complexidade” 
(Termos de Referência, 2003:2). 

Pelas razões apontadas, a equipa entende que a avaliação se deverá centrar não no produto mas 
sim no processo, definindo a metodologia a aplicar: “… optou-se por um enquadramento teórico 
fundado na Teoria das Redes de Actores. A complexidade da rede justificou, por outro lado, que a 
recomendação fundamental desta teoria – “sigamos os actores” – fosse simplificada para uma 
formulação mais restrita: “sigamos o actor central” (Termos de Referência, 2003:4). 

De acordo com a Wikipedia (s.d.), a Teoria das Redes de Actores (Actor-network theory), por 
vezes abreviada para ANT, é uma teoria sociológica desenvolvida por Bruno Latour e John Law, 
entre outros. Distingue-se de outras teorias de redes por não conter apenas pessoas, mas incluir 
também objectos e organizações, colectivamente referidas por actores. 

Segundo Ryder (2003), referindo Michel Callon e Bruno Latour, a Teoria das Redes de Actores é 
descrita como sendo uma constituição progressiva de uma rede na qual os actores humanos e 
não humanos assumem identidades de acordo com as estratégias que prevalecem nas 
interacções. As identidades e qualidades dos actores são definidas durante as negociações dos 
actores humanos e não humanos. Nesta perspectiva, “representação” é entendida na sua 
dimensão politica, como um processo de delegação. O mais importante nestas negociações é a 
“tradução”, uma interacção multifacetada na qual os actores, (1) constroem definições e 
significados comuns, (2) definem representantes, e (3) cooperam entre si para atingir objectivos 
individuais e colectivos. 

Com base nos termos de referência, a equipa desenvolveu um guião para a elaboração do 
relatório final de actividade que foi entregue a todas as IES participantes no Programa. Os 
parágrafos introdutórios referem que:  

“Subjacente a este Guião está a ideia de que o processo de avaliação do programa 
Internet@EB1 constitui, não um acto administrativo, de natureza essencialmente burocrática, 
mas sim um momento alto da vida do programa, capaz de contribuir para que a sua renovação, 
já prevista para o próximo ano lectivo, se desenvolva em condições mais favoráveis, mais 
estimulantes e mais susceptíveis de concitar o interesse e apoio do Poder Político e da própria 
Opinião Pública” (Guião para o relatório final de actividades a apresentar pelas instituições de 
ensino superior, 2003:1). 

O índice que constitui o guião permite-nos entender algumas das preocupações da equipa de 
avaliação. Assim, no capítulo um, intitulado Contexto, pretende-se uma breve descrição das TIC 
na Instituição e no seu Projecto Educativo, tendo em conta envolvimentos em outros programas, 
nomeadamente o programa Nónio e o FOCO, entre outros. Pretende-se igualmente saber como 
foi colocado em prática o plano de acções elaborado por cada uma das IES. Nos dois capítulos 
seguintes pretende-se obter a percepção das IES sobre a motivação dos diversos actores para a 
participação no programa, relacionamentos criados e dificuldades de compatibilização de 
interesses experimentados. No capítulo quatro pretende-se uma descrição da forma de 
organização e da forma de intervenção adoptada pelas IES, nomeadamente no que se relaciona 
com a elaboração e disponibilização de recursos on-line, recrutamento, formação de monitores e 
outras acções de formação, conferências, encontros e/ou workshops. No capítulo quinto, ao 
contrário dos capítulos anteriores, pretende-se fazer o levantamento de alguns dados 
quantitativos, que são basicamente os dados fornecidos pelos relatórios finais de execução física. 
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Por último, no sexto capítulo, dedicado às EB1, pretende-se obter informação relativamente aos 
contextos pedagógicos encontrados e criados para o funcionamento do programa nas escolas, 
tendo em conta os sucessos obtidos e as dificuldades experimentadas. 

Com base nos relatórios periódicos elaborados pelas IES, os planos de acção, contactos com os 
coordenadores, em visitas e eventos do Programa e na análise do portal Acompanhamento da 
FCCN, é ainda em Julho publicado o relatório de avaliação intercalar do programa. 

Este relatório pretendeu apresentar uma primeira reflexão com o intuito de inspirar estratégias e 
decisões quanto à forma de fazer prosseguir o Programa durante o seu segundo ano, tendo sido 
realizada uma reunião, no dia 17 de Julho de 2003, por iniciativa da FCCN e com a presença de 
todos os coordenadores das IES, o Professor Doutor António Dias de Figueiredo, o Doutor João 
Correia de Freitas e o Engenheiro Francisco Godinho. Nesta reunião foi analisado o ponto de 
situação do projecto, dado a conhecer o relatório intercalar de avaliação, apresentado pelo 
Professor Doutor António Dias de Figueiredo, planeadas as actividades e elaborada a respectiva 
calendarização para a concretização do programa no ano 2003-2004. O Engenheiro Francisco 
Godinho fez ainda uma palestra sobre a Internet nas escolas e as Crianças com necessidades 
especiais.   

O relatório inicia-se com uma pequena introdução na qual é traçado o modo como o programa foi 
organizado pela gestão central. O ponto seguinte, intitulado “As Dificuldades”, esclarece a 
complexa teia de actores intervenientes no programa e o seu papel. No que diz respeito ao 
Ministério da Educação, órgão tutelar do sub-sistema onde a intervenção tinha lugar, é referida a 
sua completa ausência do processo, tendo-se assistido a um ministério mandatado para pôr em 
prática as políticas nacionais para a Sociedade de Informação, o MCT, a tentar actuar na área de 
intervenção de um outro ministério, o Ministério da Educação. Este facto constituiu uma dificuldade 
para as IES, que se viram obrigadas a construir, pacientemente, a partir do zero, a complexa teia 
de relacionamentos indispensável ao funcionamento do Programa. Ao tentarem iniciar a 
calendarização das acções no terreno, as IES depararam-se, inesperadamente, com 
compreensíveis reacções de obstrução por parte das escolas e dos professores, que se 
interrogavam sobre a legitimidade de tais intervenções. Só com a ajuda da FCCN, que se 
deslocou pelo país, em reuniões de trabalho com os diversos actores de cada distrito, é que em 
grande número de casos as EB1 começaram a ser conquistadas para o programa.  

Relativamente às Tecnologias são enunciados vários aspectos, como a falta de funcionalidade dos 
equipamentos, furtos e as dificuldades provocadas pelo atraso da entrega de software nalgumas 
escolas. No que se relaciona com a resposta dos municípios registam-se respostas com latitudes 
muito distintas ao longo do país. Alguns municípios responderam prontamente às solicitações, 
excedendo mesmo, em alguns casos, o que estava estipulado; outros responderam com lentidão e 
reservas, e outros, ainda, não responderam de todo. “Como resultado desta última atitude, houve 
distritos do país onde a falta de equipamentos adequados ao funcionamento do Programa 
excedeu os 50%” (Figueiredo, et al., 2003:7). Neste ponto é ainda focada a adesão dos 
professores ao programa, junto dos quais se observou também uma grande variação. “Apesar do 
grande empenho de muitos professores – que nunca será demais enaltecer, tendo em conta, em 
particular, as condições difíceis em que, muitas vezes, actuam” (idem, 2003:8), houve professores 
que demonstraram grande relutância em associar-se ao programa, ao ponto de se poder 
considerar que “a participação dos professores é uma das dimensões da intervenção no terreno 
onde as dificuldades se apresentam como de mais difícil resolução” (idem, 2003:8). 

No que se refere aos sucessos são apresentados dados quantitativos, relativamente ao número 
de visitas efectuadas, número de páginas publicadas e número de DCB passados que indicam 
algum sucesso do programa. São referidos escassos dados qualitativos. No entanto, os que foram 
recolhidos apontam como indício de sucesso a participação activa de docentes do 1.º ciclo nos 
encontros distritais, onde revelaram maturidade na utilização das TIC em contextos pedagógicos. 
Relativamente à gestão do programa é feita referência à qualidade dos serviços prestados pela 
FCCN, que excederam largamente os requisitos impostos pelos programas europeus e às infra-
estruturas únicas em Portugal que criou e disponibilizou para a gestão online do programa. Existe 
ainda referência ao apoio pedagógico prestado pela uARTE que, no seu portal, abriu um espaço 
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privilegiado para o programa, onde se encontra um repositório de informação para o apoio ao 
trabalho dos professores, assim como um conjunto de desafios e actividades destinadas a 
promover o aparecimento de novos projectos. 

No ponto “Os Desafios” considera-se que “existe um conjunto de desafios de fundo, que se 
sobrepõem parcialmente, cuja superação no próximo ano de vigência do programa se afigura 
essencial: os desafios do estatuto, da mobilização, da criação de contextos e do modelo de 
intervenção do Programa” (Figueiredo, et al., 2003:10). Relativamente ao estatuto é reconhecida a 
necessidade do Ministério da Educação tomar como seu o programa e o assumir perante a 
opinião pública com uma veemência que convide à participação empenhada do país. Mais ainda é 
sugerida a criação de uma imagem de marca para o programa, que poderá ser constituída por 
uma designação abreviada. No que se relaciona com os desafios é sugerida a criação de novos 
contextos para o desenvolvimento do programa. É dada a ideia do lançamento de projectos 
nacionais, como a criação de um livro digital com o olhar dos alunos do 1.º ciclo sobre a sua 
região, obtendo-se desta forma uma visão global sobre o país. Sugere-se igualmente a criação de 
comunidades de prática, que incluam professores e alunos do 1.º ciclo.  

Este relatório termina com um balanço final onde se afirma  

“(…) ao fim de um ano em que o repto fundamental foi o de colocar no terreno um programa 
desta complexidade, montando e afinando infra-estruturas, vencendo resistências, mobilizando 
entusiasmos, criando uma cultura, empenhando uma vasta rede de instituições de ensino 
superior, muitos milhares de escolas e professores e muitas dezenas de milhares de alunos, o 
Programa “Acompanhamento da Utilização Educativa da Internet nas Escolas Públicas do 1º 
Ciclo do Ensino Básico” se encontra agora animado de uma forte dinâmica e dotado de infra-
estruturas de apoio técnico e pedagógico de primeira qualidade. É nossa convicção que, 
superadas as dificuldades e enfrentados os desafios que o presente Relatório aponta, se 
poderão esperar resultados de grande sucesso no seu segundo ano de actividades” 
(Figueiredo, et al., 2003:13). 

Apesar de tudo fazer crer que o programa iria ter continuidade, no dia 29 de Julho é dada a notícia 
às IES da impossibilidade de confirmar a continuidade do programa devido a problemas com o 
POSI.  

Apenas no dia 11 de Setembro de 2003 é confirmada, às IES, a continuidade do programa pela 
FCCN, o que poderá ter de certa forma comprometido o planeamento atempado dos diversos 
projectos distritais.  

A partir do relatório final de actividades (Anexo 21) elaborados por cada uma das IES no final do 
ano lectivo de 2002/2003, e para o qual foram solicitados exemplos de experiências mais 
representativas, descrições de dificuldades experimentadas e exemplos de boa prática, foi 
elaborado o Relatório Final de Avaliação do Programa Internet@EB1, publicado no dia 31 de 
Maio de 2004. O relatório teve igualmente em conta um inquérito efectuado aos monitores. 

Entre as principais dificuldades apontadas pelas IES, o relatório refere, como não podia deixar 
de ser, o alheamento do Ministério da Educação e a consequente dificuldade de aceitação do 
programa por parte dos seus principais actores, como as Direcções Regionais de Educação, 
Centros de Área Educativa, Delegações Escolares, agrupamentos de escolas, escolas e, por fim, 
junto dos próprios professores, sendo que algumas escolas recusaram mesmo receber as visitas 
dos monitores. 

A nível tecnológico, as principais dificuldades referidas foram de várias índoles. Entre elas, as 
avarias nos equipamentos informáticos, facto que levou muitos monitores a perder tempo na 
resolução dos mesmos em detrimento do tempo de formação. As avarias nos equipamentos de 
acesso básico RDIS, routers, furtos dos equipamentos e atrasos na reposição dos mesmos, o 
atraso na chegada, a algumas escolas, do software MS Office e de impressoras. 

As câmaras municipais que, na sua maioria, não possuíam capacidade financeira, técnica e 
humana para proceder à reparação e reposição do equipamento avariado ou furtado, foram de 
uma forma geral alvo de critica por parte das IES, assim como a empresa que forneceu os routers 
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e a quem coube a respectiva manutenção, devido à sua ineficácia em dar resposta rápida aos 
problemas que foram surgindo. 

Outra das dificuldades experimentadas residiu na localização inadequada dos computadores nas 
escolas, no número reduzido de computadores disponíveis por escola e no número reduzido de 
visitas a efectuar a cada uma das escolas. 

A resistência (46,15%) e a pouca receptividade (36,92%), por parte dos professores, são 
igualmente apontadas como as grandes causas das dificuldades de relacionamento na 
implementação do programa, sendo de realçar a escassa resistência dos alunos. 

Como indicador visível do sucesso do programa, em termos qualitativos, o relatório salienta 
os centros de recursos para apoio pedagógico criados pelas IES e disponíveis na WEB, afirmando 
mesmo que alguns desses centros de recurso apresentam “grande sofisticação e elevado valor 
acrescentado como plataformas de animação e de apoio à actividade pedagógica” (2004:12), e as 
acções de formação realizadas nas IES com a participação activa dos professores do 1.º ciclo e 
dos alunos, que se revelaram de “grande qualidade, criatividade e apropriação cultural das TIC” 
(2004:9). A partir da formação recebida pelas IES e com o apoio das mesmas e da uARTE, muitas 
escolas construíram e ilustraram histórias, jornais da escola ou do agrupamento, utilizaram os 
recursos obtidos no portal da uARTE e/ou outros locais da WEB, o MSN Messenger para 
comunicar sincronamente, etc. É referido, contudo, que ainda houve muita resistência por parte 
dos professores, que não vendo benefícios para a sua carreira, não se deslocavam às acções. 
Para além disso, existiram ainda outros obstáculos como a instabilidade profissional, que demoveu 
muitos de se dedicarem continuadamente aos projectos locais, a dificuldade em conciliar as 
actividades lectivas com o completo aproveitamento das visitas dos monitores e, por fim, as 
dificuldades pessoais de utilização das TIC e integração destas ferramentas nas actividades 
lectivas diárias.  

Também por parte dos monitores se fez sentir alguma desmotivação ao longo do programa, uma 
vez que grande parte destes eram professores (92,91%) que não viram a sua actividade 
pedagógica contada como tempo de serviço (16,73%). Muitos foram desistindo do programa ao 
longo do ano, também devido à falta de garantia de estabilidade profissional. Outro factor que 
levou à desmotivação foi a falta de tempo para a implementação das actividades (28,11%) e a 
resistência dos professores (24,56%). Em contrapartida é apontado como principal factor de 
motivação a identificação com a missão do projecto (21,70%), com uma diferença mínima do 
segundo factor, o envolvimento com os alunos (21,03%).   

Quando inquiridos quanto à adequação da sua formação pedagógica para o programa, 25,71% 
consideram ter a formação adequada e 37,14% bastante adequada. Relativamente à formação no 
domínio das TIC, a quase totalidade dos monitores (96,45%) afirma ter esta formação. 

Relativamente aos objectivos do programa traduzíveis em número – os DCB e as páginas WEB de 
escolas – a maioria dos monitores considera que estes se adequam às potencialidades do 
programa, contudo quase ¼ considera-os pouco adequados.  

Quando inquiridos acerca dos melhoramentos que gostariam de ver introduzidos no programa, na 
perspectiva da sua continuidade, a maioria (27,44%) considera importante existir um maior 
número de visitas às escolas, mais e melhor equipamento informático (10,23%), um maior 
acompanhamento por parte das autarquias e das empresas responsáveis (7,91%), ser realizada a 
contagem do tempo de serviço prestado em nome do programa (4,65%), mais formação na área 
das TIC para os professores do 1.º ciclo (5,11%) e existirem incentivos aos professores (4,65%), 
como por exemplo prémios a professores que demonstrem práticas interessantes relacionadas 
com o projecto, certificação/creditação dos professores, entre outros melhoramentos sugeridos. 

Retomando os indicadores visíveis do sucesso do programa, em termos qualitativos, referidos no 
relatório, é ainda apontada a produção científica dos próprios docentes das IES, centrada em 
trabalhos experimentais realizados no âmbito do programa e algumas práticas pedagógicas 
inovadores aplicadas pelos professores das EB1. Quanto às IES o relatório refere exemplos de 
algumas boas práticas adoptadas ao longo do ano lectivo de 2002/2003 por algumas das IES e 
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que são susceptíveis de adopção por parte de outras IES, como a integração curricular das TIC 
nas licenciaturas de 1.º Ciclo do Ensino Básico na ESE de Coimbra, a criação de uma comunidade 
de formadores na ESE de Castelo Branco, a organização das sessões de formação dos 
professores na modalidade de oficinas (escrita, Internet, correio, projecto) a disponibilização de 
uma sala de computadores aberta dois meios dias por semana para sessões informais de apoio 
complementar aos professores das EB1 e o desenvolvimento de diversos projectos colaborativos, 
interdisciplinares, incluindo um de carácter europeu por parte da Universidade de Évora, 
elaboração do manual “Ensina o teu computador: manual só para miúdos”, pela ESE do Porto em 
colaboração com a ESE de Viseu, entre outras.  

Os objectivos inicialmente estabelecidos tiveram, segundo os relatórios, um bom nível de sucesso. 
No relatório de avaliação de Figueiredo et al (2004:19), afirma-se que “Ao nível dos sucessos, 
salientou-se que o programa cumpriu os objectivos quantitativos que presidiram ao seu 
lançamento e obteve resultados qualitativos reveladores de que a sua missão foi entendida, não 
como de mera natureza tecnológica, mas sim como da integração harmoniosa de novas 
dimensões e desafios nos projectos pedagógicos das escolas.” 

As conclusões de Figueiredo et al (2004) apontavam, assim, para a necessidade da continuidade 
do programa e aproveitamento das sinergias criadas neste ano, nomeadamente no que se 
relacionava com as redes de relações estabelecidas. Também as instituições advogaram a 
necessidade de se apostar na continuidade do programa para que os seus efeitos fossem visíveis 
no terreno, nomeadamente no que se relaciona com a integração do computador nas actividades 
lectivas. 

2.1.3.1 Algumas conclusões 

O primeiro ano do programa é caracterizado por uma grande iniciativa da gestão central na 
procura de criar a estrutura para a concretização do projecto junto das EB1. Foram estabelecidos 
vários protocolos entre o MCT, e posteriormente a FCCN, as IES e as Câmaras Municipais, tendo 
a uARTE sido constituída como parceira responsável pelo apoio pedagógico ao programa 
educativo. As IES, às quais foi dada uma grande autonomia na definição da sua estrutura 
organizativa, formaram e deram formação às equipas responsáveis e dinamizadoras dos projectos 
a nível distrital. Estabeleceram mecanismos de articulação com as Câmaras Municipais e as 
Direcções Regionais de Educação, Centros de Área Educativa, Delegações Escolares, 
Agrupamento de Escolas e, por fim, com as escolas do respectivo distrito.  

Realizaram-se diversos encontros e reuniões no sentido de dar a conhecer os objectivos e as 
ideias do programa, trocar experiências, reflectir sobre o uso das TIC e solucionar problemas de 
percurso. Foram enfrentadas várias dificuldades e desafios, superadas algumas expectativas e 
alcançados vários sucessos a nível dos objectivos quantitativos e qualitativos do programa, tendo 
sido neste ano criadas as infra-estruturas de base para um apoio técnico e pedagógico continuado 
às EB1.  

 

2.2 A Gestão Central – O segundo ano do programa (2003/2004)  
Pelas razões mencionadas no ponto anterior (2.1.3) o programa manteve-se em funcionamento 
durante mais dois anos, sem alterações significativas no que se relaciona com a sua estrutura 
organizativa e as orientações centrais, tendo apenas sido incluído um novo objectivo, que visava 
promover a constituição de comunidades de prática nas EB1, entre alunos, entre professores e/ou 
agrupamentos, entre escolas, portuguesas ou de países de língua portuguesa, e instituições 
exteriores, como autarquias e/ou outras entidades.  

Numa proposta (Anexo 27) enviado a todas as IES é dada uma definição do conceito de 
comunidade de prática e alguns critérios de identificação das mesmas: 

“Por comunidade de prática entende-se uma comunidade educativa, profissional ou de lazer 
(constituída por pessoas e/ou instituições) que têm objectivos, interesses, preocupações ou 
problemas comuns e que voluntariamente decidem partilhar as suas ideias, experiências e 
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conhecimento, num processo dinâmico de interacção, descoberta e aprendizagem colectiva. 
(…) 

Uma comunidade de prática manifesta-se através de actividades de diferentes tipos. Contudo, 
possui, pelo menos, as seguintes dimensões: 

a)um empreendimento comum. 

b)o envolvimento mútuo na sua realização. 

c)a partilha de práticas e de reportórios/informação” ( Proposta, 2003:1) 

A comunicação e a partilha podem estar apenas em parte ou na totalidade baseada na utilização 
de meios telemáticos. 

No dia 11 de Julho de 2003 a FCCN enviou um convite (Anexo 28) a todas as IES para a 
cerimónia de assinatura dos Protocolos para o ano lectivo 2003/2004, que decorreu no dia 17 de 
Novembro (Anexo 29). Apesar deste convite, que fazia querer que tudo estava confirmado, 
algumas IES mostraram-se um pouco apreensivas em iniciar o programa, não tendo ainda, à data, 
assinado os protocolos. Em resposta a esta situação, a FCCN enviou um e-mail (Anexo 30) a 
todas as IES, confirmando a continuação do programa e justificando o adiamento na formalização 
do prolongamento da colaboração entre a FCCN e as IES com o facto de Sua Excelência o 
Ministro da Educação ter manifestado a vontade de se associar a essa cerimónia, facto que 
demonstra alguma abertura e interesse por parte do Ministério da Educação no programa. 

Nesta cerimónia foram também apresentados os resultados do ano lectivo anterior, alguns 
exemplos de Boas Práticas desenvolvidas e um manual elaborado pela ESE do Porto em 
colaboração com a ESE de Viseu – o “Manual só para Miúdos – Ensina o teu Computador”. Com 
este manual, destinado principalmente aos alunos, embora tivessem também sido distribuídos aos 
professores, pretendeu-se oferecer a estes um suporte com o auxilio do qual pudessem aprender 
e/ou recordar como imprimir um documento, "navegar" na Internet ou enviar e receber e-mail, para 
além de lhes serem dadas um conjunto de normas de segurança a ter em conta quando se acede 
à Internet. Foi neste ano lectivo editada a primeira edição desse manual, com 149.500 
exemplares, de acordo com o número de manuais encomendados pelas dezoito IES. A partir do 
dia 18 de Novembro começaram a ser distribuídos pelas IES, tendo sido pedido (Anexo 31) às 
mesmas que enviassem atempadamente indicações sobre o sucesso do mesmo e a necessidade 
de mais manuais, para a FCCN, de forma a se poder proceder a uma nova edição assim que se 
justificasse. O manual revelou-se um sucesso, quer junto dos alunos, quer junto dos professores, 
tendo sido reeditado em Abril do mesmo ano lectivo, com mais 130.000 exemplares. 

A partir deste ano as equipas do projecto Internet@EB1 tiveram à sua disposição um “Kit para 
necessidades especiais” (Anexo 32) em CD-ROM e com versão disponível online52, desenvolvido 
pelo Centro de Engenharia de Reabilitação em Tecnologias de Informação e Comunicação 
(CERTIC) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Esta ferramenta foi pensada 
como ferramenta de apoio às crianças com necessidades especiais, nomeadamente em contextos 
educativos.  

 

2.2.1 Os relatórios de execução física do programa – resultados do trabalho 
desenvolvido no terreno 

Nas acções efectuadas nas escolas os monitores prosseguiram com os alunos e professores o 
trabalho iniciado no ano lectivo anterior. Foram, de acordo com os relatórios de execução física do 
programa, construídas mais 866 páginas WEB e actualizadas regularmente 3.632 páginas WEB, o 
que elevou para cerca de 7.380 o número total de páginas existentes. Na maioria dos casos foram 
construídas ou actualizadas páginas WEB contendo uma apresentação da escola e do meio local 

                                                      
52 “Kit para necessidades especiais” versão online: http://www.acessibilidade.net/at/kit2004/ (consultado no 
dia 21 de Novembro de 2005). 
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ou regional em que se insere, histórias e outros trabalhos dos alunos, projectos e actividades das 
escolas, jornais escolares, etc.   

No final do ano lectivo de 2003-2004, cerca de 7.380 escolas públicas do 1.º ciclo do Ensino 
Básico do Continente tinham páginas publicadas na WEB, o que representa 94% dos 
estabelecimentos públicos deste nível de ensino, abrangidos pelo Programa Internet@EB1. 

O número de sessões de formação realizadas nas escolas (36.181 sessões) ultrapassou em 15% 
a programação inicial (31.452 sessões) e o volume de horas de formação superou o previsto em 
10%, segundo o 11.º Relatório de Execução do Projecto “Acompanhamento do uso educativo da 
Internet nas escolas públicas do 1.º ciclo do ensino básico”, elaborado pelo POSI. 

Foram ainda realizadas 888 acções de dinamização junto dos professores das escolas em que 
participaram 5.543 professores, abrangendo 2.235 escolas e agrupamentos de escolas. 

Os centros de recursos na WEB criados pelas IES para apoio técnico-pedagógico aos seus 
monitores e aos professores das EB1 continuaram, ao longo deste ano, em desenvolvimento 
permanente. 

2.2.2 Algumas conclusões 
O segundo ano do programa é caracterizado por um início tardio que, no entanto, não impediu que 
se registassem indicadores quantitativos de sucesso, tendo-se ainda registado uma maior abertura 
do Ministério da Educação relativamente ao programa.  

Para além dos objectivos estabelecidos no ano anterior, foi adicionado um novo objectivo que diz 
respeito à constituição de comunidades de prática. 

Entre os meios colocados à disponibilidade das IES foram, para além dos já existentes, 
disponibilizados o manual intitulado “Manual só para Miúdos – Ensina o teu computador” e o “Kit 
para necessidades especiais” em CD-ROM, com versão online.  

Os dados e o número reduzido de documentos produzidos pelos vários actores, relativamente ao 
ano anterior, levam-nos a crer que foi realizada uma continuação do trabalho iniciado no primeiro 
ano, sendo que os documentos que serviram de base à implementação do programa foram 
reutilizados naturalmente com pequenos ajustes.  
 

2.3 A Gestão Central – O terceiro ano do programa (2004/2005)  
Na sequência do trabalho desenvolvido nos anos lectivos de 2002-2003 e 2003-2004, foi dada 
continuidade ao trabalho efectuado junto dos professores e alunos das escolas públicas do 1.º 
ciclo do ensino básico. Cumprindo, mais uma vez, e pelo terceiro ano consecutivo, um dos 
objectivos do projecto, as IES trabalharam com professores e alunos das EB1 de forma a dotar as 
escolas com capacidade para produzirem/actualizarem páginas na WEB.  

Na reunião realizada no dia 5 de Janeiro pela FCCN e com a presença das IES envolvidas no 
programa, foi elaborado um novo protocolo modelo (Anexo 33) para este ano lectivo, tendo sido 
efectuada uma alteração em relação aos anos anteriores. A partir deste ano seria possível, em 
casos devidamente justificados e tendo em conta o nível de desenvolvimento das escolas, propor 
à FCCN o ajustamento do programa de acções, substituindo uma das visitas às EB1, por outro 
tipo de acções, nomeadamente por oficinas de formação para aprofundamento. 

Com vista à elaboração de propostas estratégicas para o futuro da intervenção na escola nas 
áreas da telemática educativa e da Sociedade da Informação foi, nesta reunião, constituído um 
grupo com as seguintes IES: Universidade de Aveiro, ESE de Coimbra, Universidade de Évora, 
ESE de Leiria, ESE de Lisboa, ESE de Portalegre e ESE de Viana do Castelo. Foi também 
constituído um grupo para apoiar os técnicos da FCCN. Este grupo integrou as seguintes IES: 
Universidade de Évora, UTAD e as ESES de Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal e Viseu. 
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Até este ano lectivo as escolas públicas do ensino básico possuíam, como já foi referido, um 
acesso básico RDIS para ligação à RCTS e à Internet. Este ano, porém, no âmbito da Iniciativa 
Nacional para Banda Larga, promovida pela Unidade de Missão Inovação e Conhecimento 
(UMIC), foi estabelecido um novo objectivo, que consistia em disponibilizar a tecnologia de Banda 
Larga a todas as escolas deste nível de ensino. Com este objectivo, o Governo Português, através 
do Ministério da Educação e da FCCN, lançaram, em Fevereiro de 2004, um Concurso Público 
Internacional para a aquisição de serviços de dados em Banda Larga. Neste contexto, a UMIC e a 
Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) celebraram, a 4 de Fevereiro de 2004, 
um Protocolo de Cooperação que contempla, entre outros projectos, a participação activa dos 
Municípios na implementação da Rede de Acesso Banda Larga no Ensino Básico público, 
nomeadamente no que concerne a instalação de uma linha telefónica nas escolas, que ainda não 
possuíam uma linha telefónica, como requisito básico para instalar o acesso em Banda Larga e a 
cooperação com a UMIC no sentido de assegurar a migração para Banda Larga.  

Em Janeiro as IES recebem uma notícia de uma conferência de imprensa agendada para o 
mesmo mês com o objectivo de divulgar o programa. A acção de divulgação contou com a 
presença da Comissão especializada das ESE, um representante do CRUP e o POCS.  

Em Fevereiro de 2005 a Dr.ª Emília Moura envia a todas as IES um e-mail convidando-as para 
participarem na reunião de sensibilização/aceleração do processo de migração para Banda Larga 
das ligações das escolas à Internet, presidida pela FCCN e as DRE, com a presença das Câmaras 
Municipais.  

Em Maio chega às IES a notícia da saída da Dr.ª Emília Moura da FCCN para o gabinete do 
Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O acompanhamento do projecto dentro da 
FCCN passou a ser feito pela Dr.ª Ana Braga. 

2.3.1 Avaliação e dados finais do terceiro ano 
À semelhança da avaliação externa do Programa Internet@EB1, que se realizou no final do 1.º 
ano, foi realizada uma segunda avaliação externa, no final do terceiro ano. A equipa de avaliação 
integrou o Prof. Doutor João Pedro da Ponte, coordenador da equipa de avaliação, a Prof. Doutora 
Hélia Oliveira, Prof. Doutora Maria João Silva e Prof. Doutor Pedro Reis, com a colaboração da 
assistente de investigação Sílvia Relvas Dias.  

No sentido de determinar até que ponto foram atingidos os objectivos propostos pelo programa, 
foram analisados os relatórios das instituições de ensino superior e algumas páginas WEB das 
EB1. Na análise dos relatórios foram tidos em conta aspectos como o projecto desenvolvido por 
cada uma das IES, os indicadores quantitativos, os centros de recursos virtuais, as parcerias, as 
comunidades de prática, a investigação, boas práticas e dificuldades enfrentadas.  

De acordo com o relatório de avaliação, o programa atingiu, no final do terceiro ano, um patamar 
satisfatório, quer no que diz respeito aos indicadores quantitativos – DCB e páginas WEB das 
escolas –, quer no que diz respeito aos aspectos qualitativos (Ponte, et al., 2006:16), sendo que, 
“as iniciativas empreendidas pelas instituições de ensino superior, [desencadearam] projectos 
curriculares inovadores, [criaram] sítios virtuais, [promoveram] oportunidades de partilha e de 
formação presenciais e virtuais [que] testemunham claramente as potencialidades que existem 
neste campo” (Ponte et ali, 2006:167).  

Relativamente aos indicadores quantitativos, o relatório indica que no ano lectivo 2004/2005, 
45.359 alunos do 4.º ano de escolaridade obtiveram o DCB, o que corresponde a 65% dos alunos 
deste nível de ensino53. No que concerne os professores, o número foi bem mais baixo (1.317 - 
9%), o que se deve em parte ao facto de estes não constituírem uma prioridade. Quanto às 
páginas WEB elaboradas e/ou actualizadas, os indicadores de execução são altos, sendo que 

                                                      
53 Nestes dados não estão contabilizados os valores para o distrito de Leiria, uma vez que a ESE de Leiria 
não registou os DCB atribuídos noutro suporte que o do Sistema de Informação do Diploma de Competências 
Básicas em TI, do qual não tem permissões para retirar os dados. 
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6.912 das 7.710 escolas do 1º ciclo têm, no final do terceiro ano do programa, uma página na 
Internet, das quais 992 foram criadas ao longo deste terceiro ano. 3715 páginas foram, segundo 
os indicadores de execução, actualizadas regularmente. Relativamente às visitas realizadas às 
escolas, estas “decorreram dentro dos parâmetros estabelecidos pelo programa, havendo muitos 
distritos onde a realização de uma 5.ª visita dos monitores às escolas tem uma expressão 
significativa. Em termos quantitativos, estamos perante um esforço de formação extremamente 
importante realizado pelas equipas distritais” (ibidem, 2006:10). 

Quanto aos centros de recursos virtuais, existem “centros de recursos diversificados, alguns 
dos quais com uma notável variedade de conteúdos” (ibidem, 2006:16)., assim como alguns 
portais que parecem não “ter correspondido a um forte investimento” (ibidem, 2006:16). A equipa 
entende que a expectativa de que viesse a tomar corpo a constituição de um portal educacional de 
âmbito nacional poderá ter sido a justificação para esta falta de investimento de algumas IES nos 
centros de recursos virtuais. Outros problemas referidos são a desactualização dos conteúdos de 
alguns centros e a fraca participação nos fóruns criados em alguns centros de recursos.  

São referidas algumas parcerias, para além das parcerias iniciais, que deram corpo ao programa. 
Entre estas parcerias, as estabelecidas entre algumas coordenações distritais com centros de 
formação de associação de escolas (CFAE) e agrupamento de escolas, “com o intuito de 
beneficiarem do conhecimento destas instituições sobre a realidade das suas zonas de influência, 
dos seus recursos humanos e materiais e, no caso específico dos CFAE, da experiência na 
formação de professores do 1.º ciclo do ensino básico na área das TIC” (ibidem, 2006:21); as 
parcerias estabelecidas ao nível de algumas salas de aula, como por exemplo, entre monitores e 
professores, com vista à articulação dos objectivos do programa com a planificação definida pelos 
docentes; e as parcerias estabelecidas entre alguns projectos distritais e entidades exteriores. 

Relativamente às comunidades de prática é notado que o desfio da sua constituição “conduziu a 
um conjunto de acções, que na sua maior parte se traduziram em projectos e concursos, com 
contribuições de muitas escolas e publicação on-line dessas contribuições” (ibidem, 2006:27). 
A nível da investigação existe, na opinião da equipa avaliadora, pouca investigação directamente 
associada ao programa, existindo porém alguns projectos de investigação em torno do 1.º ciclo do 
ensino básico, que por vezes parecem ter algum relacionamento com o Programa Internet@EB1.  
Algumas das dificuldades percepcionadas ao longo do primeiro ano do programa, parecem, no 
final do terceiro ano, ainda não terem sido ultrapassadas. No relatório de avaliação, continuam a 
ser mencionadas dificuldades técnicas e logísticas, em consequência da dificuldade de 
funcionamento de algumas parcerias estabelecidas com a Portugal Telecom e as autarquias, na 
manutenção das infraestruturas e entre algumas IES e as autarquias, “pelo facto de ambas as 
instituições estarem acreditadas para a atribuição de Diplomas de Competências Básicas em TIC” 
(ibidem, 2006:22); dificuldades de ordem institucional, resultantes da indefinição inicial quando à 
continuação do programa e consequente arranque tardio do mesmo, assim como a ausência 
formal e efectiva do Ministério da Educação e das Direcções Regionais, facto que não terá 
estimulado a participação e envolvimento das escolas e dos professores, contribuindo para algum 
desinvestimento destes actores em todo o processo, dificuldades de relacionamento com algumas 
autarquias e dificuldades em relação à própria estrutura do programa, nomeadamente no que diz 
respeito aos critérios de sucesso definidos para o programa – número de DCB e páginas WEB 
construídas ou reformuladas – e o número reduzido de visitas para apoio às escolas, que 
frequentemente levaram a que o professor não participasse nas actividades, “limitando-se a 
conceder ao monitor o espaço de manobra necessário à preparação dos alunos para o exame de 
atribuição dos DCB e à recolha de trabalhos para a construção da página web da escola” (ibidem, 
2006:22). 

Entre as soluções propostas, a equipa de avaliação sugere:  

“a necessidade em programas futuros, da realização de reuniões regulares entre todos os 
parceiros que permitam a monitorização dos progressos realizados, a identificação de 
problemas e a definição de estratégias para a sua superação, o reforço dos objectivos do 
programa, a clarificação dos papéis e das responsabilidades de cada parceiro. As parcerias 
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apenas funcionam quando os diferentes parceiros: a) as consideram úteis e relevantes; b) 
estão bem cientes das suas funções específicas e da forma de as exercer; e c) dispõem das 
condições necessárias para a sua concretização” (ibidem, 2006:39). 

Na análise das páginas WEB das escolas foram considerados os seguintes aspectos: “(i) 
contexto; (ii) a Internet e a web como meios; (iii) contribuição para o desenvolvimento curricular; e 
(iv) questões de cidadania na web” (Ponte, et al., 2006:5), tendo a equipa de avaliação chegado às 
seguintes conclusões: 

 Os sítios das EB1 aparecem maioritariamente autónomos, e não integrados nos sítios dos 
respectivos agrupamentos;  

 Apresentam indicadores de que existiu elevada participação das crianças na sua elaboração, 
mas seria importante que as datas de criação e actualização fossem elementos mais 
frequentes nestes sítios;  

 As apresentações do meio, da escola, das actividades e dos alunos estão presentes na maior 
parte dos sítios das EB1, o que significa a existência na Internet de muita informação que, a ser 
sistematizada e integrada, pode contribuir para a visibilidade das EB1 ao nível local e nacional; 

 A componente audiovisual, ou seja a integração do som com a imagem e com o texto, está 
ainda muito ausente nestes sítios; 

 A disponibilização de fontes de informação diversas e de qualidade, a apresentação de 
hiperligações para sítios de carácter educativo e a oferta de apoios às crianças para pesquisas 
na Internet são áreas em que parece tornar-se necessário investir com o objectivo de melhorar 
a qualidade dos sítios virtuais das EB1.  

 É importante a realização de reflexões, sobre a disponibilização de dados pessoais das 
crianças na Internet, entre professores, encarregados de educação e as crianças; 

 Tendo a criação dos sítios das EB1 sido promovida pelo Programa Internet@EB1, seria 
importante que as páginas de entrada apresentassem, para além do logótipo do próprio 
Programa, os logótipos das entidades que o geriam e financiavam, respectivamente a FCCN e 
o POSI – que mudou o nome para POSC; 

 É necessário investir nas interfaces dos sítios das EB1, nomeadamente no que se refere à 
monitorização e actualização das hiperligações, 

 As páginas deveriam apresentar sínteses dos conteúdos dos sítios a que as hiperligações dão 
acesso.  

 A existência de menu em todas as páginas, a adequação dos títulos das páginas com os itens 
dos menus e a permanente visibilidade do nome do sítio deveriam ser características presentes 
em todos os sítios das EB1; 

 Demonstrou-se necessário equacionar as questões de cidadania no processo de criação de 
sítios na WEB e na publicação de textos, imagens e sons; 

 É necessário apostar numa linguagem simples acessível às crianças, mas correcta e rigorosa.  

 Nas produções que são colocadas nos sítios predominam as actividades/trabalhos, revelando 
ainda uma concepção de página WEB como mostra de trabalhos dos alunos, sendo que os 
verdadeiros projectos são ainda pouco numerosos; 

 Em termos da realização de trabalho cooperativo ou do estabelecimento de parcerias, estas 
existem em maior número com entidades exteriores à escola, não se evidenciado uma cultura 
de colaboração entre professores dentro ou inter-escolas, o que leva a equipa de avaliação a 
crer que não estão a ser aproveitadas as potencialidades das TIC para minorar o efeito do 
isolamento a que escolas estão sujeitas; 
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 As escolas parecem ter encarado as páginas muito mais como uma montra para o exterior do 
que como um centro de recursos, estando a característica de interactividade ainda muito pouco 
presente. 

(ibidem, 2006:40-82). 
A equipa produziu igualmente um questionário on-line para os professores, contemplando os 
seguintes aspectos: “(i) caracterização pessoal e da escola; (ii) concepções e competências do 
professor relativas à utilização educativa das TIC; (iii) imagem sobre o impacto que o projecto teve 
nos alunos e das competências actuais dos alunos; (iv) perspectiva pessoal sobre a página web 
da escola; e (v) actividades no corrente ano lectivo” (ibidem, 2006:5). De um modo geral, os 
professores que responderam ao inquérito 

“atribuem grande importância à integração das TIC na sala de aula, disponibilizando um 
número considerável de horas lectivas em actividades com computadores. Acreditam que a 
utilização das TIC na escola encerra potencialidades consideráveis no desenvolvimento de 
competências e na motivação dos alunos para as actividades escolares. 

Estes mesmos professores avaliam positivamente o Programa Internet@EB1 no que respeita 
ao seu impacto sobre algumas competências em TIC de professores e alunos. 

Contudo, consideram que a sua actuação nesta área é fortemente afectada pelos 
equipamentos reduzidos ou obsoletos existentes na maioria das escolas do 1.º ciclo, pela sua 
falta de formação em TIC e pela incapacidade das câmaras municipais assegurarem a 
manutenção dos equipamentos de forma eficaz. Consequentemente, apelam a um melhor 
equipamento das escolas e à presença de um técnico/professor especialista em TIC nas 
escolas que facilite a superação de dificuldades técnicas e dinamize actividades nesta área” 
(ibidem, 2006:104-105). 

Da análise das respostas aos questionários, a equipa concluiu que existem as seguintes 
necessidades: 

 A necessidade de se proceder a um melhor equipamento em TIC das EB1; 

 A necessidade “de programas futuros de integração das TIC em contexto escolar – 
semelhantes ao Internet@EB1 – envolverem uma intervenção mais prolongada junto dos 
professores, de forma a assegurarem um maior impacto nas suas competências em TIC e, 
indirectamente, nas competências das gerações futuras de alunos” (ibidem, 2006:105). 

Foram, ainda, realizados estudos de caso, de duas universidades e duas escolas superiores de 
educação de diferentes pontos do país. 

2.3.2 Algumas conclusões 
No que se refere ao terceiro ano de execução do programa, os objectivos continuam a ser os 
mesmos, tendo apenas sido introduzido um novo objectivo, embora não directamente dependente 
do programa, a disponibilização da tecnologia de Banda Larga a todas as EB1. 

As IES continuaram a ter ao seu dispor material informático, assim como o manual intitulado 
“Manual só para Miúdos – Ensina o teu computador”. 

Com o novo modelo de protocolo foi introduzida a possibilidade de substituir uma das visitas às 
EB1 por outro tipo de acções, nomeadamente por oficinas de formação para aprofundamento. 

A nível das dificuldades, o programa continua a enfrentar as mesmas dificuldades diagnosticadas, 
no primeiro relatório de avaliação final, realizado no final do primeiro ano de execução do 
programa, sendo que não se assistiu a grandes evoluções a este nível. 
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2.4 A Gestão Distrital – Leiria 
O distrito de Leiria (Anexo 34) tem cerca de 565 escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico, dois 
Centros da Área Educativa (Leiria e Oeste) e subdivide-se em dezasseis Câmaras Municipais. 
Trata-se de um distrito com 3.515 km2 e cerca de 459.450 habitantes (fonte: wikipedia54).  

 

2.5 A Gestão Distrital – análise dos dados referentes ao Projecto Pr@net – 
ano 2002/2003  

A preparação do primeiro ano do projecto iniciou-se em Março de 2002. Nesta fase inicial, foram 
realizadas várias reuniões, dentre as quais, uma reunião com os Coordenadores das Áreas 
Educativas (CAE) de Leiria e do Oeste, e uma reunião com todos os agrupamentos de escola e 
delegações escolares do distrito. Foram contactadas as dezasseis Câmaras Municipais, no 
sentido de fazer o levantamento do equipamento existente nas escolas e conhecer o 
acompanhamento técnico de que dispunham. Julgamos ter-se tratado de um esforço realizado por 
parte da ESE de Leiria de modo a dar a conhecer o projecto a todos estes actores e ao mesmo 
tempo obter a colaboração dos mesmos para o sucesso do projecto junto das EB1. 

Às EB1 foi enviado um inquérito, com a finalidade de conhecer as condições e experiência de 
cada uma e de forma a fazer um levantamento das suas necessidades.  

Numa segunda fase foram recrutados os monitores a integrar na equipa do projecto. A este nível, 
a ESEL procurou sempre que possível contratar ex-alunos da ESEL, alunos dos cursos de 
formação inicial de professores a realizarem a sua prática pedagógica e respectivos supervisores 
e pessoas com formação na área das TIC. Um dos objectivos era homogeneizar os perfis de 
forma a facilitar o processo de formação e reforçar o sentido de pertença a um grupo que deveria 
trabalhar em colaboração. Entre os critérios de selecção, definidos pela equipa coordenadora do 
projecto, contaram-se os seguintes: formação inicial, conhecimento da realidade do 1.º ciclo, 
conhecimentos de informática, situação profissional, disponibilidade para se deslocar às escolas e 
para reunir regularmente com a equipa central e a dimensão relacional considerada fundamental 
para a criação de empatia com os professores e os alunos. 

Após a contratação dos monitores foram então efectuadas acções de formação para os mesmos, 
ao longo do mês de Setembro. Entre as acções desenvolvidas, contamos as seguintes: 

 Web-Based Learning: aprendizagem com base na Internet; 

 Formação FCCN; 

 Encontro Distrital – A Internet nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

 Formação uARTE; 

 A Internet: Manual para os pais. 

Foram ainda criados alguns materiais para apoiar as actividades nas escolas, como 
apresentações em PowerPoint, fichas de trabalho para as crianças, e distribuído a todos os 
monitores um guião de forma a disponibilizar a estes uma linha orientadora para o trabalho a 
desenvolver junto dos professores e dos alunos. Os monitores foram ainda incentivados a 
envolver, sempre que possível, os recursos existentes nos agrupamentos de escolas, espaços 
Internet, entre outros.  

O número de visitas a realizar foi estabelecido, de acordo com o protocolo assinado com o MCT, 
entre 3 a 4 visitas, com a duração de um dia cada, a agendar pelos monitores, por telefone ou por 
e-mail em articulação com os professores das EB1. Este modelo parece-nos favorável, na medida 
em que procura ir ao encontro das disponibilidades de cada escola.  

                                                      
54 http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Leiria (consultado na Internet no dia 14 de Maio de 2005) 
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No dia 11 de Setembro realizou-se um Ciclo de Conferências subordinado ao tema "Internet nas 
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico" para todos os professores das EB1 do distrito de Leiria, 
intervenientes no projecto Pr@net. O acompanhamento das EB1 iniciou-se no dia 23 de 
Setembro. Neste mês foi também disponibilizada a primeira versão do Centro de Recursos de 
Apoio Pedagógico, que será apresentado no ponto 3.3. 

Em Janeiro de 2003 a ESEL recebe o primeiro relatório de execução física do projecto (Anexo 35) 
”com dados reportados até ao dia 30 de Novembro. Deste primeiro relatório podemos destacar os 
seguintes dados: 

 95 % das EB1 do distrito já tinham sido visitadas pela primeira vez; 

 Tinha sido realizada apenas uma outra sessão de trabalho com 400 professores 
participantes; 

 Existiam apenas 28 páginas web anteriores ao projecto e ainda não tinham sido 
publicadas páginas novas. 

Na tabela seguinte apresentamos uma comparação entre os resultados quantitativos obtidos no 
distrito de Leiria e os resultados obtidos a nível nacional. 

 

Número de EB1 Nº total de sessões 
realizadas 

Volume de Formação 
realizada 

(nº horas) 

Nº de horas 
por escola 

(estimativa) 

Distrito de Leiria 565 6,8% 534 9,7% 2.403 10,8% 4,5 

Distrito de Aveiro 597 7,2% 597 10,9% 2.388 10,8% 4 

Distrito de Beja 222 2,7% 199 3,6% 995 4,5% 5 

Distrito de Braga 751 9% 463 8,4% 1.389 6,3% 3 

Distrito de 
Bragança 433 5,2% 216 3,9% 1.080 4,9% 5 

Distrito de C. 
Branco 230 2,8% 220 4% 1.100 5% 5 

Distrito de 
Coimbra 532 6,4% - - - - - 

Distrito de Évora 139 1,7% 121 2,2% 605 2,7% 5 

Distrito de Faro 225 2,7% 96 1,8% 576 2,6% 6 

Distrito da 
Guarda 369 4,4% 236 4,3% 1.416 6,4% 6 

Distrito de Lisboa 751 9% 738 13,4% 2.952 13,3% 4 

Distrito de 
Portalegre 107 1,3% 125 2,3% 625 2,8% 5 
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Distrito do Porto 910 10,9% 426 7,8% 1.704 7,7% 4 

Distrito de 
Santarém 500 6% 319 5,8% 1.553 7% 4,9 

Distrito de 
Setúbal 307 3,7% 268 4,9% 804 3,6% 3 

Distrito de V. 
Castelo 335 4% 212 3,9% 1.060 4,8% 5 

Distrito de Vila 
Real 578 6,9% 548 3% 1.540 6,9% 2,8 

Distrito de Viseu 788 9,4% 178 3,2% - - - 

 
Tabela 7 – Tabela comparativa entre os dados quantitativos obtidos no distrito de Leiria e  

a nível nacional – 1.º Relatório de Execução Física 
 

Ao analisamos a tabela acima representada, percebemos que no distrito de Leiria se encontram 
cerca de 6,8% das EB1 do continente. O número total de visitas realizadas corresponde a 9,7% do 
total realizado a nível nacional e o número de horas de formação a cerca de 10,8%, o que nos 
permite incluir o distrito de Leiria no grupo de distritos que apresenta um volume de horas de 
formação mais elevado. A este grupo pertencem o distrito de Aveiro, com 10,8% de horas de 
formação, e o distrito de Lisboa, com 13,3% de horas de formação. Quanto ao número de horas 
de formação prestada a cada escola calculamos uma estimativa que nos revela que cada visita 
teve cerca de 4,5 horas de duração no distrito de Leiria, sendo que os distritos que apresentam um 
número de horas mais elevado por escola são os distritos de Faro e da Guarda, com cerca de 6 
horas de formação por escola. Podemos contudo concluir que a formação prestada no distrito de 
Leiria acompanha a média nacional. 

Entre Janeiro e Abril a equipa responsável pelo projecto na ESEL preparou e divulgou a realização 
de um concurso para as melhores páginas de escola, revelando a preocupação de incentivar as 
escolas a publicarem trabalhos nas suas páginas de Internet. 

Em Março de 2003 é enviado pela gestão central o segundo relatório de execução física do 
projecto (Anexo 36). O relatório apresenta dados acumulados do programa até ao dia 31 de 
Janeiro. Podemos verificar que tinham sido visitadas, pela primeira vez,  534 das 546 EB1, e que 
449 (82%) das escolas já tinham sido visitadas pela segunda vez. No total foram visitadas 98% 
das escolas do distrito, sendo que 12 escolas nunca foram visitadas. Isto poderá revelar alguma 
dificuldade em agendar as visitas nestas EB1, por incompatibilidade de horários entre monitores e 
escola, ou uma falta de interesse/motivação dos professores em receber as visitas. O número de 
outras sessões realizadas aumentou para três, o que significa que foram realizadas mais duas 
sessões de trabalho. Quanto ao número de DCB, continua a não existir referência a qualquer DCB 
passado pela ESEL. Foram porém publicadas 137 novas páginas web, reflexo do trabalho que se 
estava a desenvolver junto das EB1. 

A tabela abaixo demonstra que o número de EB1 baixou, não só no distrito de Leiria, como 
também noutros distritos do continente. Quanto ao número de sessões realizadas pelo distrito de 
Leiria, este baixou em comparação com a média continental, que aumentou 1,4%, assim como o 
número de horas de formação, que baixou 0,8% no distrito de Leiria. O número de horas por 
escola mantém-se e, nos restantes distritos, este número aumentou de 4 horas para 4,4 horas por 
escola. É igualmente visível que o distrito de Leiria é responsável por 27% das páginas publicadas 
de novo, o que somando às páginas anteriores ao programa significa que, por esta altura, o distrito 
de Leiria contribuiu com 15,9% de novas páginas web. 
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Número de EB1 
Nº total de 
sessões 

realizadas 

Volume 
Formação 
realizado 

(nº horas) 

Nº de horas 

 por escola 

(estimativa) 

Nº de EB1 c/página web 

165 15,9% Distrito  

de Leiria 
546 6,7% 983 8,9% 4.424 10% 4,5 

(28+137) (5,3%+27%) 

1.038 84,1% Restantes 
distritos 

do 
continente 

7.637 93,3% 10.077 91,1% 44.316 90% 4,4 

(530+508) (94,7%+73%)

 
Tabela 8 – Tabela comparativa entre os dados quantitativos obtidos no distrito de Leiria e 

 a nível nacional – 2.º Relatório de Execução Física 
 

Em Maio de 2003 a gestão central envia para a ESEL o terceiro relatório de execução física 
(Anexo 37), com dados acumulados até 31 de Março e onde é pela primeira vez feita referência ao 
número de DCB já passados. Podemos verificar que foram passados 219 DCB, efectuada a 
terceira visita a 436 escolas, o que corresponde a 77% das escolas do distrito e a quarta vista a 16 
escolas, correspondente a 3% das escolas do distrito. Observamos também que 18 escolas 
continuam sem a realização da primeira visita. O número de EB1 do distrito volta a aumentar de 
546 para 565, o que poderá revelar alguma incerteza inicial quanto ao número de EB1 com 
envolvimento no programa; em contrapartida, o número de EB1 a nível continental, continua a 
descer.  

 

Nº EB1 visitadas 

Número de EB1 
1ª 

visita 
2ª 

visita 
3ª 

visita 
4ª 

visita 
»5 

visitas 

Volume 
Formação 
realizado 

(nº horas) 

Nº de 
horas 
por 

escola 

(estimativa)

Distrito de 
Leiria 565 6,9% 547 545 436 16 0 7.025 8,7% 4,5 

Total  1.544 (8,6%)  

Restantes 
distritos 

do 
continente 

7.578 93,1% 7.137 5.609 2.954 561 75 73.858 91,3% 4 

Total  16.336 (91,4%)  

 
Tabela 9 – Tabela comparativa entre os dados quantitativos obtidos no distrito de Leiria e 

 a nível nacional – 3.º Relatório de Execução Física 
  

Existem nesta altura 475 novas páginas web, o que significa que foram publicadas mais 338 
páginas web desde final de Janeiro. Existem assim 503 escolas com páginas web publicadas no 
distrito de Leiria, sendo que 62 das escolas do distrito (11%) continuam sem página publicada. A 
nível dos restantes distritos do continente podemos verificar que, tal como acontece no distrito de 
Leiria, mais de metade das escolas (63,3%) possuem página web publicada. Pensamos poder 
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concluir que o ritmo de trabalho adoptado no distrito de Leiria se assemelha aos restantes distritos 
do país, sendo que apenas o distrito de Viana do Castelo ainda não apresenta páginas web 
publicadas de novo. 

 

 Nº de DCB em 
TI atribuídos 

Nº de EB1 c/página 
web anteriores ao 

projecto 

Nº de EB1 
c/página web nova 

Outras sessões 
realizadas 

Distrito de Leiria 219 8,3% 28 4,4% 475 18% 3 0,5% 

Restantes 
distritos do 
continente 

2.410 91,7% 615 95,6% 2.165 82% 619 99,5% 

 
Tabela 10 – Tabela comparativa entre os dados quantitativos obtidos no distrito de Leiria e  

a nível nacional – 3.º Relatório de Execução Física 
 

Quanto às outras sessões realizadas não se regista qualquer alteração no número de sessões. 
Contudo, é alterado o número de professores participantes, que diminui de 400 para 70. 
Pensamos que estes dados foram recolhidos após o envio do segundo relatório periódico à gestão 
central, pelo que apenas no terceiro relatório foi realizada a actualização dos dados.  

Temos conhecimento de mais uma sessão de trabalho (Anexo 38) realizada para os professores 
do distrito, intitulada “A Internet e os seus principais serviços”, com o seguinte conteúdo: 

 A World Wide Web (espaço da Internet): Iniciação à Pesquisa na Internet e Realização de 
Actividades Didácticas. 

 O Correio Electrónico (E-mail): Criação de e-mail e envio e recepção de e-mails e 
colocação de ficheiros anexos. 

 A Conversação na Internet: Utilização de Chats como forma de comunicação online, 
participação em fóruns/grupos de discussão online. 

A mesma sessão foi realizada no dia 28 de Março, em Caldas da Rainha, e no dia 4 de Abril, em 
Leiria. 

Em Julho, a ESEL recebe o quarto relatório de execução do projecto, com dados reportados 
pelas IES até ao dia 31 de Maio e onde se pode verificar que foi realizada a terceira visita a mais 
98 escolas e 333 (61%) escolas foram visitadas pela quarta vez. O relatório indica que foi 
realizada mais uma sessão de trabalho com a presença de 120 professores. Supomos que se 
trate do segundo encontro de professores das EB1 do distrito, que a ESEL preparou entre o mês 
de Maio e Junho, e no qual integrou o concurso de páginas web. Temos, ainda, conhecimento de 
duas acções de formação, que embora não estejam enumeradas neste relatório, foram realizadas, 
uma no dia 9 de Maio, intitulada “A Internet e os seus principais serviços”, e outra, no dia 10 de 
Maio, intitulada “Formação para a certificação em Novas Tecnologias da Informação”. O número 
de páginas web publicadas de novo diminuiu para 300, o que nos parece estranho, mas poderá ter 
a ver com possíveis problemas que tenham acontecido com algumas páginas já publicadas. 
Contamos, assim, um total de 465 escolas com páginas web no distrito de Leiria e 3.580 nos 
restantes distritos do país. O número de DCB aumentou para 2.476, o que significa que desde 
Março até final de Maio foram passados mais 2.257 DCB.  
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Distrito Nº de DCB em 
TI atribuídos 

Nº de EB1 
c/página web 
anteriores ao 

projecto 

Nº de EB1 
c/página web 

nova 

Outras sessões 
realizadas 

Leiria 2.476 13% 28 4,2% 300 7% 4 0,4% 

Aveiro 5.445 28,6% 28 4,2% 442 11,1% 28 3,0% 

Beja 502 2,6% 4 0,6% 129 3,2% 10 1,1% 

Braga  384 2% 10 1,5% 200 5,0% 15 1,6% 

Bragança 633 3,3% 59 8,8% 240 6,0% 2 0,2% 

Castelo Branco 478 2,5% 36 5,4% 198 5,0% 2 0,2% 

Coimbra 602 3,2% 8 1,2% 248 6,2% 11 1,2% 

Évora 793 4,2% 32 4,8% 55 1,4% 61 6,5% 

Faro 1523 8% 18 2,7% 186 4,7% - 0,0% 

Guarda 878 4,6% 22 3,3% 193 4,9% 7 0,7% 

Lisboa 133 0,7% 92 13,8% 278 7,0% 89 9,4% 

Portalegre 507 2,7% 17 2,5% 83 2,1% 51 5,4% 

Porto 680 3,6% 66 9,9% 357 9,0% 97 10,3% 

Santarém 941 4,9% 11 1,6% 82 2,1% 3 0,3% 

Setúbal 75 0,4% 25 3,7% 136 3,4% 24 2,5% 

Viana do Castelo 594 3,1% 57 8,5% - 0,0% 20 2,1% 

Vila Real 2.300 12,1% 78 11,7% 542 13,6% 515 54,6% 

Viseu 72 0,4% 77 11,5% 310 7,8% 5 0,5% 

 
Tabela 11 – Tabela comparativa entre os dados quantitativos obtidos no distrito de Leiria e a nível nacional – 

4.º Relatório de Execução Física 
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Em Outubro é enviado o relatório de execução final do primeiro ano do programa. Podemos 
verificar que foram publicados desde o início do programa 483 páginas web no distrito de Leiria, 
sendo que neste último período se publicaram 183 páginas, o que significa que 36 (6,6%) escolas 
do distrito de Leiria ficaram sem página web publicada. Nos restantes distritos do país podemos 
verificar que se publicaram um total de 5.549 páginas web (92%) ao longo do programa, e que 
2.005 (26,5%) escolas continuaram sem página publicada. Isto poderá ter acontecido por algumas 
escolas não terem tido acesso à Internet ao longo do ano ou se terem verificado outros problemas, 
como por exemplo a falta de interesse dos professores em publicarem uma página da escola. O 
número de outras sessões realizadas aumentou para 13 e o número de professores participantes 
para 755.  

Neste último período foram ainda realizadas 9 sessões de trabalho com a presença de 165 
professores. Temos ainda conhecimento da realização de dois encontros de formação de 
monitores no mês de Outubro. 

Relativamente ao número de DCB foram atribuídos 1.280 DCB no distrito de Leiria, neste último 
período, o que faz um total de 3.537 DCB atribuídos neste distrito. Nos restantes distritos do país 
foi atribuído um total de 34.966 DCB. 

 

 Nº de DCB em 
TI atribuídos 

Nº de EB1 
c/página web 

Nº de EB1 
c/página web 

nova 

Outras sessões 
realizadas 

Distrito de Leiria 3.537 9,2% 28 4% 483 8% 13 1,8% 

Restantes 
distritos do 
continente 

34.966 90,8% 681 96% 5.549 92% 690 98,2% 

 
Tabela 12 – Tabela comparativa entre os dados quantitativos obtidos no distrito de Leiria e 

 a nível nacional – 5.º Relatório de Execução Física 
 

Em baixo apresentamos uma tabela comparativa entre o número de páginas WEB anteriores ao 
projecto e o número de páginas web existentes no final do primeiro ano do projecto, tendo em 
conta o número de escolas primárias existentes em cada distrito. Podemos verificar que, com 
excepção do distrito de Viana do Castelo (27,7%), a percentagem de páginas WEB existentes por 
distrito ultrapassou os 60%, tendo mesmo atingido os 100% no distrito de Bragança.  

 

Distrito 
Nº de EB1 c/página 
WEB anteriores ao 

projecto 

Nº de EB1 c/página WEB nova 
no final do 1.º ano de execução 

do projecto Internet@EB1 

Percentagem de EB1 
com página WEB no 

final do 1.ºano do 
projecto 

Leiria 28 5,1% 483 88,3% 93,4% 

Aveiro 28 4,8% 531 90,3% 95,1% 

Beja 4 1,9% 161 77,0% 78,9% 

Braga  10 1,4% 461 62,3% 63,7% 

Bragança 83 22,6% 284 77,4% 100% 

Castelo Branco 36 16,4% 182 83,1% 99,5% 
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Coimbra 8 1,6% 470 95,1% 96,7% 

Évora 4 2,8% 96 68,1% 70,9% 

Faro 18 8,0% 186 83,0% 91% 

Guarda 38 10,3% 289 78,3% 88,6% 

Lisboa 103 14,0% 580 78,9% 92,9% 

Portalegre 17 15,9% 86 80,4% 96,3% 

Porto 66 7,3% 612 67,6% 74,9% 

Santarém 11 2,3% 299 61,6% 63,9% 

Setúbal 29 9,5% 242 79,3% 88,8% 

Viana do Castelo 57 16,8% 37 10,9% 27,7% 

Vila Real 92 16,7% 453 82,2% 98,9% 

Viseu 77 9,9% 580 74,7% 84,6% 

 
Tabela 13 – Tabela comparativa entre os dados quantitativos obtidos em  

cada distrito – 5.º Relatório de Execução Física 
 
Quanto ao número de visitas efectuadas no distrito de Leiria foi realizada a quarta visita a mais 
207 escolas e a quinta visita a 70 escolas, sendo que se realizaram um total de 2.247 (7,1%) 
visitas no distrito de Leiria, com um total de 11.235 (8,1%) horas de formação, o que equivale a 
cerca de 21 horas de formação por escola e a uma média de 5 horas de formação por visita. 
Verificamos que nos restantes distritos do país se realizaram 29.401 (92,9%) visitas e 126.714 
(91,8%) horas de formação, o que equivale a cerca de 17 horas de formação por escola e a uma 
média de 4 horas e meia de formação por visita. Constatamos, assim, que o número de horas de 
formação por escola no distrito de Leiria é mais elevado em comparação com a média de horas de 
formação efectuadas nos restantes distritos do país. 

 

Nº de EB1 visitadas 

 Nº EB1/ 
distrito 1ª 

visita 
2ª 

visita 
3ª 

visita 
4ª 

visita 
»5 

visitas 

 

Total 

 

Volume 
Formação 
realizado 

(nº horas) 

Distrito de 
Leiria 547 547 545 545 540 70 2.247 7,1% 11.235 8,1% 

Restantes 
distritos 

do 
continente 

7.554 7.371 7.241 7.043 4.481 2.118 29.401 92,9% 126.714 91,9%

 
Tabela 14 – Tabela comparativa entre os dados quantitativos obtidos no distrito de Leiria e a nível nacional – 

5.º Relatório de Execução Física 

2.5.1 Algumas conclusões relativamente ao primeiro ano do projecto Pr@net 
De acordo com a análise dos documentos referentes a este primeiro ano de funcionamento do 
projecto Pr@net procuraremos formular algumas conclusões.  
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A fase inicial pautou-se pela realização de várias reuniões, no sentido de criar condições, a nível 
distrital, para a concretização do projecto junto das EB1. Foram contratados os monitores 
necessários para assegurar as visitas às escolas e prestada formação aos mesmos. Os monitores 
tiveram à sua disposição um portátil por equipa, materiais pedagógicos para a utilização junto dos 
alunos e professores e um guião de orientação do trabalho a desenvolver.  

No que respeita às metodologias adoptadas, a IES de Leiria assumiu que o trabalho a desenvolver 
junto das EB1 deveria centrar-se nos alunos e nos professores, sendo que este deveria ir ao 
encontro das actividades que estivessem em curso nas escolas, de modo a integrar nele a 
utilização educativa das TIC. Deste modo, a página de cada uma das EB1 deveria reflectir o 
trabalho desenvolvido ao longo do ano. Será feita uma análise pormenorizada das páginas de 
Internet das escolas em estudo, no ponto 3.6, tendo em conta o resultado final dos três anos de 
execução do projecto, uma vez que não dispomos de dados intermédios. 

Neste ano lectivo foi, de acordo com o protocolado, publicada a primeira versão do Centro de 
Recursos. 

A ESEL mobilizou, ainda neste ano, esforços que resultaram na obtenção de um autocarro – o 
Netbus. Este autocarro, completamente autónomo, equipado com computadores ligados em rede 
e mesas de trabalho, foi utilizado no distrito em actividades ligadas ao projecto. Uma descrição 
detalhada das actividades realizadas é apresentada no ponto 2.9.1.   

Quanto aos dados quantitativos e face aos resultados atingidos, parece legitimo afirmar que, no 
primeiro ano, houve um grau de sucesso elevado, tendo em conta os objectivos traçados pelo 
programa, quer no distrito de Leiria, quer, de uma forma geral, a nível nacional. Através da análise 
dos dados é visível a preocupação das IES em responder aos objectivos do programa, tendo as 
suas expectativas sido superadas em vários distritos. No final do primeiro ano registaram-se, no 
distrito de Leiria e de acordo com o relatório de execução física final, 2.247 visitas realizadas às 
EB1, 483 EB1 com página WEB, 13 outras sessões de formação realizadas, com um total de 755 
professores participantes e 3.537 DCB atribuídos. Foram abrangidos pelo projecto ao longo deste 
primeiro ano 2.827 professores, 20.821 alunos do 1.º ao 3.º ano de escolaridade e, 9.287 alunos 
do 4.º ano de escolaridade.  

 

2.6 A Gestão Distrital – análise dos dados referentes ao Projecto Pr@net – 
ano 2003/2004 

No ano 2003/2004 o projecto Pr@net foi dividido em três áreas: a área da Investigação, a área da 
Formação e a área do Centro de Recursos. Com esta divisão pretendeu-se rentabilizar o trabalho 
e dividir as responsabilidades inerentes ao projecto. Do plano de acções elaborado para o 
segundo ano podemos também retirar o objectivo de “dinamizar a colaboração entre o Pr@net e 
os cursos de formação inicial, nomeadamente o de Comunicação Social e Educação Multimédia, o 
de Formação de Professores e de Educadores, entre outros” (Plano de Acção 2003/2004:2). 

Quanto à atribuição das escolas às equipas de monitores procurou-se neste ano atribuir a cada 
equipa de monitores, sempre que possível, todas as escolas de um mesmo agrupamento e manter 
as equipas nos mesmos concelhos. Este esforço teve como objectivo ir ao encontro de algumas 
das sugestões feitas pelas comissões executivas dos agrupamentos no final do ano lectivo 
anterior, que previa o desenvolvimento de um trabalho mais contínuo. Simultaneamente foi 
facilitada a deslocação dos próprios monitores às escolas.  

Procurou-se dar continuidade ao trabalho desenvolvido no ano transacto, tendo-se desenhado um 
plano de intervenção com um conjunto integrado de actividades que procurassem proporcionar 
contextos e pretextos para a aquisição e desenvolvimento das competências básicas em TIC, 
definidas em diploma (Dec-Lei 40/2001), sem perder de vista os restantes objectivos protocolados 
e já referidos no ponto 2.1.   
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Para além das actividades a desenvolver, convergentes com os objectivos do programa, as 
actividades propostas pelo Pr@net compreenderam as seguintes vertentes:  

a) “Portal Pr@net: Micromundo de aprendizagem com recursos, propostas de actividades e 
desafios. 

b) Oficinas da Escrita, da Internet, da Comunicação, do Projecto, etc. orientadas para a aquisição 
e consolidação das competências básicas bem como a sua aplicação numa perspectiva de 
transversalidade. 

c) Projecto “NetBus”: autocarro com ligação à Internet equipado com 13 computadores, que 
servirá de complemento às acções de formação junto das escolas do 1.º ciclo, associações de 
pais e comunidade em geral.” 

(ESEL – Plano de Acção para 2003/2004:2)  

Em Dezembro de 2003 a ESEL recebe o primeiro relatório de execução física do segundo ano do 
projecto (Anexo 39). Este relatório dá-nos conta de que 85% das EB1 do distrito tinham sido 
visitadas pela primeira vez. Contudo, são 10% menos do que no ano anterior, o mesmo se 
verificando a nível dos outros distritos, em que também se verifica um ligeiro recuo (5%) na 
percentagem de visitas realizadas. Pensamos que esta situação é compreensível, uma vez que 
existiu uma certa incerteza em relação à continuação do programa, o que poderá ter atrasado o 
início do mesmo em alguns distritos. No distrito da Guarda e Setúbal não tinham sido realizadas 
quaisquer visitas a esta data. 

Por esta altura já tinham sido realizadas 46 outras sessões de trabalho com 138 professores, um 
número muito superior ao primeiro ano, mas se dividirmos o número de participantes pelo número 
de acções realizadas constatamos que, em cada acção, participaram somente cerca de 3 
professores.  

Existiam no distrito de Leiria 483 páginas WEB anteriores ao segundo ano do projecto e foram 
publicadas mais 14 novas páginas. 

Como podemos verificar pela tabela seguinte, não houve alterações significativas nos resultados 
obtidos, quer a nível do distrito de Leiria, quer a nível dos restantes distritos, comparados com o 
primeiro ano do programa. Os dados quantitativos dão a entender que houve uma continuação do 
trabalho desenvolvido no primeiro ano. 

Quanto à média de horas de formação por escola, constatamos que esta se mantém para o distrito 
de Leiria, enquanto que nos restantes distritos do país esta sofre uma ligeira diminuição. 
Acreditamos que este resultado se deve ao facto de alguns distritos não terem realizado qualquer 
sessão de formação junto das EB1 até à data de entrega do 1.º relatório de execução física, o que 
se poderá dever ao atraso inicial do programa. 

 

Número de EB1 Nº total de sessões 
realizadas 

Volume Formação 
realizado 

(nº horas) 

Nº de horas 
por escola 

(estimativa) 

Distrito de 
Leiria 517 6,6% 438 9,1% 1.971 10,1% 4,5 

Restantes 
distritos do 
continente 

7.341 93,4% 4.365 90,9% 17.577 89,9% 4 

 
Tabela 15 – Tabela comparativa entre os dados quantitativos obtidos no distrito de Leiria e a nível nacional – 

1.º Relatório de Execução Física (2003/2004) 
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Ao analisarmos os restantes relatórios de execução física (Anexo 40), constatamos que em 
relação ao primeiro ano foram realizadas menos visitas. No distrito de Leiria realizaram-se, neste 
segundo ano, 2.099 visitas, 6% das vistas realizadas em todo o país. Os restantes distritos foram 
responsáveis por 34.896 das visitas, 94%. Todas as escolas do distrito de Leiria foram visitadas 
pelo menos quatro vezes, existindo ainda indicação de que foram realizadas 31 visita para além 
das quatro vistas estipuladas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 6 – Evolução do número de visitas realizadas desde o último 
relatório de 2002/2003 até ao relatório final de 2003/2004. 

 

Podemos verificar que, ao contrário do que aconteceu no ano lectivo anterior, constam já no 
primeiro relatório de execução física do segundo ano páginas WEB publicadas de novo e DCB 
atribuídos, o que se deve com certeza à continuação do trabalho iniciado no ano lectivo de 
2002/2003. Para além disso, em muitas escolas não foi necessário realizar todo o trabalho de 
motivação para a utilização das TIC e publicação/manutenção de uma página WEB, uma vez que 
essa tarefa foi realizada no primeiro ano, estando agora a dar os seus primeiros frutos.   

 

 
Nº de EB1 c/página WEB 

nova 

Número de Diplomas 
Competências Básicas em TI 

atribuídos 

Distrito de Leiria 165 15,9% 0 0% 

Restantes distritos do continente 1.038 84,1% 230 100% 

 
Tabela 16 – Tabela comparativa entre os dados quantitativos obtidos no distrito de Leiria e a nível  

nacional – 1.º Relatório de Execução Física (2003/2004) 
 

Verificamos, assim, um aumento contínuo do número de páginas WEB, sendo que no final do 
segundo ano existem 524 páginas WEB no distrito de Leiria, o que equivale a 7,1% das páginas 
publicadas nos restantes distritos do país. Constatamos também que, tendo em conta que existem 
517 escolas no distrito, existem agora 7 páginas WEB a mais, o que provavelmente se deve a 
algumas escolas que tenham mais do que uma página.  
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Gráfico 7 – Número de páginas publicadas no distrito de Leiria (2002/2003) e (2003/2004) 
 
Nos restantes distritos foram publicadas mais 825 páginas WEB, sendo que no final do ano existe 
um total de 7.380 páginas WEB publicadas, 1.150 (8,4%) a mais que no ano anterior, sendo que 
apenas uma escola do primeiro ciclo de ensino básico continua sem página WEB publicada. 
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Gráfico 8 – Número de páginas publicadas nos restantes distritos (2002/2003) e (2003/2004) 

 
Quanto ao número de DCB atribuídos, os dados relativos ao ano lectivo de 2003/2004 indicam que 
foram atribuídos ao longo do ano mais 4.534 DCB no distrito de Leiria e nos restantes distritos 
59.304. Verificamos igualmente que apenas começaram a ser atribuídos DCB no distrito de Leiria 
a partir do mês de Janeiro, tendo em conta que apenas se regista a atribuição de DCB a partir do 
terceiro relatório de execução física. Entendemos que as primeiras visitas serviram de preparação 
para a realização do DCB, enquanto que nas últimas visitas se realizaram e atribuíram os 
diplomas. 
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Gráfico 9 – Número de DCB atribuídos (2002/2003) e (2003/2004) 
 

No distrito de Leiria realizaram-se, ao longo do ano lectivo de 2003/2004, 60 sessões de formação 
(Anexo 41) destinadas aos professores (Gráfico 11), mais 47 que no ano anterior. Quanto ao 
número de professores participantes assistimos a um número menor. Porém, se dividirmos o 
número de sessões realizadas pelo número de p rofessores participantes, verificamos que apesar 
de terem participado menos professores nas sessões de formação, estas foram certamente 
realizadas com um número menor de participantes e logo poderão ter tido uma maior eficácia junto 
dos professores, permitindo que estes fossem acompanhados mais de perto. Algumas das 
sessões de formação realizadas estiveram neste ano deslocadas geograficamente no distrito, 
tendo certamente existido o objectivo de aproximar estas acções dos professores que se 
situassem mais distantes da sede do distrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 10 – Número de outras sessões realizadas e professores participantes 

 no distrito de Leiria 

 

Podemos constatar que houve a preocupação geral de motivar os professores para o uso das 
novas tecnologias da informação e comunicação, como ferramentas de apoio na educação, sendo 
que neste segundo ano se realizaram visivelmente mais acções de formação (60 sessões) do que 
no ano anterior (13 sessões).  
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Nos restantes distritos do país verificamos que foram realizadas 73 sessões a mais do que no ano 
anterior. O número de professores participantes nas sessões de formação, no entanto, também 
diminuiu, ao contrário do que talvez se previa, uma vez que os professores deveriam ter sido 
motivados/consciencializados para a necessidade de uma formação contínua em TIC. 
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Gráfico 11 – Número de outras sessões realizadas e professores participantes 

 nos restantes distritos do país 
 
 
No final de cada ano foi pedido aos monitores que elaborassem um relatório de reflexão final 
sobre o trabalho desenvolvido. No ano lectivo de 2003/2004 foi, para além disso, pedido que no 
âmbito da vertente de investigação do projecto, elaborassem em equipa um trabalho de conclusão 
final cujo objectivo seria o de consolidar aprendizagens, aprofundar questões suscitadas no 
decorrer do processo/desenvolvimento do trabalho, reflectir sobre ideias, temas e problemas 
relativos à actividade desenvolvida ao longo do ano e, de uma forma geral, partilhar experiências 
sobre Boas Práticas desenvolvidas e/ou aspectos inovadores da utilização das TIC em contexto 
de sala de aula. A apresentação dos trabalhos ocorreu na reunião final de monitores realizada no 
dia 28 de Junho de 2004. 

Tivemos igualmente acesso a um inquérito (Anexo 42) de avaliação do projecto Pr@net, realizado 
aos professores das EB1 do distrito de Leiria. Neste inquérito pedia-se aos professores que 
indicassem aspectos positivos e negativos do projecto e descrevessem de que forma os 
conhecimentos adquiridos/transmitidos lhes poderiam ser úteis no futuro. O segundo grupo de 
questões pretendia apenas respostas de tipo exclusivo (sim/não).  

De acordo com o resultado do inquérito, 98% dos inquiridos considerou que as actividades 
propostas pelos monitores foram ao encontro das necessidades do(s) grupo(s) de crianças, 65% 
considerou que houve preocupação em estabelecer ligação com o projecto educativo do 
Agrupamento/Escola, sendo que 35% considerou que não houve qualquer tentativa de ligação.  

Relativamente ao empenho dos monitores em propor actividades que respondessem às 
solicitações dos professores, 93% afirma ter havido essa preocupação e 95% que as actividades 
propostas foram de carácter inovador. No entanto, apenas 80% considerou que o apoio dado 
pelos monitores foi suficiente relativamente às necessidades e expectativas, o que pensamos 
dever-se ao número limitado das visitas, uma vez que 69,4% considerou que a comunicação das 
equipas com as escolas foi muito para além do necessário, sendo que os monitores contactaram 
as escolas via e-mail/Messenger, dando conta de novidades, sugerindo novas páginas e 
respondendo aos e-mails enviados pelas crianças.  

Quanto às actividades de formação desenvolvidas, a maioria delas centraram-se nos alunos, 
como podemos constatar pelo gráfico abaixo. 
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Gráfico 12 – Actividades de formação e destinatários 

 
Estes dados poderão ser o reflexo dos objectivos quantitativos da FCCN, aos quais o projecto 
procurou responder, tendo concentrado as actividades de formação nos alunos que teriam que 
realizar um exame para a obtenção do diploma de competências básicas em tecnologias da 
informação e comunicação. Contudo é também perceptível, pela leitura do gráfico acima, a 
preocupação de envolver os professores na utilização das TIC, uma vez que 48% das actividades 
de formação se centraram em ambos, isto é, nos alunos e nos professores.  

Relativamente aos aspectos positivos (Anexo 43) do projecto, a grande maioria (61,2%) referiu a 
possibilidade do contacto/utilização das TIC e a aquisição de competências básicas. Foram 
igualmente referidos os seguintes aspectos: 

 a motivação para as TIC e o gosto pela descoberta; 

 o intercâmbio/comunicação entre escolas e escola/comunidade (via e-mail, 
Messenger, etc.); 

 a aquisição e troca de conhecimentos; 

 a existência de monitores especializados e profissionais; 

 o acompanhamento didáctico/sugestão de sites e programas; 

 o empenho, a criatividade, a dinâmica e a disponibilidade dos monitores; 

 o facto de o projecto oferecer uma possibilidade às crianças que não têm computador, 
de trabalhar com esta ferramenta;  

 o estímulo à curiosidade dos alunos através da realização de pesquisas;  

 a aprendizagem através do lúdico;  

 a construção/actualização da webpage da escola (referida por uma minoria de 
inquiridos).  

Entre os aspectos negativos (Anexo 44) do projecto, a maioria (63,4%) referiu a curta duração das 
visitas e o número limitado das mesmas, logo seguido pela referência aos poucos recursos 
humanos e materiais ou a sua ausência (22,1%). Entre os aspectos negativos foram também 
referidos os seguintes: 

 a pouca ligação com o trabalho dos professores e a proposta de actividades 
desajustadas à faixa etária dos alunos;  

 a Impossibilidade do professor acompanhar o trabalho por o computador estar fora da 
sala;  

 a falta de organização/má gestão do tempo; 
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 o facto das actividades desenvolvidas se terem centrado muito nos jogos;  

 a pouca funcionalidade da plataforma de criação de páginas.  

Quanto à utilidade do projecto (Anexo 45) a maioria (22,4%) referiu o uso do computador na 
realização de trabalhos e (19,5%) a realização de pesquisas de conteúdo escolares, entre outros 
aspectos, que se encontram explicitados em anexo. 

Por último foi solicitada a indicação de algumas sugestões para o projecto. A maioria (84,9%) 
respondeu que gostaria que o projecto tivesse continuidade e de preferência com os mesmos 
monitores. Acreditamos que esta sugestão foi realizada por professores dos quadros da escola, 
sendo que, neste caso, não havendo troca de professor de um ano lectivo para o outro, o trabalho 
poderia ser realizado de uma forma mais contínua, completando o que já teria sido desenvolvido.  

37,7% dos professores desejava ter mais visitas e com uma maior regularidade, sugerindo que as 
visitas deveriam ser realizadas num espaço de tempo mais curto, podendo ser concentradas, por 
exemplo, numa semana.  

Outros, ainda, sugeriram que se fizesse um sorteio e que se apoiassem menos escolas por ano. 
Os restantes sugeriram mais recursos humanos, a realização de mais formação para os 
professores, a proposta de mais actividades/desafios, uma maior ligação com o projecto 
educativo, com a escola e com os professores, a extensão do projecto aos alunos do primeiro, 
segundo e terceiro anos de escolaridade, pois em algumas escolas do distrito as visitas 
destinaram-se apenas aos alunos do quarto ano.  

De uma forma geral, os professores gostariam, também, de ver a ESEL a continuar a apoiar e a 
contribuir para a continuidade do trabalho não só através das vistas, mas também através do 
correio electrónico e a continuação/actualização do centro de recursos do projecto. 

É também sugerida a preparação/planificação prévia das sessões com os professores, a 
realização de um ajuste entre o número de visitas e o número de crianças existentes em cada 
escola, sendo que as escolas maiores receberiam mais visitas. 

Apesar dos contactos iniciais estabelecidos pelo projecto, alguns professores sentiram que não foi 
realizada uma apresentação oficial no início do ano lectivo, desejando que esta fosse obrigatória a 
nível de agrupamento. Isto poderá ser reflexo de alguma falta de contacto/diálogo entre cada uma 
das escolas e o agrupamento, tendo em conta que o projecto foi dado a conhecer à sede do 
agrupamento no início do ano lectivo e não a cada uma das escolas em particular. 

Uma minoria sugeriu ainda o alargamento do projecto aos Jardins-de-Infância.  

2.6.1 Algumas conclusões relativamente ao segundo ano do projecto Pr@net 
Pensamos poder concluir que o segundo ano do projecto é caracterizado por um aperfeiçoamento 
do trabalho desenvolvido no ano lectivo anterior.  

Continua a haver uma grande capacidade de iniciativa por parte da gestão distrital, que procurou 
desenvolver um maior número de acções de formação quer para os professores, quer para os 
monitores do projecto.  

Apesar do atraso significativo que pautou o inicio do programa neste ano lectivo, podemos retirar 
do Relatório Final de Avaliação apresentado pela ESEL à FCCN, que “Todos os objectivos foram 
atingidos com sucesso, havendo até algumas componentes não planeadas inicialmente que, no 
decorrer do programa, se tornaram realidade.” (ESEL – Relatório Final de Avaliação 2003/2004:4). 
Também a nível dos resultados quantitativos atingidos se verifica um sucesso do programa. 

Quanto à constituição de comunidades de prática, um dos objectivos acrescentados de novo aos 
objectivos gerais do Programa Internet@EB1, não encontramos nos documentos analisados até 
ao momento qualquer referência de que tenham sido constituídas. Procuraremos encontrar 
alguma referência às comunidades de prática nos relatórios elaborados pelos monitores e/ou 
através das entrevistas a realizar à coordenação do projecto.  
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2.7 A Gestão Distrital – análise dos dados referentes ao Projecto Pr@net – 
ano 2004/2005 

No ano lectivo de 2004/2005 o projecto seguiu a mesma metodologia implementada no ano lectivo 
anterior, contando com o apoio dos vários intervenientes no projecto. 

Os objectivos específicos do projecto Pr@net estabelecidos para o terceiro ano do programa 
dizem respeito à construção de uma Banda Desenhada, que deveria ser concebida e construída 
ao longo das visitas efectuadas pelos monitores. O objectivo consistiu em integrar o tema a 
desenvolver pela escola/agrupamento na área de projecto, usando o programa HagáQuê55. As 
Bandas Desenhadas foram posteriormente enviadas para a ESEL, onde foram analisadas por um 
júri que seleccionou as três melhores e lhes atribuiu um prémio, que consistiu na oferta de 
Software Educativo para as escolas vencedoras.   

Para além deste objectivo específico, a ESEL promoveu a participação das escolas nos seguintes 
projectos: Matematrix, Segur@Net, aMARras, História e Estórias na Net e DANÇA NE(s)T(a) 
Escola, que serão explicitados no ponto 2.9. 

À semelhança dos anos anteriores foram promovidas várias acções de formação e conferências. 
Assim, realizou-se em Janeiro de 2005, e antes do inicio do projecto no terreno, uma formação 
teórica e comportamental destinada aos monitores e na qual foi dado a conhecer o projecto e os 
trabalhos desenvolvidos nos anos anteriores, outros projectos promovidos pela ESEL e passíveis 
de serem trabalhados no âmbito do projecto, algumas informações relativas ao 1.º ciclo, os guiões 
das visitas, alguma informação relativa à segurança na Internet a ser divulgada junto das EB1 e, 
por fim, os relatórios das visitas a elaborar pelos monitores. No mesmo dia teve ainda lugar uma 
formação técnica, na qual foram transmitidas informações sobre hardware e software existente 
nas escolas, os passos a seguir para efectuar a actualização das páginas WEB, a utilização do 
programa Animatrope e o programa HagáQuê. 

Em Abril foi realizada uma conferência intitulada “Est@r Seguro – Como promover a segurança 
on-line de crianças e jovens", por Tito de Morais destinada a todos os agentes educativos. Em 
Maio, foi realizada uma segunda conferência, destinada a todos os agentes educativos intitulada 
“Est@r Seguro – A Internet e o sentido da responsabilidade: interface escola-aluno. O caso da 
Escola Alemã de Lisboa”, pelo Dr. Wolfgang Meyer. 

A Comemoração do Dia Mundial da Criança (Anexo 46), já uma tradição de alguns anos na ESEL, 
procurou, ao longo destes três anos, integrar as actividades realizadas no âmbito do projecto 
Pr@net. Com a ajuda dos monitores, foram realizadas exposições dos materiais elaborados pelos 
alunos ao longo das visitas efectuadas e vários ateliers temáticos, entre eles um atelier intitulado a 
“Internet nas Escolas”, no qual as crianças podiam realizar jogos e trabalhar com o computador. 

Ainda no âmbito desta comemoração, teve lugar em 2004, um seminário destinado a todos os 
professores e educadores, intitulado "A Tecnologia e os Materiais Pedagógicos". 

A resolução de problemas técnicos dos computadores instalados nas escolas foi uma 
preocupação da equipa do projecto Pr@net, que desde 2004 disponibilizou um serviço designado 
por “NetEscola”. Este serviço resultou de uma parceria estabelecida com as câmaras municipais 
de Leiria e da Marinha Grande, permitindo que nestes dois concelhos fosse assegurada a 
assistência, por técnicos especializados, na detecção de avarias, instalação da Internet, 
configuração de programas, substituição de peças e reposição de equipamento, entre outros. 

Quanto aos relatórios, estes foram elaborados periodicamente e de acordo com o protocolo 
estabelecido, pelas IES. Não nos foi possível aceder aos relatórios centrais, mas tivemos acesso 
ao relatório de avaliação externa do programa, coordenada por Pedro Ponte, do qual 

                                                      
55 Programa HagáQuê disponível on-line em: http://www.hagaque.cjb.net/ (consultado na Internet em 10 de 
Maio de 2005). Trata-se de um programa gratuito especificamente desenvolvido de forma a facilitar a 
construção de uma Banda Desenhada por crianças, apresentando já alguns cenários, personagens, 
objectos e balões de fala. 



 
 
 

Universidade de Aveiro 
2006 A integração das TIC no 1.º Ciclo: O impacte do Programa Internet@EB1 

 

procuraremos retirar os dados correspondentes ao distrito de Leiria, estabelecendo, na medida do 
possível, uma comparação com os restantes distritos. 

No que diz respeito aos DCB, não foi possível ter acesso ao número de DCB atribuídos no distrito, 
uma vez que a ESE de Leiria não registou os DCB atribuídos noutro suporte que não o do Sistema 
de Informação do Diploma de Competências Básicas em TI, do qual não tem permissões para 
retirar os dados (Ponte et al., 2006:13). Por este motivo, não nos é possível analisar até que ponto 
esta IES cumpriu, com este objectivo do programa. 

Da tabela que se segue, podemos verificar que todas as EB1 do distrito de Leiria, abrangidas pelo 
projecto, já possuíam uma página WEB, criada nos anos anteriores, e que estas foram, segundo 
os dados aqui apresentados, actualizadas regularmente, ao contrário do que se verificou em 
alguns outros distritos do país, como por exemplo, Aveiro, em que apenas 174 de 550 EB1 com 
página WEB, actualizaram de uma forma regular as suas páginas e onde continuam a existir 
escolas sem página WEB publicada, nomeadamente por não possuírem, na FCCN, espaço de 
alojamento no servidor, no distrito de Évora, no qual apenas 35 de 134 EB1 actualizaram a sua 
página. O mesmo número reduzido se verifica no distrito da Guarda, Lisboa, Portalegre, Porto, 
Setúbal e Viana do Castelo. 

Entendemos que uma actualização regular da página implica que esta seja actualizada mais do 
que uma vez por ano e de uma forma contínua, o que poderá ter levado estes distritos a 
considerar que apenas um número reduzido de escolas o tenham feito. Procuraremos averiguar 
de uma forma mais concreta e junto dos actores principais implicados na actualização das páginas 
– os professores e os monitores – se estes dados correspondem, de facto, ao que aconteceu no 
terreno, no agrupamento em estudo, ou se estas páginas foram apenas actualizadas aquando da 
presença dos monitores nas escolas. 

 

Distrito N.º de escolas no 
distrito 

N.º de EB1 
com página 

N.º de EB1 com página 
criada durante 

2004/2005 

N.º de EB1 que 
actualizaram 

regularmente a sua 
página  

Leiria 507 524 0 507 

Aveiro 577 550 116 174 
Beja 176 176 12 164 

 Braga  724 668 67 360 
Bragança 340 340 0 340 

Castelo Branco 199 199 3 198 
Coimbra 458 458 408 408 
 Évora 134 134 17 35 
Faro 334 320 205 205 

Guarda 323 354 0 42 
Lisboa 722 683 0 259 

Portalegre 96 96 0 59 
Porto 891 765 37 167 

Santarém 443 384 22 208 
Setúbal 296 277 25 85 

Viana do Castelo 260 187 71 14 
Vila Real 500 500 1 500 

Viseu 730 715 8 497 

TOTAL 7.710 6.912 992 3.715 

Tabela 17 – Tabela comparativa entre as páginas WEB produzidas no distrito de Leiria e a nível nacional – 
Relatório de Avaliação (2004/2005) 
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Na tabela seguinte, podemos verificar que foram realizadas um total de 2.040 visitas de apoio às 
EB1 do distrito de Leiria, com uma média de 5,45 horas por escola, o que se enquadra, na média 
nacional, sendo que apenas no distrito de Braga, Faro e Portalegre a média se situa abaixo das 4 
horas de formação por escola. Constatamos também que se realizaram bastante mais visitas de 
apoio às EB1 do que as previstas nos protocolos estabelecidos entre a FCCN e as IES, no distrito 
de Coimbra – uma média de 8 vistas por escola –, no distrito de Évora – uma média de 7 visitas 
por escola – e no distrito de Portalegre – uma média de 9 visitas por escola –, o que se poderá 
talvez dever à estratégia de divisão das visitas protocoladas, por várias manhãs ou tardes. 
 

 Nº de EB1 visitadas 

Distrito 1ª visita 2ª visita 3ª visita 4ª visita »5 visitas Total 

Nº de 
horas por 

escola 

(estimativa) 

Volume 
Formação 
realizado 

(nº horas) 

Leiria 507 507 507 507 12 2.040 5,45 11.118 

Aveiro 574 566 589 557 279 2.565 3,01 77.207 
Beja 215 195 175 53 6 653 6 3.918 

 Braga  714 712 712 712 0 2.850 3 8.550 
Bragança 340 340 340 340 26 1.386 5 6.930 

Castelo Branco 199 199 199 199 0 797 5 3.985 
Coimbra 458 458 457 457 1.822 3.652 6,38 23.300 
 Évora 134 134 134 134 457 1.027 6,5 6.968 
Faro 278 268 248 229 19 1.042 3 3.126 

Guarda 529 529 529 522 231 2.340 5 11.700 
Lisboa 259 259 259 250 0 1.027 5 5.135 

Portalegre 96 96 91 89 472 844 3,7 3.122,8 
Porto 851 851 851 851 398 3.802 5 19.010 

Santarém 453 448 445 444 173 1.963 4,5 8.833,5 
Setúbal 290 280 269 269 178 1.293 4,3 5.560 

Viana do Castelo 260 260 260 260 0 1.040 5 5.200 
Vila Real 500 500 500 500 108 2.108 4,37 9.212 

Viseu 730 730 730 658 13 2.861 5 14.305 

TOTAL 7.487 7.332 7.031 7.031 4.194 36.553 85,21 157.694 

 
Tabela 18 – Tabela comparativa entre número de visitas efectuadas às escolas e horas de formação  

no distrito de Leiria e a nível nacional – Relatório de Avaliação (2004/2005) 
 
Pensamos poder concluir que, à semelhança do que aconteceu nos anos transactos os objectivos 
quantitativos foram atingidos. 

2.7.1 Algumas conclusões relativamente ao terceiro ano do projecto Pr@net 
A quantidade de informação produzida neste ano é bastante reduzida, em relação aos dois anos 
anteriores, não nos tendo sido possível obter dados quantitativos referentes a este ano.  

Percebemos, contudo, pelas actividades desenvolvidas e iniciativas da gestão distrital, que 
continuou a haver um grande esforço em cumprir os objectivos nacionais, assim como as 
expectativas das EB1 do distrito, tendo-se procurado dinamizar mais o Centro de Recursos, assim 
como solucionar de uma forma mais directa os problemas técnicos dos computadores instalados 
nas escolas.  
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Outra das preocupações centrais do projecto neste ano centrou-se na segurança das crianças na 
Internet, tendo sido realizadas várias conferências subordinadas a este tema e destinadas a todos 
os interessados no assunto, em especial professores e pais. 

A estratégia global do projecto centrou-se neste distrito, ao longo destes três anos, nas actividades 
a realizar nas diversas escolas, envolvendo os respectivos professores e alunos. O 
acompanhamento das actividades nas escolas foi realizado por equipas de monitores, sendo que 
no primeiro ano do programa foram contratados 32 monitores, no segundo ano 35 e no terceiro 50.  

Verificou-se um aumento no número de monitores ao longo dos anos, ao contrário do número de 
escolas que foi diminuindo, conforme eram encerradas pelo Ministério da Educação. O aumento 
do número de monitores pensamos dever-se ao início tardio do programa nos dois últimos anos, 
que contemplavam exactamente os mesmos compromissos protocolados, num espaço de tempo 
mais curto.  

 

2.8 Projectos desenvolvidos no âmbito do projecto Pr@net 
Com o objectivo de dinamizar e motivar tanto os professores como os alunos para a elaboração de 
trabalhos recorrendo às TIC na sala de aula, a ESEL desenvolver e dinamizou, ao longo destes 
três anos, vários projectos paralelos ao projecto Pr@net. Entre estes projectos contam-se o 
projecto Netbus, o projecto Matematrix, o projecto Segur@net, o projecto aMARras, o projecto 
Histórias e Estórias na Net e DANÇA NE(s)T(a) Escola, que referimos anteriormente. Segue-se a 
descrição dos projectos enumerados.  

2.8.1 O projecto Netbus no ano 2002/2003 e 2003/2004  
Considerando insuficiente, ou mesmo inexistente, o equipamento informático de muitas das 
escolas do distrito para permitir a realização eficaz das aprendizagens pretendidas, por todos os 
alunos, a ESEL inspirou-se no exemplo do projecto Netmóvel, promovido pela uARTE, criando o 
projecto Netbus para o distrito de Leiria. Com o apoio da Rodoviária do Tejo, SA, da Fundação 
para a Computação Científica Nacional, da Câmara Municipal de Leiria e de outras entidades 
públicas e privadas, foi possível apetrechar um autocarro com 13 computadores portáteis ligados à 
Internet através de uma rede wireless e fazê-lo circular até às diversas escolas, nas quais 
permanecia imobilizado ao longo de um dia. O autocarro foi acompanhado permanentemente por 
dois formadores, tendo sido estabelecido como público-alvo não só os alunos e professores, mas 
também outros actores do processo educativo, como os pais e o pessoal não docente. Para além 
disso, a ESEL procurou ir ainda mais longe alargando o projecto a alguns pólos mais 
desfavorecidos, como crianças entregues a internatos, utentes de centros de atendimento a 
toxicodependentes e minorias étnicas, demonstrando estar sensibilizada para a questão da info-
exclusão no contexto da nova Sociedade da Informação e do Conhecimento. Foram igualmente 
realizadas actividades com o Netbus na Aldeia do Natal, na Exposalão, nas actividades de 
Tempos Livres e nas férias da Páscoa. 

2.8.2 O projecto Matematrix         
O Matematrix56 foi um projecto lançado no ano lectivo de 2004/2005 com o objectivo de estimular 
os alunos do 1.º Ciclo para a aprendizagem da Matemática, aumentando a sua predisposição para 
a valorização da Matemática enquanto ciência, desenvolvendo a sua capacidade de resolver 
problemas matematicamente significativos, construindo competências de raciocínio e 
comunicação matemáticas e usando as TIC.  O projecto dividiu-se em duas fases distintas: uma 
primeira, de participação livre, que decorreu entre Setembro e Dezembro de 2004 e uma segunda, 
entre Janeiro e Abril de 2005, de concurso, com necessidade de inscrição prévia. 

                                                      
56 URL do Projecto Matematrix: http://www.matematrix.esel.ipleiria.pt/ (consultado na Internet em 17 de 
Agosto de 2005). 
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Numa primeira fase os desafios matemáticos eram propostos semanalmente, às 2ªs feiras, na 
página do Matematrix, sendo possível responder aos mesmos até à sexta-feira seguinte.  
A resposta ao desafio e a lista de participantes era divulgada todas as semanas aquando da 
proposta de um novo desafio.  
Numa segunda fase foi lançado o concurso Matematrix, que decorreu à semelhança da primeira 
fase, com a diferença de que os resultados acumulados ao longo deste período determinariam 
a(s) equipa(s) vencedora(s). 
A página dispunha ainda de uma secção aberta a comentários e sugestões para novos problemas. 

2.8.3 O projecto Segur@net 
O projecto Segur@net foi concebido por uma equipa de docentes da ESEL e lançado no ano 
lectivo de 2004/2005, no sentido de sensibilizar todos os agentes educativos (professores, alunos 
e pessoal auxiliar), pais, familiares e comunidade em geral para os riscos inerentes à utilização da 
Internet, promovendo conhecimentos e saberes indispensáveis a uma segura utilização do mundo 
WEB.  

Trata-se de um projecto que possui o mesmo nome de um projecto de âmbito internacional, que 
foi lançado exactamente no mesmo ano, nomeadamente o Projecto Segur@net – Para uma 
Internet mais segura!57, coordenado pelo Ministério da Educação em parceria com a Universidade 
do Minho, Universidade de Aveiro, Universidade de Évora e Universidade do Algarve, estando a 
sua implementação a cargo do Programa Nónio Século XXI/CRIE e Centros de Competência 
Nónio daquelas Universidades. O projecto é financiado pelo programa Safer Internet DGINFSO da 
Comissão Europeia. Este projecto, com a duração prevista de dois anos, visa a criação de um nó 
nacional para promover campanhas sobre os perigos/riscos inerentes à utilização da Internet, de 
forma a proteger as crianças e os jovens de possíveis perigos. Pretende igualmente envolver 
múltiplos parceiros institucionais e da sociedade civil, entre estes o sector educativo e cultural, 
pais, organizações de defesa dos direitos das crianças, defesa dos consumidores, operadores de 
telecomunicações e serviços de Internet, empresas de software, editores escolares, media, etc. 

No distrito de Leiria procurou-se, no âmbito do projecto Segur@net, contribuir de uma forma activa 
para uma utilização eficaz e segura da Internet através da elaboração de materiais e actividades 
pedagógicos subjacentes à problemática em questão e o envolvimento dos agentes educativos em 
debates e acções de (in)formação, seminários, palestras e conferências como a palestra realizada 
no dia 21 de Abril de 2005 intitulada  "Como promover a segurança on-line de crianças e jovens" e 
a conferencia Est@r Seguro – A Internet e o sentido da responsabilidade: interface escola-aluno. 
O caso da Escola Alemã de Lisboa, realizada no dia 10 de Maio de 2005, já aludidas 
anteriormente.  

2.8.4 O projecto aMARras  
O projecto aMARras58 foi lançado no ano lectivo de 2004/2005 e surge no âmbito de uma parceria 
entre a ESEL e a Extensão Educativa do Museu da Marinha e teve por objectivo primeiro envolver 
os alunos do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, que frequentam escolas da zona litoral da região de 
Leiria, no estudo das embarcações tradicionais, procurando despertar nos alunos sentimentos de 
pertença associados ao património náutico da sua comunidade, procurando-se simultaneamente 
(re)valorizar a herança cultural, incutindo em cada indivíduo a responsabilização na sua 
preservação. 
Após a realização da inscrição na página de apoio ao projecto os alunos eram convidados a 
seleccionar uma embarcação que deveria ser estudada de forma exaustiva e multidisciplinar, 
recorrendo ao trabalho de grupo e à pesquisa, de forma a contextualizar a mesma na história e na 
vida da comunidade. Com base nas recolhas realizadas os alunos eram convidados a desenvolver 
ateliers temáticos e actividades relacionadas com as pesquisas efectuadas, construindo, por 

                                                      
57 Disponível em: www.seguranet.min-edu.pt (consultado na Internet em 24 de Março de 2006). 
58 URL do Projecto Amarras: www.amarras.esel.ipleiria.pt (consultado na Internet em 17 de Agosto de 2005). 
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exemplo, um modelo da embarcação estudada, realizando uma exposição na Escola ou um 
espectáculo com cantigas, danças, dramatizações, leitura de textos e/ou poesias. 

2.8.5 O projecto História e Estórias na Net  
Através do projecto “História e Estórias na Net”, a ESEL procurou desde o primeiro ano do 
projecto Pr@net dar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico a possibilidade de conhecerem 
histórias e estórias de varias gerações e simultaneamente divulgarem a sua história e estórias, 
quer através da Internet, quer através de exposições dos trabalhos elaborados, proporcionando 
uma troca de experiências entre gerações, incentivando a participação activa das crianças no 
processo de aprendizagem e fomentando a experimentação e o uso da imaginação e da 
criatividade. 
O desafio proposto para os anos lectivos de 2002/2003 e de 2003/2004 centrou-se na história e 
nas lendas do distrito de Leiria, tendo como objectivo especifico dar a conhecer e promover a 
história do distrito, sensibilizar a comunidade em geral para a preservação e promoção do 
património e possibilitar às crianças o conhecimento e a transmissão da sua cultura. 
No ano lectivo de 2004/2005 o tema do desafio foi designado “A escola no tempo dos meus avós”. 
A actividade consistiu em recolher informações relativas à escola primária que os avós 
frequentaram e em seguida redigir um texto e elaborar um desenho que ilustrasse a experiência 
relatada. 
Os três melhores trabalhos foram premiados e todos os trabalhos participantes expostos na ESEL 
no Dia Mundial da Criança. 
 
2.8.6 O projecto DANÇA NE(s)T(a) Escola 
Este projecto teve como objectivo envolver os 
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico no estudo das 
Danças Tradicionais e Populares Portuguesas 
(DTPP) através das novas tecnologias e com vista à 
preservação e divulgação das DTPP da região junto 
das crianças e através das crianças. 
Ao longo dos três anos em estudo foi proposta a 
realização de várias actividades, como a realização 
de jogos e passatempos disponíveis na Internet, a 
consulta de textos e material audiovisual. Por fim, o 
projecto previa a realização de uma apresentação 
pública da pesquisa efectuada.  
Respondendo ao desafio colocado no ano lectivo de 
2003/04, muitas escolas do distrito de Leiria que 
participaram no registo de danças tradicionais 
utilizou o desenho como forma de expressão, tendo 
a ESEL recebido 336 desenhos ao todo. Destes 336 
desenhos foram escolhidos dois ou três de cada 
escola e publicados na página do Pr@net. 
 
 
Ilustração 3 – Desenhos elaborados pelos alunos das 
escolas do distrito de Leiria no âmbito do projecto 
“Dança(s) NE(s)T(a) Escola” e publicados na página do 
Pr@net 
 

2.8.7 Algumas conclusões relativamente aos projectos desenvolvidos no âmbito 
do projecto Pr@net 

Vários foram os projectos desenvolvidos no âmbito deste projecto distrital, levando-nos a crer que 
a ESE de Leiria encarou o Programa Internet@EB1 como seu, tendo aproveitado a oportunidade 
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para promover a partir dele novos projectos junto das escolas do 1.º ciclo e da comunidade em 
geral. 
Todos estes projectos demonstram igualmente uma grande dinâmica desta ESE no seu 
envolvimento e preocupação em motivar os professores do distrito para a integração das TIC nas 
suas actividades pedagógicas.  
Esta ESE demonstrou estar atenta aos novos projectos, quer nacionais, quer internacionais 
existentes na área das TIC tendo tentado adaptá-los à realidade do distrito.   
 

2.9 Site de Apoio ao Projecto Pr@net 
A página de acolhimento do projecto Pr@net, no distrito de Leiria 
http://www.pranet.esel.ipleiria.pt/portal/ (consultada em Julho de 2005) encontra-se organizado em 
oito áreas principais: 

 

 

 Notícias  

 Centro de Recursos 

 Escolas 

 Tira Dúvidas 

 Postais 

 Concursos 

 Projectos 

 Desafios 
 

 

 
 
 
A página dispõem ainda de um motor de pesquisa, que permite a realização de pesquisas por 
palavra-chave dentro do próprio site e uma hiperligação designada sugerir notícia. Esta 
hiperligação abre uma janela nova na qual é possível sugerir uma notícia e enviá-la para o 
Pr@net.  
 

 Notícias      
Na área das Notícias o utilizador tem a possibilidade de consultar notícias relativamente a acções 
de formação, conferências, palestras, seminários, etc., a realizar tanto na ESEL como noutros 
locais. Para além disso encontra ainda referências com links a notícias publicadas noutras 
páginas, assim como notícias relativamente ao projecto Pr@net. 
 

 Centro de Recursos  
Este espaço oferece um conjunto de actividades e sugestões para actividades a realizar na sala 
de aula, artigos e documentos formativos e informativos, hiperligações, devidamente comentadas, 
consideradas de interesse para cada uma das áreas disciplinares, entre as quais encontramos 
hiperligações para sites educativos, webquests e histórias interactivas.  
É possível realizar uma pesquisa avançada dos documentos existentes tendo em conta os 
seguintes critérios: título do documento, ano de escolaridade, área disciplinar e tipo de documento. 
 

Ilustração 4 – Página Principal 



 
 
 

Universidade de Aveiro 
2006 A integração das TIC no 1.º Ciclo: O impacte do Programa Internet@EB1 

 

 
 

Ilustração 5 – Área do Centro de Recursos – Pesquisa 
 
 
No segundo ano do projecto Pr@net a ESEL procurou imprimir uma nova dinâmica ao Centro de 
Recursos, envolvendo docentes, alunos e funcionários da ESEL. Para além de disponibilizar 
materiais pedagógicos procurou divulgar nesta área actividades desenvolvidas nas escolas, 
estabelecendo assim, de certa forma, um elo de ligação entre todas as escolas envolvidas no 
projecto. Esta iniciativa visou facilitar e encorajar a comunicação e a colaboração entre os 
professores, o que acreditamos ir ao encontro da ideia de desenvolvimento de uma Comunidade 
de Prática. 
 

 Escolas 

Na área das Escolas é apresentado um mapa 
do distrito de Leiria através do qual o utilizador 
tem acesso às escolas do distrito, às 
moradas, número de telefone e website. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Ilustração 6 – Área Escolas 
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 Tira Dúvidas 

Trata-se de um espaço em que todos os utilizadores podem colocar as suas dúvidas no âmbito do 
projecto Pr@net e visualizar as dúvidas colocadas por outros utilizadores, assim como as 
respostas dadas pela ESEL às mesmas. 

 

 Postais  

Aproveitando o hábito generalizado nas EB1 de comemorar 
épocas especiais do ano como a Páscoa, o Natal, o Carnaval, 
as estações do ano, o Dia do Pai, o Dia da Mãe, etc., 
elaborando pequenos trabalhos, foi desenvolvida uma área 
onde os alunos podem publicar os seus postais, visualizar 
postais publicados por outros alunos e enviá-los por e-mail. 

Sabemos que esta área teve um grande sucesso junto dos 
alunos que viram os seus trabalhos, uns realizados no Paint, 
outros digitalizados, divulgados na Internet. É de referir que 
até ao final do ano lectivo de 2004/2005 tinham sido 
publicados 176 postais. 

Parece-nos que a área dos postais se constituiu como um 
incentivo simples à utilização dos meios informáticos, tendo 
permitido que os alunos do 1.º ciclo partilhassem os seus 
trabalhos, nomeadamente os postais que foram realizando, 
com outros alunos de outras escolas e até a comunidade em 
geral. 
 
 

 
 
 

 
Ilustração 7 – Área Postais 

 
 Concursos 

Na área dos Concursos é 
apresentado um concurso de 
matemática destinado a todos os 
alunos do 4.º ano do distrito de 
Leiria. Este concurso não foi 
actualizado no ano lectivo de 
2004/2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                Ilustração 8 – Área Concursos 
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 Projectos e Desafios 

Nas áreas Projectos e Desafios encontram-se listados todos os projectos dinamizados no âmbito 
do projecto Pr@net, nomeadamente o projecto “História e Estórias” e o projecto “DANÇA 
NE(s)T(a) Escola”. Os utilizadores encontram aqui informações detalhadas sobre cada projecto e 
a possibilidade de se inscreverem neles. 

A página de apoio ao projecto foi ao longo destes três anos em estudo divulgado pelos monitores 
junto das EB1.  

 

2.10 Site de Apoio à Administração do Projecto Pr@net 
Foi igualmente construída uma página reservada aos monitores, designada “Administração do 
Projecto Pr@net59”. Através deste site os monitores e a gestão distrital tiveram acesso ao contacto 
dos vários utilizadores do site, isto é, todos os monitores e responsáveis pelo projecto Pr@net, ao 
contacto das várias escolas intervenientes no projecto e a um mapa onde foi possível planificar as 
visitas às EB1. Foi também neste site que elaboraram o relatório das visitas efectuadas, tendo por 
base um formulário pré-concebido pela gestão distrital.  

Percebemos que o formulário disponibilizado para a realização dos relatórios foi concebido na 
preocupação não só de avaliar qualitativamente o trabalho realizado e a recepção do mesmo, 
como também de recolher dados quantitativos para a elaboração dos relatórios a enviar pela 
gestão distrital à FCCN.  

Assim, a primeira parte do relatório (Anexo 47) identifica a escola e a equipa responsável pela 
mesma, é feito o levantamento das condições técnicas do equipamento informático, o número de 
professores e alunos directamente envolvidos na sessão de trabalho, em seguida é pedida uma 
breve descrição das estratégias e conteúdos da formação adoptadas para alunos e professores, 
uma breve descrição das utilizações pedagógicas inovadoras, o tipo de actividade desenvolvida e 
por último uma avaliação global da visita. 

No sentido de criar uma comunidade de monitores, foi disponibilizada uma área designada 
“Notícias Internas” e uma outra designada “Documentação”. Trata-se de dois espaços de partilha 
entre monitores, e entre monitores e a coordenação do projecto, em que foi possível a ambas as 
partes divulgar material. Nesta perspectiva encontramos na área das “Notícias Internas”, notícias 
publicadas pela coordenação do projecto e pelos monitores, e na área da “Documentação”, 
documentação oficial e interna, material elaborado pelos monitores, como fichas de trabalho e 
apresentações em PowerPoint, assim como algumas ideias para projectos, passíveis de serem 
adoptadas por várias escolas.  

Na página seguinte podemos ver uma imagen que ilustra o espaço de partilha designado por 
“Documentação”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
59 URL da página da “Administração do Projecto Pranet”: http://cassiopeia.esel.ipleiria.pt/-
pranet2/intranet/index.php (consultado na Internet em 28 de Junho de 2005). 
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Ilustração 9 – Área da Documentação no site de apoio à Administração do Projecto Pr@net 
 
 

3. Agrupamento Vertical de Escolas de Porto de Mós 
Neste ponto é feita uma descrição geral do agrupamento em estudo e uma caracterização e 
análise detalhada das três escolas em estudo, tendo em conta o seu macro- e meso-contexto.  

É feita uma análise dos planos educativos e das páginas de Internet das respectivas escolas, 
tendo como objectivo analisar até que ponto as TIC se encontram integradas nestas escolas.  

Para além disso é apresentada uma análise dos relatórios elaborados pelos monitores 
responsáveis por estas escolas. Procuraremos perceber qual o trabalho desenvolvido, os 
resultados obtidos e as dificuldades enfrentadas. 

Quanto ao Agrupamento Vertical de Escolas de Porto de Mós, este tem a sua sede na Escola 
Básica do 2.º Ciclo Dr. Manuel de Oliveira Perpétua, na Corredoura, concelho de Porto de Mós, 
distrito de Leiria. Encontra-se inserido numa zona semi-urbana e é composto por 32 escolas (31 
EB1 e 1 EB2) e 17 jardins-de-infância. 

O concelho de Porto de Mós, com uma área de 264,3 km2 divide-se em 13 freguesias. No que se 
refere às tecnologias de informação e comunicação, o concelho dispõem apenas de 5 pontos de 
acesso gratuito à Internet, dos quais dois se situam na sede de concelho, nomeadamente no 
Posto de Turismo de Porto de Mós e na Biblioteca Municipal. Os restantes pontos de acesso 
gratuito à Internet situam-se na Junta de Freguesia de São João Baptista, na Junta de Freguesia 
de São Pedro e na Junta de Freguesia de Serro Ventoso. 

3.1 Caracterização das três escolas em estudo 

3.1.1 Caracterização do meio envolvente 
A Escola do 1.º Ciclo de Ensino Básico dos Bouceiros está situada numa pequena aldeia, que 
se integra no Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. Os órgãos autárquicos e os serviços 
de saúde situam-se na freguesia do Alqueidão da Serra, a cerca de 5 km dos Bouceiros.  

A população de mais idade trabalha na agricultura, enquanto que a população mais jovem se 
desloca diariamente para as vilas ou cidade vizinhas onde se dedicam ao trabalho das pedreiras 
ou trabalham no comércio, na indústria ou nos serviços.  
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A Escola do 1.º Ciclo de Ensino Básico do Chão Pardo fica situada a cerca de 8 km da sede de 
concelho de Porto de Mós. Os órgãos autárquicos e os serviços de saúde funcionam na freguesia 
do Juncal, que fica a cerca de 6 km. 

Embora próxima da sede de concelho, também esta localidade possui escassos meios de 
transporte público, o que contribui para o seu isolamento. 

Grande parte da população dedica-se à actividade fabril e têxtil, construção civil, transporte, 
serviços administrativos, etc. 

A Escola do 1.º Ciclo de Ensino Básico da Corredoura fica situada na Corredoura, lugar 
periférico de Porto de Mós. Trata-se de uma zona fabril, o que provocou a entrada de pessoas 
oriundas de vários recantos do país, bem como de África, de etnia cigana e, ultimamente, de 
imigrantes de Leste. 

A população é heterogénea, e o seu nível sócio-cultural é baixo-médio, sendo que a maior parte 
da população trabalha nas fábricas do concelho: têxtil, cerâmica e construção civil. Como 
actividade complementar ao rendimento de cada cidadão existe a agricultura. 

3.1.2 Caracterização das escolas 
A EB1 dos Bouceiros e a EB1 do Chão Pardo são escolas de lugar único, nas quais existe apenas 
uma sala de aula e uma professora que lecciona os quatro anos lectivos, enquanto que a EB1 da 
Corredoura é uma escola com várias professoras e na qual os alunos estão divididos por grupos: o 
grupo dos 1.º e 2.º anos de escolaridade e o grupo dos 3.º e 4.º anos de escolaridade.  
 

Nº de alunos (ano lectivo 
2004/2005) Nome das 

Escolas 

Nº de 
Salas 

de 
aula 

Nº de 
Computadores 

por sala 1º 
ano 

2º 
ano 

3º 
ano 

4º 
ano Total 

Número de 
alunos por 

computador

EB1 dos 
Bouceiros 1 1 2 5 1 1 9 9 

EB1 do 
Chão Pardo 1 2 3 4 6 3 16 8 

EB1 da 
Corredoura 2 2 1060 1660 10 7 43 17 

2660 

 
Tabela 19 – Caracterização das escolas 

 
Se comparamos estes dados como os dados a nível continental publicados pelo GIASE61, 
podemos constatar que a média de alunos por computador no ensino público é actualmente de 12 
alunos por computador e 17 alunos por computador com ligação à Internet. Podemos assim 
considerar que a escola 1 
e a escola 2 em estudo se destacam da média continental, o que também se deve ao número 
reduzido de alunos por escola. Já no que diz respeito à escola 3, o resultado fica acima da média 
continental.   

3.1.3 Análise dos Planos Educativos das Escolas e do Projecto Educativo do 
Agrupamento  

Como podemos constatar no estudo que elaborámos no capítulo II, ponto 1.1.1, a inserção das 
TIC na educação básica constitui uma das preocupações primordiais tanto ao nível dos objectivos 
como ao nível dos conteúdos, estratégias e domínios de referência. Procuraremos neste ponto 

                                                      
60 Os alunos do 1º e do 2º ano da EB1 da Corredoura não foram informantes neste estudo, porque não foram 
abrangidos pelo projecto Pr@net. 
61URL: http://www.giase.min-edu.pt/content03.asp?auxID=pubs-last&newsID=1104 (Consultado no dia 7 de 
Abril 2006) 
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analisar de que modo esta preocupação se reflectiu ou não nos planos educativos elaborados 
pelas escolas em estudo e na filosofia educativa/interesses do agrupamento.  

A tabela abaixo descreve como as escolas planificaram a integração educativa das TIC ao longo 
dos três anos em estudo:  
 

Escola Ano 
lectivo 

Modalidade de uso das 
TIC 

Relação com os conteúdos 
curriculares 

2002/2003 - 

2003/2004 - 
EB 1 do 

Chão 
Pardo 

2004/2005 

A escola não planificou a 
integração das TIC ao longo 

destes 3 anos. 
- 

Projecto Curricular Escola/Turma – 1.º ANO 

- Realização de 
actividades com o 
Tangram; 

- Utilização de software 
educativo 

- Reconhecimento de formas 
geométricas, completar e inventar 
padrões (Matemática). 

- Participar em actividades e 
aprendizagens individuais e 
colectivas (Matemática). 

- Pesquisar, organizar, tratar e 
produzir informação em função das 
necessidades, problemas a 
resolver e dos contextos e 
situações (Matemática). 

Projecto Curricular Escola/Turma – 2.º ANO 

- Utilização do 
computador em 
actividades de 
organização de 
material em quadros, 
tabelas, gráficos … 

 

- Predisposição para recolher e 
organizar dados relativos a uma 
situação ou a um fenómeno e para 
os representar de modos 
adequados, nomeadamente 
através de tabelas e gráficos e 
utilizando as novas tecnologias 
(Matemática). 

Projecto Curricular Escola/Turma – 3.ºANO e 4.º ANO 

EB1 da 
Corredoura 

2002/2003 

e 

2003/2004 

- Consultar dicionários, 
enciclopédias, 
diciopédias, Internet; 

- Utilização do 
computador em 
actividades de 
organização de 
material em quadros, 
tabelas, gráficos, … 

- Utilização das TIC; 

- Utilização de software 
educativo; 

- Fazer registos  

- Prática de leitura para recolha de 
informação e estudo (Língua 
Portuguesa). 

- Predisposição para recolher e 
organizar dados relativos a uma 
situação ou a um fenómeno e para 
os representar de modos 
adequados, nomeadamente 
através de tabelas e gráficos e 
utilizando as novas tecnologias 
(Matemática). 

- Pesquisar, organizar e tratar 
informação (Estudo do Meio). 

- Participar em actividades e   
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utilizando as TIC. aprendizagens individuais e 

colectivas (Estudo do Meio). 

Plano anual de actividades62  

 

- Utilização do “Yahoo 
Messenger”; 

- Utilização do correio 
electrónico; 

- Recolha de 
informação na 
Internet; 

- Participar em 
actividades on-line – 
conversas em IRC. 

- Fomentar o intercâmbio entre 
escolas; 

- Identificar factos históricos; 

- Educar para a cidadania; 

- Dia da Europa – Sensibilizar os 
alunos para o conhecimento do 
espaço europeu; 

- Divulgar projectos da escola. 

 

Projecto Curricular Escola/Turma 

- Uso do computador. - Actividades de enriquecimento 
curricular.  

Plano anual de actividades2 

 

2004/2005 

- Conversação em 
“MSN”; 

- Correio electrónico; 

- Recolha de 
informação na 
Internet; 

- Elaborar trabalhos em 
Power Point; 

- Participar em 
actividades on-line – 
conversas em IRC. 

- Fomentar o intercâmbio entre 
escolas; 

- Fomentar o interesse pelo 
conhecimento de diferentes 
realidades; 

- Apresentar a escola, a turma e os 
alunos; 

- Dia da Europa – Sensibilizar os 
alunos para o conhecimento do 
espaço europeu. 

 

  Projecto Curricular de Turma  

2002/2003 

- Jogo didáctico 
multimédia em CD-
ROM “Eu Adoro 
Matemática”; 

- Utilização das TIC. 

- Consolidar conhecimentos 
(Matemática). 

- Seleccionar, recolher e organizar 
informação (competências gerais 
para o 3.º e 4.º ano). 

Projecto Curricular de Escola63 

EB1 dos 
Bouceiros 

2003/2004 

e  - Utilização das TIC. - Valorizar a utilização das novas 

                                                      
62 O Plano Anual de Actividades da EB1 da Corredoura foi elaborado pelo conselho de docentes constituído 
por 6 escolas do 1.º ciclo. Trata-se de um plano de actividades que procurou abranger as actividades 
sugeridas pelos docentes destas escola, não implicando contudo a obrigatoriedade na execução de todas as 
actividades por cada um dos professores. 
63 O Projecto Curricular de Escola foi elaborado pelo conselho de docentes de Porto de Mós, constituído por 7 
escolas do 1.º ciclo. 
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2004/2005 tecnologias como recurso no 
processo de aprendizagem. 

Projecto Curricular de Turma – 3.º e 4.º ano  
2004/2005 - Pesquisa na Internet. - Área de projecto – tema: “Outros 

cidadãos, outras culturas”. 
 

Tabela 20 – Planificação da integração educativa das TIC ao longo de três anos lectivos 
 

Ao analisar as planificações, constatamos que apenas a EB1 dos Bouceiros não planificou a 
integração das TIC ao longo dos três anos. Podemo-nos questionar por que é que isto aconteceu. 
Será que o projecto Pr@net não conseguiu motivar as professoras desta escola para a utilização 
das TIC nas suas práticas lectivas? Será que estas foram utilizadas, mas não foram planificadas? 
Ou será que as professoras simplesmente se opõem à ideia da integração das TIC no ensino? 
Esperamos obter as respostas para estas questões nas entrevistas realizadas às professoras que 
passaram por esta escola.   

Nos Planos Educativos da EB1 do Chão Pardo encontramos a planificação de actividades com 
recurso às TIC para a disciplina de Matemática, Língua Portuguesa e Estudo do Meio.  

Na disciplina de Matemática foi planificada a utilização de software educativo e a utilização do 
computador como ferramenta (Word e Excel) para a organização de material em quadros, tabelas 
e gráficos.  

Quanto à utilização de software educativo importa perceber de que forma este foi integrado nas 
aulas. Esperamos igualmente obter uma resposta a esta dúvida aquando das entrevistas.  

Para a disciplina de Língua Portuguesa a escola planificou a utilização da Internet como fonte de 
recolha de informação e a consulta de dicionários, enciclopédias e diciopédias. É contudo no plano 
anual de actividades, desenvolvido para os anos lectivos de 2002/2003 e de 2003/2004, que 
podemos observar a planificação da utilização das TIC de um modo inovador. Importa no entanto 
não descurar o facto de este plano ter sido desenvolvido pelo conselho de docentes constituído 
por seis escolas do 1.º ciclo, e não implicar a obrigatoriedade de execução de todas as actividades 
por cada uma das escolas. Sendo assim, tornar-se-á necessário averiguar através de entrevistas 
aos docentes da escola em estudo, se as actividades que implicariam o uso das TIC foram ou não 
realizadas.  

O concelho de docentes previu utilizar ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona, como 
o “Yahoo Messenger”, o IRC e o correio electrónico, de forma a fomentar o intercâmbio entre 
escolas e divulgar projectos da escola, tendo para além disso planificado a participação em 
actividades on-line para o Dia da Europa. 

No ano lectivo de 2004/2005 a escola acrescentou à sua planificação a elaboração de trabalhos 
em PowerPoint. 

Quanto à EB1 da Corredoura encontramos para o ano lectivo de 2002/2003 a intenção de utilizar 
o software educativo “Eu Adoro Matemática” na disciplina de Matemática. No Projecto Curricular 
de Turma do 3.º e 4.º ano, foram definidas, entre as competências gerais, a capacidade de utilizar 
as TIC para seleccionar, recolher e organizar informação.  

A partir do ano lectivo de 2003/2004 as TIC passaram a constar do Projecto Curricular de Escola 
em que é definida a valorização da utilização das novas tecnologias como recurso no processo de 
aprendizagem. Porém, não encontramos qualquer referência às TIC nos restantes Planos 
Educativos, referentes a este ano lectivo. Esta integração das TIC no Projecto Curricular de Escola 
leva-nos no entanto a pensar que o projecto Pr@net poderá ter tido alguma influência nesta 
alteração, uma vez que a escola já tinha sido abrangida pelo projecto ao longo de um ano lectivo. 
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No Projecto Curricular de Turma do ano lectivo 2004/2005 ficou determinada a utilização da 
Internet para a realização de pesquisas sobre o tema “Outros cidadãos, outras culturas”, na 
disciplina de Área de Projecto. 

Da análise do Projecto Educativo do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós, elaborado no 
ano lectivo de 2002/2003 com um período de vigência de 3 anos lectivos, podemos perceber que 
existiu uma preocupação com as Tecnologias da Informação e da Comunicação, nomeadamente 
em assegurar que todas a escolas do agrupamento fossem dotadas de equipamento informático, 
tendo o agrupamento para isso estabelecido, de acordo com as competências definidas pela lei, 
articulações com a Câmara Municipal. Procuraremos através da entrevista ao Agrupamento e à 
Câmara Municipal perceber qual o apoio que foi realmente prestado a este agrupamento. 

3.1.3.1 Algumas conclusões 

Através da análise efectuada podemos perceber que tanto a EB1 do Chão Pardo, como a EB1 da 
Corredoura tiveram alguma preocupação em inserir as TIC nas suas planificações, sendo que o 
Projecto Educativo do Agrupamento reflectiu a preocupação em assegurar que todas as escolas 
tivessem equipamento informático. Nada nos revelou sobre a preocupação de integrar este 
equipamento nas práticas pedagógicas, pelo que nos parece importante interrogar o agrupamento 
sobre esta questão.  

O conselho de escolas no qual a EB1 do Chão Pardo se integra, planificou actividades que vão 
para além do tradicional uso das TIC como ferramenta de trabalho ou a utilização de software 
educativo, demonstrando ter algum espírito de inovação. Ao terem planificado a participação em 
actividade on-line e a utilização de ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona para 
estabelecer contacto com outras escola e divulgar os seus trabalhos, os professores demonstram 
reconhecer a necessidade de abrir a sala de aula ao mundo e o potencial da utilização da Internet. 

Os planos educativos aqui analisados são todavia demasiado restritivos para nos permitir tirar 
ilações mais aprofundadas. 

No que diz respeito à EB1 dos Bouceiros não podemos observar qualquer tipo de referência às 
TIC ao longo dos anos em estudo. 

 

3.2 Análise dos Relatórios elaborados pelos Monitores  
É apresentada neste ponto uma descrição e análise do trabalho desenvolvido pelos monitores 
responsáveis pelo agrupamento em estudo, tendo como base os relatórios elaborados após cada 
visita, assim como os relatórios finais elaborados pelos monitores. O nosso objectivo é procurar 
perceber a metodologia adoptada ao longo dos anos, a receptividade do projecto nas escolas e os 
resultados alcançados. Importa, no entanto, referir que os relatórios de visita são bastante 
resumidos e que os relatórios finais são relatórios globais referentes a várias escolas, por vezes 
de vários agrupamentos e não especificamente a cada uma das escolas do agrupamento, o que 
nos poderá dar apenas uma ideia geral do decorrer das actividades. Infelizmente, não tivemos 
acesso aos relatórios do primeiro ano do projecto, pelo que, também aqui, apenas as entrevistas 
nos poderão dar alguma informação sobre o decorrer do trabalho no terreno. 

3.2.1 Análise dos Relatórios elaborados pelos Monitores – Ano lectivo 2003/2004 
As equipas de monitores responsáveis pelas escolas do agrupamento de Porto de Mós 
começaram, no inicio do projecto, por contactar o agrupamento visando apresentar o projecto, 
fazer um breve levantamento das condições das escolas do agrupamento e elaborar a 
calendarização das visitas às escolas. Foram estabelecidos contactos telefónicos e por e-mail com 
o Departamento de Informática da Câmara Municipal de Porto de Mós para solicitar os códigos do 
SIGMA e de FTP/Mail necessários para a actualização dos dados das escolas.  
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Após esta primeira fase de preparação seguiram-se as visitas às escolas propriamente ditas, 
durante as quais as equipas procuraram criar uma boa relação com os professores e com os 
alunos e continuar o trabalho iniciado pelo projecto no ano lectivo anterior. Procederam à 
avaliação do estado de todo o equipamento informático, tendo tentado reparar as anomalia que 
foram surgindo sempre que possível e em caso de dificuldade contactado os responsáveis da 
Câmara Municipal.  

Relativamente à metodologia adoptada, as equipas trabalharam sempre que possível com todos 
os alunos, isto é, do 1.º ao 4.º ano de escolaridade, tendo dividido os alunos em dois grupos, o 
grupo dos alunos do 1.º e 2.º ano e o grupo dos alunos do 3.º e 4.º ano.  

Com o 1.º e 2º ano foram desenvolvidas actividades mais simples, entre as quais o trabalho com 
software educativo e o Paint, enquanto que com o segundo grupo – composto pelos alunos do 3.º 
e 4.º ano – foram desenvolvidas actividades mais exigentes, entre as quais a criação de pastas e 
a elaboração de uma carta ao Pai Natal, com recurso ao Word. A carta foi ilustrada com 
imagens/desenhos elaborados pelos alunos em Paint, imagens retiradas do Clipart e/ou da 
Internet, segundo o relatório final elaborado pela equipa de monitores. 

Com recurso ao Word foi ainda elaborada uma apresentação das escolas e do meio em que se 
enquadra, assim como uma descrição dos próprios alunos, completada com auto-retratos em 
suporte de papel. Estes trabalhos foram posteriormente digitalizados e publicados na página da 
escola.  

Dos relatórios de visita podemos perceber que os monitores tentaram planificar em conjunto com 
os professores o trabalho a desenvolver ao longo das visitas e entre as visitas.  

É feita referência ao Netbus e às actividades desenvolvidas no Netbus, assim como ao envio de 
postais para a página da uARTE.  

Nos relatórios da 3.ª e 4.ª visita é feita referência à passagem de Diplomas de Competências 
Básicas em TIC, assim como à actualização dos sites das escolas. No terceiro relatório de vista 
realizado à escola da Corredoura e dos Bouceiros podemos ler que foram realizados e entregues 
diplomas aos alunos e professores. 

Os monitores procuraram também incentivar os professores para o uso do computador através do 
uso da Internet, do Messenger, do Correio Electrónico e da manutenção da página WEB da 
escola, incentivando-os a recolher materiais entre visitas para posterior publicação no site. 

Num dos seus relatórios, os monitores afirmam que “na maioria das escolas foi criada a rotina de 
verificar a existência ou não de novos e-mails, e a sua consequente resposta” (Pedro Susano, 
2004:2). 

Foi distribuído o manual “Ensina o teu Computador – Manual só para miúdos” da autoria das 
Professoras Cristina Azevedo Gomes da ESE de Viseu e Maria João Duarte Silva da ESE do 
Porto, apoiado pela FCCN, e uma listagem de sites educativos apresentados e explorados em 
conjunto, possibilitando às crianças e aos professores prosseguir com o trabalho desenvolvido 
pelos monitores.  

As equipas sensibilizaram os professores para os riscos da utilização da Internet e o quanto é 
necessário acompanhar os alunos quando utilizam o computador.  

Após uma primeira análise, na qual os monitores se aperceberam das dificuldades que iriam ter 
que enfrentar: 

 “Ao longo destes meses em que percorri escolas do concelho de Caldas da Rainha e Porto de 
Mós, tornou-se evidente que seria necessário muito tacto e persuasão para “convencer” certos 
professores para uma maior utilização do computador na sala de aula. 

 Apesar de todos os benefícios que um computador pode trazer na aquisição de 
conhecimentos, a falta de conhecimentos a nível informático inibe, na minha modesta opinião, 
o uso frequente deste importante instrumento” (Pedro Susano, 2004:1). 
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o monitor considera que foi registado um progresso notável relativamente ao trabalho com os 
professores, tendo percebido que muitos dos professores começaram a utilizar os recursos 
informáticos como complemento à interdisciplinaridade, tendo contribuído de uma forma geral para 
a recolha de conteúdos a publicar no site da escola e estabelecendo intercâmbios com outras EB1 
através do Messenger. O software Animatrope contribuiu, segundo os monitores, para uma maior 
utilização do computador entre as visitas. 

No ponto “avaliação global da visita”, no qual se pedia que os monitores avaliassem as 
competências adquiridas pelos professores e alunos envolvidos, o empenho dos professores, a 
receptividade por parte dos alunos, a receptividade por parte dos professores e a relação dos 
monitores com os alunos, a avaliação é de uma forma geral a avaliação positiva. 

Não é feita qualquer referência a anomalias nos equipamentos informáticos das escolas em 
estudo, nem de dificuldades no acesso à Internet. Ao todo foram realizadas quatro visitas a cada 
uma das escolas com uma média de 5 horas de formação. 

3.2.1.1 Dificuldades 
Entre os aspectos negativos salientados pelas equipas, nos relatórios finais, é de referir a falta de 
tinteiros para as impressoras nas escolas e a relutância de alguns professores em aproveitar a 
formação oferecida pelos monitores, o que não nos parece ser o caso destas escolas em estudo, 
uma vez que foi feita uma avaliação positiva da receptividade e do empenho dos professores 
destas escolas. 

3.2.2 Análise dos Relatórios elaborados pelos Monitores – Ano lectivo 2004/2005 
Os monitores da equipa dezanove foram os monitores responsáveis pelas três escolas em estudo 
no ano lectivo 2004/2005. Os monitores realizaram quatro visitas a cada uma das escolas, tendo 
cada uma das visitas durado uma média de 5 horas. Não se registaram anomalias de 
equipamento e foi sempre possível estabelecer a ligação à Internet com os meios das escolas. 
Quanto ao Website é indicado, como aliás era de esperar, que não foi criado, uma vez que já 
existia um site de Internet para cada uma das escolas, criados no primeiro ano do projecto. 
Da análise dos relatórios de visita e do relatório final elaborado pelos monitores podemos 
perceber que os monitores adoptaram estratégias similares às desenvolvidas nos anos lectivos 
anteriores, que culminaram na realização do exame para a obtenção do Diploma de Competências 
Básicas em Tecnologias da Informação. O trabalho foi desenvolvido com todas as crianças, sendo 
feita referência, à tentativa de envolver, sempre que possível, os professores na formação.  
Na primeira visita os monitores relembraram os professores, em todas as escolas, da necessidade 
de actualizar a página da escola, pedindo que fossem recolhendo material entre as visitas.  
Tendo uma das orientações distritais deste ano lectivo, sido a criação e construção de uma Banda 
Desenhada utilizando o programa HagáQuê, os monitores referem no primeiro relatório de visita a 
apresentação do projecto da Banda Desenhada em todas as escolas.  
De acordo com os monitores e o relatório final elaborado pelos mesmos, esta proposta de trabalho 
enquadrou-se perfeitamente nos objectivos das professoras e foi consequentemente muito bem 
aceite por todas as escolas. Um aspecto que nos parece importante realçar foi o facto de existir a 
preocupação de ir ao encontro do trabalho que já se estava a desenvolver nas escolas, tendo os 
temas para as Bandas Desenhadas sido escolhidos pelos alunos e pelas professoras, de acordo 
com as histórias/temas que estavam a ser abordados nas aulas.   
Ao longo da elaboração das Bandas Desenhadas as escolas realizaram pesquisas na Internet 
sobre o tema a desenvolver, elaboraram textos no Word, utilizaram o Paint e/ou digitalizaram 
imagens para as ilustrações e para os cenários, tendo preparado algum material na ausência dos 
monitores. Parece-nos, assim, que esta iniciativa, de através da elaboração de uma Banda 
Desenhada, motivar os professores para a utilização das TIC em conjunto com os alunos, se 
revelou bastante positiva, sendo que para além de todos estes recursos ainda foram utilizados o 
programa HagáQuê para a montagem final do projecto e o correio electrónico para o envio do 
projecto final à ESEL, tendo a Banda Desenhada ainda sido publicada na página de Internet das 
respectivas escolas. Ao analisarmos as Bandas Desenhadas (Anexo 48) elaboradas pelas três 
escolas constatamos que estas elaboraram estórias bastante criativas e que todas elas têm por 
base o tema amizade.  
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Percebemos que ao longo das visitas a equipa de monitores procurou criar as condições para o 
desenvolvimento de trabalhos colaborativos entre as EB1. Para isso introduziram em todos os 
MSN Messenger das escolas que visitaram o contacto das escolas do distrito de Leiria. Explicaram 
às professoras e aos alunos a utilização do MSN e conseguiram, numa das visitas realizadas à 
EB1 dos Bouceiros, criar uma história através do MSN. 
É igualmente referida a exploração de sites educativos e de Software Educativo, não sendo 
contudo especificado quais os sites e quais os Softwares Educativos explorados. 
No relatório da terceira visita realizada à EB1 da Corredoura podemos ler que os monitores 
explicaram à professora como se actualizava o site da escola, contudo sabemos que esta não 
procedeu à actualização do site entre as visitas porque não se sentia à vontade para o fazer 
sozinha. Assim, procederam à actualização do site em conjunto com a professora na quarta visita 
realizada à escola, como podemos retirar do quarto relatório de visita.  

“Em conjunto com a professora procedemos à actualização do site da escola, uma vez que o 
site não apresentava qualquer material. A professora mostrou-se muito interessada, fazendo 
perguntas e procedendo ela própria à actualização do site” (Relatório de Visita 8, Escola básica 
do 1º ciclo da Corredoura, 2005:1). 

Durante a exploração destes sites, os monitores aperceberam-se de que “(…) mesmo aquelas 
professoras mais resistentes à utilização das TIC ficaram bastante interessadas com todos os 
recursos existentes na Internet e que não conheciam” (Equipa 19, 2005:2). 

Entre os aspectos mais positivos das visitas efectuadas às escolas, os monitores salientam  

“(…) o interesse e as competências adquiridas pelos alunos (…) e o facto de (…) [terem] 
conseguido que alguns professores (embora uma minoria) começassem a utilizar o computador 
(para digitalizar imagens, copiar textos, realizar pesquisas) com os alunos” (Equipa 19, 2005:3).  

E, entre os aspectos mais negativos,  

“(…) a falta de interesse/empenho de alguns professores (…) [que] continuam a afirmar que 
não têm competências suficientes, que o número reduzido de computadores na sala de aula 
não permite que o utilizem com os alunos e que a matéria que têm a leccionar não lhes permite 
“perder” tempo com a utilização do computador (…)” (ibidem). 

No que concerne as três escolas em estudo e a avaliação global das visitas realizadas às 
mesmas, podemos retirar dos relatórios de visita que estas foram sempre positivas no que se 
refere às competências adquiridas, ao empenho dos professores, à receptividade por parte dos 
alunos, à receptividade por parte dos professores e à relação dos monitores com os alunos. 

3.2.2.1 Dificuldades 

Quantos às dificuldades encontradas ao longo deste ano apenas nos deparamos com uma 
referência à dificuldade de acesso à Internet, na primeira visita realizada à EB1 da Corredoura, em 
que é referido que foi realizada a visita à página da escola, mas durante pouco tempo, porque a 
ligação à Internet caiu.   

3.2.3 Algumas conclusões 
Os monitores seguiram estratégias semelhantes para o uso das TIC, regendo-se frequentemente 
pelo guia distribuído pela coordenação do projecto e que visou proporcionar uma linha orientadora 
e alguma homogeneidade ao nível dos conteúdos a leccionar. Assim, foram desenvolvidas 
actividades que passaram pela apresentação e descrição do hardware e algum software (Word, 
Paint, software educativo em CD-ROM, etc.) realizado com recurso a fichas de trabalho e 
apresentações em PowerPoint, a criação e gestão de pastas, a utilização do MSN Messenger, a 
exploração de conteúdos da WEB, entre estes a exploração de sites para crianças, a utilização do 
correio electrónico, a elaboração de trabalhos no Word e no Paint, os quais foram frequentemente 
aproveitados para a actualização das páginas WEB das escolas. Alguns dos desenhos elaborados 
pelos alunos foram também publicados na página da uARTE, ao longo do primeiro e segundo ano 
do projecto.  
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No segundo ano foram, para além disso, desenvolvidas actividades com recurso ao software 
Animatrope. Trata-se de um software concebido para a aprendizagem e expressão da imagem em 
movimento, com recurso ao qual os alunos puderam criar conteúdo multimédia, usufruindo de um 
ambiente de aprendizagem interactivo. Importa referir que ao longo destes dois anos as escolas e 
os monitores tiveram o apoio do Netbus, tendo muitas destas actividades sido desenvolvidas nos 
seus computadores. 

Pensamos poder concluir, relativamente a este ano, que a reacção dos professores à presença 
dos monitores foi de uma forma geral de maior adesão. Muitos professores mostraram-se 
motivados, tendo afirmado como positiva a presença dos monitores na escola e mostrando 
interesse/preocupação quer nas acções de formação dentro da sala de aula, quer nas acções de 
formação realizadas na ESEL. Houve no entanto ainda em algumas escolas, situações de 
desinteresse na elaboração da página WEB e alguma relutância por parte de alguns professores 
em receber os monitores nas suas salas. Quanto aos alunos, não foi assinalado qualquer tipo de 
dificuldade.  

No terceiro ano foi estabelecido como um dos objectivos do projecto Pr@net, a elaboração de uma 
Banda Desenhada com recurso ao programa HagáQuê, que revelou ser uma actividade bastante 
motivante. 

Não existe qualquer referência aos projectos promovidos pela ESEL, nem ao “Manual só para 
Miúdos”. Sabemos no entanto que os projectos foram divulgados junto dos professores e que os 
manuais também foram distribuídos aos alunos e aos professores. É feita a referência a 
pesquisas, à utilização de Software Educativo e à exploração de sites educativos, não sendo 
especificados quais os sites visitados ou o software utilizado. 

Com o objectivo de envolver e responsabilizar os professores pela integração das TIC e a 
manutenção da página WEB da escola, rentabilizar as visitas e alcançar os objectivos 
determinados pelo projecto, os monitores procuraram planificar, em conjunto com os professores, 
o trabalho a realizar entre cada uma das visitas. Ao longo das visitas foi também oferecida aos 
professores formação para a actualização da página da escola.  
Um dos objectivos do Programa Internet@EB1, estabelecido nos protocolos entre a Gestão 
Central e as IES, visa “dotar cada escola EB1 de capacidade para produzir páginas na Web, com 
a participação activa dos próprios alunos”. Neste sentido, a equipa coordenadora do projecto 
Pr@net entendeu que os monitores, para além de procurarem cumprir os objectivos pedagógicos 
que deveriam levar os alunos à realização do Exame de Competências Básicas em Tecnologias 
da Informação, deveriam simultaneamente centrar a sua preocupação na construção e 
actualização da página da escola, recolhendo contributos de professores e de alunos.  
Percebemos pela análise dos relatórios que houve uma preocupação por parte dos monitores em 
articular as tarefas propostas aos alunos com a publicação dos trabalhos elaborados por estes nas 
páginas das suas escolas. Para além disso, foram recolhidos vários materiais já existentes com a 
ajuda dos professores. Algum desse material necessitava de ser digitalizado, o que levou a que a 
recolha de materiais a publicar promovesse frequentemente a utilização de vários programas, 
como o editor de imagens, o Word, o Paint, etc., conseguindo os monitores motivar alguns 
professores a prepararem esses materiais entre as visitas efectuadas pelos mesmos.  

A selecção e organização dos materiais a publicar foi um pretexto para discussão da organização 
da página e, por vezes, a respectiva construção conjunta com os alunos e os professores. 

Existem contudo nos relatórios analisados algumas referências à dificuldade de envolver os 
professores no processo de formação ao longo dos anos e alguns problemas de ordem técnica 
que acabaram por dificultar a execução das actividades programadas.  
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3.3 Análise das páginas de Internet das três escolas do 1.º CEB em estudo 
(EB1 dos Bouceiros64, EB1 do Chão Pardo65 e EB1 da Corredoura66) 

Entre outros objectivos do Programa Internet@EB1 existiu a criação e manutenção de uma página 
WEB por escola. Apresentaremos neste ponto uma análise das páginas WEB das escolas em 
estudo, na qual procuramos ter em conta o seu valor educativo, o seu papel na aprendizagem de 
tópicos curriculares e na promoção de trabalho colaborativo, o significado que poderá ter para 
quem nele publica e para quem o consulta, assim como os processos de construção e 
sustentação do próprio site. Não conseguimos obter resultados intermédios, pelo que se efectuará 
uma análise dos dados que neste momento se encontram disponíveis. 

As três páginas WEB foram criados no primeiro ano do projecto Pr@net, tendo sido publicados 
trabalhos realizados pelos alunos nas mesmas, desde então, com excepção da página WEB da 
EB1 da Corredoura, na qual apenas no ano lectivo de 2004/2005 foi publicada alguma informação 
e alguns trabalhos elaborados pelos alunos.  

A página inicial dos três sites apresenta uma fotografia de cada escola. A EB1 dos Bouceiros e do 
Chão Pardo publicaram, para além disso, uma breve descrição da localização da escola e uma 
apresentação dos alunos que a frequentam. A EB1 dos Bouceiros apresenta uma descrição 
elaborada pelos próprios alunos, que é acompanhada por um auto-retrato digitalizado, e a EB1 do 
Chão Pardo uma listagem com os nomes dos alunos. 

Todos os sites apresentam um separador designado “Links” através do qual o utilizador tem 
acesso a uma série de hiperligações devidamente comentadas e consideradas de interesse pelos 
monitores para a utilização dos alunos e dos professores deste nível de ensino. Acreditamos 
tratar-se de uma tentativa de procurar facilitar o acesso a estes sites e ao mesmo tempo de uma 
forma de divulgar esses mesmos sites aos alunos e aos professores.  

No que se refere especificamente ao site da Escola Básica do 1.º Ciclo de Bouceiros (Anexo 
49), este regista no final do 3.º ano do projecto Pr@net67 184 visitas. Neste site foram publicados 
vários trabalhos (57) realizados pelos alunos ao longo dos três anos do projecto. Entre estes 
trabalhos, encontram-se pequenos textos sobre a localidade, a escola e os alunos, acompanhados 
por fotos e auto-retratos digitalizados, estórias (3) inventadas pelos alunos no âmbito da disciplina 
de Língua Portuguesa, outras elaboradas no contexto do projecto Pr@net. Encontramos ainda o 
relato de actividades realizadas pela escola, como o “Festival do Vento”, realizado no ano lectivo 
de 2003/2004 acompanhado por quatro fotos do evento e uma imagem digitalizada da menção 
honrosa atribuída à escola no âmbito deste evento. É também dada notícia de uma exposição de 
trabalhos realizada no ano lectivo 2003/2004, no âmbito da segurança rodoviária e acidentes 
domésticos, igualmente acompanhada por uma foto. No que concerne o ano lectivo 2004/2005 é 
apresentada a notícia de que a escola iria participar no “Festival de Verão”. Esta apresentação 
conta ainda com um poema referente ao tema do festival. No âmbito do projecto Pr@net e da 
disciplina de Língua Portuguesa foi ainda publicada uma Banda Desenhada construída pelos 
alunos, com recurso ao programa HagáQuê. Através do separador “Novidades” o visitante do site 
encontra duas hiperligações que o direccionam para as duas últimas novidades do site, neste caso 
a Banda Desenhada elaborada no âmbito do projecto Pr@net e o “Festival de Verão 2005 – 
Energias do Vento”. 

No que concerne a actualização da página WEB da escola, sabemos que no terceiro ano do 
projecto esta foi apenas actualizada aquando da visita dos monitores à escola. Os monitores 
actualizaram a página tendo contado com a ajuda/opinião dos alunos e da professora, que 
                                                      
64 URL do site da EB1 de Bouceiros: http://www.eb1-bouceiros.rcts.pt/ (Consultado no dia 8 de Julho de 2005) 
65 URL do site da EB1 de Chão Pardo: http://www.eb1-chao-pardo.rcts.pt/ (Consultado no dia 8 de Julho de 
2005) 
66 URL do site da EB1 de Corredoura: http://www.eb1-porto-mos-n2.rcts.pt/ (Consultado no dia 8 de Julho de 
2005) 
67 Entenda-se por “final do 3.º ano do projecto Pr@net” o dia 5 de Julho de 2005, data em que foi realizada a 
análise da página WEB. 
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apresentaram alguns trabalhos para publicarem no site. Quanto aos dois primeiros anos 
esperamos obter alguma informação acera da actualização da página através das entrevistas às 
professoras responsáveis pela escola ao longo do ano lectivo 2002/2003 e 2003/2004. Sabemos 
contudo, e como explicitámos no ponto anterior, que as TIC não foram consideradas nas 
planificações. 
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Portuguesa; 
Actividades; 

Projecto 
Pr@net. 

Estudo do 
Meio; 

Actividades;  
Projecto 
Pr@net. 

 

Projecto 
Pr@net 

 

Projecto 
Pr@net; 
Língua 

Portuguesa. 

Projecto 
Pr@net --- 

Modalidade 
de autoria 

Individual 
 Grupo turma 

Individual 
Grupo Grupo turma Monitores --- 

 
Tabela 21 – Trabalhos publicados na página da EB1 de Bouceiros 

 
O site da Escola Básica do 1.º Ciclo de Chão Pardo (Anexo 50) apresenta entre os trabalhos 
elaborados pelos alunos a descrição da localidade na qual a escola se insere, alguns desenhos 
digitalizados e uma Banda Desenhada. Através do separador “Novidades” o visitante do site 
encontra uma hiperligação que o direcciona para a última novidade do site, a Banda Desenhada. 
Quanto à colocação regular de trabalhos elaborados pelos alunos na página, podemos perceber 
que não houve uma preocupação muito grande em colocar trabalhos dos alunos na página, sendo 
que ao todo e no final do 3.º ano do projecto apenas se encontram 8 trabalhos publicados, dos 
quais quatro são textos relativos à localidade e à apresentação da escola, acompanhados por 
quatro fotos, três das quais desenhos elaborados por alunos, que foram posteriormente 
digitalizados e por último a Banda Desenhada elaborada pelos alunos no âmbito do projecto 
Pr@net e da disciplina de Língua Portuguesa. Apesar de a escola ter planificado a utilização das 
TIC para a realização de registos ao longo dos três anos apresenta muito poucos trabalhos 
publicados contrariamente àquilo que se poderia esperar. No final do 3.º ano do projecto68 a 
página WEB regista um total de 163 visitas.  
 

EB1 de Chão 
Pardo Textos 

Imagens 
digitalizadas 

/ Fotos 

Imagens 
elaboradas 

com recurso a 
um programa 
de desenho 

Trabalhos 
elaborados 

com recurso 
ao programa 

HagáQuê 

Hiperligações 
N.º total de 
trabalhos 

publicados 

Número 4 7 0 1 11 8 

Contexto em 
que foi 

realizado 

Estudo do 
Meio; 

Projecto 
Pr@net 

Estudo do 
Meio; 

Projecto 
Pr@net 

--- 

Projecto 
Pr@net; 
Língua 

Portuguesa. 

Projecto 
Pr@net --- 

Modalidade 
de autoria  

Individual 
/ grupo 
turma 

Individual / 
grupo turma --- Grupo 

Turma Monitores --- 

 
Tabela 22 – Trabalhos publicados na página da EB1 de Chão Pardo 

                                                      
68 Entenda-se por final do 3.º ano do projecto Pr@net o dia 14 de Julho de 2005, data em que foi realizada a 
análise da página web. 
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Quanto ao site da Escola Básica do 1.º Ciclo de Corredoura (Anexo 51), apesar de apenas 
terem sido publicados trabalhos no ano lectivo 2004/2005 neste site, é o que apresenta mais 
trabalhos elaborados pelos alunos.  

Ao exploramos a página da escola encontramos trabalhos elaborados por todos os anos de 
escolaridade básica (1.º ciclo) apesar de o projecto ter apenas abrangido os 3.º e 4.º anos de 
escolaridade no ano lectivo em que o site foi publicado. Tal poderá demonstrar alguma 
preocupação por parte da professora dos 1.º e 2.º anos em colaborar na actualização da página 
da escola. Assim, o 1.º e o 2.º ano publicaram quadras alusivas aos Santos Populares, tendo o 1.º 
ano publicado para além disso, um texto sobre a mascote da turma.  

Os 3.º e 4.º anos publicaram um trabalho realizado semanalmente ao longo do segundo e terceiro 
período. O trabalho é referente à leitura e interpretação da história “A Fada Oriana”. È dada ainda 
a conhecer a intenção de realizar um teatro de fantoches no final do ano lectivo sobre a história. 
No âmbito da disciplina de Língua Portuguesa encontramos, igualmente publicados na página, 
resumos elaborados pelos alunos de algumas notícias de jornal. As datas indicadas dizem 
unicamente respeito à data da notícia, sendo que todas elas foram publicadas no site no mesmo 
dia, uma vez que nem a professora da escola, nem os monitores possuíam a palavra-passe para a 
actualização da página e só a obtiveram no último dia da visita. Acreditamos contudo que esta 
iniciativa de semanalmente trazer o resumo de uma notícia para a sala de aula, poderia ser um 
bom pretexto para a actualização regular da página.   

Quanto aos restantes textos, estes encontram-se maioritariamente ilustrados por desenhos 
digitalizados e/ou elaborados em Paint. É-nos apresentado um link designado “Dias especiais”, 
através do qual o visitante tem acesso a uma série de fotografias que ilustram alguns dos dias 
especiais vividos pelas crianças, entre estes o dia mundial da criança festejado na escola e duas 
visitas de estudo. Como nas outras páginas já apresentadas, esta não deixa de guiar o visitante ao 
separador “Novidades” para a mais recente novidade da página, a Banda Desenhada, que foi 
elaborada pelos alunos do 3.º e 4.º ano com recurso ao programa HagáQuê. No final do 3.º ano do 
projecto Pr@net69, a página da escola regista 131 visitas.  
 

EB1 de 
Corredoura Textos 

Imagens 
digitalizadas / 

Foto 

Imagens 
elaboradas com 

recurso a um 
programa de 

desenho 

Trabalhos 
elaborados 

com recurso 
ao programa 

HagáQuê 

Hiperligações  
N.º total 

de 
trabalhos 
publicados 

Número 24 19 7 1 14 21 

Contexto 
em que foi 
realizado 

Língua 
Portuguesa; 

Projecto 
Pr@net. 

Expressões; 
Dias especiais 
/ Actividades. 

Projecto 
Pr@net 

Projecto 
Pr@net 

Projecto 
Pr@net --- 

Modalidade 
de autoria 

Individual; 
Grupo; 

Grupo turma. 

Individual; 
Grupo turma. 

Individual; 
Grupo. 

 
Grupo turma Monitores --- 

 
Tabela 23 – Trabalhos publicados na página da EB1 de Corredoura 

 
Ao analisarmos estes três sites podemos observar que a EB1 do Chão Pardo continua a possuir 
um número muito baixo de trabalhos divulgados, tendo a divulgação sido basicamente reduzida às 
primeiras colocações efectuadas, que presumimos tivessem sido a apresentação da escola, da 
localidade e dos alunos, pois são estas publicações que permitem à escola criar uma primeira 
imagem de si própria e partilhá-lha com a comunidade, reforçando a sua presença nessa mesma 
comunidade. 

                                                      
69 Entenda-se por final do 3.º ano do projecto Pr@net o dia 14 de Julho de 2005, data em que foi realizada a 
análise da página web. 
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Chagas e Franco (2000) ao estudarem vários autores que pronunciam-se acerca do site de 
escola, o seu significado, as qualidades que o caracterizam, e os aspectos fundamentais que 
devem ser tidos em conta na sua concepção e construção, enumeram os seguintes passos que 
devem ser contemplados na construção de um site escolar: “(1) informação sobre a escola; (2) 
trabalhos dos alunos; (3) o que se passa na escola; (4) recursos para professores e alunos; (5) 
recursos para a comunidade, por exemplo, programas escolares” (op cit:5).  

Apesar das páginas terem sido utilizadas para a divulgação de diversas actividades realizadas ou 
planeadas para um futuro próximo e para a divulgação de alguns trabalhos elaborados pelos 
alunos, não registam uma actualização regular, estando ainda muito aquém daquilo que se espera 
de uma página WEB de uma instituição escolar. No entanto, não deixam de se constituir como um 
exemplo prático de como a escola pode abrir as suas portas ao mundo, deixando de ser um 
mundo fechado em si mesmo. Trabalhos que até aqui ficavam afixados na sala de aula ou 
arquivados em dossiers passaram a ter o seu lugar na página WEB da escola, na rede das redes, 
acessível a toda a comunidade, possibilitando a esta acompanhar algumas das actividades 
realizadas pelos alunos. A escola deixa de ser um local onde apenas se recebe/absorve 
informação para passar a ser um local onde se publica/dissemina informação, abrindo 
consequentemente novos desafios aos professores e aos alunos, que passam de meros 
consumidores de conteúdos para produtores de conteúdos on-line. Desta forma, para além de um 
site de escola pode despertar nos alunos um maior sentido de responsabilidade ao aperceberem-
se de que os seus trabalhos serão vistos por outras pessoas para além daquelas que se 
encontram dentro da sala de aula, poderá também contribuir para uma imagem mais 
positiva/actual da escola e do acto educativo junto dos encarregados de educação e da sociedade 
em geral, constituindo-se como um meio de abertura da escola ao mundo. 

3.3.1 Algumas conclusões 
Embora estas páginas WEB cumpram, ainda que de forma incipiente, os “ingredientes” de um site 
escolar útil e interessante, de acordo com Eça, citando Serim e Koch, “um site escolar útil e 
interessante deve ter os seguintes ingredientes: (1) estabelecer ligações para sites afins, incluindo 
uma indexação clara e uma descrição concisa do conteúdo de cada um; (2) indicar recursos a 
utilizadores externos (por ‘fora’ do assunto) e internos (por ‘dentro’ do assunto); (3) ajudar os 
visitantes a tomar conhecimento da escola e das diversas actividades escolares que ela integra” 
(1998:105), é facilmente perceptível que as páginas analisadas se encontram numa fase bastante 
inicial, sendo que ainda existe um longo caminho a percorrer para que estas se tornem páginas 
que reflictam uma imagem dinâmica das escolas, se tornem verdadeiramente úteis e se 
mantenham interessantes, quer para a comunidade escolar quer para a sociedade em geral que a 
elas possa aceder.  

Pudemos observar durante a análise que os trabalhos elaborados ao longo das visitas foram 
aproveitados para a actualização das páginas WEB das escolas, o que tendo em conta os 
relatórios elaborados pelos monitores nos faz crer que estes tiveram um papel bastante importante 
na ponte página WEB – sala de aula. 

Quer os planos educativos elaborados pelas EB1, quer os relatórios elaborados pelos monitores 
têm um conteúdo pouco profundo, sendo que alguns deles são omissos em relação às actividades 
planeadas/desenvolvidas, tendo-se tornado difícil perceber de que forma as actividades foram de 
facto desenvolvidas/planeadas. Procuraremos obter informações mais elucidativas através das 
entrevistas aos monitores e aos professores.  
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CAPÍTULO V – TRATAMENTO DOS DADOS 
 

 
1. Introdução 
Neste capítulo é feita uma análise qualitativa e quantitativa das entrevistas e dos questionários 
realizados. Iniciaremos com a análise das entrevistas e passaremos de seguida para a análise dos 
questionários. Procuraremos relacionar as respostas obtidas pelos intervenientes com a revisão 
da literatura efectuada (Capítulo II) e a análise dos três anos do Programa Internet@EB1 (Capítulo 
IV). 

2. Análise das Entrevistas 
Foi realizado um total de 15 entrevistas: 6 a professoras das EB1 em estudo – 2 professoras da 
EB1 do Chão Pardo, 3 professoras da EB1 da Corredoura e uma professora da EB1 dos 
Bouceiros70 –, como podemos confirmar pela tabela apresentada em seguida: 
 

Entrevistados Nomes 
fictícios  

Professora da EB1 do Chão Pardo ao longo do 1.º e 2.º ano do programa 
Internet@EB1 

Professora 
Cátia 

Professora da EB1 do Chão Pardo ao longo do 3.º ano do programa 
Internet@EB1 

Professora 
Sofia 

Professora da EB1 da Corredoura ao longo do 1.º ano do programa 
Internet@EB1 

Professora 
Ana 

Professora da EB1 da Corredoura ao longo do 2.º ano do programa 
Internet@EB1 

Professora 
Tatiana 

Professora da EB1 da Corredoura ao longo do 3.º ano do programa 
Internet@EB1 

Professora 
Sílvia 

Professora da EB1 dos Bouceiros ao longo do 1.º e 2.º ano do programa 
Internet@EB1  

Professora 
Carla 

 
Tabela 24 – Professoras entrevistadas 

 
Foram igualmente entrevistados 6 monitores, que acompanharam, ao longo destes anos, estas 
três escolas, o Coordenador do Projecto Pr@net, a Vereadora da Educação e o Presidente do 
Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós.  

A análise das entrevistas iniciar-se-á com a caracterização dos intervenientes, em que 
procuraremos ter em conta a sua idade, formação inicial e contínua, assim com a sua situação 
profissional. Esta informação poderá torna-se relativamente importante para a análise das 
respostas, na medida em que poderá estar relacionada com a atitude que estes têm perante as 
tecnologias de informação e comunicação e a sua utilização educativa. 
 

                                                      
70Infelizmente não nos foi possível contactar a professora que acompanhou a EB1 dos Bouceiros ao longo do 
3.º ano do programa Internet@EB1.  
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2.1 Caracterização das Professoras 
Das 6 professoras entrevistados, a professora Cátia, a professora Sofia, a professora Tatiana e a 
professora Sílvia encontram-se na faixa etária entre os 30 e os 40 anos de idade, sendo que a 
professora Carla da EB1 dos Bouceiros possui mais de 40 anos e a professora Ana da EB1 da 
Corredoura mais de 60, estando aposentada desde o ano lectivo 2003/2004. A professora Sílvia 
da EB1 da Corredoura é contratada e as restantes professoras pertencem ao quadro de zona 
pedagógica. 

A professora Carla da EB1 dos Bouceiros e a Professora Ana da EB1 da Corredoura obtiveram o 
seu diploma profissional numa escola do magistério primário71 e as restantes numa escola 
superior de educação. As professoras que frequentaram uma escola do magistério primário 
afirmam não terem tido qualquer formação em TIC ao longo do curso, tendo obtido o seu primeiro 
contacto com as TIC aquando da sua introdução nas EB1 e em acções de formação. As restantes 
professoras tiveram todas contacto com as TIC durante o seu curso inicial, com excepção da 
professora Cátia, que apesar de ter frequentado uma escola superior de educação, afirma nunca 
ter trabalhado com um computador antes da primeira visita dos monitores do Projecto Pr@net à 
sua escola.  

Quanto à formação contínua em TIC, todas as professoras afirmam ter participado em acções de 
formação e que estas visavam a integração das TIC nas práticas lectivas. Importa referir que a 
professora Cátia refere ter efectuado uma formação na área das TIC, considerando contudo que 
esta estava muito acima dos seus conhecimentos, não a tendo considerado interessante. 

 

“Eu fui fazer uma formação e já estava muito acima dos meus conhecimentos, não é… fiz uma 
formação acho que foi de Internet, já tinha que ter experiência de outras coisas, mas como 
estava com uma colega que sabia servi-me um bocado da experiência dela e fui aprender 
umas coisitas, mas não achei assim nada de interessante” (Prof. Cátia). 

 

A professora Sofia, do Chão Pardo afirma não ter necessidade de formação relativamente aos 
programas que utiliza mais na sala de aula, admitindo contudo que não se “importava de saber 
outras coisas”, dando como exemplo o PowerPoint. 

 

“Necessitava mais por exemplo a nível de outras coisas, como por exemplo o PowerPoint para 
fazer coisas com as crianças, acho que é espectacular ainda não tive oportunidade, para já 
ainda não tive oportunidade para me inscrever em mais nenhuma acção de formação que seja 
só PowerPoint e depois é assim, se eu aprender e depois não for praticar esqueço-me e depois 
não são capaz acabar de dar continuidade ao trabalho o que é muito complicado, é mais chato 
por isso, mas pronto...” (Prof. Sofia).  

 

De um modo geral as entrevistadas consideram que o seu nível de competências em TIC é média 
(3) ou reduzida (3). Todas, com excepção da professora Ana, responderam que se sentem 
confortáveis (1) ou muito confortáveis (4) na utilização do processador de texto, muito confortáveis 
(3) ou confortáveis (2) na realização de pesquisas na Internet, muito confortáveis (2) ou 
confortáveis (1) no envio e recepção de mensagens por correio electrónico. Quanto à capacidade 
de desenhar uma imagem ou um diagrama e utilizar um programa como o PowerPoint ou 
equivalente, apenas a professora Sílvia respondeu que se sente confortável, não se sentindo as 
restantes capazes de o fazer. No que concerne as páginas WEB, somente a professora Sílvia da 
EB1 da Corredoura considera ter a capacidade de actualizar a página. 

                                                      
71 Curso de formação inicial de Professores do 1.º ciclo, antigamente designados por cursos do magistério 
primário. 
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A nível pessoal, somente a professora Sílvia da EB1 da Corredoura e a professora Tatiana 
afirmam utilizar a Internet, uma para enviar ou receber e-mails pessoais e outra para “pesquisar 
determinados assuntos que surgem no (…) dia-a-dia, sobre coisas que (…) queira saber mais, 
nem que sejam receitas de culinária” (Prof. Tatiana). 

A nível profissional todas as professoras, com excepção da professora Ana, que actualmente se 
encontra aposentada e admite não saber utilizar um computador, afirmam utilizá-lo: a professora 
Cátia da EB1 do Chão Pardo, apenas para enviar e-mails; as restantes para elaborar fichas de 
trabalho, sendo que a professora Sofia da EB1 do Chão Pardo, a professora Carla da EB1 dos 
Bouceiros e a professora Sílvia da EB1 da Corredoura utilizam, para além do processador de 
texto, também a Internet para preparem as suas aulas – pesquisar imagens e temas que 
consideram de interesse, fazer download de fichas de trabalho e/ou de avaliação.  

Não obstante recorrer, por vezes, às TIC para preparar as suas aulas, a professora dos Bouceiros 
afirma várias vezes não se sentir cativada pelas TIC, utilizando as seguintes expressões: “não 
tenho assim grande paixão pelo computador”, “não me cativa o computador”, “não gosto muito de 
trabalhar com computadores”.  

Pelo contrário, a professora Tatiana da EB1 da Corredoura sente-se bastante entusiasmada com 
as TIC utilizando, no decorrer da entrevista, várias expressões que denotam isso mesmo: “era 
tudo interessante e fascinante”, “Eu realmente gosto de computadores, acho que é um mundo 
fascinante”, “é mais uma questão de praticar porque eu acho fantástico”, “(…) eu gostaria de 
aprender mais. De vez em quando, faço assim umas perguntas às minhas colegas”. 

Podemos assim concluir que estamos perante um grupo de professoras que, apesar de se 
encontrarem abrangidas pelo Programa Internet@EB1 há três anos e ter havido oferta de 
formação nesta área, continuam a possuir uma capacidade reduzida na utilização das TIC. 
Pensamos poder considerar que a nível pessoal as TIC são muito pouco utilizadas e a nível 
profissional a sua utilização é igualmente bastante reduzida. 

Quanto à professora Ana, que actualmente se encontra aposentada, esta apenas foi abrangida 
pelo programa ao longo do primeiro ano, tendo-se aposentado no final do ano lectivo de 
2003/2004. É também esta professora que não possui qualquer capacidade de utilização das TIC. 

 

2.1.1 Concepções das Professoras relativamente à utilização das TIC nas EB1 
Todas as professoras atribuem importância à utilização das tecnologias de informação e 
comunicação nas escolas do primeiro ciclo, como podemos constatar pelas seguintes afirmações 
(citamos aqui, apenas as mais expressivas): 

 

 “ (…) hoje em dia acho que devido à importância que se dá à informática, eu acho que é 
importantíssimo começar desde o início a utilizar a informática na sala de aula” (Prof. 
Sofia).  

 “É importante, é essencial, é o futuro. Para as crianças… hoje em dia que vão ser os 
Homens de amanha é uma ferramenta essencial” (Prof. Tatiana). 

 “Olhe, eu acho que é muito importante, porque nós não podemos fazer nada sem o 
computador, eu vejo por mim, até a nível de concurso agora, toda gente tem que ter um 
computador, tem que ter a Internet. È um bem necessário. Acho muito bem que comece 
logo na escola primária” (Prof. Carla). 

 

A professora que se segue, apesar de atribuir alguma importância às TIC, não deixa 
simultaneamente de se mostrar um pouco renitente quanto à aceitação de que o computador 
poderá de facto contribuir para o desenvolvimento dos métodos de aprendizagem. 
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“ (…) eu acho, que quem não aderir está a perder o comboio. Eu, acho… mas é a tal coisa, o 
computador é sempre computador, mas eles também têm que aprender a ler e a escrever e a 
não dar erros, também não podemos endeusar o computador. O computador é um bom 
instrumento de aprendizagem, mas também não é o único e portanto não podemos descurar 
outros processos de aprendizagem, com a resposta que já são retrógrados, afinal hoje as 
pessoas têm computadores e tudo, mas escrevem com erros e quando estão a ler um texto 
não lêem melhor do que os outros” (Prof. Ana). 

 

Quanto aos objectivos visados pela introdução das TIC nas escolas do 1.º ciclo, as concepções da 
professora Ana e da professora Cátia diferem de uma forma mais notória das restantes 
professoras entrevistadas.  

Para a professora Ana as TIC servem de auxilio, podendo-se recorrer a elas como se recorre a 
uma enciclopédia. Neste sentido, considera que o facto de se utilizar as TIC na sala de aula já 
constitui por si só uma reforma da prática pedagógica, o que como sabemos e referimos no 
capítulo II, não corresponde à verdade. 

A professora Cátia, que acompanhou os alunos da EB1 do Chão Pardo ao longo dos dois 
primeiros anos do programa, entende que as tecnologias de informação e comunicação devem 
constituir uma disciplina à parte e que não deverão ser aliadas aos conteúdos curriculares das 
restantes disciplinas. 

 

“Eu penso que são importantes, mas tem que… mas tem que ser adequado, não pode ser 
assim em contexto de sala de aula… não pode ser aliado a outros assuntos que se estejam a 
dar. Eu estou a dar, por exemplo, iniciação à escrita, não é e ao mesmo tempo outros estão na 
Internet, os outros também querem ver, é um pouco complicado de gerir. Embora eu ache que 
seja importante, devia ser só para aquilo… deveria ser uma sala diferente, deveria haver 
materiais só para aquele tempo… assim é complicado” (Prof. Cátia). 

 

Ora isto permite-nos agora responder à questão que nos surgiu no capítulo IV, ponto 3.1.3, e que 
se prendia com o porquê da utilização das TIC não estar prevista nas planificações da EB1 do 
Chão Pardo. Com esta atitude em relação às TIC, é para esta professora natural que elas não 
tenham lugar nas suas planificações, embora a sua integração estivesse prevista no Projecto 
Educativo do Agrupamento e no Currículo Nacional do Ensino Básico. 

A mesma professora considera ainda que as TIC poderão ser um factor de reforma, admitindo no 
entanto que ainda não percebeu como, sentido alguma falta de orientação curricular nesta área.  

 

“Pode ser um factor de reforma, mas eu ainda não percebi como, porque isso ainda não é 
assim muito esmiuçado nos currículos, não vem assim esmiuçado e também não podem ser só 
os professores do 1.º ciclo a terem todas essas competências e essas competências vão todas 
para o professor do 1.º ciclo e também não pode ser, porque tem que se ter formação… tem 
que ser ter tempo disponível para fazer isso… e não pode ser assim, olha não sei isto e vou 
agora treinar dentro de uma sala de aula, acho isso complexo” (Prof. Cátia).  

 

A professora Sofia que acompanhou os alunos no terceiro ano do programa é da opinião de que 
existem vários objectivos, considerando que, o facto de existir apenas um computador na sala de 
aula, se poderá constituir como uma lição a nível das regras de partilha. 
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“Eu acho que existem vários tipos de objectivos, nomeadamente a nível das regras que eles 
sabem que não existe um computador para cada um e que têm que partilhar uma tempo é um 
outra tempo é outro, não é… Depois eu acho que a nível de objectivos, mesmo a nível do 
desenvolvimento pessoal, intelectual eu acho que é favorável” (Prof. Sofia).  

 

Entende também que as TIC deverão ser encaradas como um novo material de ensino, que 
poderá fomentar nos alunos a pesquisa de outras ideias e assuntos. A nível da sala de aula é da 
opinião de que “muda alguma coisa” (Prof. Sofia), referindo-se, no entanto, apenas à motivação 
dos alunos. 

As restantes professoras vêem as TIC como um recurso adequado para alargar os horizontes, 
desenvolver o trabalho (Prof. Tatiana) acreditando, para além disso, que a introdução das TIC nas 
escolas visa familiarizar as crianças com as novas tecnologias, oferecendo a muitas o primeiro 
contacto com o computador (Prof. Sílvia). 

Quanto à reforma pedagógica, a professora Tatiana considera que as TIC são “uma reforma 
completa”, concluindo a sua convicção afirmando que as TIC fazem “com que tudo seja 
completamente diferente a nível de aprendizagem” (Prof. Tatiana). Por sua vez, uma outra 
professora da mesma escola (Prof. Sílvia) considera que “a tendência caminha para pôr as novas 
tecnologias em primeiro lugar e depois as áreas curriculares disciplinares” (Prof. Sílvia). 
Apercebemo-nos, contudo, de alguma confusão nesta professora, que no seguimento da 
entrevista afirma ser da opinião de que “O programa de Estudo do Meio poderia ser quase todo 
dado através da Internet. Quase todo. Trabalhos de exploração, de pesquisa, de animais, sobre 
plantas, a Câmara Municipal, …poderia quase tudo” (Prof. Sílvia). Tal faz-nos acreditar que esta 
professora necessita de continuar com apoio e a formação contínua nesta área, de modo a 
entender como as TIC poderão auxiliar as áreas curriculares, sendo integradas nelas e não sendo 
vistas como algo que está em primeiro lugar, sendo mais importantes do que o próprio conteúdo 
curricular de cada disciplina.  

Entre as actividades realizadas na sala de aula envolvendo as TIC, ao longo destes três anos 
lectivos, destacou-se a utilização do processador de texto, os jogos e a realização de pesquisas 
na Internet. Foram também consultadas diciopédias, explorados sites e software educativo, 
utilizado o Paint e o programa HagáQuê, actualizada a página WEB da escola, tendo-se trocado e-
mails entre alunos e também utilizado uma ferramenta de comunicação síncrona – o MSN 
Messenger. 
 

Professoras 
Actividades realizadas Prof. 

Cátia 
Prof. 
Sofia 

Prof. 
Ana 

Prof. 
Tatiana 

Prof. 
Sílvia 

Prof. 
Carla 

Realização de pesquisas X X   X  
Utilização de um processador de texto X X   X X 
Utilização do Paint  X    X 
Realização de jogos X  X  X X 
Consulta de diciopédias X      
Envio e recepção de mensagens por correio 
electrónico  X   X  

Envio e recepção de mensagens 
instantâneas       X 

Exploração de sites educativos  X     
Exploração de software educativo  X   X  
Actualização da página WEB e visita à 
mesma     X X 

Utilização do programa HagáQuê     X  
 

Tabela 25 – Actividades realizadas em contexto de sala de aula ao longo dos três anos em estudo 
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Como podemos constatar pela tabela acima, apenas a professora Tatiana, que acompanhou os 
alunos da Corredoura ao longo do segundo ano do programa referiu não ter utilizado as TIC com 
os alunos. Tendo em conta o projecto curricular de escola/turma, no qual constam actividades com 
recurso às TIC72, e tendo em conta as afirmações que nos levaram a concluir que se trata de uma 
professora entusiasmada pelas tecnologias de informação e comunicação, este resultado é 
contrário ao que esperávamos. Esta professora admite que se tivesse mais conhecimentos e não 
tivesse falta de material na sala de aula talvez desenvolvesse trabalhos com recurso às TIC com 
os seus alunos.  

Por outro lado, a professora Cátia, que não tinha planificado a utilização das TIC no projecto 
curricular de escola/turma e não entende bem como se deverá processar a sua integração na 
escola, afirma ter utilizado as TIC para a realização de diversas actividades com os seus alunos.  

Na planificação da EB1 da Corredoura encontramos, no plano anual de actividades, elaborado 
pelo conselho de docentes que integra 6 escolas do 1.º ciclo, a previsão de utilizar as ferramentas 
de comunicação síncrona que, no entanto, não se verificou. 

No que concerne o actual ano lectivo (2005/2006) até ao final do 2.º período / início do 3.º período, 
apenas 3 das professoras73 afirmaram ter realizado algumas actividades com recurso às TIC.  

 
Professoras Actividades realizadas Prof. Tatiana Prof. Sílvia Prof. Carla 

Realização de pesquisas X X  
Utilização de um processador de texto X X  
Realização de jogos   X 
Envio e recepção de mensagens por correio 
electrónico  X  

Exploração de sites educativos  X  
Participação em concursos on-line (Matematrix) X   

 
Tabela 26 – Actividades realizadas em contexto de sala de aula ano lectivo 2005/2006 –  

até final do 2.º período/ início do 3.º período 
 
 
De um modo geral, as professoras acompanharam os seus alunos nas pesquisas realizadas na 
Internet, tendo-lhes conferido uma liberdade vigiada, transmitindo-nos alguma consciência dos 
cuidados a ter na utilização da Internet. Quanto à metodologia utilizada na realização de outras 
actividades, as professoras deixaram os seus alunos trabalhar sozinhos (Prof. Cátia, Prof. Sofia e 
Prof. Ana) e/ou em grupo (Prof. Sofia, Prof. Sílvia e Prof. Carla), sendo que a utilização do 
processador de texto visava essencialmente a cópia de textos já escritos anteriormente noutro 
suporte. Esta metodologia poderá ser uma boa técnica para os alunos menos habituados ou 
menos familiarizados com a escrita no computador. Numa segunda fase, os alunos poderiam 
inicar o seu trabalho de imediato no processador de texto, não havendo necessidade de escrever 
no papel, uma vez que esta ferramenta facilita a correcção do texto, podendo, como refere 
Belchior et ali, “encorajar a escrita de textos mais extensos do que utilizando lápis e papel” 
(1993:16).  

“O ensino da escrita, feito até aos nossos dias, deverá ser complementado com experiências 
de utilização do processamento de texto de modo a que os alunos possam concentrar a sua 
atenção no conteúdo e no estilo. Reescrever, pode transfrmar-se numa actividade fácil e 
agradável. A apresentação dos trabalhos das crianças utilizando o ecrã, proporciona a sua 
leitura por grupos e oportunidades de partilha de ideias. O debate pode ajudar ao “apuramento” 
do texto de modo a que a versão final seja melhorada. O desejo de se apropriarem de um nível 

                                                      
72 Ver capítulo IV, ponto 3.1.3. 
73 Não nos podemos esquecer que uma das professoras (P3-2) da EB1 da Corredoura já se encontra 
aposentada nesta altura. 
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elevado de conteúdo, bem como de uma boa apresentação pode levar à escrita em 
colaboração (escrita colaborativa)” (Belchior et ali, 1993, 16-17). 

O computador foi também frequentemente utilizado como prémio para aqueles que terminavam o 
seu trabalho mais cedo. Consideramos que esta forma de agir constitui um contra-senso ao negar 
que as TIC são ferramentas que nos auxiliam na elaboração do trabalho propriamente dito, atitude 
que pode contribuir para a formação de uma mentalidade incorrecta nos alunos.  

 

 “Eles quando queriam iam lá. Por exemplo quando havia uma mensagem eles diziam: “Oh 
professora já chegou uma mensagem” e ia lá um deles ver, um ou dois iam lá ver, quando 
acabavam o trabalho iam para lá também escrever, ver qualquer coisa que eles tivessem 
interesse. Quando acabavam normalmente os do quarto ano iam para lá. Iam dois a dois ou 
uma de cada vez” (Prof. Cátia).  

 

“ (…) as vezes, quando acabavam os trabalhos iam para lá, mas eram só jogos e eu achava 
que havia outras coisas mais interessantes para fazer, do que estar a jogar. Eles queriam é 
jogos. Cheguei a comprar uns CDs e cheguei a usar, eles já sabiam colocar eu é que não sabia 
usar. Usávamos como instrumento de observação. Portanto era sobre o Outono, 
consultávamos, parávamos e conversávamos, ouvíamos assim como se pode observar um 
cartaz podemos observar o ecrã do computador. Era mais interactivo. Foi só uma vez ou duas. 
Muito poucas vezes. Depois empancava e assim…” (Prof. Ana).  

 

Como podemos constatar a partir do exposto no capítulo dois, usar e integrar curricularmente as 
tecnologias de informação e comunicação não é exactamente a mesma coisa, pelo que podemos 
distinguir, de acordo com Sánchez (s/d:3) citando Sánchez (2001), três níveis de integração das 
TIC, sendo o primeiro o nível da preparação, o segundo o da utilização e, por fim, o da integração.  

No nível de preparação o professor dá os seus primeiros passos no seu conhecimento e 
utilização das TIC, podendo realizar algumas aplicações. Estas aplicações estarão porém 
centradas no esforço de vencer o medo de utilizar as TIC e em descobrir as suas potencialidades. 
Esta iniciação não implica necessariamente o uso educativo, sendo portanto uma aplicação 
bastante incipiente. 

Para que se situe no nível de utilização das TIC, o professor terá que conhecer e utilizar as TIC 
em contextos diversos, não implicando contudo que esta utilização tenha um propósito curricular 
claro. Implica sim que tanto o professor como os alunos detenham uma cultura informática, 
utilizem as TIC para preparar as aulas, para apoiar tarefas administrativas, etc., ou seja, as 
tecnologias são utilizadas, mas o propósito para o qual são utilizadas não é claro, não penetrando 
assim na construção da aprendizagem, tendo apenas um papel periférico na aprendizagem e na 
compreensão. Grande parte desta utilização continua a estar centrada nas tecnologias e não na 
aprendizagem. 

Quanto ao nível final, o da integração, este implica que as TIC sejam incorporadas no currículo 
para um fim educativo específico. É aprender algo com o apoio destas tecnologias específicas. 
Um exemplo é quando os alunos utilizam software educativo que simula diversos cenários, 
podendo o aluno manipular uma série de dados e visualizar as consequências dessa manipulação. 
Integrar curricularmente as TIC implica necessariamente a incorporação e a articulação 
pedagógica das TIC na aula, assim como a apropriação das TIC para que a sua utilização se 
centre na tarefa de aprender e não nas TIC em si.    

Tendo em conta as actividades realizadas, a experiência das professoras e as metodologias 
utilizadas, consideramos que estas professoras ainda se encontram numa fase de preparação 
para integração curricular das TIC. A utilização que fazem é claramente uma utilização que tenta 
vencer os medos de utilizar estas ferramentas, não reflectindo de todo uma preocupação em levar 
os alunos a aprender um conteúdo curricular através do recurso ao computador. 
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Quanto à professora Sílvia, da EB1 da Corredoura, que acompanhou os alunos ao longo do 3.º 
ano do programa, pensamos poder considerar que esta se encontra já na fase seguinte, ou seja, 
na fase da utilização das TIC. Isto porque se trata de uma professora cujo à vontade com as 
tecnologias de informação e comunicação a fazem rentabilizar estas ferramentas, tanto para seu 
uso pessoal como profissional. É também esta professora que está mais consciente em relação às 
potencialidades das TIC e as tenta aplicar com os seus alunos de uma forma mais consequente, 
tendo desenvolvido várias actividades, entre as quais a construção de uma Banda Desenhada 
sobre uma estória – A Fada Oriana – que estava a trabalhar com a turma e que implicou a 
pesquisa de imagens, a utilização do Paint, a utilização do scanner para digitalizar as imagens 
desenhadas pelos alunos, a utilização do processador de texto e a utilização do programa 
HagáQuê para a montagem da Banda Desenhada. Afirma também ter trocado mensagens de 
correio electrónico com outra escola. No corrente ano lectivo, já sugeriu aos seus alunos do 1.º 
ano que utilizassem o processador de texto para descrever algumas imagens, e afirma realizar 
“algumas vezes a leitura da história do dia74” (Prof. Sílvia). Apercebemo-nos aqui, nestas últimas 
actividades, já uma tentativa de integrar curricularmente as TIC, pois é através do processador de 
texto e da Internet que os alunos desenvolvem o seu vocabulário e a sua capacidade de escrever 
e de ler.  

A tecnologia deverá ser utilizada não para reforçar metodologias tradicionais, mas sim para 
explorar, descobrir, analisar, aprender, aplicar competências e comunicar. É obvio que isto exige 
um esforço reforçado do professor que terá que analisar e reflectir muito bem sobre como os seus 
alunos poderão tirar partido das TIC, aprendendo melhor através delas.    
 

2.2 Caracterização da Gestão do Agrupamento  
O Presidente do Conselho Executivo, que acompanhou as escolas do Agrupamento de Porto de 
Mós, possui 23 anos de serviço como professor, 19 anos de serviço no agrupamento e 14 anos de 
serviço na direcção e gestão do agrupamento, tendo realizado uma pós-graduação em 
Administração e Gestão Escolar. Actualmente desempenha a função de Vereador da Educação da 
Câmara Municipal de Porto de Mós, não se encontrando já ao serviço do agrupamento.  

No que respeita a formação em TIC, afirma possuir uma formação reduzida, tendo efectuado 
formação básica nesta área. Deste modo, refere utilizar as TIC em casa e no local de trabalho, 
para realizar actividades profissionais, guardar informação, consultar a Internet e utilizar os meios 
de comunicação síncrona e assíncrona. 

Relativamente à utilização das TIC nas escolas, é da opinião de que estas “são uma porta aberta 
para a Sociedade do Conhecimento” e de que o agrupamento possui condições propícias à sua 
utilização. De modo a incentivar os professores a utilizarem as TIC o agrupamento ofereceu 
equipamento para as salas de aula e formação permanente aos seus professores, tendo tido o 
apoio do Centro de Formação da Escola de Porto de Mós, que privilegiou a formação a nível do 
Word, Internet, PowerPoint e Excel. 

Segundo Coley, Cradler & Engel (1997), citados por Ross (2001:8), “The importance of school 
leaders in the success of technology integration cannot be overstated. Superintendents and 
principals must be involved in and support technology initiatives. Research has consistently found 
that, when school leaders are informed about and comfortable with technology, they become key 
players in leading and supporting technology integration activities”. Parece-nos, porém, que o 
responsável pelo agrupamento, não sendo uma pessoa muito experiente na utilização das TIC, 
disponibilizou aos seus professores uma formação essencialmente técnica, não nos referindo 
qualquer iniciativa de planear em conjunto com os professores a integração das TIC nas escolas 
do agrupamento. Procuraremos no ponto 2.6.6 perceber que tipo de relacionamento/apoio se 
estabeleceu entre a gestão do agrupamento e os professores, pois entendemos, tal como Costello 

                                                      
74 História do Dia, um projecto destinado aos alunos do pré-escolar, 1.º e 2.º ciclo, promovido pela Associação 
de Profissionais de Educação do Norte Alentejo (Portalegre), em colaboração com o escritor António Torrado. 
Disponível em www.historiadodia.pt (Consultado na Internet no dia 15 de Julho de 2006). 



 
 
 

Universidade de Aveiro 
2006 A integração das TIC no 1.º Ciclo: O impacte do Programa Internet@EB1 

 

(1997), citado por Ross (2001:8), que os líderes, neste caso o Presidente do Conselho Executivo, 
deverão moldar a utilização das tecnologias. Para que isto aconteça, Fisher e Dove (1999), citados 
por Ross (2001:8), defendem que:  

“(…) leaders must become technology users and be involved in planning and implementing 
technology in their own school buildings. Serving as a technology leader may be a difficult 
position, especially for administrators who have little expertise and much apprehension. 
However, because technology initiatives depend on human dynamics, school leaders may find 
support by listening and responding to their teachers’ concerns about technology”.  

 

2.3 Caracterização dos Monitores 
Os monitores que acompanharam as escolas em estudo encontram-se na faixa etária entre os 22 
e os 31 anos de idade, sendo que três dos monitores possuem uma licenciatura na área da 
educação, outro na área da comunicação, outra na área da gestão e uma monitora possui o 12.º 
ano e uma formação, realizada posteriormente, em Tecnologias de Informação e Comunicação 
(ver tabela 27). Todos os monitores possuem bons conhecimentos na utilização das TIC. Estas 
características vão ao encontro dos critérios adoptados pela Escola Superior de Educação de 
Leiria, para o recrutamento de monitores, como podemos constatar pela afirmação seguinte: “Os 
nossos objectivos eram então criar a tal equipa dupla de uma parte técnica e uma parte, uma outra 
com uma componente mais pedagógica portanto ligado às Ciências de Educação, isso nem 
sempre foi conseguido, muito raramente foi conseguido. Os objectivos que nós tínhamos para a 
constituição das equipas eram estes. Tentamos sempre dentro da medida fazer conciliar mesmo 
que não seja das Ciências de Educação ter uma componente mais das Ciências Humanas ou 
Sociais, outros com componente pedagógica, mas é muito difícil” (CPP). Esta preocupação 
reflecte a “necessidade de proporcionar as EB1 monitores que estivessem aptos a oferecer-lhes 
uma formação que não se limitasse a aspectos técnicos, e que fossem capazes de se adaptarem 
a cada escola e a cada professor sem imposições, tendo sempre em conta as necessidades dos 
professores e dos alunos, oferecendo-lhes uma abordagem educativa das TIC”.  

 

Mnemónica Idade Habilitações literárias Escola(s) Ano lectivo 

M-2 20-25 12.º Ano EB1 dos Bouceiros 

M-1 25-30 Licenciatura em Ciências da 
Educação 

EB1 da Corredoura 

EB1 do Chão Pardo 

2002/2003 

(1.º ano do 
programa) 

M-3 30-35 Licenciatura em Informática  EB1 do Chão Pardo 

M-4 25-30 
Licenciatura em 
Comunicação e Relações 
Económicas 

EB1 da Corredoura 

EB1 dos Bouceiros 

2003/2004 

(2.º ano do 
programa) 

M-5 25-30 Licenciatura em Gestão 

M-6 25-30 Licenciatura em Línguas e 
Literaturas Modernas 

EB1 do Chão Pardo 

EB1 da Corredoura 

EB1 dos Bouceiros 

2004/2005 

(3.º ano do 
programa) 

 
Tabela 27 – Monitores entrevistados 

 
Quanto à preparação dos monitores para o trabalho a desenvolver junto das EB1, o Coordenador 
distrital considera que foi oferecida uma formação adequada aos monitores durante o primeiro e 
segundo ano, sendo que, no segundo ano, a formação pautou-se mais pela “autoformação ou pela 
formação dentro das equipas” (CPP), tendo em conta que muitas pessoas se mantiveram no 
projecto. Relativamente a este aspecto, M-4 é da opinião de que esta opção poderá trazer maus 
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resultados, uma vez que o formador com experiência “pode ter tido uma má experiência e vai 
ensinar mal o outro formador e depois automaticamente cria-se um ciclo vicioso”. 

As formações ministradas aos monitores foi maioritariamente técnica, tendo em conta o nível 
variado de competências informáticas e os programas que os monitores iriam possivelmente 
utilizar nas escolas. 

Parece-nos, assim, e tendo em conta a formação destes monitores intervenientes no estudo, que 
estes dificilmente teriam conhecimento da realidade e da gestão curricular que ocupam os 
professores do 1.º ciclo, para que pudessem intervir de uma forma eficaz, levando os professores 
a integrar as TIC. Trata-se, sem dúvida, de uma tentativa de oferecer às escolas as melhores 
condições de formação mas, no entanto, acreditamos que o resultado máximo que poderá ter sido 
atingido com este cenário, seria, apenas e simplesmente, o de oferecer aos alunos e aos 
professores algumas capacidades básicas em TIC e alguma cultura digital e pouco mais. 

Relativamente à opinião dos monitores sobre o projecto, todos afirmaram ter gostado da 
experiência, considerando-a bastante enriquecedora, havendo mesmo uma monitora (M-1) que 
refere continuar a manter o contacto com as escolas, embora já não faça parte do projecto. 
 

2.4 Caracterização da Vereadora da Educação da Câmara Municipal de 
Porto de Mós 

A Vereadora de Educação, que acompanhou os três anos do Programa Internet@EB1, 
desempenha funções de docente há 16 anos e afirma ser utilizadora habitual das TIC. No 
município desempenhou funções durante 4 anos.  

Ao longo da entrevista apercebemo-nos de que é uma pessoa sensível à importância das TIC nas 
escolas em geral e nas escolas do 1.º ciclo em particular. 

 

“Na escola em geral acho que é muito importante, não é… As coisas estão a mudar e estão a 
mudar muito em termos de escolas do 1.º ciclo, 3.º ciclo e secundário as coisas estão muito 
mudadas e penso que quem não acompanhar determinadas coisas tornam-se analfabetos 
como em todas as coisas… o contacto com o computador é inestimável. (…) Relativamente às 
escolas do 1.º ciclo, eu acho que é fundamental” (CMPM). 

 

Mostra contudo alguma preocupação na utilização das TIC, considerando que:  

 

“Há alguns casos em que também se abusa. Também se abusa, porque eu também acho que 
são importantes, mas só exclusivamente não são o mais importante, não é… e acho que nós 
temos uma ideia que os jovens, os adolescentes dominam muito bem… muito melhor do que 
as pessoas mais velhas, dominam muito bem tudo o que é multimédia e as modernas técnicas 
das TIC e que se calhar dominam…é 8 ou 80 nalguns casos. Dominam muito bem tudo isso e 
depois não dominam aquelas aprendizagens básicas da língua materna, da leitura e do cálculo, 
essas coisas, também acho que também se pode cair no extremo oposto” (CMPM). 

 

Menciona ainda o facto das escolas terem recebido computadores novos e muitas delas 
continuarem com instalações muito fracas.  

 

“Temos algumas situações caricatas nalguns sítios não é…. Em que temos edifícios do 1.º ciclo 
completamente degradados (…) e desactualizados, feitos há 40 anos mas que têm lá um 
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computador todo XPTO e quando nem têm uma casa de banho decente, não tem outras 
coisas, mas pronto já tem lá o computador” (CMPM). 

  

O uso indiscriminado das TIC pode de facto ser problemático, mas o que se pretende com o 
Programa Internet@EB1, e quando se fala em integração das TIC nas escolas, é que os 
professores aprendam a utilizá-las de uma forma adequada e planificada com os seus alunos, não 
constituindo estas ferramentas um fim em si, mas um meio para se atingir um determinado fim, 
que deverá ser a aprendizagem de um determinado conteúdo. 

 

2.5 Perspectivas sobre as páginas WEB das EB1  
Todos os entrevistados atribuem importância à existência de uma página WEB, com excepção de 
um monitor, que considera que a função da página WEB se restringe à divulgação, sendo por isso 
mesmo de pouca utilidade para as escolas, ainda por mais tendo em conta os perigos da 
divulgação de fotografias das crianças. 

 

“Não… não porque temos sempre o problema de pôr a cara dos miúdos, não é. A Net é boa 
para divulgar o meio, a escola não acho muito importante sinceramente. Actualizamos as 
páginas todas e fizemos trabalho com eles, mas não acho muito importante. Temos sempre 
recursos para partilhar com outras escolas, não é, não acho muito importante” (M-4). 

 

O Coordenador do Projecto Pr@net, embora considere as páginas WEB importantes para manter 
os alunos, os pais e a comunidade motivados, também não atribui grande importância à página 
web das escolas, afirmando que estas raramente são “feitas em termos de trabalho colaborativo”, 
não havendo “envolvimento real nas escolas e notei que (…) [têm] pouca eficácia em termos de 
envolvimento das pessoas”, sendo ainda da opinião que “outras ferramentas como os blogues têm 
muito mais importância e são muito mais fáceis do que uma página”. Neste caso refere as 
potencialidades/facilidades de comunicação e interacção dos blogues, que nas palavras do 
Coordenador distrital do Projecto “pode envolver muito mais uma comunidade do que 
propriamente uma página… então quando as páginas são estáticas é um desastre”, referindo-se 
ao problema da actualização das páginas. Também uma das professoras da EB1 da Corredoura 
(Prof. Ana), embora inexperiente na área das TIC, refere que “poderia ser interessante. Eles já 
terem a sua paginazinha, e portanto dizerem assim: olha nós somos desta escola, nós vamos 
fazer um magusto. Como é que vocês fazem? Assim qualquer coisa…”, entendendo que o valor 
da página reside exactamente na possibilidade de interacção e comunicação, não a entendendo 
de todo como algo que deverá ser estático, embora nunca tenha trabalhado numa página WEB 
enquanto professora em exercício da sua profissão. 

Os monitores consideram que a página se destina principalmente à divulgação dos trabalhos 
elaborados pelos alunos, de dar a conhecer a escola à família, à comunidade em geral e às outras 
escolas. Uma monitora refere a possibilidade de as outras escolas criticarem os trabalhos 
publicados nas páginas e outra refere ainda a importância dos alunos verem os seus trabalhos 
publicados na Internet. 

O Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós atribui 
importância à página WEB das escolas como meio de troca de informação, de conhecimento do 
meio e interacção entre alunos. 

A professora Cátia considera que a página WEB da escola poderia ter utilidade como meio para 
“dar a conhecer a realidade e porque há muitas escolas primárias que não estão assim tão bem 
equipadas como se pensa. Há lá muita coisa que não se conhece. (…). Eu acho que através da 
Internet se poderia dar a conhecer melhor a realidade das nossas escolas, quadros deteriorados e 
outras coisas, escolas sem estarem vedadas, tanta realidade que há por aí que as vezes se 
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desconhece”. O ponto de vista desta professora poderá ser a razão pela qual se encontram 
poucos trabalhos, realizados pelos alunos, publicados na página da EB1 do Chão Pardo.  

Outra professora (Prof. Sofia) da mesma escola considera que a página WEB é importante, 
permitindo que se tome conhecimento do que está a ser desenvolvido noutras escolas e se tire 
ideias.  

A professora Tatiana também é da opinião que a página WEB da escola é “útil e importante, (…) 
[constituindo] uma forma das crianças trocarem informação, é uma forma de conhecer os 
trabalhos das escolas e é uma forma de aprender”. 

A professora Sílvia encara a página WEB como a imagem da escola, reflectindo a cultura dos 
próprios professores. Foi também com esta professora que, finalmente, foi publicado material na 
página da EB1 da Corredoura, no 3.º ano do programa, que até então se encontrava vazia. 

A professora Carla da EB1 dos Bouceiros conta um episódio engraçado, de um emigrante, que 
visualizou a página WEB desta escola da sua terra, nos EUA, tendo ficado encantado e decidido a 
visitar a escola, elogiando a página e oferecido 100 euros para a professora comprar jogos e 
material educativo para a escola. Esta professora entende e constatou que a página se poderá 
constituir como uma janela para o mundo. Este facto reflecte também a quantidade de trabalhos 
publicados na página desta escola. 

Entre algumas das dificuldades/problemas referidos pelos entrevistados, contamos a necessidade 
de sensibilizar a comunidade para as páginas WEB das escolas (M-1), pois se não houver 
divulgação as páginas ficam no anonimato. Neste sentido, a professora Sílvia afirma ter divulgado 
a página WEB junto dos Encarregados de Educação através da caderneta. 

M-2 e M-5 consideram que os professores não atribuem grande interessa à página: 

 

 “Eu acho importante, mas os professores não…. foram muito poucos os professores que 
mostraram interesse pela página” (M-2). 

 “É assim, considero importante, a maneira como está a ser gerida, gerida no sentido da 
importância que os professores e os alunos dão, portanto se calhar muitas vezes nos 
apercebíamo-nos que os professores só tinham conhecimento de que havia uma página na Net 
quando nós íamos às escolas e dizíamos que era preciso actualizar a página. (…) os 
professores é que também como não tem conhecimento disso, não lhe dão grande importância 
e não divulgam. Mas de facto é importante” (M-5). 

 

Neste contexto, a professora Sofia refere que não lhe foi possível dedicar-se muito à página da 
escola, alegando questões de tempo, no entanto está consciente da necessidade de se dar 
continuidade ao trabalho iniciado com a ajuda dos monitores. Sílvia, professora contratada, refere 
a dificuldade apresentada pela mobilidade do corpo docente, alegado que esta não lhe permite 
continuar a desenvolver o trabalho iniciado. Parece-nos no entanto que este argumento da 
mobilidade como barreira ao desenvolvimento do trabalho iniciado é um pouco discutível, uma vez 
que, supostamente, todas as escolas deveriam possuir uma página WEB, com necessidade de ser 
actualizada e desenvolvida, dependendo apenas do professor, tendo em conta a organização do 
1.º ciclo, muitas vezes professor único, a continuação do trabalho iniciado. Pode, no entanto, 
também acontecer que numa mesma escola em dados anos se progrida e se concretizem várias 
actividades relevantes, porque o professor até se interessava e procurava utilizar as TIC e as 
condições técnicas eram favoráveis, e noutros anos tudo fique estagnado ou termine 
abruptamente, porque um conjunto de condições assim o determina. Esta preocupação está bem 
patente nas seguintes afirmações da professora Sílvia: 

 

“Já não deve ter nada a página, nunca mais dever ter sido actualizada, deve ter as mesmas 
coisas”. 
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“ (…) é a imagem da escola tem, tudo a ver com a cultura dos próprios professores começo 
uma página e depois saio de lá e nunca mais se toca na página (…)” . 

 

Em jeito de síntese pensamos poder concluir que grande parte dos entrevistados, apesar de 
atribuírem importância à página WEB, ainda continuam a entender a construção da mesma 
apenas como uma forma de divulgar o que se está a realizar nas escolas, não a concebendo 
como um bom meio para motivar os alunos, desenvolver neles competências ao nível da 
comunicação/interacção, da criatividade, do pensamento crítico, ou mesmo de competências a 
nível das TIC. Percebemos também que a atitude/concepção do professor em relação às páginas 
WEB das EB1 influencia a divulgação dos trabalhos na página. 

 

2.6 O Contexto em que decorreu o projecto Pr@net 

2.6.1 Opções pedagógicas 
O Coordenador distrital do projecto afirma que as actividades pedagógicas realizadas no âmbito 
do projecto Pr@net seguiram, como não poderia deixar de ser, “muito de perto os objectivos finais 
do projecto, de acordo com os indicadores quantitativos” que estavam protocolados – as páginas 
WEB e os DCB –, sendo que no primeiro ano a preocupação geriu-se em torno dos diplomas de 
competências básicas em TIC. No segundo ano procurou-se diversificar um pouco mais, tendo 
sido introduzido o desenvolvimento de actividades com recurso a ferramentas de comunicação 
síncrona e software de animação, nomeadamente o Animatrope.  

Quanto ao desafio de lançar comunidades de prática, proposto no terceiro ano do programa, o 
Coordenador do projecto Pr@net confirma que houve alguns esforços nesse sentido, admitindo 
contudo que não é fácil promover a sua constituição tratando-se de “experiências muito 
incipientes”.  

2.6.2 O Centro de Recursos Virtuais 
Como estava previsto no protocolo estabelecido entre o Ministério da Ciência e da Tecnologia e a 
Instituição de Ensino Superior de Leiria, o Coordenador do projecto deste distrito refere que um 
dos objectivos principais do primeiro ano foi a criação de um centro de recursos, sendo que este 
foi inicialmente organizado “tipo um repositório (…) de algumas fichas, algumas indicações de 
sites, etc.” e desenvolvido no segundo ano abarcando mais algumas funcionalidades, como “uma 
área de notícias para darmos informação daquilo que fosse passando a nível das TIC, uma área 
de dar a conhecer as escolas, uma listagem de todos as escolas do 1.º ciclo, que estávamos a 
acompanhar e respectiva página com informação da própria escola. Uma área de dar indicação 
dos projectos que estavam a ser desenvolvidos (…) com possibilidade inclusive de sugerir 
algumas actividades”. Foi também incluída uma área que permitiu aos alunos publicarem os seus 
postais que depois poderiam ser enviados como postais electrónicos por qualquer pessoas que 
acedesse ao site. 

Refere também as limitações impostas pelo facto de o programa ter sido anunciado 
consecutivamente com a duração prevista de um ano, o que não permitiu fazer grandes planos 
para o futuro.   

2.6.3 Acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos Monitores 
No sentido de acompanhar o trabalho desenvolvido pelos monitores no terreno, o projecto Pr@net 
serviu-se de uma plataforma de monitorização do projecto, na qual os monitores elaboravam os 
relatórios das visitas efectuadas. Assim era “periodicamente [feita] (…) uma listagem, verificava-se 
algum trabalho que estava a ser feito e relatado pelos monitores nesses relatórios e também [se 
fazia] (…) contactos informais de vez em quando com as escolas para avaliar um pouco o 
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andamento e o estado da situação e detectar algumas situações que pudessem estar a correr 
menos bem (…)”. Permitiu também efectuar a planificação das visitas e controlar os relatórios 
elaborados e os relatórios em falta, no sentido de alertar os monitores para a sua elaboração. 
Outra forma de acompanhar as visitas no terreno e controlar de certa forma a realização das 
visitas às escolas era através de uma folha de presenças que no final de cada visita era assinada 
pelo professor da EB1 visitada. 

2.6.4 Organização das visitas às EB1 e trabalho desenvolvido ao longo dos três 
anos 

Ao longo da entrevista os monitores deram-nos conta dos esforços realizados para motivarem os 
professores, para o projecto e para a utilização das TIC, sendo que, na maioria dos casos, grande 
parte do trabalho foi realizado somente com os alunos, como podemos confirmar pelas seguintes 
afirmações da professora Cátia, da EB1 do Chão Pardo, que procura justificar porque não 
participou mais no programa: 

 

“ (…) se eu tivesse só um grupo de alunos já era mais fácil, eu estar com eles e aprender 
também, mas isto não tem acontecido. Normalmente tenho sempre uma turma…nessa altura já 
tinha uma turma com quatro anos de escolaridade e é muito complicado gerir aquilo tudo. E 
normalmente eram os mais velhinhos que estavam lá e eu ficava com os outros. Senão era 
uma confusão. Eu não podia estar directamente com aquele grupo que estava na Internet. 
Dividíamos a turma e estavam as monitoras mais com eles. Eu normalmente era mais no fim 
das aulas é que perguntava qualquer coisa, qualquer dúvida que eu tivesse, era mais isso” 
(Prof. Cátia). 

 

O número de alunos não permitiu que esta acompanhasse o trabalho de perto, sendo que a 
formação à professora foi prestada na altura dos intervalos e ao longo da hora de almoço.  

M-3, monitora que acompanhou a escola do Chão Pardo ao longo do primeiro ano, confirma os 
problemas referidos por esta professora, dando-nos um exemplo de uma outra escola, em que o 
número reduzido de alunos permitiu que a professora acompanhasse o trabalho dos monitores 
mais de perto. 

 

 “Eu tive o caso de uma escola na qual a própria professora parava, também só tinha seis 
alunos era diferente, a professora parava, sentava-se connosco e com os alunos e 
trabalhávamos todos em conjunto. Actividades que ela estava a desenvolver na área de 
projecto tentávamos fazer ou textos ou pesquisas na Internet tive casos assim, mas outros 
realmente só utilizavam o computador quando nós lá estávamos”.  

 

Tendo em conta um dos grandes objectivos do Programa Internet@EB1 – a criação / manutenção 
de uma página WEB para cada EB1 – esta monitora afirma que uma das suas grandes 
preocupações foi a criação/manutenção da página: “No início de cada ano lectivo, enquanto estive 
no projecto apostava sempre na parte da página. Portanto, dávamos formação aos professores na 
hora do intervalo, dávamos os nossos apontamentos, fazíamos os print screen como se faz e não 
se faz a actualização da página e durante a altura do intervalo estávamos lá e tentávamos ajudar. 
Incentivávamos realmente que aquilo tinha muito interesse…”. Admite, no entanto, que esta 
preocupação se limitou à primeira visita, uma vez que era também necessário prestar formação às 
crianças no sentido destas poderem realizar o exame para a obtenção do Diploma de 
Competências Básicas em TIC. 
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“Para ser muito honesta nas visitas seguintes não voltemos a actualizar a página e a razão é 
que tínhamos que dar formação às crianças é que há escolas com duas ou três crianças e há 
escolas com 40 ou 50 e então não podia mas muitas vezes tentávamos incentivar os 
professores, tentávamos incentivar, que é uma forma de entrar em contacto, entrar em 
contacto não, mas de mostrar os trabalhos que as crianças fazem guardávamos a hora do 
intervalo e falávamos com os professores e tenho professores que sei que fizeram isso (....)”. 

 

Entre o trabalho desenvolvido pelos monitores, ao longo dos três anos, é referido o esforço 
realizado em motivar os professores para o projecto e para a utilização das TIC, mostrando-lhes 
vários exemplos de como as utilizar em contexto educativo.  

 

“Tentávamos incentiva-los mostrando-lhes actividades que poderiam fazer em contexto de aula 
mesmo com jogos por exemplo que é algo que atrai os alunos e aprendem alguma coisa. As 
vezes, conseguíamos outras vezes tentamos…” (M-2) 

 

A monitora (M-1) que acompanhou a EB1 da Corredoura e a EB1 do Chão Pardo, ao longo do 
primeiro ano do programa, deparou-se com a vários problemas de ordem técnica, logística e de 
motivação, nomeadamente na EB1 da Corredoura: 

 

“Em relação à EB1 Corredoura, só havia um computador em condições e estava situado na 
sala de uma professora que se ia reformar no ano seguinte. A preocupação começou por ser a 
motivação da professora mas esta nunca se chegou ao computador, por isso tentámos 
trabalhar com os alunos, que se bem me recordo eram 3.º e 4.º anos. Começou-se pelo básico: 
paint (para treinar a manipulação do rato) e Word. Ainda fizemos algumas buscas na Internet e 
enviámos mensagens de correio. 

A professora nunca colaborou, mas também não colocou entraves ao nosso trabalho com os 
alunos. Nunca tinha mexido num computador e mantinha distância. 

Quanto à EB1 Chão Pardo, era uma escola que quando iniciámos tinha o router avariado. 
Ainda fui buscar um router à Câmara Municipal de Porto de Mós, para remediar a situação e foi 
assim que abrimos a webpage na escola. Esta professora era bastante interessada, e foram-se 
fazendo trabalhos no Word, no paint. Que depois se passaram para a webpage” (M-1). 

 

Esta monitora refere ainda que nenhuma destas escolas possuía um scanner, pelo que se servia 
do seu próprio scanner para digitalizar desenhos ou fotografias. 

O monitor que acompanhou a EB1 do Chão Pardo e dos Bouceiros no segundo ano do projecto, 
assim como os monitores que acompanharam as três escolas em estudo no último ano do 
projecto, procuraram conciliar os trabalhos que estavam a ser realizados na sala de aula com as 
propostas de trabalho que faziam às professoras e aos alunos.  

 

“Foi dentro daquilo que eles estavam a fazer e depois transmitimos aquilo para a informática é 
a melhor maneira e ainda agora é assim. Vimos em que é que eles estão a trabalhar e depois 
dentro desses trabalhos fazemos a actualização da página. Por exemplo nos Bouceiros eles 
gostaram muito de ver o meio deles na página da Internet, tiramos fotografias com a câmara 
digital e passamos para o computador e eles gostaram muito” (M-4). 

 

“Portanto, fazendo a ponte entre aquilo que eles ensinam, a área curricular deles, o programa 
curricular que eles têm e a utilidade que as TIC têm no trabalho deles. E mostrando que 
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estamos numa era informática, não é, cada vez mais e que a Internet é bastante importante 
para as crianças e para eles também para não estarem isolados dentro da sala e portanto 
mostrando e fazendo com eles também e tentando que eles vão ao computador e mostrando 
que é importante e útil para o trabalho deles e para às crianças também” (M-5). 

 

Procuramos sempre que possível conciliar aquilo que se estava a fazer na sala de aula, como 
por exemplo o tema do projecto de turma com o trabalho que iríamos desenvolver com as 
crianças. Isso aconteceu por exemplo nas Bandas Desenhadas, em que aproveitamos os 
temas que estavam a ser tratadas e a partir deles, em conjunto com as professoras e os 
alunos, ajudamos a desenvolver a Banda Desenhada” (M-6). 

 

No que diz respeito às actividades propostas pelos monitores, a professora Sofia, da EB1 do Chão 
Pardo, e a professora Sílvia, da EB1 da Corredoura, são da opinião de que as actividades eram 
interessantes, inovadoras e adequadas às crianças. 

 

“Eram inovadoras, deixaram propostas, principalmente aquela parte das Bandas Desenhadas e 
eles estavam muito motivados. Foi uma proposta inovadora que eu até achei interessante, 
portanto eles também participaram” (Prof. Sofia). 

 

“Sim. Tanto o ano passado como este ano. Aquele programa de Banda Desenhada. Fartei-me 
de andar naquilo (risos) para conseguir e este ano também” (Prof. Sílvia).  

 

A professora Ana, da EB1 da Corredoura, que acompanhou os alunos ao longo do primeiro ano do 
projecto, e a professora Carla, da EB1 dos Bouceiros, que acompanhou os alunos ao longo dos 
dois primeiros anos do projecto, afirmam que os monitores não deixaram propostas de trabalho 
nas escolas.  

 

“Não, nunca deixaram, nunca deixaram propostas. Nós é que… Trouxeram questionários para 
nós preenchermos e fazermos sugestões, o que deveria ou que é que não deveria mudar, isso 
trouxeram, mas nunca nos deram assim muitas sugestões. Mas ensinaram-me coisas que eu 
não sabia fazer isso ensinaram” (Prof. Carla). 

 

Ana é da opinião de que não é possível desenvolver trabalhos muito aprofundados com os alunos 
do 1.º ciclo. 

 

“Houve uma miúda que fez uma redacção. Ela própria quis passar a redacção para o 
computador… era assim nestes moldes. Mas não, não deixaram propostas. Por muito que 
queiram fazer não poderá ser muito mais, pode ser correspondência das escolas, não sei… 
mas também não se pode fazer muita coisa, muita coisa elaborada, porque as crianças ainda 
são pequenas” (Prof. Ana). 

 

Com os alunos, especificamente, foram realizadas actividades tendo em vista a realização do DCB 
e a actualização da página WEB. 
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“Os alunos, que se bem me recordo eram 3.º e 4.º anos. Começou-se pelo básico: paint (para 
treinar a manipulação do rato) e Word. Ainda fizemos algumas buscas na Internet e enviámos 
mensagens de correio” (M-1). 

 

Quando não havia acesso à Internet trabalhávamos com outro tipo de jogos, nomeadamente o 
Animatrope que é um programa de animação para crianças (M-3). 

 

No que diz respeito à percepção dos professores quanto ao seu interesse no projecto, M-2 lembra 
que a professora da EB1 dos Bouceiros (Professora Carla) “foi receptiva, também era uma escola 
com poucos alunos logo aí, trabalhamos melhor e a professora não era uma daquelas que não 
queria saber nada e aceitou muito bem. Não queria saber muito do projecto, mas aceitou e queria 
que as crianças soubessem apesar de ela não querer saber muito queria que as crianças 
aprendessem alguma coisa” (M-2). Em relação à mesma professora, M-4 considera, ao contrário 
de M-2, que esta “era uma professora muito dinâmica, nós expúnhamos as coisas e ela fazia, 
mesmo a página (...) Ela queria-nos mesmo lá, enquanto que noutras escolas ah vocês estão aí... 
Então vão estar aqui quanto tempo?” (M-4). O facto de este monitor ter uma percepção diferente 
desta mesma professora, poderá ser resultado de um ano de trabalho e de alguns resultados a 
nível da motivação e consciencialização da professora para as potencialidades das TIC, pois este 
monitor acompanhou a professora Carla no segundo ano do projecto. Pensamos poder considerar 
que houve aqui alguma evolução a este nível.  

M-4 considera ainda que alguns professores não participam de uma forma mais activa no projecto 
porque se foram acomodando ao longo do tempo e “pensam aquilo é para os alunos e 
automaticamente livram-se das responsabilidades” (M-4), o que leva com que muitas vezes, ao 
contrário do que seria desejável, o trabalho se realize praticamente sem o contacto e o 
conhecimento dos professores. 

M-3 recorda que a professora Cátia da EB1 do Chão Pardo não mostrou resistência, havendo, no 
entanto, também “casos de outras escolas que foram bastante complicados”, e outras “em que os 
professores se interessavam realmente com o que estávamos a fazer e perguntavam”. Também 
esta monitora constatou que o factor tempo e o número de alunos condicionaram a participação da 
professora nas actividades do projecto: ”A [professora] do Chão Pardo, estou com a ideia que se 
interessava também, no entanto não havia era tempo para ela estar lá connosco, porque a turma 
ainda era bastante grande na altura e ou estavam todos ou não estavam e como só haviam dois 
computadores que eram o da escola e o portátil não havia a possibilidade de estarem todos ao 
mesmo tempo”.  

Relativamente à percepção das professoras que acompanhou no decorrer do terceiro ano do 
programa, M-5 lembra que:  

 

“Na EB1 dos Bouceiros a professora se mostrava interessada, não colocou nenhum entrave 
em sermos nós a praticar com os alunos, mas ser ela a praticar depois com os alunos não me 
parece.  

Na Corredoura a professora já era uma pessoa diferente, já era uma pessoa diferente, já tinha 
mais interesse ou curiosidade pelas TIC e de facto trabalhou connosco e ajudou-nos na 
construção da Banda Desenhada, teve interesse em aprender.  

Na escola do Chão Pardo a professora, bem cada pessoa é uma pessoa, não é, ela teve 
interesse, agora participar connosco… ela gostava quando nós lá íamos e colaborava mas 
agora entre uma visita e outra não sei se ela trabalhava muito com os alunos” (M-5).  

 

Ora, podemos constatar através destas afirmações que apenas a professora Sílvia se envolveu 
nas actividades propostas pelos monitores, sendo que a professora da EB1 dos Bouceiros, que 
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infelizmente não conseguimos entrevistar, e a professora Sofia, da EB1 do Chão Pardo, embora 
colaborassem com os monitores, recolhendo, por exemplo, material para a actualização da página 
WEB, não participaram de uma forma activa nas actividades propostas pelos monitores e, 
segundo a percepção de M-5, não utilizavam as TIC entre as visitas de apoio dos monitores à 
escola. 

M-1 considerou que as professoras, de um modo geral, foram receptivas, interessadas e 
participativas, e M-6 que os professores foram receptivos às visitas dos monitores às escolas. 
Contudo afirma: 

 

“Tivemos professores que se mostram bastante interessados e que colaboram connosco, 
consideram que o nosso trabalho é uma ajuda para eles…Fazem perguntas, procuram saber 
mais e pedem ajuda. Outros por sua vez querem é que trabalhamos com as crianças e que não 
os “incomodemos”. Não querem ter trabalho...” 

  

A questão do trabalho/da sobrecarga sentida pelos professores é também mencionada por M-5 
relativamente ao interesse dos professores pelo projecto – “temos professores também que nos 
querem ver é pelas costas. Portanto que acham que somos mais um trabalho para eles, que não 
valorizam o nosso trabalho…” (M-5) – e pela actualização da página WEB da sua escola – 
“Quando nós fazíamos… desde que não lhes desse muito trabalho, mostraram algum interesse” 
(M-5). 

M-2 intitula os professores de ‘grupo complicado’ “porque muitos acham que nós estamos ali para 
lhes roubar tempo e muitos não querem saber das TIC, não sabem, nem querem saber…, nem 
querem dar a saber aos alunos, mas outros aceitam...” (M-2).  

2.6.5 Perspectivas sobre a adequação do projecto Pr@net 
A Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Porto de Mós não tem dúvidas quanto à 
adequação do projecto às escolas, estando consciente de que o projecto poderá, porém, resultar 
melhor numas escolas do que noutras, tendo em conta a preparação e a sensibilização dos 
professores e dos alunos para as TIC. 

A professora Cátia da EB1 do Chão Pardo, inexperiente na utilização das TIC e pouco esclarecida 
sobre as suas potencialidades no ensino, é da opinião de que “ (…) deveria existir uma sala 
aparte, uma sala só de informática e que deveria de existir um tempo determinado, por exemplo 
poderia não ser um dia inteiro poderia ser quanto mais tempo… todas as semanas, por exemplo 
os meninos poderiam ter duas horas de informática, numa sala aparte, equipada. Eu acho que aí 
seria mais rentável. E não dentro de uma sala de aula (…)”, considerando que a presença dos 
monitores perturba o bom funcionamento da aula. Apesar destas afirmações quando questionada 
sobre se o projecto teria correspondido às suas expectativas afirma positivamente, dizendo que o 
projecto “foi muito interessante. (…) correspondeu às expectativas”. Admite ainda que os 
monitores responderam às suas necessidades e que ela, professora, “é que não tinha mais tempo 
para estar com eles”, referindo novamente a questão do tempo como impedimento do 
aproveitamento das TIC. Voltaremos a retomar esta questão no ponto 2.7 deste capítulo. 

Ora isto leva-nos a pensar que talvez a abordagem feita pelos monitores não tenha sido a mais 
correcta neste contexto. É facilmente dedutível que o trabalho foi realizado com os alunos na 
ausência da professora que continuava a tentar leccionar as suas aulas, ignorando a presença dos 
monitores. Entendemos que a preocupação dos monitores em conferir aos alunos as 
competências básicas em TIC tivesse levado a esta metodologia de trabalho, contudo 
consideramos questionável os resultados do seu trabalho, pois, se este não for continuado, de 
pouca utilidade serão estas poucas horas de formação. Este problema é também referido pela 
professora Sofia, que acredita que esta metodologia poderá constituir um problema para aqueles 
professores que se sentem pouco à vontade na utilização das TIC, não se incluindo, no entanto, 
neste grupo. 
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Sílvia refere os professores como sendo aquele grupo complicado, existindo muitos professores 
que não sabem sequer ligar o computador, sendo a formação que chega às escolas já mais 
avançada. Facto que é confirmado pela professora Cátia que considera não ter vindo a receber a 
formação de que realmente necessita, por esta já ser muito avançada para os conhecimentos que 
possui.  

 

“ (…) portanto, eu tenho tido alguma formação, mas não tem sido aquela formação que eu 
precisava, porque normalmente vou para uma acção de formação e há muitas pessoas que já 
sabem muita coisa e então começam logo dali de um nível bastante superior daquilo que eu 
sei. Eu precisava de começar a um nível diferente e eu não me tenho sentido assim muito à 
vontade. Por exemplo, eu tenho aprendido muito mais com os meus alunos, do que por 
exemplo com as acções de formação. Eu noto isso” (Prof. Cátia). 

 

Tendo em conta que o projecto visava oferecer as competências básicas em TIC, não nos parece 
que esta afirmação tenha fundamento, e acreditamos que se trate mais de uma 
subaproveitamento da formação oferecida pelo projecto, pois este disponibilizou-se para oferecer 
formação aos professores para além das visitas às escolas. 

 

 “Nós tentamos fazer várias acções de formação, mas (…) os professores a maior parte não 
aderem (…) Portanto, isto é como tudo, houve alguns professores que aproveitaram a 
formação e que se empenharam e portanto interessados e colocavam questões e outros 
simplesmente abandonavam a formação e disseram que não e tomem lá os nossos meninos, 
estão disponíveis e portanto ensinem-nos.  

Em termos de eficácia de formação (…) pelo menos o esforço que nós fizemos, os professores 
pelo menos, não aderiram” (CPP). 

 “ (…) principalmente no segundo ano (…) [pedimos] às pessoas que indicassem necessidade 
de formação, que se agrupassem, que fizessem grupos de 10 ou 20 pessoas no máximo para 
nalguma área especifica eles próprios… fazemos alguma formação na medida em que as 
pessoas que estavam no terreno estariam disponíveis para fazer isso. (…) isso foi aproveitado 
por muito poucas pessoas”  (CPP). 

 

Quanto à adequação do projecto aos alunos, todas as professoras são da opinião de que o 
projecto está adequado a eles e que quer os professores, quer os monitores, tiveram a percepção 
de que eles estavam, de um modo geral, muito receptivos, interessados e participativos ao longo 
das vistas, mostrando-se muitas vezes ansiosos com a chegada dos monitores, que lhes 
ofereciam um dia diferente, permitindo que muitos contactassem/trabalhassem e brincassem com 
o computador que muitas vezes ficou arrumado num canto da sala, sem que ninguém lhe pudesse 
tocar, entre as suas visitas. 

 

 “Os alunos aderiram bem ao projecto e gostaram muito” (M-2). 

 “Bem, eles adoraram queriam todos estar no computador, e era complicado todos queriam 
começar, e tive várias escolas onde era complicado gerir todos queriam ser os primeiros e 
depois ninguém queria sair” (M-3). 

 “Sim é uma novidade, pelo facto de ser melhor estar no computador do que ouvir o 
professor, portanto começa por aí. (...) quase 100% dos alunos aderiram bem e gostaram, 
com grande entusiasmo, todos, praticamente todos, (...) e alguns até deu para notar alguma 
evolução. (...) encontramos alunos que nunca tinham mexido no rato, que no início tinham 
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alguma dificuldade e que no fim já tratavam o rato por tu. Portanto os miúdos são os 
grandes vencedores aqui do Pr@net” (M-5).   

 “As crianças têm reagido muito bem à nossa presença, adoram trabalhar com os 
computadores e estão sempre ansiosas pela nossa visita” (M-6).  

 “ (…) o ano passado (...) havia um projecto de Banda Desenhada que foi muito giro, eles 
reagiram muito bem, correu muito bem…” (Prof. Tatiana) 

 

O Coordenador do projecto Pr@net considera que o projecto, tendo, como não poderia deixar de 
ser, seguido as orientações e os protocolos estabelecidos com a gestão central, se centrou muito 
em aspectos técnicos, em detrimento dos aspectos pedagógicos. É da opinião que o programa 
poderia ter tido um impacte mais significativo se os professores tivessem aderido mais às acções 
de formação complementares, que foram realizadas para além das visitas às escolas. 

 

“eu acho que também a mentalidade tem que ser outra, quer dizer… (...) o trabalhar com a 
tecnologia, exige outras formas de pensar e portanto muitas vezes as nossas acções, até 
agora têm-se dedicadas muito às tecnologias, é saber trabalhar como o Word, é saber 
trabalhar com o Office é muito, é muito virado para os programas, para as tecnologias, e isso 
não muda a maneira de pensar e trabalhar com a tecnologia é uma outra maneira de pensar e 
nomeadamente às acções e as barreiras também podem estar aí, são barreiras, barreiras de 
forma de estar, mentalidades e forma de estar e que têm que ser ultrapassadas com outro tipo 
de acções, que não são as acções que nós estamos habituados a ver, ligadas às tecnologias… 
agora vamos dar o Office, depois vamos dar o Animatrope e depois vamos dar o Open Office… 
quer dizer, as pessoas muitas vezes não vêm isso, nós tentamos que seja integrado, é 
evidente que depois é preciso haver conhecimentos específicos, mas mas há aqui outro tipo de 
acções de maior amplitude que podem ser feitas e que se podem desenvolver de outra 
maneira e que as pessoas não aderem… à questão das tecnologias” (CPP).  

2.6.6 Relacionamento entre actores 
Desde o seu início o Programa Internet@EB1 entendeu que seria necessário, para o seu bom 
funcionamento e para a concretização dos seus objectivos, o estabelecimento de parcerias. Neste 
sentido, foram estabelecidas parcerias entre a coordenação nacional e as coordenações distritais, 
exercidas pela FCCN e pelas IES respectivamente, e as câmaras municipais – responsáveis pela 
manutenção dos recursos informáticos. 

Laranjo (2001:13) define uma pareceria como “uma negociação entre duas ou mais partes, 
utilizando as capacidades de cada uma delas, tendo em vista um resultado vantajoso, no seu 
interesse comum, que deverá ser o interesse de um grupo social”. Uma vertente fulcral do 
funcionamento das parcerias é também o empenhamento de todos os parceiros. No relatório final 
de avaliação do terceiro ano do Programa Internet@EB1, as parcerias são definidas da seguinte 
forma: RC 

 

“Uma parceria implica uma reunião de indivíduos ou instituições para a exploração de 
interesses em comum e o estabelecimento de sinergias resultantes da união de esforços e da 
rentabilização de potencialidades específicas (ideias, conhecimentos e recursos) de cada 
interveniente. O sucesso de qualquer parceria depende de factores como, por exemplo: (a) a 
partilha de objectivos e estratégias, indispensável à manutenção do rumo estabelecido; (b) o 
respeito pelas diferenças de cultura e estilo de cada interveniente, na tentativa de mobilizar o 
melhor de ambos os lados na prossecução dos objectivos estabelecidos; (c) a existência de 
recursos humanos com as competências e a motivação necessárias à realização do projecto e 
à superação de dificuldades; (d) a capacidade de adaptação a diferentes contextos 
(agrupamentos, escolas, professores); e (e) a existência de mecanismos de avaliação e de 
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feedback que evidenciem a importância da parceria e preservem o nível de responsabilização e 
de empenho de cada um dos parceiros” (Ponte, João Pedro, et ali, 2006:20). 

 

No que concerne o papel da coordenação nacional – a FCCN –, não são referidos quaisquer 
problemas de relacionamento, sendo que esta cumpriu, segundo a coordenação distrital de Leiria, 
o seu papel dentro das atribuições que lhe competiam. Apenas no terceiro ano do funcionamento 
do programa se fez sentir, segundo o coordenador distrital, uma certa falta de apoio, resultante de 
alguma falta de conhecimento da realidade contextual que envolvia o programa:  

 

“No terceiro… com mudanças é evidente, com mudanças que houve internas, começamos a 
sentir que o nosso apoio… o apoio que havia já… ou que as pessoas que estavam envolvidas 
não tinham o conhecimento profundo do que era o programa. Na FCCN é que estavam as 
pessoas ou pelo menos a pessoa que deu início ao programa, ao projecto e portanto tinha o 
conhecimento do projecto. Se vem uma pessoa que não sabe bem ou que depois ficamos sem 
apoio não há aquele contacto, aquele conhecimento que se tem da abrangência do programa, 
mas pelo menos nos dois primeiros anos ou dois e meio provavelmente, já não tenho bem a 
certeza as relações foram muito boas e… sempre no sentido de tentar ajudar, muito de 
flexibilizar as questões… não tivemos da nossa parte pelo menos razões de queixa, a não ser 
que algumas questões que foram levantadas, como uma maior visibilidade do projecto e outras 
coisas que também nunca foram conseguidas, mas pronto isso é essencialmente para todos, 
cada um foi-se demarcando disso e nunca houve essa força de dar essa tal visibilidade de que 
tanto falávamos e que exigíamos nas reuniões, isso aí também é uma função de todos” (CPP). 

 

Quanto às responsabilidades das câmaras municipais, temos testemunhos de que estas nem 
sempre foram assumidas, existindo, no entanto, segundo o coordenador do projecto distrital, 
também “câmaras excepcionais, talvez mais pequenas, mas que também não têm quaisquer 
problemas e mesmo numa colaboração muito forte”. No que diz respeito especificamente à 
câmara municipal de Porto de Mós e às três escolas em estudo, quer os monitores, quer as 
professoras denunciam alguma dificuldade por parte desta câmara em prestar apoio técnico às 
escolas. 

 

 “A câmara está muito má a nível de acompanhamento não demos por nada. Nós íamos lá… 
então se a escola não tem Internet, como por exemplo a escola do Arrimal que esteve dois 
anos seguidos sem Internet, o que eu acho que é imperdoável. Dois anos seguidos a dizer não 
tem Internet, não tem Internet e um programa de Internet nas escolas sem Internet não tem 
qualquer utilidade” (M-4).  

 

 “Eu neste momento tenho dois computadores, os dois estão avariados, já liguei para a 
câmara. Entretanto vêm as senhoras da Escola Superior de Educação e nem sei se tenho aí os 
computadores. Portanto não temos tido grande apoio” (Prof. Carla).  

 

“É da competência da autarquia a manutenção do material, cada vez que há uma avaria, era 
meses tivemos um computador avariado para aí durante quatro meses sem irem lá arranjar e 
era uma coisa simples” (Prof. Sílvia). 

 

O Presidente do Conselho Executivo do agrupamento, ao contrário deste monitor e desta 
professora, é da opinião de que a câmara municipal tem prestado apoio quer a nível da 
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manutenção dos equipamentos, melhoria do hardware, quer através das “candidaturas a 
programas do governo para o reforço do equipamento informático” (GAPM). 

Também a professora que acompanhou a EB1 da Corredoura ao longo do segundo ano do 
programa, ao contrário do monitor que também acompanhou esta escola, considerou que a 
câmara esteve sempre disponível quando solicitada. 

 

“Sim quando pedimos apoio, a esse nível não há problemas e as autarquias também, quando 
são solicitados” (Prof. Tatiana). 

 

No que diz respeito ao fornecimento de software parece não ter havido grandes falhas. 

 

“Software, eles têm. A câmara tem dado software educativo que até chateia… [risos] nunca é 
demais mas têm muito software educativo” (M-4).  

 

“O único apoio que tivemos foi a câmara municipal que cedeu alguns CDs educativos para nos 
depois explorarmos com os alunos” (Prof. Sofia).  

 

Para além destas parcerias formais foram igualmente realizadas tentativas para estabelecer 
parcerias entre o agrupamento e o projecto Pr@net, parcerias entre os monitores e os 
professores, que muitas vezes se traduziram no apoio prestado aos professores, através do MSN 
Messenger e/ou através do correio electrónico, e parcerias com as entidades regionais do 
Ministério da Educação. 

No que diz respeito ao agrupamento, procurou-se desde o inicio sensibilizar e torná-lo parceiro do 
projecto. Contudo, e segundo as palavras do coordenador do projecto Pr@net, “o que se passa e 
o que se verificou é que muitas vezes as informações não passam dos agrupamentos para as 
escolas”. Esta dificuldade de comunicação levou a que depois de contactada a sede do 
agrupamento se contactassem as escolas, tendo o trabalho do dia-a-dia sido restringido a cada 
uma das EB1.  

Na opinião do monitor M-4, “o agrupamento trabalha bem. Eles são mesmo empenhados nisto. 
Existe mesmo apoio”. A este respeito a gestão do agrupamento afirma ter incentivado a utilização 
das TIC, oferecendo equipamento informático para as salas de aula e uma “actualização 
permanente dos professores”. 

As professoras confirmam de facto a existência de ofertas de formação por parte do agrupamento, 
considerando, no entanto, que a formação é demasiado avançada para os conhecimentos que 
possuem. 

 

“Quer dizer, ele [o agrupamento], as vezes dá, mas é a tal coisa. Eu fui fazer uma formação e 
já estava muito acima dos meus conhecimentos, não é… fiz uma formação acho que foi de 
Internet, já tinha que ter experiência de outras coisas, mas como estava com uma colega que 
sabia servi-me um bocado da experiência dela e fui aprender umas coisitas, mas não achei 
assim nada de interessante” (Prof. Cátia).  

 

“O agrupamento, por exemplo naqueles dias antes de começarmos o ano lectivo, antes de 
começarmos com as crianças, houve uma acção de formação inicial do agrupamento, quando 
os computadores foram  



 
 
 

Universidade de Aveiro 
2006 A integração das TIC no 1.º Ciclo: O impacte do Programa Internet@EB1 

 

para a escola. Onde nós fomos para uma sala de computadores fazer qualquer coisa, e eu 
rime porque éramos um grupo e não sabíamos quase nada, e eu até disse que éramos da 
alínea I, não sabemos quase nada, mas pronto. A boa vontade existe, mas só o computador 
não chega. Houveram mais, mas entretanto já estava de saída…” (Prof. Ana). 

 

“Olhe, eles todos os anos… este ano é que eu achei que eles a nível de formação, é que eles 
estão um bocadinho mais fracos, mas eles todos os anos têm, têm… nos temos oportunidade 
de nos inscrever em acções a nível de informática e para conhecedores, para avançarmos nos 
nossos conhecimentos. Só que, lá está, eu quando vejo uma acção de formação a nível de 
computadores, eu encolho-me sempre um bocadinho. Este ano, nós recebemos lá um livrinho 
com as acções, vem lá acções que eu considero muito importantes, mas tem que ter 
conhecimentos mínimos de computadores, eu sei lá o que são conhecimentos mínimos de 
computadores, o que é que eles pedem?” (Prof. Carla). 

 

 

À questão sobre o possível envolvimento das entidades regionais do ministério no sentido de 
melhorar o impacte do programa junto das EB1, o coordenador distrital do programa respondeu-
nos que não houve qualquer envolvimento deles neste projecto. 

 

“Nenhuma, nenhuma. Portanto não colocaram qualquer obstáculo, mas também não 
contribuíram nada para o andamento do projecto. Não colocaram obstáculos e aqui não 
tivemos qualquer problema, mas também não fizeram nada para dinamizar, para apoiar 
também não houve grande… 

Quando os convidávamos para estarem presentes nalgum seminário apareciam, de facto, mas 
não houve assim aquele empenhamento directo, muito forte… nunca houve”. 

 

No ano lectivo 2005/2006 o programa passou para a tutela do Ministério da Educação, mas no 
entanto esta mudança parece não ter beneficiado o funcionamento do programa, como nos deu 
conta o coordenador distrital do projecto Pr@net. 

 

“(...) a passagem do programa para o Ministério da Educação este ano, não melhorou as 
coisas, em termos administrativos não melhorou. As coisas estão muito… Pode ser uma 
questão que seja natural, podemos encarar isto como uma questão natural, é aquela fase 
inicial de caos completo e que depois passado uns tempos então as coisas entram no ritmo, 
mas provavelmente ainda nos encontramos numa fase no caos (...) Nos aspectos 
administrativos tem havido mais dificuldades. 

Mesmo em termos do apoio, na definição dos objectivos, como o portofólio, etc. também 
actualmente ainda não há grandes coisas pronto é aquele período de mudança e o projecto é 
um projecto a nível nacional é evidente que implica muita coisa e daí que há aqui aspectos que 
ainda não estejam a correr da melhor forma, há aqui prazos e ideias por concretizar… “ (CPP).  

 

Importa referir ainda que a nível da plataforma de administração do projecto houve um recuo, pois 
este ano (2005/2006 – 4.º ano do programa) os relatórios dos monitores até aqui feitos na 
paltaforma, passaram a ser feitos em papel, o que é, a nosso entender, pouco compreensível, 
tratando-se de um programa de incentivação à utilização das TIC. 
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2.7 Barreiras à integração das TIC nas escolas do 1.º CEB 
A análise das entrevistas permitiu perceber que foram inúmeras as barreiras que rodearam e 
dificultaram o sucesso do Programa Internet@EB1 e que continuam a dificultar a integração das 
TIC nas escolas do 1.º CEB. Algumas das dificuldades apontadas dizem directamente respeito à 
estrutura do programa, outras a dificuldades técnicas e logísticas, outras são de ordem 
institucional e, outras ainda, dizem respeito aos próprios professores. 

No que concerne especificamente o Programa Internet@EB1 o coordenador distrital de Leiria é da 
opinião de que constituiu uma barreira ao sucesso do programa o facto de este não ter estado sob 
a tutela do Ministério da Educação. 

 

“[os] professores a maior parte não aderem (...) e acho que aqui o problema que nós aqui 
temos, porque isto sempre foi um programa que estando… sendo coordenado pelo Ministério 
da Ciência ou pelo FCCN e tendo como público-alvo os professores que estão noutro ministério 
há sempre um problema de legitimidade e de obrigatoriedade da frequência” (CPP).  

  

Este facto contribuiu para que muitos professores não se envolvessem no projecto, atribuindo-lhe 
pouco significado. Como refere o coordenador do projecto Pr@net, “as pessoas (...) estão 
envolvidas não porque querem, mas porque aparecem lá duas pessoas de vez em quando e aí 
não há vontade própria, não há essa vontade própria logo à partida a coisa está um bocadinho 
mal” (CPP). 

Por outro lado, existiu também o problema de o programa ser consecutivamente anunciado para o 
período de um ano, não permitindo grandes planificações para o futuro. 
Passamos a analisar as barreiras externas. Tendo em conta as entrevistas, podemos apontar 
como uma das barreiras externas, mais referidas pelos professores, a falta de equipamento 
informático nas escolas, importando realçar que esta barreira é apenas referida pelos professores.  

 

“Um universo de 22 alunos com dois computadores, calha muito pouquinho a cada um, não é… 
todos querem experimentar, e todos gostam. Eu acho que é mais por aí. Se bem que agora 
não tem nada a ver com uns anos para trás porque agora a escola… praticamente todas as 
salas têm um ou dois computadores, não é… também não é preciso exigir uma central, mas 
pronto…” (Prof. Sofia). 

 

“Falta de material, completamente. Um computador por sala de aula para 25 alunos não é 
muito fácil dos por todos a trabalhar… acontece muitas vezes, este ano vamos pesquisar 
qualquer coisa à Internet, claro tem que ser um só. E o computador serve quase como televisor 
para eles todos. È muito complicado depois uns dias temos Internet, outros dias não temos 
Internet, depois acaba o tinteiro temos que estar uma eternidade a espera de tinteiros e os 
próprios professores, a falta de formação” (Prof. Sílvia).  

 

“Isto é assim, lá está, as escolas estão pouco apetrechadas. E o que eu tenho é meu, e se 
estragar ninguém me paga, que é mesmo assim. Tudo o que eu trazia para a escola era meu, 
a escola não tem nada, eu cheguei a utilizar. Com quatros anos de escolaridade e com 10 
alunos não é muito fácil e com crianças difíceis” (Prof. Carla).  

 

“ [pensativa] … é assim, precisávamos de mais computadores, acho eu, para envolver mais 
crianças ao mesmo tempo. As vezes, é complicado gerir tanta coisa. Precisávamos de mais 
equipamento. Temos um computador e muitas crianças” (Prof. Tatiana).  
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Este problema é agravado pelos assaltos às escolas, como nos dá conta a professora Sofia, que a 
partir do mês de Janeiro do corrente ano lectivo (2005/2006) deixou de poder utilizar os 
computadores porque a escola foi assaltada. 

 

“Já utilizei no primeiro período, depois a partir de Janeiro fomos assaltados ficamos sem 
computadores. Agora são as seguradoras que estão em jogo e não aparecem… vai ser 
complicado. Não sei como vai ser nos próximos anos, se repõem o material ou não, porque nós 
temos tudo, só nos faltam os CPUs, o mais importante… (...) 

E este ano onde eu estou, no nosso conselho de docentes, já foram várias escolas assaltadas. 
Já foram pela segunda vez, depois de terem conseguido outros computadores para lá” (Prof. 
Sofia). 

 

Por sua vez, a professora Sílvia dá-nos conta de que existem escolas “com equipamento novo 
dentro da caixa, que nunca foi aberto, que nunca tiraram da caixa” (Prof. Sílvia), pois a 
mentalidade das pessoas que estão à frente destas escolas não permite que se utilizem estas 
ferramentas. 

A professora Cátia sente que a mobilidade do corpo docente afecta negativamente a continuidade 
do seu trabalho. 

“ (...) nós para darmos também continuidade a esse projecto deveríamos ficar com os mesmo 
alunos durante os anos lectivos. Eu por exemplo noto. 

 

Pinto (2000), citando Formosinho (1998) considera que a mobilidade do corpo docente afecta 
negativamente o funcionamento das escolas no plano pedagógico, no organizacional e no quadro 
de relações que a escola constrói com a comunidade, mas o principal problema gerado pela 
instabilidade do corpo docente reside na ruptura das relações interpessoais. A ruptura da relação: 

 professor-aluno inviabiliza a construção de um conhecimento mútuo, base para o 
desenvolvimento de práticas de ajuda às dificuldades do aluno; 

 entre o professor e os seus pares dificulta o desenvolvimento de práticas de colaboração 
mútua, fundamentais para o desenvolvimento de um trabalho pedagógico de qualidade; 

 entre o professor e os encarregados de educação dificulta a construção de uma relação 
fundamentada na confiança e na solidariedade; 

 entre o professor e a comunidade escolar dificulta a construção de uma cultura organizacional 
e desenvolvimento de um espírito de pertença inerente à própria ideia de comunidade. 

Segundo o autor, esta instabilidade provoca problemas também aos que ficam, que têm 
dificuldades acrescidas em construir um projecto educativo consequente. Ora é isso mesmo que 
se pretende num projecto educativo que vise a integração das TIC de uma forma contínua e que 
não seja terminado de uma forma abrupta, mas que se aperfeiçoe e envolva cada vez mais a 
comunidade, esteja esta perto ou distante. 

A falta de tempo relacionado com o grupo-turma e a preparação das aulas é outra das barreiras 
referidas pelos professores. Quando questionada sobre se já desenvolveu ou pretende 
desenvolver actividades com recurso às TIC este ano lectivo (2005/2006), a professora Cátia 
refere a dificuldade em conciliar a atenção que a sua turma de alunos, constituída por vários níveis 
de ensino, lhe exige, com o desenvolvimento de actividades no computador. 

 

“Não, este ano não. Eu gostaria mas não tenho tido tempo para isso, porque tenho dois anos, 
são duas iniciações e não tenho muita disponibilidade para isso e os meninos precisam de 
muita atenção, estão-me sempre a chamar e eu não posso estar ali com um grupinho porque 
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depois os outros estão sempre a crer a atenção. Não, não me tenho debruçado muito este ano 
sobre o computador, não…” (Prof. Cátia). 

 

Simultaneamente sente-se ultrapassada nas exigências que cada vez mais são feitas aos 
professores, pois para além de inexperiente na utilização das TIC, não possui computador em 
casa, o que dificulta a sua familiarização com esta ferramenta.  

 

“(...) e também não podem ser só os professores do 1.º ciclo a terem todas essas 
competências e essas competências vão todas para o professor do 1.º ciclo e também não 
pode ser, porque tem que se ter formação… tem que ser ter tempo disponível para fazer isso… 
e não pode ser assim, olha não sei isto e vou agora treinar dentro de uma sala de aula, acho 
isso complexo” (Prof. Cátia). 

 

“E por exemplo eu não tenho computador em casa para mim tem sido difícil. Tenho que andar 
sempre a pedir ou então socorrer-me dos tempos de sala de aula ou depois do tempo lectivo. 
Tem sido complicado” (Prof. Cátia). 

 

O investimento que se tem vindo a fazer na área das tecnologias de informação e comunicação e 
as exigências que, com efeito, resultam deste investimento, tem vindo a exercer alguma pressão 
sobre os professores, dos quais se esperam resultados.  

M-3, monitora que acompanhou a professora Cátia ao longo do segundo ano do programa, é da 
opinião de que “a falta de tempo”, tantas vezes referida pelos professores, não corresponde de 
todo à realidade, tratando-se mais de uma forma de estes esconderem os seus medos. 

 

“eles muitas vezes tem é medo de tocar no computador só que não dizem isso só dizem que 
não têm tempo ou por causa do plano curricular ou que não tem tempo muitas vezes tem é o 
medo, da ideia que me dá, de admitirem que não sabem trabalhar com as novas tecnologias” 
(M-3) 

 

Esta barreira, à primeira vista, uma barreira externa, está, assim, directamente relacionada com 
uma barreira interna, a mentalidade e a capacidade dos professores gerirem o grupo-turma. 

Por outro lado entendemos e concordamos com Susan Eastman e Helen Hollingsworth 
(1998:259), citadas por Ross (2001:24), que sugerem que “those teachers who have most 
successfully utilized computers in the classroom usually have equivalent technology in their homes. 
But even if they have the hardware, many teachers lack the software for their curricula as well as 
the time to develop original presentations for their classes (p. 259)”. O material e o tempo são 
essenciais para a preparação das aulas, seja com ou sem recurso às TIC, contudo tendo em conta 
que se trata de uma ferramenta praticamente nova para os professores no contexto de ensino, é 
compreensível que o tempo necessário seja bem superior.   

“Time places finite barriers on technology integration because teachers may already feel their 
time has been maximized without trying to learn new teaching strategies or new software. Time 
cannot be created and, when having to juggle schedules, teachers may resort to tried and 
tested methods and materials. Training takes time and if training is going to be supported 
beyond a few one-day sessions, release time may be required. Time can also be wasted by 
inefficient technology use—either by teachers or students. New adopters may also need 
additional planning time not only to build and practice technology skills but to develop effective 
strategies to incorporate their new skills (Fisher & Dove, 1999 citados por Ross, 2001:33-34). 
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Coley et al. (1997), Lowe e Vespestad (1999), em Ross (2001:34), defendem um aumento do 
tempo disponível para os professores planearem as suas aulas, entendendo contudo que isto 
poderá exigir que quer os profissionais do ensino, quer os políticos, reconsiderem a estrutura 
escolar tradicional. Kosakowski (1998), citado por Ross (2001:34), acredita que “once having 
reached a certain level of proficiency, technology can help solve rather than create the time 
problem by helping teachers and staff perform their duties more efficiently and by freeing up time 
for instruction or professional development”. 

É igualmente essencial, como já verificámos, o apoio e o incentivo da direcção do agrupamento. A 
este respeito as professoras confirmam ter recebido apoio a nível da formação, no entanto 
constatam que esse apoio se fica pela formação, pois no dia-a-dia reparam que não é dada muita 
importância às TIC. Repare-se por exemplo nas afirmações da professora Carla, quando 
questionada sobre se o agrupamento tem incentivado a utilização das TIC. 
 

“O que eu tenho que fazer eu levo sempre em mão, nunca abri a página lá do computado, 
nunca abri o site lá do agrupamento, nem sei o que eles lá têm, digo a verdade. Mas é assim, 
mapas do leite manda por fax, e se calhar se enviar, mas também não têm lá o mapa impresso 
para nós preenchermos e enviarmos, não é… mas eles também, não sei, eles estão lá no 
mundo deles, e eu estou cá no meu, não sei… Não tem havido assim grande parte a parte, a 
nível de escola e agrupamento, não tem havido.  

Não sinto isso. Nunca me enviaram nenhum e-mail, nem nada disso, eu vou actualizar a 
informação e nunca lá vi nenhum do agrupamento nunca fui contactada a nível do 
agrupamento via e-mail, nunca fui contactada. Se calhar não precisam e ainda bem [risos]” 
(Prof. Carla).  

 

Verificamos que existe uma falta de diálogo entre a gestão do agrupamento e os professores, 
como também já o coordenador do projecto Pr@net tinha verificado aquando do primeiro contacto 
com o agrupamento75. Sabemos que o diálogo é essencial. É essencial que a gestão do 
agrupamento ouça os seus professores, descubra quais as suas preocupações e dificulades, e 
discuta com eles eventuais formas de ultrapassarem essas mesmas dificuldades. 

Quanto às barreiras internas, directamente relacionadas com os professores, a Vereadora da 
Educação, o Coordenador do Projecto Pr@net e os monitores, referiram a mentalidade dos 
professores, muitas vezes resistentes à mudança e pouco abertos à ajuda que venha de fora e 
que de alguma forma interfira na sua rotina do dia-a-dia.   

 

 “(...)desde que não lhes desse muito trabalho. Mostraram algum interesse, mas foram muito 
poucos os que mostraram algum interesse” (M-5).  

 

“O pré-escolar, o corpo docente já é diferente, é um corpo docente mais jovem e mais aberto à 
mudança e mais aberto às coisas novas. O 1.º ciclo parece-me um corpo docente mais 
imobilista mais… com mais dificuldades… têm o computador tapado com um paninho e os 
miúdos, sabiam mais os miúdos do que os próprios professores que tinham ali aquele bicho e 
quase tinham medo de mexer, pronto não queriam mexer nem deixavam mexer” (CMPM). 

 

“Têm aquilo lá envolvido num pano… Até já houve situações de terem uma jarra e irem lá regar 
a jarra, a flor. [risos] O computador não é nenhum objecto decorativo, é um objecto para usar e 
não ter medo de usar e pôr os miúdos a trabalhar nele” (M-4). 

 

                                                      
75 Ver ponto 2.6.6 deste capítulo. 
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A mentalidade dos professores pode de facto constituir uma barreira enorme à integração das TIC 
no ensino e ao próprio desenvolvimento dos alunos, quando não é permitido que estes contactem 
e se apoderem destas ferramentas tão essenciais para a sua vida.  

M-1 refere a tentativa contínua de motivar a professora Ana para à utilização das TIC. Contudo, na 
opinião desta monitora, em vão, pois “esta nunca se chegou ao computador (...) Nunca tinha 
mexido num computador e mantinha distância”. Acredita que “existem professores que 
continuavam e vão continuar a não utilizar o computador na sala de aula. Não podemos fazer 
nada quanto a eles mas se o projecto existe devemos pelo menos criar oportunidades para que as 
crianças possam contactar com esta realidade” (M-1). 

M-2 apercebeu-se que “muitos [professores] acham que nós estamos ali para lhes roubar tempo e 
muitos não querem saber das TIC, não sabem, nem querem saber… nem querem dar a saber aos 
alunos”.  

Acreditamos que o número exaustivo de projectos que as escolas desenvolvem, o programa 
curricular que têm que cumprir, para além da pouca experiência na utilização das TIC, poderá ter 
contribuído para dissuadir alguns professores de se envolverem no programa. 

M-4 considera que “uma condicionante é a idade dos professores”. Pensamos que não podemos 
generalizar esta afirmação, contudo temos como bom exemplo disso a professora Ana que, tendo 
em conta a idade e o facto de estar prestes a reformar-se, não mostrou qualquer interesse pelo 
projecto. 

Outra condicionante mencionada por este mesmo monitor é o medo que muitos professores têm 
de estragar e que a professora Carla admite sentir – “se estragar ninguém me paga” – enquanto 
que “Os alunos não têm medo nenhum, não têm medo de estragar” (M-4).  

A Vereadora da Educação refere o facto de o projecto e a utilização das TIC resultar melhor 
numas escola do que noutras, por os professores, assim como os alunos, estarem mais 
sensibilizados e possuírem os conhecimentos mínimos na utilização das TIC. 

 

“Por circunstâncias várias… resultará melhor numas [escolas] porque os professores estarão 
mais preparados, mais sensibilizados e exploram melhor os recursos que têm do que outros, 
resultará também porque as suas crianças estarão mais alertas e mais sensibilizadas e sabem 
melhor como explorar… há uma série de factores (...)” (CMPM). 

 

O Coordenador do projecto considera que o problema reside no facto de os professores ainda não 
se terem dado conta da utilidade das TIC, sendo que conseguem resolver todos os seus 
problemas e realizar todo o seu trabalho sem recorrem a estas ferramentas, não sentindo ainda a 
necessidade de as utilizarem, pois existem outros meios. Deste modo, uma solução poderia 
passar pela obrigatoriedade de utilização das TIC para a realização de algumas tarefas, tal como 
acontece actualmente com o concurso de professores. 

 

“(...) eu acho que há o problema que as pessoas ainda não perceberam as necessidades das 
tecnologias, o beneficio que lhes trás, quer dizer isto também é uma barreira, (...) se eu consigo 
fazer toda a minha vida sem utilizar isto, porque é que eu vou utilizar, não há… não faz sentido 
nenhum. Aqui também é uma forma de estar, se nós criarmos essa necessidade 
provavelmente vamos ter começar a ter mais gente a aderir. Portanto a necessidade tem que 
ser criada, pelos agrupamentos por todas as estruturas do ministério. Criando essa 
necessidade as pessoas podem lentamente começar a aderir. A comunicação… porque as 
pessoas dizem a comunicação através do e-mail para as escolas, lá está uma coisa tão 
simples que existe e as pessoas não lêem os e-mails, não lêem e não lêem porquê? Porque 
sabem que se não lerem os e-mails há-de chegar por outra via um papel que elas têm que 
responder e pronto. Esse meio de comunicação, essa ferramenta deixa de… se dissessem a 
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partir de agora... Tem que ser! Um pouco impositivo se bem que não será o melhor processo, 
mas é um pequeno exemplo… as pessoas começam a perceber, quer dizer, começam a 
contactar com o e-mail. (...) Portanto há aqui muitas pequeninas coisas que se podem fazer a 
nível da administração que podem ir potenciando e quebrando essas barreiras” (CPP).  

 

O mesmo ponto de vista é referido pela Vereadora da Educação, que constatou que embora as 
escolas tivessem os meios disponíveis, não usufruíam das suas potencialidades. 

 

“(...) 5 % das escolas nunca comunicavam com a câmara via e-mail, via Net e todas elas 
tinham os seus endereços e etc. e tal… e a página não, não utilizavam… 

Se calhar tem que ser como tantas coisas aí agora impostas…dizer às pessoas olhe já não 
aceitamos mais em papel tem que ser entregue via Net. Se calhar só funciona quando for uma 
coisa assim tornada obrigatória, não é… pronto há aquelas pessoas que todavia fizeram assim 
e é difícil fazerem de outra forma” (CMPM). 

 

Também os monitores são desta opinião. 

 

 “Os professores (na sua maioria) é que ainda não se consciencializaram da 
necessidade das TIC no contexto de ensino-aprendizagem!” (M-2). 

 

 “Em termos de condições, é assim, quase todas as escolas tinham pelo menos um 
computador por isso penso que não será pela falta de condições, tinteiros ou coisas 
assim, penso que tinham mais a ver com a forma de estar dos professores, do 
interesse ou importância que eles davam às TIC pronto a forma como eles 
organizavam o seu trabalho, pronto tinha um pouco a ver com a postura do 
professora, a importância que eles davam às TIC. Aqueles que já valorizavam às TIC 
no dia-a-dia continuaram” (M-5). 

 

Do ponto de vista do Presidente do Conselho Executivo, os entraves à integração das TIC 
prendem-se essencialmente com a “resistência da classe”, embora refira também as “condições 
de funcionamento das TIC nas escolas”.  

Os monitores acreditam que, para além da falta de motivação de alguns professores, o problema 
se situa no facto de alguns, simplesmente, se acomodarem à forma de ensinar de há anos e até 
demonstrarem algum medo em perder a sua posição de mestria, o que não tem razão de ser, uma 
vez que existem estudos que demonstraram que a importância do professor não diminui com a 
utilização das TIC, mas que o seu papel é realçado e aperfeiçoado. 

“(…) studies show that the teacher’s importance has not lessened but that systematic use of 
technology actually upgrades and enhances the teacher’s role (Lewis, 1999). 

Technology supports teamwork, curriculum development, adaptation and development of 
materials, action research and evaluation, and more creative management of learning 
environments. It can also change the nature of relationships with students by providing closer 
contact with individuals and small groups” (et ali, 2001:7). 

No decorrer do projecto, quer a gestão distrital, quer os monitores foram-se apercebendo de que 
muitos destes professores, embora não tivessem levantado obstáculos à realização das visitas de 
formação às escolas, não participaram, nem se envolveram como teria sido desejável. 
Aperceberam-se também que estes professores apenas começaram a mostrar algum interesse e 
a colocar algumas questões quando sentiram necessidade de utilizar o computador para 
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efectuarem o concurso de professores. Este facto leva-os a acreditar que a única forma de os 
fazer utilizar e interessar-se pelas TIC é através da imposição. 

 

“[ Os professores] Não causam obstáculos, mas também não são nada de dizer assim olhem, 
preciso desta formação quero fazer isto e quando são questionados o que é que faz falta o que 
é que precisam também não dizem, portanto não dizem… é um bocado de comodismo e 
quando há uma situação em que são obrigados a,  então,  vêm ter connosco e perguntam 
como é que se faz isto? Como é o caso das colocações dos professores através da Internet, 
então aí começaram a solicitar mais, a interessarem-se mais porque eram obrigadas. Havia 
relatos que então naquela altura havia um interesse muito grande pela Internet e ainda bem a 
colocar essas questões como é que se faz, como é que não se faz…” (CPP). 

 

Para que se ultrapassem todos estes problemas referidos, os entrevistados propõem que se 
continue com a formação dos professores, no sentido de os incentivar para a utilização das 
tecnologias de informação e comunicação. 

 

“eu penso que realmente passa mais pela parte da formação e da divulgação, de que não é 
assim tão complicado assim trabalhar com as novas tecnologias que hoje em dia cada vez 
mais é fundamental trabalhar com o computador e passa mais pela formação e pela divulgação 
e pela importância das tecnologias que são um apoio e não exactamente para nos prejudicar” 
(M-3). 

M-4 é da opinião de que é necessário “criar o hábito de utilização da Internet, dos computadores”, 
devendo os professores, e tendo em conta o número reduzido de computadores disponíveis, “criar 
uma escala em que cada dia ia lá um aluno escrever uma cópia ou fazer um desenho”, caso 
contrário será em vão a formação prestada pelos monitores, pois se os professores não 
continuarem a utilizar as TIC na ausência dos monitores, a visita dos monitores às escolas “é 
mesmo só uma passagem quase, é mesmo só ir buscar a assinatura, cinco horas não vai fazer 
grande coisa, não é… é um bocado isso…” (M-4). 

Se reparamos, o problema é bem mais grave: a professora Cátia, para além de ser pouco 
experiente na utilização das TIC, continua no final do terceiro ano do programa a considerar que 
as TIC devem constituir uma disciplina à parte, não entendendo de que modo estas poderão 
constituir uma reforma da prática pedagógica. 

 

“Pode ser um factor de reforma, mas eu ainda não percebi como, porque isso ainda não é 
assim muito esmiuçado nos currículos” (Prof. Cátia). 

 

“Eu penso que [as TIC] são importantes, mas tem que… mas tem que ser adequado, não pode 
ser assim em contexto de sala de aula… não pode ser aliado a outros assuntos que se estejam 
a dar. Eu estou a dar por exemplo iniciação à escrita, não é e ao mesmo tempo outros estão na 
Internet os outros também querem ver, é um pouco complicado de gerir. Embora eu ache que 
seja importante devia ser só para aquilo… deveria ser uma sala diferente, deveria haver 
materiais só para aquele tempo… assim é complicado” (Prof. Cátia). 

 

Refere-se ainda ao currículo, considerando que este lhe oferece pouco esclarecimento em relação 
à integração das TIC.  

A mesma professora esclarece ainda que nem sempre aproveitou as formações oferecidas pelo 
agrupamento, pois nem sempre se encontrava em mudança de escalão, outras vezes porque as 
acções não se chegavam a realizar. A formação não é aqui vista como algo que favorece e 
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contribui para o desenvolvimento da prática profissional, mas sim como tendo um único objectivo: 
a angariação dos créditos necessários para a mudança de escalão. 

A professora Ana por sua vez informa que preferiu optar por outras acções de formação não 
ligadas às TIC, pois não percebe nem se interessa muito por computadores. 

 

“O pouco que eu sabia dava para iniciar com as crianças e depois tive outras acções de 
formação, que me interessavam mais” (Prof. Ana).  

 

Para além disso, acredita que os alunos do 1.º ciclo são demasiado novos para trabalharem com 
esta tecnologia. 

“Antigamente comunicava-se por escrito e era a correspondência escola…, agora claro há 
outros meios, mas se for por computador pode-se fazer à mesma, é outra forma, é um meio de 
comunicação que se está a utilizar muito entre estudantes e professores, estudantes e escolas 
e universidades. É mais rápido mas… agora para a escola primária com o grupo de 4.º ano 
talvez… agora com os pequeninos…” (Prof. Ana). 

 

“ (...) eu acho que isto interessa mais os alunos do 2.º ciclo e do 3.º ciclo e eles próprios já são 
capazes de fazer um trabalho e de pesquisar para isto ou para aquilo. Coitadinhos, as vezes, 
ninguém imagina como as crianças nos aparecem uma grande parte das crianças, mal sabe 
construir uma frase… e é isto, deveria fazer-se estudos sobre isto” (Prof. Ana). 

 

A professora Carla admitiu que, embora tivesse participado nas acções de formação do corrente 
ano lectivo (2005/2006), as acções não a cativaram muito, e que apenas se inscreveu “porque 
precisava mesmo” (Prof. Carla). Ora se tivermos em conta o estudo elaborado por Ross (2001:78), 
sabemos que o sucesso das tecnologias está intimamente relacionado com o entusiasmo, a 
iniciativa e o sentido de aperfeiçoamento do professor. O interesse do professor pela tecnologia é 
maior quando este tem acesso ao hardware e ao software de que necessita e recebe formação 
relevante nesta área. 

Quando questionada sobre quais seriam para si as maiores condicionantes na utilização das TIC, 
a professora Carla admite não gostar muito de trabalhar com recurso aos computadores, facto que 
explica dever-se à sua pouca experiência na utilização desta ferramenta. 

 

“Não gosto muito de trabalhar com computadores, e sabe porquê, as vezes dano-me com eles 
porque quero fazer qualquer coisa e não consigo, lá está. Não é o computador, sou eu. Mas eu 
digo-lhe, é um trabalho que eu… Eu deixo ir aos alunos, mas é como eu digo, para estar eu a 
trabalhar, como a minha colega do apoio, ela até tem um computador portátil que leva para a 
escola, eu tenho lá dois, mas olhe que eu nunca lhe mexi, digo-lhe a verdade, um é da minha 
filha e outro do meu garoto.  

O pai trouxe agora quando foi ao estrangeiro. É o que eu digo, eu não, eu nunca lhe mexi. 
Mesmo o que eu lá tenho… agora vou-lhe mexer porque sou obrigada, vou concorrer, não 
sei… Mas eu gosto de ver mexer e digo assim ai porque é que eu não sei, (...) mas quem me 
dera, mas olhe, a minha cabeça se calhar já não dá, não sei…” (Prof. Carla). 

 

Quando a professora Ana, a professora Carla e a professora Cátia realizaram o seu curso, ainda 
não se falava em TIC e muito menos existia o computador na escola, o que pode explicar um 
pouco a sua atitude em relação às TIC. Também a professora Tatiana teve uma preparação 
bastante superficial. A este respeito, Eça (1998) cita vários autores que se pronunciam sobre esta 
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problemática: “For those of us who began our careers teaching before the mid 1980s, the 
Electronic Classroom is not something we anticipated… It is our obligation, however, to work in this 
brave new world” (English Journal 13). Janet Schofield (1995:110) desenvolve, segundo Eça 
(1998:52), o mesmo ponto de vista, alegando que dado a experiência pré-ensino não ter 
apresentado “modelos criativos de como usar os computadores para enriquecer o currículo nem 
de como ajustar métodos tradicionais para tornar possível uma utilização eficaz dos mesmos”, 
nem ter dado “formação técnica sobre como usar os computadores e o software disponível”, é 
natural que “a ignorância informática [leve] ao desconhecimento de como ensinar os alunos a usar 
correctamente os computadores”. Atrevíamo-nos a ir mais além, afirmando mesmo que esta 
barreira não permite ao professor acreditar verdadeiramente nas vantagens da utilização das TIC, 
quer para o seu uso pessoal, quer para o seu uso profissional. 

Em relação à professora Ana podemos, de certa forma, e tendo em conta o contexto que envolve 
esta professora, entender a sua atitude de inércia em relação às TIC, tendo em conta a professora 
se encontrar no seu último ano de exercício da sua profissão, aquando do início do Programa 
Internet@EB1. 

As dificuldades na utilização das TIC referidas pelas professoras residem, segundo estas, 
essencialmente na utilização técnica destas ferramentas, contudo não é apenas o conhecimento 
técnico que importa, mas é preciso também saber como utilizar estas ferramentas de uma forma 
“educacionalmente válida”, como refere Belchior (1993:14) e como referimos no capítulo II. 

 “Para se alcançar uma utilização de computadores educacionalmente válida o factor crítico 
não é o conhecimento técnico dos professores, mas a sua capacidade de proporcionar um 
ambiente de aprendizagem estimulante em que o computador é apenas uma parte. A utilização 
de computadores no 1.º Ciclo tem que estar de acordo com os objectivos educativos gerais da 
escola, e as actividades desenvolvidas devem estar integradas na planificação e reflexão geral 
efectuada a par das outras actividades curriculares” (Belchior et ali, 1993: 14). 

Em forma de síntese podemos resumir as dificuldades internas apresentadas pelos entrevistados, 
nas seguintes: dificuldade em gerir o grupo turma constituído por vários níveis de ensino; 
dificuldades na utilização das TIC; medo de perder a sua posição de mestria; mentalidade e 
comodismo. Relativamente às dificuldades externas, foram mencionadas as seguintes: falta de 
recursos informáticos; falta de material consumível (tinteiros, papel); falta de tempo; falta de 
formação adequada; falta de incentivos do agrupamento; falta de comunicação entre a gestão do 
agrupamento e os professores; mobilidade do corpo docente e assaltos. 
 

2.8 O impacte do projecto Pr@net 
No sentido de entender o impacte do projecto junto dos principais implicados – os professores e os 
alunos – questionámos todos os intervenientes acerca da sua percepção sobre este assunto. 

Os monitores acreditam que houve escolas onde o impacte do programa teve algum significado e 
onde se aperceberam de que o trabalho desenvolvido surtiu algum efeito junto dos professores e 
dos alunos. No entanto, tiveram alguma dificuldade em nos dar conta do impacte nas práticas 
pedagógicas dos professores, como é compreensível, uma vez que quatro visitas de 
acompanahamento não permitem averiguar tal impacte. 

 

“(...) há professores e professores, nalguns casos vimos que é de facto foi uma ajuda, mesmo 
os alunos também escreverem textos, praticarem mais. Mas não tenho assim grande noção. 
Quatro visitas também são pouco para nós aferimos se de facto teve utilidade na prática. Na 
EB1 dos Bouceiros penso que a professora se mostrava interessada, não colocou nenhum 
entrave em sermos nós a praticar com os alunos, mas ser ela a praticar depois com os alunos 
não me parece. Na Corredoura a professora já era uma pessoa diferente, já tinha mais 
interesse ou curiosidade pelas TIC e de facto trabalhou connosco e ajudou-nos na construção 
da Banda Desenhada, teve interesse em aprender. Na escola do Chão Pardo a professora, 
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bem cada pessoa é uma pessoa, não é, ela teve interesse, agora participar connosco… ela 
gostava quando nós lá íamos e colaborava mas agora entre uma visita e outra não sei se ela 
trabalhava muito com os alunos (M-5). 

 

“Houve casos em que podemos perceber que o nosso trabalho contribuiu para que os 
professores realmente utilizassem mais as TIC com os alunos, nomeadamente com o projecto 
da Banda Desenhada, em que muitas escolas foram à Internet realizar pesquisas, utilizaram o 
Word, o Paint e o Scanner. Noutros casos tivemos que ser nós a desenvolver toda a Banda 
Desenhada com os alunos, não tendo os professores realizado qualquer trabalho entre as 
visitas, com a desculpa de que não teriam tido tempo” (M-6). 

 

M-4 acredita que o projecto teve algum impacte como fonte de divulgação de algumas das 
potencialidades oferecidas pelas TIC. 

 

“Com os alunos… mais a parte lúdica, jogos educativos e se calhar os favoritos que nós 
colocávamos das páginas da Internet, eles se calhar utilizavam um bocado isso. Foi mais 
divulgação…” (M-4). 

 

M-1 tem um ponto de vista mais intransigente, acreditando firmemente que “Existem professores 
que continuavam e vão continuar a não utilizar o computador na sala de aula. Não podemos fazer 
nada quanto a eles (...)” 

Os professores sentem que aprenderam com o projecto, que este alargou os seus horizontes e os 
incentivou a interessarem-se mais pelas TIC.  

 

Q.: Tendo em conta o projecto Pr@net considera que este contribuiu para que utilizasse as TIC 
com os seus alunos? 

 

 “Sim, a mim ajudou-me alguma coisa” (Prof.Cátia). 

 

“Contribuiu e muito. Eu penso que o facto de haver a Pr@net “obriga-nos”, a que pelo menos 
aquele tempo, estarem ocupados com o computador e com a Internet. Enquanto que se calhar 
se não houvesse o projecto nem aquele bocadinho eles iriam. Porque eu acho que aquilo é 
bom para eles e bom para nós, por isso eu acho que é importante haver o programa da Pr@net 
nas escolas” (Prof. Sofia). 

 

“Sim, muito. Tanto o ano passado como este ano. Deu-nos a conhecer, por exemplo o 
Teclinhas que é uma coisa tão básica serviu para os despertar para os e-mails. Vamos todos 
os dias ver o e-mail, ver se o Teclinhas nos respondeu e depois ah temos que lhe mandar um 
e-mail a dizer que ele nunca mais nos escreve. (risos) Acho que sim bastante” (Prof. Sílvia). 

 

“Contribuiu. Eu digo-lhe, eu gostei muito foi há três anos, foi há três anos. Este ano eu gostei, 
porque fizeram muitas actividades, foram ao encontro das necessidades das criança e até das 
minhas, porque eu aprendi muito com isso, e eu gostei imenso do projecto que eles fizeram há 
três anos atrás. Fomos até Porto de Mós, veio cá o autocarro com os computadores, gostei 
imenso. (...) muitas sugestões. (...) ensinaram-me coisas que eu não sabia fazer isso 
ensinaram” (Prof. Carla). 
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“O projecto é muito interessante. Tem contribuído para que tenha mais Iniciativa (...)” (Prof. 
Tatiana). 

 

No que concerne especificamente o impacte nas práticas pedagógicas, a professora Sílvia e a 
professora Tatiana consideram que houve algum desenvolvimento positivo. 

 

Q.: Como evoluíram as estratégias de aplicação do computador com os seus alunos? 

“Muito. Muito mesmo. Eu dantes utilizava o computador basicamente para escrever uma frase, 
passar um textozinho. Eu acho que agora evoluiu muito. Até vejo isso sempre, por exemplo, do 
ano passado para este ano com o terceiro e quarto ano. Este ano como o primeiro e segundo 
faço cada vez mais coisas. Este ano por exemplo faço mais coisas do que fazia o ano passado 
acho que cada vez mais” (Prof. Sílvia).  

 

 

“O projecto é muito interessante. Tem contribuído para que tenha mais iniciativa, sim as minhas 
estratégias têm evoluído, um pouquinho, mas acho que sim” (Prof. Tatiana). 

 

A professora Sofia considera que o projecto teve essencialmente um impacte junto dos alunos. 

 

“Sim, eu penso que sim. Mesmo eles até acabam por aprender outras coisas, porque nós 
também não temos tanta à vontade como vocês têm e connosco aprendem mais o básico. (...) 
uma grande percentagem dos alunos já tem alguma à vontade a trabalhar com o computador, 
uma vez que já têm em casa. Eu acho que isto também influência depois a à vontade deles 
para trabalharem com estas técnicas” (Prof. Sofia).  

 

Percebemos que esta professora reparou que os alunos que têm computador em casa se sentem 
mais confortáveis na utilização do computador na escola. Relativamente à sua prática pedagógica 
não refere qualquer evolução, nem as restantes professoras, que remetem o impacte do projecto 
exclusivamente para os alunos. 

Relativamente à capacidade de actualizar a página WEB das suas escolas, as professoras 
admitem não se sentir capazes de proceder sozinhas, sem a ajuda dos monitores, à sua 
actualização, com excepção da professora Sílvia, que se sente capaz de actualizar a página 
sozinha. 

 

 “Isso eu não sei. Nada confortável” (Prof. Cátia). 

 

“Nada confortável [risos] … Este ano tivemos uma acção de formação… em que nós 
actualizamos a página… Isso era o que nós deveríamos fazer, não é mas fizemos na altura e 
depois nunca mais fiz e nós esquecemos. Eu pelo menos falo por mim, não treinando esqueço. 
(...) Não, não me considero [capaz de actualizar a página sem a ajuda dos monitores]” (Prof. 
Sofia). 
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Q.: Alguma vez chegou a actualizar a página sem a ajuda dos monitores? 

“Não, não, nem consigo, nem tentei digo-lhe a verdade. Eu as vezes é assim, eu lá em casa se 
estragar é por minha conta, eu mexo em tudo e mais alguma coisa, as vezes o meu marido até 
diz: “como foste capaz de fazer isso?” olha foi agora no momento, se calhar para a próxima já 
não sei fazer, mas eu digo aqui na escola não, nem tento mexer na página, só se tiver alguém 
a ver e a ensinar-me senão… nunca fiz sozinha” (Prof. Carla). 

 

“Nunca introduzimos nada na página sem a vossa ajuda” (Prof. Tatiana). 

 

A Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Porto de Mós considera que o programa teve 
um impacte positivo junto das EB1 do seu concelho. 

 

“Ah isso sim, sem dúvida nenhuma (...) no global penso que o impacte é muito positivo” 
(CMPM). 

 

O Coordenador distrital considera que o impacte foi baixo, tendo em conta os montantes gastos e 
as expectativas iniciais. 

 

“Eu penso que aqui é baixo. O impacte continua a ser baixo. Se melhorou algumas coisas e 
vamos lá a ver, mais no sentido provavelmente estamos habituados a um nível um bocado 
alto... É evidente que algumas coisas melhoraram e temos experiências e relatos de situações 
em que as pessoas não faziam nada com computadores e que começaram a fazer e passaram 
a fazer, portanto aqui houve algum melhoramento e muitas vezes notava-se melhoramento 
quando eram obrigados a fazer. Portanto notou-se e houve situações pontuais quando o 
ministério obriga a que os professores comecem a fazer a sua candidatura através da Internet 
nota-se uma motivação e um melhoramento nesse aspecto em querer fazer, em saber, em 
como funciona a Internet. Agora em termos gerais, em termos das horas gastas, em termos 
dos montantes gastos, penso que a eficácia não foi tão alta como seria de esperar, não foi” 
(CPP).  

 

Realça ainda o facto de a formação ter sido realizada nas próprias escolas, o que, segundo o 
Coordenador distrital, é “muito bom”, pois o trabalho é realizado “naquele computador que está 
debaixo das escadas, (...) portanto ali tem que se ver e tentar potenciar aquilo, aquele local e as 
condições que existem… “ e o Presidente do Conselho Executivo acredita que o programa 
contribuiu para a “melhoria dos conhecimentos na utilização das novas tecnologias”. 

Na opinião dos monitores, os alunos são “os grandes vencedores” (M-5) do programa. Receberam 
os monitores sempre com entusiasmo, tendo, ao longo das sessões, sido verificado nítidos 
progressos, que permitiram constatar uma fluência tecnológica crescente, nomeadamente nas 
crianças que não possuem computador em casa e que nunca tinham mexido sequer no rato do 
computador. O entusiasmo dos alunos pode influenciar os professores a interessarem-se mais 
pelas TIC e a utilizá-las também. A professora Cátia afirma que tem aprendido muito com os seus 
alunos. A capacidade de utilização e a dedicação do professor é necessária para que se integrem 
as TIC na sala de aula, porém o entusiasmo dos alunos e a vontade também podem contribuir 
para essa integração. 

No que respeita à comunidade, apenas temos um testemunho da professora Carla que nos relatou 
o episódio – que já referimos no ponto 2.5 deste capítulo – do senhor que encontrou a página 
WEB da escola da sua terra, nos EUA, e que ficou muito orgulhoso com isso. Acreditamos que 
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com uma maior divulgação e dinamização das páginas das escolas o seu impacte poderá ser 
maior.  

A título de conclusão, pode dizer-se que o impacte do Programa Internet@EB1 nestas escolas em 
estudo foi bastante reduzido, tendo em conta os objectivos do programa de promoção da 
integração das TIC em contexto escolar. Acreditamos que os critérios de sucesso utilizados pelo 
programa poderão, de facto, ter influenciado negativamente este impacte, no entanto temos 
também consciência de que o processo de mudança das práticas pedagógicas implica vários 
aspectos, como tivemos oportunidade de verificar, pelo que concordamos com Ross (2001): a 
mudança é um processo que leva o seu tempo, que afecta directamente as pessoas, a sua forma 
de pensar, de agir e, por isso, implica um crescimento/desenvolvimento. 

 

 “Change is a process, not an event. Change occurs over time, often several years, and 
cannot be “handed off” or implemented like turning a key or a switch. 

 Change is accomplished by individuals. Change is often conceived and presented in 
ambiguous, impersonal terms. In reality, change affects people and the way they act, 
think, and believe. Successful innovations must consider the role of individuals. 

 Change is a highly personal experience. People will react to change differently and 
their actions will not all be the same. 

 Change involves developmental growth. People express their reactions to change in 
terms of their own feelings and skills. 

 Change is best understood in operational terms. People will relate to change in terms 
of what it means to them. 

 Change facilitators should address questions in concrete, practical terms. The focus of 
facilitation should be on individuals, innovations, and the context. Change will only 
occur when people alter their behavior. Notions about the rate of change, strategies 
and procedures, and even what success means may alter as behaviors change” 
(Ross, 2001:30). 

 

2.9 Sugestões para futuros projectos 
Todas as professoras referiram que o projecto correspondeu às suas expectativas, tendo em conta 
as limitações impostas pelo Programa Internet@EB1. Neste sentido, as professras, assim como o 
Presidente do Conselho Executivo, sugerem que futuros projectos e/ou programas que tenham 
como objectivo a integração das TIC no ensino deveriam prever um maior número de visitas de 
acompanhamento e deveriam ser entregues guias aos quais os professores podessem recorrer na 
ausência dos monitores.  

O Presidente do Conselho Executivo gostaria ainda de ver este tipo de apoio alargado a um maior 
número de alunos. 

 

 “Eu penso que o mais importante era mesmo haver um maior número de visitas às escolas. 
Com um maior número de visitas, logo as coisas que vocês vão abranger… é mais fácil 
abranger várias coisas (...) É bom, mesmo assim já não é mau, mas continua a ser uma 
gotinha no Oceano. Quanto maior fosse a vossa frequência nas escolas, mais benéfico era 
para os alunos e se calhar também para nós” (Prof. Sofia). 

 

“Sim… e mais dias. Mas por exemplo, deveria ser uma vez por semana o mínimo … e 
deveriam antecipar dizer, por exemplo, nesta semana vamos dar isto, que era para as crianças 
se prepararem. Portanto fazer a programação para a semana e dizer as crianças: Olhem 
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meninos, para a semana como nós vamos dar este tema, vamos fazendo alguma coisa” (Prof. 
Ana). 

 

“Eu gostava que [o projecto] tivesse [continuidade], mas também gostava que mudassem 
assim certas coisas (…) Há umas pessoas mais interessadas do que outras, como em tudo… 
Aquele moço que cá esteve há três anos, já nem sei o nome dele… era um encanto. A moça 
que vinha com ele também. Gostei desse grupo. Este ano, só conheci as moças uma vez, não 
é, não sei…Não tive grande contacto  

com elas, e não sei, sinceramente. Elas quando mexem, mexem tão depressa que eu não 
chego a ver nada, que é mesmo assim. Que trouxessem umas folhinhas com 
informação, a dizerem como é que fizeram, com informação, não é preciso 
chamarem-me porque eu vou logo para o pé delas, eu tento fazer, mas as vezes 
umas folhinhas com informação, a explicar como é que  

fizeram, como é que se faz, assim eu podia fazer sozinha, registassem os passos que 
fizeram, assim eu poderia fazer sozinha, porque quando elas fazem, fazem tão 
depressa, mexem tão rapidamente naquilo, que eu depois quando vou tentar, já não 
sei onde é que elas mexeram, que é mesmo assim” (Prof. Carla). 

 

Os monitores são da opinião de que deveria existir um maior número de visitas de apoio às 
escolas, ser determinado um horário pós-laboral para a formação dos professores e haver uma 
maior envolvimento dos próprios centros de formação de professores. 

 

“Talvez num horário pós-laboral em que se pudesse dar formação aos professores e 
incentiva-los para a utilização das novas tecnologias” (M-3). 

 

O Coordenador distrital é da opinião de que a abrangência do programa deveria ser reduzida, 
sugerindo a existência de acções de formação para além das visitas de acompanhamento às 
escolas, e que estas deveriam ser de carácter voluntário, no entanto recompensadas pelo 
Ministério da Educação, no sentido de incentivar os professores para a sua participação.  

 

“Eu acho que esta questão, que esta abrangência que nós queríamos fazer é para 
todos abarcar um maior número de pessoas tem que ser reduzida… portanto as 
pessoas têm que por sua iniciativa inscrever-se nalgum programa e a complementar 
este tipo de acções no terreno que eu acho que fazem muita falta tem que haver 
outro tipo de acções de formação, mais chamamos formação formal ou outro tipo mas 
tem que ser complementado com outro tipo de acções que as pessoas participem 
porque querem participar… Portanto tem que haver um mecanismo qualquer por 
parte do ministério que… nós sabemos que não devia de ser assim, mas é assim, as 
pessoas têm que sentir alguma recompensa para além da recompensa que possam 
ter da formação que têm, mas pronto essa muita vez não é uma recompensa, ser 
formado ou ter conhecimentos numa determinada área pode não ser interpretado 
como um bem para a pessoa. Infelizmente, provavelmente terá que existir outro tipo 
de… a pessoa tem que sentir outro tipo de recompensa e portanto aí acho que tem 
que haver mais envolvimento por parte do ministério e dar indicações muito claras e 
portanto para as pessoas sentirem a necessidade, por mais que nós digamos que é 
útil para a sociedade em que nós vivemos é útil e temos que aprender a lidar com 
estas tecnologias… as pessoas ainda não sentiram isso, e se não sentem, não 
aderem. (...) Agora, por isso é que eu acho que a ida ao terreno acho que é 
importante, sim, porque faz perceber… é um acompanhamento, as pessoas sentem-
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se acompanhadas e isso é importante, mas também temos que complementar isso 
com outro tipo de acções. Têm que ser acções mais do tipo sala ou outro tipo de 
acções que, as vezes, não há possibilidade neste projecto de fazer isso, por um lado 
porque as pessoas não são obrigadas por outro porque não conseguem gerir um dia 
de presença na turma… Portanto há que mudar um bocadinho isso, os próprios 
agrupamentos têm que mudar, no sentido de flexibilizar e as pessoas 
complementarem estas presenças nas escolas com outro tipo de acções, mais 
formais eventualmente… e não serem tão abrangentes, e não serem tão 
abrangentes…, portanto aí acho que essa abrangência por um lado é compreensível 
por outro lado também pode prejudicar neste momento o programa. Quando se quer 
ir a muita gente depois não se consegue fazer tudo” (CPP). 

 

A Vereadora da Educação é da opinião de que “as candidaturas deveriam prever não só a 
instalação e a compra de hardware e software mas depois a implementação (...) a manutenção”, 
pois segundo ela são atribuídas cada vez mais competências às autarquias e estas tem 
dificuldades económicas que lhes poderão dificultar a assistência às escolas no futuro.  

 

“(...) transfere-se cada vez mais competências para às autarquias e não se 
transferem verbas, porque as autarquias… isto depende da boa vontade de quem 
está à frente das autarquias, porque não há nada…se as autarquias resolverem 
apertar o cordão à bolsa as escolas não têm como comprar tinteiros, nem como 
sustentar a manutenção dos equipamentos (...) 

Eu penso que deveria ficar previsto nas candidaturas uma verba para depois para o 
prosseguimento, para a manutenção, para a compra de consumíveis, etc. é a 
sugestão que eu tenho para fazer. 

Até se calhar se os projectos previssem… uma vez que os politécnicos…, que são os 
institutos públicos que têm engenheiros informáticos, que têm a formação… que 
houvesse uma parte da candidatura que previsse também a parte técnica, de apoio 
técnico à candidatura, aos aparelhos depois comprados” (CMPP). 

 

A este respeito a professora Sílvia sugere a existência de mais técnicos e de pelo menos um 
técnico permanente para a assistência às escolas. Relativamente ao agrupamento a professora 
gostaria que este incentivasse mais a utilização das TIC, incutindo alguns hábitos de utilização. 
Sugere também que este organize mais acções de formação nesta área. 

 

Q.: Em relação (...) ao agrupamento o que gostaria de ver alterado? 

“Tudo. Gostaria de ver tudo. Para já deveria ter sido o agrupamento a incutir alguns 
hábitos de utilização das TIC. Porque as escolas têm recursos, os mínimos, mas têm. 
Incutir alguns hábitos nos professores, temos correio do agrupamento, que é ali a 200 
metros da escola, correio por carta que chega passado dois dias e estávamos ali a 
200 metros. Poderia incutir a obrigatoriedade do correio ser enviado por e-mail, não 
é?! De todos os dias ir ver o correio electrónico era começar por coisinhas 
pequeninas e eu acho que isso ajudava a ter mais consciência das TIC, a dar mais 
importância à informática. Poderia o agrupamento organizar formação para os 
professores porque… o agrupamento tem que incutir hábitos. (...) 

Falta uma formação mais direccionada para as TIC. Chega muita formação à escola 
mas é sempre repetida, de ano para ano, são sempre os mesmos temas, a dislexia, 
dificuldades de aprendizagem… e de informática nada, nada” (Prof. Sílvia). 
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No que concerne as sugestões que cabem no âmbito do Ministério da Educação, a professora 
Sílvia é da opinião de que é necessária uma reforma a nível da formação inicial dos professores. 

 

“Primeira coisa que eu acho que é básico: a formação inicial, porque há muitos 
professores que não sabem, não conhecem as potencialidades das TIC” (Prof. Sílvia). 

 

Gostaria também que futuros programas previssem a existência de mais computadores para as 
escolas e a professora Cátia gostaria de ter uma sala de informática e uma auxiliar que a ajudasse 
com os alunos. 

 

“ (...) haver uma salinha à parte e eu tivesse uma empregada lá na escola que ficasse 
com os miúdos eu deixava trabalho planificado para eles realizarem e eu ia para fora 
treinar com os outros. E onde é que isso está? Não vejo isso em lado nenhum… vejo 
as escolas maiores já têm salinhas com computadores” (Prof. Cátia).  

 
 

3. Análise dos Questionários  
Recebemos 67 questionários (79,7%) de um total de 84 questionários enviados – 32 questionários 
respondidos pelos Encarregados de Educação e 35 questionários respondidos pelos alunos. 
Passamos de seguida à realização de uma caracterização da amostra, passando depois para a 
elaboração das conclusões mais importantes retiradas da análise dos questionários. 

3.1 Caracterização da Amostra  
A partir dos resultados por questão76 caracterizamos a nossa amostra como se segue: 

 

Encarregados de Educação: 

 

 A faixa etária mais representada é a dos 40-50anos (20 inquiridos – 62,5%), sendo que 28,1% 
(9) dos inquiridos estão entre os 31-39 anos, 6,3% (2) têm 51 anos ou mais, e 3,1% (1) dos 
inquiridos está entre os 26-30 anos. 

 

 Podemos considerar que a grande maioria pertence à classe média baixa, sendo que 8 
(26,7%) dos inquiridos estão desempregados e apenas 4 (13,3%) referem possuir uma 
profissão que poderá ter por base um curso superior.  

 

 Mais de metade (68,8%) dos agregados familiares não possuem computador pessoal. 61,3% 
dos Encarregados de Educação afirmam não ter acesso ao computador noutro local e, 
relativamente aos que possuem computador pessoal, apenas 8 (25,8%) têm acesso à Internet 
em casa.  

 

 Apenas 6 (19,4%) dos inquiridos afirmam utilizar a Internet e a maioria admite (14 – 43,8%) 
nunca ou (11 – 34,4%) raramente utilizar o computador. Somente 4 (12,5%) dos inquiridos 

                                                      
76 Anexo 52 – Os gráficos e tabelas de frequência por questão que geraram a caracterização aqui 
apresentada encontram-se em anexo. 
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afirmam usar bastante o computador para realizar múltiplas tarefas e 2 (6,3%) dos inquiridos 
afirmam utilizar muitas vezes o computador. 

 

 Quanto à experiência na utilização de computadores, a maioria (16 – 51,6%) afirma não ter 
nenhuma experiência, logo seguido de 8 (25,8%) dos inquiridos que afirmam ter uma 
experiência muito reduzida e 7 (22,6%) que afirmam ter alguma experiência. Nenhum inquirido 
considerou possuir bastante experiência ou uma experiência muito elevada. 
Consequentemente, apenas 4 (12,5%) dos inquiridos afirmam ter frequentado pelo menos um 
curso de formação em informática. No que concerne o número de horas por semana passadas 
ao computador, a grande maioria (22 – 68,8%) afirma não passar qualquer tempo ao 
computador, 7 (21,9%) dos inquiridos despendem de 1 a 3 horas ao computador, 1 (3,1%) dos 
inquiridos de 4 a 5 horas, 1 (3,1%) dos inquiridos afirma despender entre 6 a 10 horas, e um 
outro que afirma despender mais de 10 horas ao computador. 

 

 Relativamente aos programas utilizados, são referidos, por ordem decrescente, o Processador 
de Texto (6 vezes), a Folha de Cálculo (4 vezes), Bases de Dados (2 vezes), Software 
Educativo (2 vezes), Enciclopédias e Dicionários Multimédia (2 vezes), Software de Salários, 
Processamento e Contabilidade (1 vez), Paint (1 vez) e Programas de Edição Electrónica, 
como por exemplo o Publisher, (1 vez).  

 

 Quanto à utilização da Internet, a maioria afirma não a utilizar. Entre os que a utilizam, 4 
afirmam utilizar a Internet em casa. Destes, 1 afirma utilizar a Internet também no local de 
trabalho e um inquirido refere outros locais77. Entre as finalidades de utilização, são referidas a 
realização de pesquisas (4 vezes), o envio e a recepção de e-mails (1 vez) e outras 
actividades (1 vez), não sendo contudo especificadas quais. 

 

 Dos inquiridos apenas 3 (9,4%) indicaram o seu e-mail, o que poderá significar que os 
restantes não possuem conta de correio electrónico ou preferiram ficar no anonimato. Destes 
inquiridos 1 pertence à faixa etária dos 31-39 e 2 à faixa etária dos 40-50, o que nos parece 
pouco relevante, tendo em conta o número reduzido de inquiridos que indicam o seu e-mail. 
Relativamente à profissão destes inquiridos, uma afirma ser professora, outra doméstica e, 
ainda outra, empregada de escritório. 

 

Alunos: 

 

 A faixa etária mais representada é a dos 9 anos (13 inquiridos – 39,4%); 10 (30,3%) dos 
inquiridos estão entre os 10 e 12 anos, 9 (27,3%) entre os 7 e 8 anos e um (3%) dos inquiridos 
tem 6 anos. 

 

 Quanto ao equipamento pessoal, 15 (42,9%) dos alunos afirmam ter acesso ao computador 
em casa e 20 (57,1%) afirmam que não.  

 

 Relativamente aos hábitos de utilização do computador, a grande maioria afirma utilizar o 
computador para jogar (33 – 94,3%) e escrever (30 – 85,7%). 25 (71,5%) alunos utilizam o 
computador para  ouvir música, 21 (60%) para pintar, 19 (54,3%) para navegar na Internet e 
10 (28,6%) para estudar. 

                                                      
77 Não são especificados outros locais pelo inquirido. 



 
 
 

Universidade de Aveiro 
2006 A integração das TIC no 1.º Ciclo: O impacte do Programa Internet@EB1 

 

 Quanto à utilização da Internet, a maioria (12 – 34,3%) afirma utilizar a Internet para realizar 
pesquisas, 8 (22,9%) para jogar, 5 (14,3%) para conhecer coisas, 3 (8,6%) para falar com 
pessoas, outros 3 (8,6%) para estudar, 2 (5,7%) para ver imagens/fotografias, 1 (2,9%) para 
escrever, 1 para visitar sites e 1 para ouvir música.  

 

 Todos os alunos, sem excepção, afirmam gostar trabalhar com o computador. 

 

 Relativamente às capacidades de utilização das TIC, apenas 8 (22,9%) dos alunos afirmam 
saber enviar um e-mail. Quase todos os alunos (34 – 97,1%), com excepção de um, afirmam 
saber escrever um texto no computador. Contudo, apenas 23 (65,7%) afirmam saber guardar 
o texto. 

 

3.2 Conclusões mais importantes 
Várias ilações podem ser retiradas deste estudo. As questões em relação às quais procurámos 
conclusões foram as seguintes: 

 

 As TIC fazem parte do contexto familiar?  

 Qual a atitude e a opinião dos Encarregados de Educação face às TIC, em especial nas 
escolas do primeiro ciclo? 

 A publicação dos trabalhos dos alunos reflectiu-se num maior envolvimento da família com a 
escola? 

 Os Encarregados de Educação tiveram conhecimento da utilização das TIC na escola 
primária? E do projecto Pr@net? 

 A utilização das TIC na escola implicou a participação activa dos alunos ou foram apenas 
utilizadas pelos professores? 

 O projecto Pr@net contribuiu para as capacidades básicas de utilização das TIC pelos 
alunos? 

 

Estabelecemos desta forma algumas reflexões e conclusões principais, que se seguem: 

 

3.2.1 As TIC fazem parte do contexto familiar?  
 

“Não tenho qualquer dúvida sobre a necessidade de existir um computador em todas as casas e 
que quando a família tiver disponibilidades deve haver um segundo para as crianças” (Papert, 

1997:108) 

 

É com esta afirmação de Papert que iniciamos este subponto, pois ao contrário daquilo que seria 
de desejar, menos de metade (31,2%) dos agregados familiares em estudo possuem computador 
em casa. Dos que possuem, apenas 8 (25,8%) têm acesso à Internet em casa e só 9 (42,9%) 
afirmam utilizar o computador em contexto familiar78. O facto destas famílias pertencerem à classe 
média baixa também poderá ter alguma influência nestes factos. Riel (2001:10) encontrou um 
                                                      
78 Ver Anexo 52: Gráfico 1.26.5 – Relação entre o equipamento pessoal e a sua utilização em contexto 
familiar.  



 
 
 

Universidade de Aveiro 
2006 A integração das TIC no 1.º Ciclo: O impacte do Programa Internet@EB1 

 

problema semelhante num estudo que efectuou em Anaheim, cidade do estado da Califórnia, em 
que a grande maioria dos Encarregados de Educação pertencentes à classe trabalhadora, para 
além de não possuírem acesso ao computador em casa, também não possuíam acesso ao 
computador no seu local de trabalho. Com um conhecimento e um orçamento familiar limitado, 
poucos eram os alunos com acesso ao computador em casa e ainda menos tinham experiência na 
utilização da Internet. Neste contexto, Riel acredita, e aqui partilhamos da mesma opinião, que 
“Without a way for parents and students to develop conceptual tools, even families that might be 
able to afford computers, are unlikely to buy them” (Riel 2001:10). 

Considerando este cenário podemos afirmar que as TIC não fazem parte do contexto familiar da 
maioria desta amostra, não nos restando qualquer dúvida de que a escola constitui para os alunos 
destas famílias uma porta de acesso fundamental às Tecnologias de Informação e Comunicação.  

Não tendo acesso ao computador em casa, estas crianças terão uma maior dificuldade em 
desenvolver fluência tecnológica. Riel afirma mesmo que “If the only time students encounter 
technology is in the school, then there are not enough hours for them to develop the basic literacy 
necessary to use it effectively for learning”  (2001:31), o que consequentemente implica que 
enquanto estas crianças ainda são controladas pelas tecnologias, estando preocupadas em 
aprender a utilizá-las, outras crianças que usufruem de meios tecnológicos em casa e de um 
acompanhamento adequado na escola estejam numa fase mais avançada, procurando já não 
aprender a utilizar as tecnologias, mas sim aprender a controlá-las, estando preparadas para criar 
aprendizagem com elas e não acerca delas.  

Se a escola oferecer acesso às TIC e os professores estiverem empenhados em desenvolver uma 
cultura de aprendizagem preocupada em integrar as tecnologias de informação e comunicação, 
com objectivos pedagógicos, as assimetrias com origem em diferentes condições de acesso em 
casa poderão tornar-se mais pequenas e, com algum esforço, os alunos poderão ultrapassar as 
desigualdades que poderão estar à sua espera fora do espaço escolar. No entanto, mesmo nesta 
situação é preciso considerar a cultura digital do professor, como vimos no ponto dois deste 
capítulo. 

Pela caracterização dos Encarregados de Educação podemos perceber que a maioria, para além 
de não ter acesso às TIC, também não tem experiência na sua utilização, o que por sua vez 
também nos leva a acreditar que a falta de conhecimento das potencialidades destas ferramentas, 
cada vez mais necessárias no dia-a-dia, sejam o motivo pelo qual as TIC não estejam ainda 
presentes, e muito menos integradas, nestes contextos familiares. 

A escola tem aqui, para estas crianças, um papel fundamental. Cabe-lhe a ela educar as crianças 
para a Sociedade de Informação e do Conhecimento, pois os Encarregados de Educação não 
estão preparados, não sabendo sequer realizar as actividades mais básicas, como por exemplo 
enviar um e-mail e pesquisar na Internet, já para não falar do facto de que estão ainda muito longe 
de entrar no mundo do e-learning, realizar actividades de transacção, como compras, consultar a 
conta bancária, aceder a portais governamentais, para preencher por exemplo as suas 
Declarações de IRS, comprar o selo para suas viaturas, etc. Tudo isto são facilidades 
potencializadas pelas TIC e das quais estes Encarregados de Educação não sabem ainda tirar 
partido, estando marginalizados deste mundo tecnológico, que para eles é apenas um mundo 
paralelo.  

Por sua vez, a nossa amostra inclui 6 dos 8 Encarregados de Educação que, apesar de possuírem 
ligação à Internet em casa, não a utilizam. Ora este facto vem confirmar o que foi dito 
anteriormente. A maioria destes Encarregados de Educação estão apáticos aos benefícios das 
TIC, não tendo ainda percebido como estas lhes poderão ser muito úteis. Perguntamo-nos: será 
que alguma vez conseguirão ter a verdadeira noção das inúmeras actividades que poderão 
realizar através do computador e da Internet, sem que haja alguém que lhes transmita alguma 
dessa informação? Não terá a escola aqui também um papel a desempenhar? E o estado? Haverá 
alguma motivação externa que os possa levar a investigar por si próprios tudo aquilo que podem 
fazer com as TIC? 
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Papert (1997) sugere que ninguém deverá ficar à margem, pois as tecnologias são para todos e 
todos são capazes de aprender, sendo que o único requisito necessário é a disposição constante 
para aprender coisas novas. 

"Uma coisa que tenho afirmado com insistência é que os pais devem aprender a partir dos seus 
filhos. É claro que as crianças devem também aprender dos pais. Esta frase é mencionada com 
menos frequência porque toda a gente o sabe, mas é importante ter consciência de que existem 
os dois sentidos" (Papert, 1997:123). 

Os pais devem pois olhar para os seus filhos e procurar aprender com eles, estabelecendo novas 
relações com os seus filhos, diminuindo as diferenças entre as gerações, pois o receio ou o pouco 
conhecimento de como trabalhar com as TIC não deverá nunca ser um motivo para não as utilizar, 
mas sim um motivo para querer aprender. 

De entre as actividades que alguns (9) dos Encarregados de Educação realizam com os seus 
educandos em contexto familiar, são referidas, por ordem de frequência, em primeiro lugar os 
jogos (referidos por 5 Encarregados de Educação), em segundo lugar as pesquisas (referidas por 
4 Encarregados de Educação), seguidas pela escrita de textos e recolha de imagens (referidas por 
2 Encarregados de Educação) e trabalhos para a escola (referidos por 1 Encarregado de 
Educação).  

De forma a comparamos a qualidade de utilização que os Encarregados de Educação e os Alunos 
fazem da Internet, efectuámos uma contagem de frequência das actividades/expressões mais 
recorrentes, tendo para isso recorrido à questão 9 do questionário realizado aos Encarregados de 
Educação e às questões 8.1 e 15.1 do questionário realizado aos Alunos, não pretendendo de 
forma alguma tomar em termos absolutos os resultados quantitativos obtidos, uma vez que 
também não seria possível, tendo em conta o número total de alunos (35) e o número total de 
Encarregados de Educação (32) que responderam aos questionários.  

 
Total  

Sub-categorias Total Categorias 

Categorias Sub-categorias  
35 

Alunos 
 

 
32 

E.E. 
 

 
Alunos 

 

 
E.E. 

 
Navegar / visitar sites 15 - 

Pesquisar 32 4 
Consultar (ex. diciopédias) 10 - Investigativa 

Tirar imagens 4 - 

61 4 

Aprender 1 - 
Trabalhar 4 - 
Estudar 3 - 

Instrutiva / 
Facilitadora 

Escrever 15 - 

23 - 

Jogar 31 - 
Desenhar 5 1 Lúdica 

Ouvir música 2 - 
38 1 

Comunicar 1 - 
Falar/conversar 10 - Comunicacional 

Enviar e receber e-mails 3 1 
14 1 

 
Tabela 28 – Comparação entre a utilização da Internet pelos Encarregados de Educação  

e a utilização efectuada pelos Alunos 
 
O carácter investigativo da Internet foi o mais referido pelos alunos, seguido pelo carácter lúdico e 
instrutivo e, por último, o comunicacional. A Internet é para as crianças mais multifacetada do que 
para os Encarregados de Educação. Apenas um número muito reduzido de Encarregados de 
Educação, refere o carácter investigativo, o lúdico e o comunicacional, mostrando não saber retirar 
partido das potencialidades oferecidas pelos serviços da Internet.  
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3.2.2 Qual a atitude e a opinião dos Encarregados de Educação face às TIC, em 
especial nas escolas do primeiro ciclo? 

Pela análise dos questionários aplicados aos Encarregados de Educação pensamos poder dizer 
que, de uma forma geral, os Encarregados de Educação ainda estão renitentes à utilização das 
TIC. Embora as atitudes positivas79 (50,4%) se sobreponham às atitudes negativas80 (46,9%), a 
diferença em termos de frequência não é muito relevante. 

 

N.º de Encarregados de 
Educação 

Atitudes positivas 
(frequência/8 questões) 

Atitudes negativas 
(frequência/8 de questões) 

129/8 = 16,1 120/8 = 15 32  
(32 E.E. * 8 Q. = 256 respostas) 50,4% 46,9% 

 
Tabela 29 – Contagem de frequência de atitudes positivas e negativas referidas pelos Encarregados de 

Educação 
 

A grande maioria dos Encarregados de Educação possui muito poucos conhecimentos na área de 
utilização das TIC. A nível pessoal, apenas 6 dos 32 Encarregados de Educação afirmam utilizar 
bastante ou muitas vezes o computador para realizar múltiplas tarefas, 7 afirmam possuir alguma 
experiência na utilização de computadores e apenas 4 frequentaram um curso de formação em 
informática.  

Contudo, a maioria tem uma atitude positiva face à utilização dos computadores pelos alunos do 
1.º ciclo – 25 (80,6%) dos Encarregados de Educação (Gráfico 2) – sendo também da opinião que 
as crianças não devem poder navegar na Internet sem restrições81 e que o computador não 
deverá apenas ser utilizado nos intervalos das aulas82. 15 consideram mesmo que a Internet pode 
contribuir para o processo de aprendizagem83.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
79 Ver Anexo 52: Gráfico 1.26.7 – Atitudes positivas em relação às TIC (Encarregados de Educação) 
80 Ver Anexo 52: Gráfico 1.26.8 – Atitudes negativas em relação às TIC (Encarregados de Educação) 
81 Ver Anexo 52: Gráfico 1.23 – Opinião dos Encarregados de Educação relativamente à liberdade de 
utilização da Internet pelas crianças 
82 Ver Anexo 52: Gráfico 1.24 – Opinião dos Encarregados de Educação relativamente à utilização dos 
computadores pelos alunos, apenas durante os intervalos 
83 Ver Anexo 52: Gráfico 1.22 – Opinião dos Encarregados de Educação relativamente à possibilidade da 
Internet contribuir para o processo de aprendizagem dos alunos 

Utilização dos computadores pelos alunos do 1.º Ciclo
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Gráfico 2 – Utilização dos Computadores pelos alunos 
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Navegar sem restrições na Internet
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Neste contexto foi ainda referido 17 vezes, na resposta à questão84 em que se pedia ao 
Encarregados de Educação que dessem a sua opinião sobre as TIC nas EB1, que os 
computadores são importantes, 4 vezes que os computadores são bons para a aprendizagem dos 
alunos, 1 vez que estes devem ser usados, mas com moderação, 3 vezes que a Internet é boa 
para fazer pesquisas para obter mais informação e conhecimentos, 2 vezes que a utilização da 
Internet deve ser acompanhada por adultos para as crianças não caírem em redes perigosas ou 
sites pornográficos, e uma vez para incentivar as crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à liberdade de utilização da Internet pelas crianças, a maioria dos Encarregados de 
Educação revelam ter alguma consciência dos perigos existentes na Internet, o que faz todo o 
sentido, pois sabemos que para além das inúmeras vantagens que a Internet nos oferece, 
possibilitando-nos obter informação quase ilimitada e possibilitando-nos também comunicar e 
conhecer pessoas de todo o mundo sem sair de casa, é obvio que simultaneamente se abre 
também uma porta ao perigo, para o qual Papert (1997), para além de outros autores, como Tito 
de Morais, fundador do projecto Miúdos Seguros Na.Net85 e projectos, como por exemplo o 
projecto Segur@net do Ministério da Educação86 financiado pelo Programa Safer Internet da 
Comissão Europeia e o projecto Seguranças das Crianças na Internet87 nos vão alertando. "Uma 
criança pode falar com um especialista numa área de interesse comum. As vantagens são 
imensas, mas, pela mesma razão, os riscos são sérios. Pessoas que pode considerar companhias 
indesejáveis podem agora bater à porta digital dos seus filhos, introduzindo-se na sua casa, via 
computador" (Papert, 1997:111). Também a pesquisa de informação poderá levá-las muitas vezes 
a portais e assuntos que não procuravam. 

Importa pois informar e alertar os Encarregados de Educação para todo o tipo de problemas e 
situações com que os filhos se poderão deparar e prepará-los a eles, e aos alunos, para lidar com 
este tipo de ameaças. As medidas poderão passar pelo diálogo aberto e honesto, como sugere 
Papert (1997:112), baseado na “confiança e na veracidade”, pois "Os  comportamentos 
«esquisitos» devem ser compartilhados e discutidos, em vez de serem assunto tabu, espreitados e 
nunca mencionados por existirem receios de reprimendas ou risos abafados" (Papert, 1997:113). 

                                                      
84 Questão 22 do questionário aplicado aos Encarregados de Educação. 
85 Ver portal: Miúdos Seguros na Net – http://www.miudossegurosna.net/ (consultado na Internet no dia 16 
de Junho de 2006). 
86 Ver portal: Segur@net do Ministério da Educação: http://www.seguranet.crie.min-edu.pt/segura/ 
(consultado na Internet no dia 16 de Junho de 2006) 
87 Ver portal: Segurança das Crianças na Internet: http://www.minerva.uevora.pt/internet-segura/ 
(consultado na Internet no dia 16 de Junho de 2006). 

Gráfico 13 – Navegar na Internet
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Concordamos plenamente com esta opinião de Papert, pois de nada adianta impedir o acesso a 
determinados portais ou programas em casa, quando as crianças têm acesso aos mesmos fora de 
casa. Importa sim, alertá-las e explicar-lhes os vários perigos existentes, para que estas se sintam 
confortáveis para falarem desses perigos caso algum desses perigos se atravessarem nos seus 
caminhos.  

Outra medida passa pelo regulamento do acesso à Internet através de software de monitorização 
e filtros88. Contudo, regular o acesso à Internet em casa poderá ser um verdadeiro desafio para os 
pais que na sua maioria não possuem conhecimentos informáticos, nem experiência para o fazer; 
para além disso grande parte destas crianças não acede à Internet em casa, mas sim na escola, 
pelo que consideramos, tal como Paulo Dias referiu nas “Jornadas e Encontros EDV Digital”, que 
cabe aos professores “como acompanhantes e orientadores privilegiados” assegurar uma 
aprendizagem segura da Internet pelos mais novos. Na mesma comunicação, o autor alertou 
ainda para a necessidade, crescente, de se chamar a atenção dos pais para esta realidade, 
afirmando que "Os pais são a âncora para o sucesso da educação, da aprendizagem, da 
construção de conhecimentos. Se não houver uma âncora familiar é muito difícil conseguirem 
mudar e desenvolver uma sociedade (...) e neste caso também é e será muito difícil (...) 
desenvolver regras ou conhecimentos sobre o que são as regras de segurança mínimas para 
navegar na Internet", concluindo que a família não poderá passar toda a responsabilidade para a 
Escola, como cada vez mais acontece” (---:2006)89. 

Relativamente ao Encarregado de Educação que afirma estar totalmente em desacordo com a 
utilização das TIC nas escolas do 1.º ciclo, e aos outros 10 que são da opinião de que os 
computadores deverão ser apenas utilizados durante os intervalos, acreditamos que as suas 
atitudes se devem principalmente ao desconhecimento das potencialidades das TIC. 

3.2.3 A publicação dos trabalhos dos alunos reflectiu-se num maior envolvimento 
da família com a escola? 

A publicação de trabalhos dos alunos na página de Internet das escolas já não é novidade e foi 
desde o inicio um dos objectivos do Programa Internet@EB1. Contudo existem alunos (19 – 
54,3%) que, no final do terceiro ano de execução do programa, ainda afirmam não ter trabalhos 
publicados90, mas que gostariam de ter a possibilidade de publicar os seus trabalhos na Internet.  

Após a análise dos questionários podemos dizer que a publicação dos trabalhos dos alunos não 
se reflectiu num maior envolvimento da família com a escola. Apesar de 17 (53,1%) dos 
Encarregados de Educação terem conhecimento da existência da página, apenas 1 (3,1%) indica 
ter visitado a página uma vez. Este resultado poderá dever-se ao facto de a maioria dos 
agregados familiares não possuírem computador, nem ligação à Internet em casa e/ou ao facto de 
os seus educandos (19 – 54,3%) não terem trabalhos publicados, daí também não terem motivado 
os pais para visitarem a página da escola, ou ainda à falta de incentivo por parte da escola para 
acederem à página, mais não fosse na própria escola. 
                                                      
88 Exemplo de alguns filtros e programas de monitorização: O Web-Fi Bloqueador de conteúdo, bloqueia 
conteúdo impróprio de sítios por palavras-chave, poderá impedir também a execução de programas, 
arquivos, instalações, downloads ou até mesmo de pastas no computador – http://pt.terrasoft.com.br/; O We-
Blocker mantém uma lista de sítios bloqueados. O programa pede autorização para fazer uma actualização 
automática dessa lista, via Internet, com base numa lista existente e baseada em informações prestadas por 
outros utilizadores. O utilizador também pode impedir o acesso a sítios que contenham palavras ou frases 
que considera inadequadas. Oferece aos pais a oportunidade de monitorar o acesso à Internet, pois mantém 
uma lista dos sítios que foram acedidos. É gratuito. http://weblocker.fameleads.com/get_weblocker.asp 
(consultado na Internet no dia 16 de Junho de 2006)   
89 Consultado na Internet no dia 25 de Abril de 2006: http://www.edvdigital.pt/pt/index.-
php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=61. A Internet e os mais novos: usar sem correr riscos. 
Excerto do artigo de António Gomes Costa publicado em www.oregional.pt a propósito da segunda sessão 
das Jornadas e Encontros EDV Digital, "A Segurança das Crianças na Internet" (Março de 2006).  
90 Ver Anexo 52: Gráfico 2.4.16 – Tem trabalhos publicados na Internet. 
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Consideramos pois, que a página da escola se poderia constituir como forma de aproximar da 
escola os pais e a comunidade em geral, tendo para isso que ser muito mais dinâmica e 
interactiva do que tem sido até hoje, contando com o apoio do professor, que terá que estar 
motivado para manter a página actualizada.  

Algumas estratégias poderiam passar pela organização de uma sessão de apresentação da 
página e suas intenções aos Encarregados de Educação no início do ano lectivo e pela 
publicação, para além de trabalhos realizados pelos alunos, de informações sobre a escola, 
horários, etc. Para além disso acreditamos que a possibilidade do envio de comentários e 
contributos que estarão visíveis na própria página seria uma boa forma de tirar proveito das 
potencialidades de comunicação da Internet, disponibilizando, por exemplo, um fórum na própria 
página ou a possibilidade de deixar comentários, como é usual nos blogues, possibilitando aos 
pais e à comunidade em geral deixar algum feedback aos trabalhos dos alunos. Outra forma de 
tirar partido da página seria a possibilidade de disponibilizar, quer por parte da escola, quer por 
parte da comunidade em geral, imagens, vídeos, sons para serem partilhadas por todos, similar ao 
que já aconteceu com a divulgação de sites educativos nas páginas destas escolas, que contudo, 
e como podemos constatar, não foram bem aproveitadas. 

A possibilidade de transformar deste modo a educação em espaços de aprendizagem distribuídos 
pode possibilitar a construção de conhecimento dentro de uma comunidade específica, que se 
poderá criar em torno de cada uma das escolas e os seus membros. Cada um assumirá o seu 
papel de aprendente nesta comunidade, participando, partilhando e alargando o seu 
conhecimento. 

3.2.4 Os Encarregados de Educação tiveram conhecimento da utilização das TIC 
na escola primária? E do projecto Pr@net? 

A grande maioria (28 – 87,5%) teve conhecimento da utilização das TIC pelos seus educandos na 
escola91. No entanto, apenas três Encarregados de Educação (9,4%) afirmam ter tido 
conhecimento do projecto Pr@net92, sendo que um afirma que foi informado na escola e outro pelo 
filho, e ainda outro que não revela a fonte que o informou93. Isto vem confirmar o que já tínhamos 
previsto na análise das questões anteriores. A falta de divulgação da página da escola e do 
projecto Pr@net teve como consequência o não conhecimento da sua existência. 

3.2.5 A utilização das TIC na escola implicou a participação activa dos alunos ou 
foram apenas utilizadas pelos professores? 

Relativamente à questão que foi colocada aos alunos sobre se utilizavam ou não o computador da 
escola94 e quais as actividades que eram realizadas, 32 (91,4%) dos alunos responderam que sim 
e que utilizavam o computador para jogar, escrever textos, consultar o dicionário, realizar 
pesquisas, trabalhos de grupo, fazer/pintar desenhos, falar com outras escolas na Internet, fazer 
trabalhos, fazer pesquisas sobre a história de Portugal/trabalhos de grupo, enviar e receber e-
mails, resolver problemas, fazer separadores, ver fotografias das actividades realizadas na escola 
e responder a questões de matemática e português, como podemos observar no gráfico 
apresentado na página seguinte. 

                                                      
91 Anexo 52: Gráfico 1.16 – Conhecimento da utilização do computador na escola primária. 
92 Anexo 52: Gráfico 1.14 – Conhecimento do Projecto Pr@net. 
93 Anexo 52: Gráfico 1.15 – Como tomou conhecimento do projecto Pr@net?  
94 Anexo 52: Gráfico 2.4.10 – Trabalha no computador da escola. 
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Relativamente à utilização da Internet na escola, 19 (54,3%) alunos reponderam que utilizam a 
Internet na escola, enquanto que 15 (42,9%) responderam que não, e um não respondeu à 
pergunta95. Os alunos da escola do Chão Pardo são os que menos utilizam a Internet, tendo 
apenas um aluno afirmado que sim. 

Os alunos informaram ainda que utilizam a Internet na escola para enviar e-mails, realizar 
trabalhos, escrever textos, descarregar e/ou ver imagens, aprender coisas giras, jogar, fazer 
pesquisas e para visitar o portal da Teclinhas e do Linhas (ver gráfico da página seguinte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
95 Anexo 52: Gráfico 2.4.14 – Usa a Internet na escola 

Actividades que são realizadas no computador da escola
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Gráfico 14 – Actividades realizadas no computador da escola 
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Estas respostas levam-nos a concluir que os alunos tiveram uma participação activa na utilização 
das TIC, que no entanto não se reflectiu na página de Internet das escolas, pois relativamente aos 
trabalhos publicados na página96, apenas 15 (42,9%) alunos responderam terem trabalhos 
publicados na Internet, enquanto que 19 (54,3%) afirmaram que não e um (2,9%) não respondeu à 
questão. Porém, todos os alunos que afirmaram não ter trabalhos publicados na Internet 
responderam que gostariam de ter97. 

3.2.6 O projecto Pr@net contribuiu para as capacidades básicas de utilização das 
TIC pelos alunos? 

Quase todos os alunos (32 – 91,4%) afirmam ter gostado do projecto Pr@net nas suas escolas e 
afirmam ter aprendido a fazer desenhos, a criar pastas, a trabalhar na Internet, a inserir imagens, 
a fazer trabalhos, a enviar e a receber e-mails, a visitar o portal do Teclinhas98, a guardar 
trabalhos, escrever textos, realizar pesquisas, jogar jogos educativos/novos, falar com outros 
meninos/outras escolas, fazer uma banda desenhada, entre outras coisas.  

 
 

                                                      
96 Anexo 52: Gráfico 2.4.16 – Tem trabalhos publicados na Internet 
97 Anexo 52: Gráfico 2.4.17 – Gostaria de ter trabalhos publicados na Internet 
98 A fim de promover a utilização do correio electrónico, a equipa coordenadora do Projecto «Competências 
Básicas em TIC nas EB1», em Leiria, promoveu no corrente ano lectivo (2005/2006) um projecto   intitulado 
“Os Teclinhas”. Através deste projecto foram enviadas mensagens de correio electrónico para as turmas e 
escolas a partir do Centro de Recursos do Projecto assinadas por duas personagens (Os Teclinhas, isto é, a 
Teclas e o Linhas) que assumiram a interlocução com os alunos, divulgaram eventos ou efemérides e 
chamaram a atenção para iniciativas das próprias escolas. URL do portal: 
http://www.osteclinhas.esel.ipleiria.pt/ (Consultado na Internet no dia 10 de Junho de 2006).   
 
 

Gráfico 15 – Finalidades da utilização da Internet na Escola 
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Estes resultados são bem claros, mostrando o contributo que este projecto tem dado para 
promover a literacia digital destas crianças, tendo contribuído para as capacidades básicas de 
utilização das TIC destes alunos em particular e, de uma forma geral, de todos os outros alunos 
abrangidos pelo Programa Internet@EB1.  

O Pr@net ensinou-me...
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Gráfico 16 – Contribuição do projecto Pr@net para a literacia digital dos alunos
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CAPÍTULO VI – Conclusões, Reflexões Finais e 
Sugestões 

 
 
1. Introdução 
Procuraremos, neste capítulo, fazer uma síntese dos resultados obtidos em articulação com o 
problema de investigação e os objectivos formulados, apontar algumas sugestões/orientações 
para futuros programas que visem a integração das TIC no ensino. 

 

2. Conclusões e Reflexões Finais 
As questões em relação às quais procurámos respostas, ao longo deste estudo, foram as 
seguintes: 

 De que forma tem o Programa Internet@EB1 contribuído para a mudança das práticas do 
professor, na integração das TIC nas suas actividades lectivas?   

 Onde, como e quando utilizam a Internet e as outras TIC? 

 Que dificuldades e constrangimentos continuam a persistir no contexto da utilização educativa 
das TIC? 

Pareceu-nos também interessante questionar os encarregados de educação e os alunos acerca 
da sua opinião face às TIC bem como sobre a utilização que fazem das mesmas, pelo que 
apresentamos de seguida também as conclusões e reflexões finiais obtidas a partir da análise dos 
resultados.  

 

2.1 De que forma tem o Programa Internet@EB1 contribuído para a 
mudança das práticas do professor, na integração das TIC nas suas 
actividades lectivas?   

Tendo em conta o cenário analisado no capítulo anterior, pode referir-se que o Programa 
Internet@EB1 teve um impacte bastante baixo nas práticas das professoras entrevistadas. 
Pensamos poder considerar que o programa teve um reflexo maior nas práticas da professora 
Sílvia, que acompanhou os alunos da EB1 da Corredoura ao longo do terceiro ano do Programa 
Internet@EB1 e talvez nas práticas da professora Carla, que acompanhou os alunos da EB1 dos 
Bouceiros ao longo do primeiro e segundo ano do programa. 

A professora Sílvia é uma professora jovem contratada, em início de carreira, entusiasmada em 
experimentar novos métodos de ensino, aberta à inovação e disposta a aprender. Ao longo das 
visitas dos monitores mostrou-se interessada e envolveu-se nas propostas dos monitores, tendo 
realizado actividades de sala de aula com recurso às TIC entre as visitas de apoio dos monitores à 
escola. Estas actividades consistiram na troca de e-mails entre alunos, utilização do Processador 
de Texto para a elaboração de textos, CDs e a Internet para a realização de pesquisas. Este ano 
lectivo (2005/2006) afirma já ter realizado actividades com recurso às TIC para motivar, incentivar 
e fazer com que os alunos pratiquem a escrita e a leitura, tendo também apostado em desenvolver 
nos alunos o hábito de regularmente aceder ao e-mail. Trata-se de actividades promovidas pelo 
Programa Internet@EB1. A própria professora refere que as suas práticas têm sofrido uma 
evolução positiva ao longo dos anos, graças ao apoio dos monitores que divulgaram e sugeriram 
actividades e páginas WEB, e tem utilizado cada vez mais o computador nas suas aulas. Também 
na sua atitude em relação ao computador apercebemo-nos de que está consciente da importância 
destas ferramentas e dos seus perigos, o que também acreditamos ser fruto do trabalho realizado 
pelos monitores, nomeadamente no terceiro ano do programa com a iniciativa do projecto 
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Segur@net promovido pela ESEL e cujos conteúdos foram sendo divulgados pelos monitores 
junto dos alunos e dos professores. 

A professora Carla não teve contacto com as TIC ao longo da sua formação inicial. No entanto, 
revelou através da entrevista ser uma professora consciente da importância das TIC, interessada 
e preocupada em proporcionar aos seus alunos o contacto com estas ferramentas. Acreditamos 
que as acções de formação que frequentou e a Programa Internet@EB1 despertaram nesta 
professora a preocupação em desenvolver actividades com os seus alunos que tivessem por base 
as TIC. As actividades que desenvolveu não reflectem ainda um propósito curricular claro, 
reflectindo no entanto a preocupação clara em proporcionar aos seus alunos a possibilidade de 
utilizar e se familiarizarem com as TIC.  

No que diz respeito à professora Sofia e à professora Tatiana apercebemo-nos de que houve 
algum impacte a nível dos seus conhecimentos, no que concerne as possibilidades de utilização 
das TIC na sala de aula, a importância destas tecnologias e a sua motivação. Contudo é 
necessário um trabalho muito mais próximo e continuo com estas professoras para que elas 
ultrapassem os seus medos, se familiarizem mais com estas ferramentas e venham a desenvolver 
actividades curricularmente relevantes com recurso a elas. 

Na professora Ana e na professora Cátia o impacte do programa foi uma consequência do seu 
não envolvimento e dos muito baixos conhecimentos que possuem na área das TIC. Pensamos 
que o impacte se reduziu nestas professores ao fazê-las despertar para a importância das 
tecnologias de informação e comunicação na sociedade e a sua consequente introdução nas 
escolas. Estas professoras não perceberam como deverão integrar as TIC, quais os objectivos 
destas ferramentas nas escolas, nem como os alunos poderão tirar partido delas, pois elas 
próprias ainda não sabem tirar partido destas ferramentas para a realização das suas actividades 
do dia-a-dia.  

Acreditamos que este resultado poderá dever-se ao facto de os objectivos principais do programa 
não serem o de formar os professores para que integrem curricularmente as TIC. Os objectivos 
principais do programa consistiram na formação de professores e alunos para que atingissem as 
competências básicas em tecnologias de informação e comunicação e para que soubessem 
actualizar uma página WEB, logo foram também estes os critérios que serviram de indicadores de 
sucesso para o programa (número de DCB atribuídos e de páginas WEB construídas ou 
reformuladas), os quais nos indicaram, como podemos confirmar no capítulo IV, que o nível de 
sucesso foi elevado e até superou as expectativas. Porém, no que concerne as professoras que 
integraram este estudo, os resultados são baixos, pois com excepção da professora Sílvia, mais 
nenhuma professora se sente, no final dos três anos de acompanhamento do programa, capaz de 
actualizar a página WEB da sua escola, e quanto às competências básicas em TIC também estas 
são bastante frágeis, sendo que as professoras Ana, Tatiana e Cátia não se sentem à vontade 
para enviar/receber correio electrónico. Quanto à utilização da Internet também são professoras 
que se iniciaram há pouco tempo neste mundo e se sentem pouco confortáveis na sua utilização. 

O facto dos professores não terem desenvolvido as competências necessárias para integrarem as 
TIC curricularmente e nem terem participado directamente na formação prestada pelos monitores, 
nem no processo de actualização da página WEB, compromete sem dúvida a integração das TIC 
nas práticas destes professores, a actualização continua das páginas e consequentemente a 
formação dos alunos. 

Parece-nos que o facto de os alunos terem adquirido competências básicas em TIC também não 
levou a com que os professores utilizassem mais o computador com os seus alunos. O programa 
serviu, isso sim, para que os alunos se familiarizassem um pouco com as TIC, mas não para uma 
cultura significativa de uso das TIC nestas escolas, com excepção do caso da professora Sílvia.  

Em forma de síntese pensamos poder resumir, de um modo geral, o impacte do Programa 
Internet@EB1 nas professoras que integraram este estudo da seguinte forma: 

 A nível da integração das TIC nas práticas lectivas é bastante reduzido; 

 A nível da motivação das professoras é elevado; 
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 A nível da divulgação e consciencialização para a importância das TIC é elevado; 

 A nível das competências das professoras em TIC é reduzido; 

 A nível das competências dos alunos em TIC é elevado. 

 

2.2 Onde, como e quando utilizam, os professores, a Internet e as outras 
TIC? 

As TIC são muito pouco utilizadas por estas professoras, quer a nível pessoal, quer a nível 
profissional.  

A nível pessoal podemos concluir que as TIC são apenas usadas pela professora Tatiana e pela 
professora Sílvia. A professora Tatiana é uma professora entusiasmada por estas novas 
ferramentas, com as quais apenas há poucos meses iniciou um contacto mais regular, pois apesar 
de já leccionar há vários anos, apenas este ano adquiriu um computador pessoal. Esta professora 
encontra-se numa fase em que tudo o que está relacionado com o mundo da informática a fascina, 
e por isso, embora tenha pouca experiência na sua utilização, vai explorando esta ferramenta a 
nível pessoal para realizar pesquisas. A nível profissional utiliza as TIC em casa para elaborar 
fichas de trabalho e na escola procura proporciona aos alunos a possibilidade de contactar com 
estas ferramentas.  

A professora Sílvia afirma utilizar a Internet para enviar ou receber e-mails pessoais. A nível 
profissional utiliza as TIC em casa e, por vezes, na escola para elaborar fichas de trabalho e a 
Internet especialmente para preparar as suas aulas – pesquisar imagens e temas que considera 
de interesse, fazer download de fichas de trabalho e/ou de avaliação. Também esta professora 
procura proporcionar aos seus alunos a possibilidade de contactar com estas ferramentas, tal 
como a professora Carla e a professora Sofia. 

A professora Cátia utiliza as TIC apenas para enviar e-mails com a ajuda das suas colegas de 
trabalho e a professora Ana admite não as utilizar. 
 

2.3 Que dificuldades e constrangimentos continuam a persistir no contexto 
da utilização educativa das TIC? 

Todas as professoras intervenientes no estudo atribuem grande importância às TIC na sociedade 
actual, tirando contudo pouco proveito delas para uso pessoal e profissional. 

As dificuldades e constrangimentos que teimam em persistir prendem-se, a nosso ver, 
essencialmente, com a formação das professoras e, neste caso, pensamos que será necessária 
uma formação técnica e pedagógica, pois o facto de elas não utilizarem ou utilizarem pouco as 
TIC a nível pessoal prende-se também com o facto de não saberem utilizar os programas de que 
necessitam.  

Estas dificuldades reflectem-se, como não poderia deixar de ser, na utilização que fazem destas 
ferramentas a nível profissional. À falta de conhecimentos técnicos junta-se a falta de 
conhecimento que têm das potencialidades das TIC no ensino e a concepção que têm acerca da 
sua integração nas escolas.  

Enquanto que a falta de conhecimentos técnicos poderá ser ultrapassada de uma forma 
relativamente rápida, bastando para isso que estas professoras frequentassem formação nesta 
área, continuassem a utilizar as TIC e a aperfeiçoar-se na sua utilização, a falta de conhecimentos 
pedagógicos na utilização das TIC no ensino será mais difícil e mais complexa de ultrapassar, pois 
envolve vários aspectos, entre os quais a mudança de mentalidade e das concepções que os 
professores têm do ensino e da integração das TIC no ensino. 



 
 
 

Universidade de Aveiro 
2006 A integração das TIC no 1.º Ciclo: O impacte do Programa Internet@EB1 

 

Se os professores obtiverem um conhecimento técnico razoável, que lhes permita usufruir das 
potencialidades da Internet, nomeadamente do ensino e da formação on-line, poderão eles 
próprios, independentemente do local e horário disponível continuar a sua autoformação, a partilha 
de experiências e de dúvidas na integração das TIC. 

Outras dificuldades que se levantam a estas professoras, dizem respeito à falta de material – 
computadores e consumíveis – também em consequência de assaltos; à falta de tempo, pois a 
inovação das práticas educativas exige dos professores um investimento em formação e tempo 
para pensarem os seus projectos/actividades, reflectirem sobre as suas possíveis consequências 
nas aprendizagens dos alunos e preparem eventuais materiais pedagógicos. Tudo isto tem que 
ser gerido com o programa e com todas as outras actividades propostas às escolas do 1.º ciclo. 
Existe na opinião dos professores igualmente falta de incentivos por parte do agrupamento, cujo 
diálogo com os seus professores também é bastante reduzido. Os professores referem ainda a 
mobilidade do corpo docente como barreira ao desenvolvimento dos seus projectos. 

 

2.4 Conclusões relativas ao questionário aplicado aos Encarregados de 
Educação  

A partir da aplicação do questionário aos encarregados de educação foi possível concluir que: 

 Apenas 31,2% dos agregados familiares possuem computador em casa e desses apenas 8 
(25,8%) possuem Internet. O computador é utilizado por uma minoria (6 – 19,4%), sendo que a 
maioria possui pouca (8 – 15,8%) ou nenhuma (16 – 51,6%) experiência na sua utilização.  

 Acreditamos que a falta de conhecimento das potencialidades das TIC seja a prinicipal razão 
para que não exista computador na maioria dos agregados familiares.  

 Os encarregados de educação que fazem uso da Internet apenas a utilizam para realizar 
pesquisas, desenhos e enviar/receber correio electrónico. 

 A maioria (25 – 80,6%) dos encarregados de educação entendem que as TIC devem ser 
utilizadas pelos alunos do 1.º ciclo, que deverão existir restrições relativamente à utilização da 
Internet pelas crianças, que o computador não deverá apenas ser utilizado nos intervalos das 
aulas e 15 (46,9%) consideram mesmo que a Internet pode contribuir para o processo de 
aprendizagem.  

 A preocupação dos encarregados de educação face à utilização da Internet revela necessidade 
de formação em TIC, de mais diálogo e de ajuda relativamente à sua utilização pelas crianças, 
nomeadamente na prevenção dos perigos que lhe estão associados. 

 A publicação dos trabalhos dos alunos nas páginas WEB das escolas não contribuiu para um 
maior envolvimento da família com a escola. A maioria (17), apesar de ter conhecimento da 
página WEB, nunca a visitou. 

 A maioria dos encarregados de educação teve conhecimento da utilização das TIC pelos seus 
educandos na escola primária mas, no entanto, apenas 3 tiveram conhecimento da existência 
do projecto Pr@net. Concluímos que é necessário uma maior divulgação das actividades que 
se realizam na escola, nomedamente de projectos em que a escola participa, de forma a 
envolver mais os encarrgeados de educação na educação dos seus educandos. 

 

2.5 Conclusões relativas ao questionário aplicado aos Alunos 
A partir da aplicação do questionário aos alunos foi possível concluir que: 

 A maioria (20 – 57,1%) dos alunos não possui acesso ao computador em casa. 
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 Todos os alunos gostam de utilizar o computador, sendo que é na escola que a maioria tem 
acesso ao mesmo, o que poderá constituir uma maior dificuldade no desenvolvimento da sua 
fluência tecnológica. 

 A Internet, para as crianças, é multifacetada. Através dela, estas realizam actividades de 
carácter investigativo, lúdico, instrutivo e comunicacional. 

 A utilização das TIC nas escolas implicou a participação activa da maioria dos alunos, sendo 
que as actividades mais realizadas foram de carácter lúdico e instrutivo/facilitador. No que diz 
respeito à utilização da Internet na escola, apenas 19 (54,3%) afirmam utilizá-la e quando a 
utilizam é maioritariamente para realizar pesquisas.  

 A utilização das TIC não se reflectiu na página WEB das escolas, pois a maioria das crianças 
inquiridas afirma não possuir trabalhos publicados, mas que gostariam de os ter. 

 O projecto Pr@net contribuiu para a promoção da literacia digital dos alunos, embora a maioria 
continue a não saber enviar/receber correio electrónico. 

Em forma de síntese final pensamos poder dizer que o Programa Internet@EB1 foi um programa 
que embora tenha contribuído para a consciencialização da importância das TIC junto dos 
professores e para o conhecimento das TIC junto dos alunos, em pouco contribuiu, em termos 
qualitativos, para a integração das TIC no ensino destas escolas em estudo e para o envolvimento 
dos encarregados de educação no ensino. As dificuldades iniciais continuam a persistir junto dos 
professores e os alunos continuam consequentemente a ver-se limitados no usufruto dos 
ambientes de aprendizagem oferecidos pelas TIC. Também no que diz respeito ao 
desenvolvimento da sua literacia digital esta está bastante comprometida, sendo que a maioria 
dos alunos não possui computador em casa. O computador continua a ser pouco utilizado nas 
escolas e o Programa Internet@EB1 restringe-se a um número muito reduzido de visitas, sendo 
que nada nos garante que os alunos terão acesso às TIC no segundo ciclo.   

Procuraremos no ponto seguinte e após o estudo efectuado, apresentar algumas sugestões para 
futuros programas e esforços que visem promover a integração das TIC no ensino. 

 

3. Sugestões para futuros programas de integração das TIC no 
ensino 

Antes de mais pensamos, tal como vários autores, que é essencial existir um plano tecnológico 
claro, quer a nível nacional, quer a nível distrital e escolar, para que os professores sintam que 
não estão sozinhos, que os esforços em torno da integração das TIC no ensino têm um propósito 
e são para ser tidos em conta. 

“The purpose of technology use should be clearly defined in the school or district’s technology 
plan (Anderson, 1996; U.S. Department of Commerce, 1996; Kozma & Schank, 1998). A well-
developed plan will outline concrete, time-based goals and outline strategies for achieving these 
goals, including funding, training, and benchmarks for ascertaining whether the goals were 
achieved” (Ross, et ali: 2001, 31-32).  

Pensamos que poderia ser uma boa prática a elaboração, por exemplo, de um guia similar ao que 
foi desenvolvido no Reino Unido, nomeadamente na Escócia – Information and Communications 
Technology – A Guide for Teachers and Managers. Este guia fornece aos professores e aos 
responsáveis pelas escolas directrizes de como planificar a integração das TIC, podendo-se 
constituir como um bom auxiliar na implementação das tecnologias nas escolas. Outro exemplo, 
este vindo dos EUA, são os National Educational Technology Standards (NETS), desenvolvidos 
pela International Society for Technology in Education99, e que disponibiliza aos administradores, 
professores e alunos, padrões para a utilização das TIC, exemplos/sugestões de aplicação e boas 
práticas. 
                                                      
99 International Society for Technology in Education, página WEB disponível em: http://www.iste.org/ 
(Consultado no dia 29 de Agosto de 2006) 
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Estas são a nosso ver as bases para que a partir delas se desenvolva um trabalho mais produtivo, 
mais rico, mais contextualizado e mais fundamentado. 

Outra reflexão que emerge da análise destes três casos consiste na necessidade de estes 
programas envolverem de uma forma mais directa, contínua e activa os professores, de modo a 
aumentar a possibilidade de uma efectiva integração das TIC nas práticas pedagógicas, pois de 
nada nos vale a formação dos alunos, se depois os professores não desenvolverem esses 
conhecimentos e tirarem partido deles para motivar, facilitar e enriquecer os contextos de 
aprendizagem dos alunos.  

Pretende-se que os alunos adquiram competências básicas em TIC – ora a análise destes três 
anos de execução do Programa Internet@EB1, reduzido a 3 ou 4 visitas, nalguns casos a 5 visitas 
de apoio às escolas, e tendo em conta o relato dos monitores e das próprias professoras, leva-nos 
a entender que, em muitos casos, a utilização do computador se limitou a estas visitas e pouco 
mais. Não nos parece, assim, que seja esta a melhor forma de garantir que os alunos adquiram 
essas competências, pois se não continuarem a utilizar o computador de uma forma regular 
facilmente esquecerão aquilo que aprenderam e dificilmente adquirirão fluência tecnológica. Um 
maior número de vistas às escolas permitiria certamente um acompanhamento mais contínuo, 
porém parece-nos que será através da formação complementar aos professores que o problema 
poderia ser resolvido de uma forma mais eficaz.  

Estas acções complementares poderiam, à semelhança daquilo que se pretendeu fazer, ser 
organizadas em pequenos grupos de formação e workshops, acompanhadas por formação dentro 
da sala de aula. Nestas formações poderiam ser trabalhados novos métodos de ensino, 
partilhadas ideias e experiências e até desenvolvidos novos materiais. Deste modo os professores 
seriam levados a analisar e reflectir sobre diversas metodologias, ao mesmo tempo que se 
familiarizavam um pouco mais com as TIC e as suas potencialidades. A partir destas acções 
poderiam ser desenvolvidas comunidades de prática que se repercutiriam pela Internet.  

O facto das professoras não se terem envolvido facilmente no Programa Internet@EB1, nas 
acções de formação e iniciativas promovidas pelos projectos distritais, mostraram, no entanto, que 
não bastam iniciativas deste tipo para os mobilizar. São necessários outros incentivos, outras 
formas de trabalhar para que se vejam resultados qualitativos. É necessário encontrar uma forma 
de incentivar os professores a frequentarem e a participarem em acções de formação e workshops 
e, como nos referiu o coordenador distrital de Leiria, talvez seja necessário oferecer “recompensas 
para além da recompensa que possam ter da formação que têm” (CPP). 

Relativamente aos formadores/monitores pensamos que seria o ideal que estes, para além dos 
conhecimentos informáticos necessários, possuíssem também conhecimentos mínimos sobre a 
integração curricular das TIC, para melhor compreender o trabalho quotidiano do professor e com 
ele poder elaborar e reflectir acerca de estratégias de utilização das TIC com o envolvimento 
activo dos alunos.  

Relativamente aos cursos inicias de formação de professores, é também importante que se 
trabalhe e que cada vez mais se faça uso das TIC para formar os professores, não só quando se 
visa o uso destas ferramentas, mas também quando se tratam outros conteúdos não directamente 
relacionados com as TIC, de modo a que estas práticas se constituam como exemplo a seguir. 
Naturalmente que o professor terá que completar e actualizar a sua formação inicial com a 
formação contínua.  

Somos pois da opinião de que o sucesso da integração das tecnologias na escola depende em 
larga medida do que for feito no campo da formação de professores.  

A análise das entrevistas evidencia, ainda, a necessidade de um maior diálogo e um trabalho 
colaborativo entre os vários actores envolvidos no programa, nomeadamente entre o 
agrupamento, os professores, a autarquia, etc. A direcção do agrupamento terá que apoiar de uma 
forma significativa os seus professores e em conjunto com eles determinar as melhores 
estratégias para a integração das TIC nas suas escolas. Ao mesmo tempo deverão procurar 
usufruir dos programas de apoio à integração das TIC, tentando encontrar em conjunto a melhor 
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formar de aproveitar a formação oferecida pelos programas. Todos os actores envolvidos num 
programa deverão estar conscientes das suas responsabilidades e procurar trabalhar para que se 
alcance um objectivo que deverá ser comum a todos. De modo a que não haja lugar a dúvidas 
deverão ser realizadas reuniões regulares nas quais serão discutidos e analisados os trabalhos e 
progressos realizados, assim como identificados eventuais problemas, para que em conjunto se 
definam as estratégias para ultrapassar os problemas identificados. Pensamos que nalgumas 
dessas reuniões poderia certamente ser vantajosa a presença dos encarregados de educação, 
pois também estes têm um papel relevante na integração das TIC nas escolas e é importante que 
estejam informados e emitam as suas opiniões e sugestões. 

É necessária, como verificamos, uma combinação de condições essenciais: interesse e apoio por 
parte da direcção dos agrupamentos; professores capazes de integrar curricularmente as TIC; 
recursos informáticos minimamente actualizados; um paradigma de aprendizagem centrado no 
aluno; assistência técnica e apoio financeiro para a manutenção dos equipamentos; apoio 
didáctico sempre que necessário; e politicas que apoiem ambientes de aprendizagem suportados 
pelas tecnologias, para que seja possível criar estes ambientes de aprendizagem significativos.  

Em jeito de reflexão final, gostaríamos apenas de realçar, uma última vez, a nossa opinião de que 
a integração curricular das TIC só será realmente vantajosa se nunca se perder de vista o 
objectivo final, que é o de oferecer aos alunos ambientes de aprendizagem diversificados, de 
modo a que estes se tornem alunos capazes de questionar, explorar, descobrir, analisar, 
transformar informação adquirida em conhecimento, aplicar esse mesmo conhecimento e por fim 
transmiti-lo. Por isso mesmo, acreditamos que as práticas tradicionais terão o seu valor de acordo 
com os resultados que se esperavam obter e de acordo com o mundo em que se vivia, porém o 
mundo evoluiu, tornou-se mais exigente, “faminto” por pessoas flexíveis capazes de digerir e 
avaliar quantidades enormes de informação que todos os dias as confrontam.
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