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resumo 
 

 

O estudo que aqui se apresenta tem como propósito identificar e caracterizar 
as perceções de um grupo de professores e alunos dos 2º e 3º ciclos do 
Ensino Básico sobre a utilização das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TIC) no processo de ensino e de aprendizagem. O estudo foi 
realizado segundo o método quantitativo, recorrendo a inquéritos por 
questionário a professores e estudantes da zona Oeste de Portugal. Esta 
investigação permite-nos concluir que a integração das TIC dentro da 
comunidade educativa foi bastante positiva, tanto para os alunos como para os 
professores, mas ainda existe alguma relutância por parte dos docentes em 
utilizar estas ferramentas pedagógicas dentro da sala de aula. 
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abstract 

 
The study presented here aims to identify and characterize the perceptions of a 
group of teachers and students of the 2nd and 3rd cycles of basic education on 
the use of Information and Communication Technology (ICT) in the teaching 
and learning process. The study was performed according to the quantitative 
method, using surveys applied to teachers and students from the west of 
Portugal. This research allows us to conclude that the integration of ICT within 
the educational community was very positive, both for students and for 
teachers, but there is still some reluctance on the part of teachers to use these 
teaching tools into the classroom. 
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 





 

 

3 Introdução 

Os problemas de aprendizagem dos alunos com implicação nos seus resultados 

escolares são constante motivo de preocupação dos professores. Apesar de todos os 

esforços mobilizados, é frequente o professor não conseguir que todos os seus alunos 

demonstrem o mesmo interesse nas atividades propostas na aula, podendo alguns 

destes revelar, mais tarde, dificuldades na concretização das mesmas. Sabe-se que cada 

indivíduo apresenta um conjunto de estratégias cognitivas que influencia o processo de 

aprendizagem, ou seja, cada pessoa aprende de modo diferente com estilo e ritmo 

próprio. Segundo Dunn & Dunn (1999), este facto é desconhecido ou desprezado pelos 

docentes. Contudo, o sucesso da aprendizagem de um aluno depende de vários fatores, 

especialmente, do recurso utilizado por parte de professor para as suas aulas.  

As razões que levaram ao desenvolvimento deste projeto, para além das motivações 

apontadas por Dunn & Dunn (1999) que são motivações reais e verdadeiras dos 

professores no ativo, por exemplo a falta de preparação dos professores no campo das 

TIC, consistem também em dois aspetos. O primeiro diz respeito ao interesse profissional 

da investigadora pelas questões que aqui se discutem e o desejo de procurar respostas 

para as dúvidas que vão surgindo na sua prática profissional. O segundo prende-se com 

o facto desta temática ser relevante para a reflexão no âmbito da educação. 

Sendo eu professora, preocupo-me não só com os conteúdos que têm de ser 

ensinados, mas também em melhorar a minha atuação dentro e fora da sala de aula, na 

tentativa de promover aprendizagens profundas nos alunos e melhorar o sucesso dos 

mesmos. Para tal, para além de procurar formações que podem auxiliar o meu 

desempenho, procuro investir em conhecer e aprender sobre diversos métodos e 

estratégias, incluindo o recurso a várias ferramentas tecnológicas.  

O presente documento emerge da investigação realizada no âmbito do Mestrado em 

Didática, especialização em Tecnologia da Universidade de Aveiro, sobre a utilização das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) no 2º e 3º ciclo do Ensino Básico. 

Mais especificamente, pretendeu-se analisar as perceções dos professores e dos 

estudantes do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico sobre a utilização das TIC em contexto de 

sala de aula.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

A sociedade atual está em constante mudança, nomeadamente no campo da 

informação e da tecnologia. Devido aos avanços que a tecnologia está a ter diariamente, 

encontramo-nos sistematicamente a transmitir e receber informações por diversos meios. 

Já em 1999, Moderno sublinhava que vivemos numa era tecnológica. 



 

 

4       

A sociedade de informação, desde do final do século XX, tem tido um enorme e 

acelerado desenvolvimento, tornando-o um elemento imprescindível para o nosso dia-a-

dia, tanto no campo pessoal como profissional. Segundo a opinião de alguns autores, por 

exemplo, Hargreaves (2002) e Costa (2007), considera-se que o desenvolvimento da 

sociedade de informação veio colocar desafios à educação e que o papel da escola na 

sociedade passa, em grande parte, pela redefinição do papel do professor, sendo 

importante que este siga uma atitude proactiva na redução das barreiras ao 

desenvolvimento. Só este tipo de atitudes poderá promover a mudança que importa atuar 

na escola, para que esta assuma um papel renovador, contribuindo para a educação 

global dos jovens e oferecendo uma resposta mais concertada às exigências da 

sociedade atual. 

 

 

A sociedade de informação valoriza o seu capital humano, com a ideia patente de 

que as competências e as capacidades das pessoas são muito importantes para o 

processo de desenvolvimento. A formação contínua é necessária ao longo de toda a vida, 

para aperfeiçoar, reciclar, aprender novos conhecimentos, desenvolver novas aptidões, 

bem como novas competências. 

 Isto é, dado que as sociedades estão a tornar-se cada vez mais complexas, o 

indivíduo precisa de possuir um conjunto de conhecimentos e saberes também cada vez 

mais complexos, sendo os professores especialmente afetados por esta necessidade já 

que têm a seu cargo a tarefa de preparar os alunos para o futuro (OCDE, 1992). 

As escolas sofrem pressões diversas, quer a nível económico, quer social e cultural 

que as obrigam a fazer mudanças na educação. Com o aparecimento constante de 

inovações referentes às TIC, a escola confronta-se com situações novas. Os alunos têm 

necessidades diferentes, precisam de desenvolver as suas capacidades e vocações para 

enfrentarem um mercado de trabalho cada vez mais exigente e superlotado (Day, 1999). 

“A complexidade do mundo em que vivemos, a caducidade e incerteza que caracterizam, 

hoje, os próprios saberes – saberes que constituíam, antes, o principal esteio da escola, 

exigem que os indivíduos sejam preparados de forma diferente e dela saiam com 

competências até agora pouco trabalhadas e sem as quais dificilmente poderão sobreviver em 

contextos profissionais cada vez mais exigentes, competitivos e altamente selectivos.” (Costa, 

2008, p. 57). 



 

 

5 Introdução 

A revisão bibliográfica realizada permite a contextualização do presente estudo ao 

nível da área de investigação em que se insere. Tendo como ponto de partida as 

reflexões de alguns autores (Costa, 2007, 2008; Silva, 2008; Coutinho & Gomes, 2007, entre outros), é 

possível elaborar um quadro de referência teórico na área de investigação das TIC. Este 

enquadramento teórico, para além de permitir situar a investigação na área em que se 

insere, procura interrelacionar as questões centrais que as orientam, nomeadamente 

definindo os contextos e conceitos envolvidos na integração das TIC em contexto 

educativo. A análise de diversos estudos permitirá perceber realidades diferentes de 

utilização das TIC que, por sua vez, ajudarão a compreender melhor e a situar o trabalho 

que tem sido realizado. Também se optou por tecer algumas considerações acerca dos 

desafios que a sociedade atual coloca à escola e aos professores no âmbito do 

desenvolvimento preconizado para a sociedade de informação, à luz do novo 

entendimento do conhecimento. Para tal, serão descritas algumas das iniciativas 

adotadas, com vista à integração das TIC na educação, tanto ao nível do apetrechamento 

das escolas como ao nível dos esforços desenvolvidos junto dos professores. Com este 

estudo, também é pretendido saber qual é o relacionamento dos professores com as TIC, 

ou seja, como é que estes as utilizam nos processos de ensino e de aprendizagem, como 

as trabalham com os alunos, como são utilizadas dentro da sala de aula e que resultados 

estão a obter através destas ferramentas.  

O presente estudo segue uma metodologia quantitativa, de forma a explicar os 

fenómenos segundo uma lógica dedutiva. 

 

1.2 QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

Este estudo pretende analisar e avaliar as potencialidades das ferramentas 

tecnológicas – as TIC – quer na construção do conhecimento, quer no reforço da 

aprendizagem. Por isso, esta investigação procura caraterizar o relacionamento dos 

alunos e dos professores com as TIC no contexto escolar, incluindo o conhecimento que 

os discentes têm para recorrer a essas ferramentas tecnológicas. Para tal, a investigação 

está dividida em dois estudos. O primeiro está relacionado com a opinião dos alunos 

(ETD1) e o segundo baseia-se na opinião que os professores (ETD2). Nesta perspetiva, as 

questões de investigação formuladas são as seguintes: 

� O que são as TIC para os alunos e docentes? 

� Qual as opiniões/atitudes e relação dos discentes e docentes face às TIC? 

� Que tipo de conhecimento têm os alunos e os professores para utilizar as TIC? 

� Que utilizações fazem os docentes no contexto profissional? 
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� Que programas são usados e evitados pelos docentes na sala de aula com os alunos? 

� Em que contextos os docentes usem as TIC? 

� Que materiais trazem e produzem os docentes para as aulas? 

� Que utilidades dão à internet? 

� Quais os objetivos mais relevantes esperam sejam alcançados com as TIC? 

� Que obstáculos encontram os docentes na utilização das TIC? 

� Quais as vantagens e desvantagens destas ferramentas? 

 

1.3 OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

Partindo das questões de investigação apresentadas anteriormente e da importância 

das TIC no 2º e 3º ciclo do Ensino Básico, elaboraram-se os seguintes objetivos: 

� Compreender como são consideradas e que tipo de relacionamento têm (alunos e docentes) com 

as TIC? 

� Definir como e em que contextos usam as TIC? 

� Apurar a utilidade destas ferramentas para a preparação e a realização das aulas? 

� Determinar a utilidade que é dada à internet? 

� Identificar os objetivos, obstáculos e vantagens mais relevantes das TIC? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 Enquadramento Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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2.1. SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

 

 

Para a realização de qualquer investigação, seja ela dentro ou fora do contexto 

escolar, é necessário entender todos os elementos que fazem parte ou influenciam o 

estudo. Logo, é essencial conhecer e compreender bem a sociedade atual para poder 

estudá-la e analisá-la dentro do contexto escolar.  

A designação utilizada para caracterizar a sociedade atual nem sempre é 

consensual. É frequente a utilização indiscriminada das expressões “sociedade da 

informação” e “sociedade do conhecimento”, por isso é importante saber em que consiste o 

conceito sociedade atual. Segundo Vieira (2005), a sociedade atual é uma sociedade com 

acessos fáceis à informação através das TIC, o que possibilita a construção do 

conhecimento, ou seja, a informação global recolhida é transformada em conhecimento. 

A expressão sociedade da informação “tem raízes na literatura do pós-industrialismo, na qual 

se equaciona o fim da era capitalista industrial e a chegada a uma sociedade de serviços ou de tempos 

livres” (Vieira, 2005, p. 231) tendo-se tornado uma expressão corrente com Alvin Toffler e a sua 

Terceira Vaga. O desenvolvimento da sociedade da informação tem vindo a ganhar 

visibilidade. Este desenvolvimento está diretamente ligado à transformação que a 

evolução das telecomunicações e a informática têm potenciado. Um dos fatores 

predominantes da generalização das telecomunicações e da informação está relacionado 

com a facilidade de acessibilidade a esta tecnologia. Ou seja, com o avanço da 

tecnologia, a oferta do equipamento no mercado é cada vez maior, obrigando à evolução 

sistemática do equipamento e à diminuição dos preços. Desta forma, a sua aquisição é 

cada vez mais fácil e inevitável nos diversos campos da sociedade, nomeadamente na 

economia, na cultura, na educação e na arte. Devido a este processo que ainda continua 

a crescer, surgiu um novo mundo, designado por Marques (1998) o «Mundo Digital». Assim, a 

sociedade da informação é um conjunto que envolve os processos de globalização 

económica e de desenvolvimento tecnológico, sendo entendida como um desafio, com 

vista a alcançar a designada sociedade do conhecimento.  

“A escola e a família partilham a responsabilidade de preparar os jovens para viver num 

mundo dominado pelas imagens, palavras e sons. Crianças e adultos devem poder 

descodificar das prioridades educativas, que pode favorecer, por sua vez, uma focagem 

integrada do ensino da linguagem e da comunicação.” (Masterman, 1993, p. 286) 
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Segundo Sacristán (2002, p. 79), “(…) a sociedad da información designa un tipo de sociedad y de 

cultura en las que cualquier actividad individual y social está ligada o reclama la posesión de conocimientos, 

desde las actividades más simples (consumir, relacionarse com otros) hasta actividades profesionales más 

complejas (…)”. Este novo tipo de sociedade tem como principal pilar a evolução rápida das 

TIC, que consequentemente, se tornaram de fácil acesso e passaram a ser 

indispensáveis na vida pessoal e profissional de cada cidadão, influenciando o seu modo 

de vida e a forma como se organiza. Elas passaram a ter um papel de mediadores entre 

a informação e as necessidades dos indivíduos e das organizações (MSI, 1997). 

No contexto atual, os objetivos gerais indispensáveis ao cidadão da sociedade de 

informação consistem na: i) formação de uma «cultura do saber científico e tecnológico»; 

ii) emergência de um «espírito empreendedor e de uma capacidade de inovação»; iii) 

«capacidade de autoaprendizagem ao longo da vida»; iv) «capacidade estratégica e de 

visão sobre novas oportunidades de negócio ou novas atividades», e v) capacidade de 

liderança, de organização por processos e de gestão de projetos (Gouveia, 2004; Torres, 1998). 

O uso das TIC, principalmente da internet, veio possibilitar a troca de informação na 

comunidade académica e científica, possibilitando formas de comunicação e de 

colaboração. Ou seja, a ligação de instituições e pessoas em todo o mundo, através da 

internet, vem contribuir para o avanço do desenvolvimento da sociedade, através das 

novas formas de organização, quer a nível das empresas, quer a nível de novas 

competências, que vão sendo sustentadas pela circulação da comunicação e a 

acumulação de conhecimentos por parte dos cidadãos (Lyon, 1992; Martins, 1999). 

As escolas e os sistemas educativos são frequentemente invocados como parte 

fundamental do processo de mudança de uma sociedade da informação para uma 

sociedade do conhecimento (Vieira, 2005). Hargreaves (2002) reporta-se à sociedade do 

conhecimento como a sociedade da aprendizagem. Esta forma de ver a sociedade atual 

realça o papel da escola e dos professores, na preparação dos jovens para a vida adulta, 

e traduz o verdadeiro desafio que se coloca à educação nos dias de hoje. De acordo com 

“O termo sociedade de informação refere-se à enorme proliferação da informação, 

estimulada pelo aproveitamento da microeletrónica e pelas primeiras manifestações do seu 

impacte social e económico (…) A sociedade do conhecimento distingue-se (…) pela maneira 

como encara a mudança estrutural da economia a longo prazo. Segundo esta visão, a 

produção, a divulgação e a utilização do conhecimento irão desempenhar um papel ainda mais 

importante na criação e aproveitamento da riqueza.” (Lindley, 2000, cit. Vieira, 2005, p. 197) 
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o mesmo autor, conceber melhores escolas e melhorar a formação de professores para a 

sociedade do conhecimento é uma tarefa ambiciosa que implica encontrar novas formas 

de descobrir “o que funciona” nas escolas e nas salas de aulas. O processo de criação de 

conhecimento preconizado e a sua aplicação têm que ser contínuos, pois a sociedade 

continua a evoluir rapidamente, impondo novas exigências à educação.  

 

 

 

2.1.1 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: QUE DESAFIOS PARA A 

EDUCAÇÃO? 

 

O papel das políticas educativas passa pela definição das respostas às 

necessidades reais do desenvolvimento da sociedade e da formação dos indivíduos para 

que se possam integrar como cidadãos ativos. Os professores necessitam de perceber o 

novo contexto do conhecimento de forma a preparar os alunos para uma aprendizagem 

ao longo da vida. Como refere Siemens (2006), “Life is Knowledge”. É este o desafio que a 

sociedade atual coloca às escolas e aos professores no sentido de promover uma 

conceção de cidadania ativa assente na educação e formação ao longo da vida (Rodrigues, 

2008). Logo, as TIC são uma questão transversal, constituindo-se como elemento central 

no acesso facilitado à informação. Também são uma presença evidente no quotidiano e 

nas atividades atuais, nunca sendo demais enfatizar a necessidade de recorrer às TIC 

em contexto educativo (Paiva, 2003). Estas ferramentas tecnológicas alteram, cada vez 

mais, a forma de trabalhar, de agir, de divertir, de relacionar uns com os outros e de 

aprender e, consequentemente, a forma de pensar (Adell, 1997). Face a esta situação, é 

“Não haverá uma sociedade do conhecimento, inclusiva, coesa e dinâmica sem uma 

economia do conhecimento capaz de responder aos desafios presentes e futuros da 

competitividade e da inovação. E não haverá economia do conhecimento sem sistema 

educativos capazes de dotar os jovens de conhecimentos, saberes e competências que os 

capacitem, enquanto adultos para responder, colectiva e individualmente, aos desafios 

laborais, políticos e culturais.” (Hargreaves, 2005, p. 364). 

“Os sistemas educativos devem dar resposta aos múltiplos desafios das sociedades da 

informação, na perspectiva de um enriquecimento contínuo dos saberes e do exercício de uma 

cidadania adaptada às exigências do nosso tempo.” (Delors, 1996, p. 59) 
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indissociável a exploração das ferramentas tecnológicas na escola atual e a 

compreensão do fenómeno Sociedade do Conhecimento (Siemens, 2006; Hargreaves, 2002). O 

desenvolvimento sustentado por esta sociedade passa por uma alteração profunda na 

forma como é encarado o conceito de conhecimento, especialmente ao nível da escola. 

De acordo com Siemens (2006) o conceito de conhecimento foi renovado nos últimos 

anos, estando cada vez mais relacionado com os conceitos de aprendizagem, 

conetivismo e conhecimento coletivo. Desta forma, o conhecimento implica repercussões 

ao nível do seu formato de transmissão. 

 

 

Também Lim (2002) refere que a escola terá que desenvolver nos alunos uma cultura 

de aprendizagem ao longo da vida, ou seja, precisam de aprender a procurar informação, 

a pensar de forma crítica e a mostrar iniciativa para acompanhar os novos desafios de 

um mundo em mudança permanente. Deste modo, têm que passar a ter uma atitude 

ativa na construção de aprendizagens significativas. 

 

 

Segundo Nóvoa (2008) “(…) a observação atenta sobre o que se passa na escola facilmente nos 

elucida sobre o crescente desfasamento da educação formal relativamente às mudanças tecnológicas que 

ocorrem no mundo em que vivemos. Não apenas no uso das tecnologias e das suas potencialidades de 

comunicação, mas também, e talvez de modo mais flagrante, em termos dos conteúdos tratados e das 

formas de acesso à informação e ao conhecimento. Pode mesmo dizer-se que a cultura transmitida pela 

instituição escolar tem cada vez menos a ver com a cultura que os alunos vivem e adquirem fora das aulas 

sendo visíveis o desinteresse, a desmotivação e o insucesso (…)”, reforçando esta ideia de 

complexidade afirma que “(…) antes de pensarmos nas mudanças tecnológicas, na reestruturação das 

escolas ou mesmo na formação de professores, deveríamos ter um entendimento claro sobre a necessidade 

“O papel da escola e dos educadores fará tanto maior sentido quanto maior for a sua 

resposta aos desafios da sociedade da informação nas quais o desenvolvimento das 

tecnologias pode criar um ambiente cultural e educativo para diversificar as fontes do 

conhecimento e do saber.” (Delors, 1996, p. 47) 

“Teachers need to be capable of preparing students for a sociely and na economy in which 

they will be expected to be self directed learners, able and motivated to keep learning oer a 

lifetime (in OCED – Teachers Matter – Attracting, Developing and Retaining Effective Teacher – Final 

Report, 2005, p. 57)” 
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de uma nova pedagogia baseada na interatividade, na personalização e na capacidade autónoma para 

aprender e pensar” (Nóvoa, 2008, p. 146).  

Segundo Delors (1996), os indivíduos que dominam as TIC e que desenvolvem um 

conjunto de competências relacionadas com estas têm mais hipóteses de entrarem no 

mercado de trabalho. Por isso, a educação desempenha um papel importante no 

desenvolvimento de competências necessárias para a integração do cidadão na 

sociedade da informação. Logo, umas das prioridades atuais do sistema educativo é 

preparar os cidadãos, sobretudo os jovens, para as mudanças constantes de uma 

sociedade da informação, isso inclui a resolução de desafios que esta abarca. Para tal, é 

necessário proporcionar oportunidades de formação aos cidadãos ao longo da vida. Ou 

seja, é necessário adquirir novas competências no meio escolar. Tavares (2000) refere-se 

fundamentalmente aos “(…) atributos pessoais, como o intelecto, os conhecimentos, a adaptabilidade 

ou a autoconfiança (…) e os atributos interativos, como a capacidade de comunicação, a competência 

plurilingue, a capacidade de relacionamento, a capacidade de trabalhar em grupo” (Tavares, 2000, p. 139). 

Desta forma, a escola é uma estrutura social responsável pela formação integral dos 

cidadãos, zelando pela integração social dos alunos, através da oferta de formação de 

conhecimento e valores considerados fundamentais e imprescindíveis, tal como 

Sarramona (1993, p. 241) refere, “(…) é função da educação incorporar progressivamente na sociedade 

as novas gerações segundo os princípios que regem aquela (…)”. 

Ainda há pouco tempo, só era obrigatório saber ler e interpretar os textos, isto é, 

possuir competências no âmbito do domínio da língua materna, quer oral, quer escrita, 

para que qualquer individuo fosse capaz de se integrar adequadamente e de forma 

autónoma na sociedade da era industrial. Agora, é necessário adquirir novas 

competências de ordem funcional, isto é, a capacidade de utilização das TIC, pesquisa, 

interpretação e tratamento de informação. Por esta razão, pode-se dizer que hoje em dia 

existem dois tipos de iliteracia – o não saber ler e escrever e o não saber utilizar as TIC 

(indivíduos que não são autónomos na sociedade da informação). 

Com o aumento das mudanças e inovações concretizadas no campo escolar, a 

função da escola como fonte de aprendizagens foi evoluindo e as perspetivas que se 

tinham acerca do currículo também sofreram alterações. Assim surgiram outras 

perspetivas de currículo que Pacheco (1996) designou por “perspectivas emancipadoras de 

currículo” que se distanciam, em termos conceptuais, das teorias técnicas e prática. Assim 

sendo, o currículo é construído por vários intervenientes, nomeadamente o conjunto dos 

professores agrupados detentores de uma consciência crítica e reunidos segundo 

interesses críticos. 
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O Currículo Nacional, nos objetivos gerais, traçou um conjunto de características e 

de competências básicas que o cidadão deve possuir no final do Ensino Básico. Segundo 

os objetivos consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE e subsequentes 

reformulações), cada indivíduo deverá ter: uma formação abrangente, capacidade para 

defender os seus interesses, competências de raciocínio, de memorização, um espírito 

crítico, criativo, cooperativo, com uma apurada sensibilidade estética e com um 

comportamento cumpridor da lei. Neste sentido, cada cidadão deverá adquirir 

competências, dentro e fora da escola, que lhe permitam formar a sua autoimagem, 

reconhecer as suas capacidades e limitações, ser capaz de se inserir num grupo de 

trabalho, colaborar na resolução de problemas e adquirir os valores e atitudes que lhe 

permitam uma plena integração na sociedade. No Decreto-Lei 6/2001, as TIC estão 

contempladas de modo instrumental e transversal (da responsabilidade de cada disciplina 

ou área disciplinar) nomeadamente na Área de Projeto. Posteriormente, com o Decreto-

Lei 209/2002 surge a disciplina de “Introdução às TIC” no 9º e 10º ano de escolaridade. 

Desta forma, o Conselho Nacional de Educação (2002) pretende que os estudantes, 

cidadãos da sociedade da informação, desenvolvam as seguintes aptidões: uma cultura 

do saber científico e tecnológico; um espírito empreendedor e capacidade de inovação; a 

capacidade de autoaprendizagem ao longo da vida, criando estímulos para a melhoria da 

produtividade individual e de grupo/equipa; a capacidade estratégica e de visão sobre 

novas oportunidades de negócios ou novas atividades; a capacidade de liderança, de 

organização por processos e de gestão por projetos; e a capacidade de inovação (anexo I). 

Paiva (2003) distingue dois eixos centrais de evolução necessária na diversidade de 

fatores que dependem da renovação do equipamento das escolas e a formação dos 

professores em TIC de forma sistemática e planeada, e não pontual e espontânea, de 

forma a poder atingir o objetivo de integração verdadeiramente transversal das TIC nos 

currículos. Mas tal não acontece, pois verifica-se que a mudança mais visível na escola 

atual consiste na introdução das TIC na sala de aula, mais concretamente do computador 

e do projetor. Em relação à renovação e à formação dos professores mantém-se igual, ou 

seja, os professores continuam à frente da turma e os alunos sentados em filas.  

Siemens (2006) defende que a modificação que se impõe não passa somente por uma 

reprodução de práticas correntes para novos ambientes, mas sim utilizar as TIC ao 

serviço das necessidades emergentes do conceito atual de conhecimento, de forma a 

melhorar as práticas letivas. 
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2.2. AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

É importante ter em conta que desde o aparecimento do primeiro homem que o ser 

humano tem a necessidade de comunicar, quer seja através de desenhos, escultura, 

escrita, música, movimentos, ou outros meios. Logo, com o surgimento da internet, as 

TIC começaram a ter avanços notórios e bastante acelerado devido a essa necessidade 

básica. Por essa razão, elas passaram a ter um papel fulcral nas sociedades 

tecnologicamente desenvolvidas, marcando claramente os tempos modernos. Isto quer 

dizer que elas estão presentes em quase todos os sectores da vida social, logo, têm 

aplicabilidade em todas as áreas da atividade humana e são capazes de provocar 

mudanças em todas elas. Desta forma, a sociedade em geral começou por revolucionar 

os métodos de gestão e de produção das grandes empresas e os processos de produção 

científica e, atualmente, usufrui-se da informática em diversas atividades de carácter 

educacional, laboral e particular. Com estes meios, pode ter-se informação dos últimos 

acontecimentos que estão a decorrer no mundo à mesma hora em que se verificam, tal 

como se podem obter, de forma mais eficiente, informações, conhecimentos, 

experiências e opiniões sobre lugares distantes e tempos diferentes. 

Esta evolução possibilitou avanços na educação, permitindo a criação e distribuição de 

novos materiais didáticos, mais interativos e eficazes, solicitando um maior envolvimento 

do aluno na sua própria aprendizagem. 

A sigla “TIC” é uma sigla tão usada na sociedade, sobretudo dentro da comunidade 

escolar, que todos julgamos que sabemos o que ela significa, mas será que sabemos 

mesmo? Assim, antes de prosseguir com a exposição da presente investigação parece-

nos essencial definir em que consistem as Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Segundo diversos autores, por exemplo Bartolomé & Aliaga, (2005) e Wang & Woo, 

(2007), as TIC são um conjunto de recursos tecnológicos que, se estiverem interligados 

entre si, podem proporcionar a automação e/ou a comunicação de vários tipos de 

processos existentes nos negócios, no ensino e na investigação científica, na área 

bancária e financeira, etc. Isto é, são tecnologias usadas para reunir, distribuir e 

compartilhar informações. Também são definidas por alguns autores como um conjunto 

de meios e serviços eletrónicos, construídos por hardware e software, que permitem 

recolher, armazenar e transmitir informação. 

No que diz respeito à utilização das TIC na educação, Raby (2004) refere que são 

instrumentos portadores de mensagens, utilizados ao serviço da aprendizagem e do 

ensino (meios/instrumentos de apresentação, de organização, de transmissão, de consulta, de produção, 

de comunicação), no domínio específico da educação. Baseámo-nos nesta última definição 
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para desenvolver este estudo, por nos parecer a mais ajustada à investigação que se 

pretendeu desenvolver.  

 

2.2.1 AS TIC NO CONTEXTO EDUCATIVO 

 

As TIC têm progredido e diversificado a uma velocidade relâmpago. Juntamente com 

a internet surgiram novas formas de comunicação e de informação, formando uma 

verdadeira rede, pois qualquer cidadão necessita de comunicar e fazer troca de 

informação para serem cultos e competentes. Para além do computador e da internet, 

também existe a televisão, o rádio, as câmaras digitais, entre outros. E porque não usar 

estas tecnologias na educação, visto que fazem parte da sociedade em que se vive? Se 

já é algo tão “banal” para a sociedade, porque não aproveitar para aprender mais e 

melhor? 

Através das TIC pode-se conhecer meios, objetos, locais, pessoas, etc., que nunca 

forem vivenciados ou experimentados. Logo, as TIC não só alteraram o modo de fazer 

determinadas tarefas, mas também o comportamento e a forma como cada indivíduo se 

relaciona com o mundo. Se isto já é fascinante para qualquer adulto, mais será para uma 

criança, logo se isso for levado para uma sala de aula, a aprendizagem será ainda mais 

apelativa.  

 A criação de e-mail, chat, fóruns, comunidades virtuais veio possibilitar a partilha de 

informação entre determinados grupos. No âmbito escolar, a internet possibilita que os 

alunos se relacionem uns com os outros, trocando informações, ideias, opiniões e 

experiências. Na área da educação, os professores sempre sentiram a necessidade de 

se atualizar, não somente no campo do conhecimento, como também na sua função 

pedagógica. No entanto, os métodos de ensino tradicional são os que ainda dominam as 

instituições de ensino, em que persiste o método em que o professor fala e o aluno 

escuta. 

Embora a utilização dos primeiros meios tecnológicos, o uso do projetor ou 

transparências/acetatos, tenha facilitado um pouco a vida dos professores, existe a 

“Educação e treinamento levam tempo para serem completados e muitas habilidades 

relevantes não são aquelas ensinadas em instituições formais de ensino, e sim habilidades de 

processos que somente podem ser aprendidas em um ambiente de produção.” (Thurow, 1994, 

p. 146) 
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necessidade de atualizar ainda mais o equipamento. Por essa razão, os equipamentos 

eletrónicos para uso didático estão cada vez mais sofisticados.  

A introdução da internet na sala de aula possibilitou que melhorasse o Ensino à 

Distância, pois permitiu que surgisse as aulas por conferência entre alunos e professores 

em tempo real. Isto é, independentemente a localização do aluno, numa data e hora 

combinada, todos os elementos da turma se encontram (incluindo o professor) para o 

leccionamento da aula. Tal, também facilitou aos professores a realização de trabalhos 

em grupo, debates, fóruns, e outras atividades, transformando numa aprendizagem mais 

significativa e atrativa. Logo, este tipo de aprendizagem é feita consoante a infraestrutura 

e a vontade de cada aluno. 

Contudo, é necessário rever os objetivos básicos da educação e reestruturar os 

processos através dos quais esses objetivos devem ser alcançados, com vista a obter 

melhorias no desempenho. Visto que a utilização das TIC em contexto educativo se 

desenvolve em torno do computador, este tornou-se um dos meios imprescindíveis para 

a comunicação. Logo, fez com que os docentes procurassem com urgência o 

conhecimento sobre as TIC, nomeadamente sobre o uso do computador, não só por 

necessidade própria, mas também, por representar a possibilidade de uma nova 

linguagem de expressão, assim como um fator de motivação. 

As TIC são utilizadas como um recurso para o melhoramento do processo de 

ensino/aprendizagem, de forma a auxiliar e facilitar a compreensão e a aquisição de 

conhecimentos e aptidões (por exemplo conceitos abstratos). 

Já em 1977, a Revista Francesa “Media” justificava a entrada das TIC no ensino 

devido à acessibilidade, ao prazer, à necessidade, ao despertar do interesse e aos 

comportamentos bloqueados, como por exemplo a timidez. 

 

 

Vários estudos (por exemplo, Moderno, 1999 e Moran, 2001), indicam que a utilização das TIC 

traz uma excelente contribuição para a prática escolar em qualquer nível de ensino. No 

entanto, os mesmos autores alertam para a necessidade da realização de ciclos de 

implementação que englobam quatro fases: descrição, execução, reflexão e depuração. 

 “Não há razão para que a escola seja menos mecanizada que a cozinha, por exemplo. 

Países que fabricam por ano milhares de frigoríficos e máquinas de lavar… podem certamente 

dar-se ao luxo de dotar as suas escolas de equipamento necessário para educar os seus 

cidadãos e ensinar-lhes conhecimentos de maneira mais eficaz”. (Skinner, 1969, p. 30) 
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Só uma implementação deste tipo terá a capacidade de introduzir modificações no 

sistema de ensino, porque pos

estando sempre ao serviço da construção do conhecimento. Por essa razão, é que se 

considera importante a introdução e a utilização das TIC, logo no início da aprendizagem 

dos alunos, ou seja, nos pri

defendia a ideia de que “les ordinateurs pourraient affecter nos manières de penser et d

(Papert, 1994, p. 97) e em 2002, Ponte considerava as TIC como elementos importantes na 

mudança social e cultural, constituindo uma trave

a sociedade da informação e do conhecimento. Assim, os alunos têm a oportunidade de 

encontrar e corrigir os seus próprios erros e os professores conseguem compreender 

melhor os alunos tanto no que estão a fazer como na forma de pensar. 

Segundo Moderno (1999),

TIC no ensino/aprendizagem: razões sociológicas 

da tecnologia (quase todos os meses é criado uma nova tecnologia

da psicoaprendizagem (que envolve a tecnologia, perceção e aprendizagem

Na última justificação, razões científicas no domínio da psicoaprendizagem, é preciso 

ter em consideração que só existe uma boa aprendizagem se houver uma boa perceção

A perceção poderá ser otimizada através da utilização de ferramentas tecnológicas

 

 

 

 

Para compreender melhor como é feita aquisição da aprendizagem, Moderno 

estabelece uma analogia entre a forma como o ser o humano aprende e como é 

arquivada a informação num computador, associando os inputs à tecnologia, o SNC 

rígido) à perceção (sistema ner

o seguinte esquema: 
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Isto é, os inputs são os órgãos sensoriais, ou seja, os cinco sentidos. O ser humano 

recorre aos cinco sentidos para formar as ideias (memória sensorial). Quando mais forem 

estimulados os sentidos, mais rico é o intelecto. Assim, as TIC aparecem para estimular 

melhor as situações, sobretudo aquelas que não podem ser apresentadas de uma outra 

forma. As TIC não são usadas com o intuito de substituir o real, mas sim, como um 

reforço à aprendizagem, trabalhando os sentidos. 

O SNC (disco rígido) é onde fica a informação recolhida, por isso, pode-se dizer que se 

trata do sistema nervoso central no ser humano e disco rígido no computador. No ser 

humano, a perceção é a capacidade que de interpretar o que é transmitido pelos 

sentidos, associando às experiências anteriores. Neste patamar, fazem-se muitos 

trabalhos de reflexão, analogias, relações e comparações. 

Por fim, os outputs correspondem ao resultado de todo o sistema, ou seja, é a 

informação depois de processada, o que ficou apreendido. 

Portanto, o uso das TIC na educação devem ter como objetivo auxiliar a 

aprendizagem intervindo na construção do processo de conceptualizado, procurando 

promover a aprendizagem e desenvolver habilidades. Deste modo, as TIC não devem ser 

vistas como máquinas de ensinar e de aprender, mas como ferramentas tecnológicas, 

proporcionando aos alunos uma situação – problema, investigação, questões e testes, 

para construir assim o seu próprio conhecimento. Recorrendo à expressão de Balanskat 

et al. (2006), as TIC devem desenvolver competências necessárias de modo a que os 

alunos consigam responder eficazmente às exigências da sociedade atual.  

Com base no que já referido, pode-se verificar que existe uma grande preocupação 

em introduzir as TIC no ensino. Trucano (2005) menciona que a integração das TIC no 

ensino é uma preocupação mundial, havendo realidades mais bem documentadas do que 

outras. Ao nível da nossa realidade, Balanskat et al. (2006) revela que a presença das TIC 

na Educação tem vindo a ser uma preocupação crescente na maioria dos países 

europeus durante a última década. Têm sido feitos investimentos elevados nas escolas, 

tanto ao nível dos equipamentos e ligações, como ao nível da formação profissional e 

desenvolvimento/produção de conteúdos digitais.  

   

2.2.2 AS TIC NO CURRÍCULO NACIONAL DO ENSINO BÁSICO 

No decorrer do ano 2001 e com a implementação do Decreto-Lei 6/2001, o Ministério 

de Educação (ME), pelo Departamento da Educação Básica (DEB), publicou o documento 

orientador “Currículo Nacional do Ensino Básico” (CNEB), onde estipula as competências 

essenciais a desenvolver durante a escolaridade obrigatória. Este documento apresenta 



 

 

20 Capítulo 2 

o conjunto de competências consideradas essenciais no âmbito do currículo nacional, 

incluindo as competências de carácter geral a desenvolver ao longo de todo o ensino 

básico, assim como as competências específicas que dizem respeito a cada uma das 

áreas disciplinares, no conjunto dos três ciclos e em cada um deles. Além disso, explicita 

ainda os tipos de experiências de aprendizagem que devem ser proporcionadas a todos 

os alunos, bem como as competências transversais (DEB, 2001). 

Atualmente, as próprias orientações curriculares reforçam a necessidade de integrar 

as TIC no desenvolvimento de competências que se pretendem desenvolver, 

nomeadamente na aquisição de aprendizagens significativas. Assim, tendo em conta o 

Decreto-Lei 6/2001 que diz que “a utilização das TIC constitui uma formação interdisciplinar, a par do 

domínio da língua e da valorização da dimensão humana do trabalho” (ME, 2002). Segundo, a 

organização curricular do Ensino Básico refere no currículo do 2º e 3º ciclo, as TIC 

deverão estar presentes na ação didática em todas as áreas curriculares disciplinares e 

não disciplinares. Pois, o 3º artigo do Decreto-Lei referido anteriormente consagra “(…) a 

valorização da diversidade de metodologias e estratégias de ensino e atividades de aprendizagem, em 

particular com recurso às Tecnologias da Informação e Comunicação (…)” (Decreto-Lei 6/2001, p.3). Desta 

forma, sugere uma educação básica capaz de proporcionar o desenvolvimento de uma 

cidadania plena para todos, que “(…) pressupõe a existência de referenciais, de conhecimento e de 

desempenho, de acesso universal. Estes, consubstanciados num perfil de competências gerais, não podem 

deixar de ter em conta as implicações específicas e transversais que as TIC comportam (…)” (ME, 2002, p. 

57). Por essa razão, a organização curricular, particularmente no Ensino Básico, almeja 

(re)criar uma escola onde o processo de ensino e de aprendizagem vise a construção de 

conhecimento de modo efetivo e significativo, desenvolvendo-se um espírito de 

autonomia crescente, onde as TIC têm um papel predominante ao longo de todo o 

processo, não só pelo seu carácter experimental, mas também pelo seu carácter 

interativo. 

   

2.2.3 AS TIC E AS METAS DE APRENDIZAGEM 

Como referido anteriormente, as TIC desempenham um papel central na sociedade 

atual, estando presentes no quotidiano da maioria dos cidadãos. Assim, é importante 

traçar metas de forma a garantir que os alunos atingem os conteúdos mínimos. O ME 

pretende que os alunos alcancem essas metas, não só numa disciplina, mas em várias 

“(…) se poder agir sobre cada um dos diferentes saberes disciplinares, mas reconhecendo a importância que 

assumem os saberes transversais no desenvolvimento dos indivíduos, espera-se que o enfoque 

transdisciplinar dado às metas de aprendizagem venha a construir em si mesmo um espaço de articulação e 
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de intervenção curricular das TIC em todas as disciplinas ou áreas disciplinares que compõem o plano de 

estudos da educação pré-escolar e do ensino básico” (DGIDC, 2010, p. 16). Ou seja, estas metas de 

aprendizagem assentam numa lógica de interação entre os diferentes campos de 

conhecimento científico que compõem o Currículo, em articulação com as aquisições de 

natureza transversal estruturantes do desenvolvimento global do indivíduo. Para tal, 

foram formulados três planos de trabalhos complementares.  

No primeiro plano (Tecnologias Digitais) é pretendido que cada aluno seja capaz de 

trabalhar com as TIC, demonstrando compreensão dos conceitos envolvidos e das suas 

potencialidades para a aprendizagem. 

No segundo plano é pretendido que o aluno alcance quatro domínios: 

a) Informação → a capacidade de procurar e tratar a informação de acordo com os objetivos 

concretos; 

b) Comunicação → a capacidade de comunicar, interagir e colaborar através das ferramentas 

tecnologias e ambientes de comunicação em rede; 

c) Produção → a capacidade de sistematizar conhecimentos com base em processos de trabalho 

com recurso aos meios digitais disponíveis e de desenvolver produtos e práticas inovadoras; 

d) Segurança → a capacidade de usar recursos digitais tendo em conta as normas de segurança. 

 

Por fim, no terceiro plano é pretendido que o aluno seja capaz de: 

a) Aprender a aprender e a aprender a estudar (autodisciplina); 

b) Observar e analisar o seu comportamento (autoavaliação); 

c) Compreender os desempenhos esperados nas diferentes áreas de aprendizagem e de melhorar o 

seu desempenho escolar (autorregulação); 

d) Expressar em diversas linguagens em suporte digital (expressão); 

e) Pensar de forma criativa com recurso a diferentes tecnologias digitais (criatividade); 

f) Usar recursos digitais para otimizar a aprendizagem no que diz respeito às normas de cidadania e 

de ética (ética). 

 

2.2.4 INTEGRAÇÃO DAS TIC PELOS PROFESSORES 

A introdução das TIC na educação não pode ser considerado apenas como uma 

mudança tecnológica, mas sim como uma associação à renovação das formas de 

interação entre quem aprende e quem ensina e à forma de como se reflete sobre a 

natureza do conhecimento. “A pouco a pouco, o professor e a escola vão-se dando conta de que a 

integração dos média de comunicação do nosso tempo na sala de aula é uma exigência que nos advém do 

ser aluno e do ser professor hoje” (Moderno, 1993, p. 203). 
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Catalão e Maia (2002) referem que a utilização das TIC na educação possibilita e 

contribui significativamente para uma mudança na escola. Destacam, no entanto, o 

importante papel do professor como organizador e coordenador de diversas atividades 

como parceiro de um mesmo processo de aprendizagem e não apenas como um mero 

difusor de informação. Ou seja, o professor deve ser um pesquisador juntamente com os 

alunos. Portanto, o seu papel é mais nobre, menos repetitivo e mais criativo do que era 

no ensino tradicional. Os docentes incentivam os alunos a saber perguntar, a formular as 

questões pertinentes, a ter critérios na escolha de sites, de avaliação de páginas, a 

comparar textos com visões diferentes, etc.  

 

 

Embora as TIC já se encontrem dentro do meio escolar, ainda não estão a ser 

utilizadas exatamente como deveriam ser. Segundo vários estudos, incluindo do Peralta e 

Costa (2007), o domínio das TIC tem mostrado que estas ainda não são utilizadas pelos 

professores de forma sistemática, nem com finalidade bem definida, ou seja, “(…) não são 

ainda um recurso integrado nas atividades de ensino” (Peralta e Costa, 2007, p. 89). Logo, nele 

sobressaem dois aspetos que se enquadram num dos objetivos deste projeto de 

investigação: um consiste na frequência da utilização unidirecional das TIC centrada no 

professor, como um meio adicional de reproduzir práticas pedagógicas antigas, pois “(…) 

os professores usam as TIC, sem a compreensão cabal dos princípios de aprendizagem subjacentes” (Peralta 

e Costa 2007, p. 91) e, o outro, relata a fraca utilização das TIC em contexto educativo como 

suporte à criatividade e colaboração, sendo que “(…) poucos são os professores e educadores 

que utilizam as TIC nas suas escolas de acordo com o lado mais construtivo e criativo que a tecnologia 

parece oferecer” (Amante, 2007, p. 111). Num estudo publicado pela revista britânica Becta (2007), 

conclui-se também que um número bastante limitado de professores usa as TIC nas suas 

“O Professor é visto, em primeiro lugar, como organizador do ambiente. A atmosfera da 

sala de aula deve estimular a aprendizagem. Isto significa que, sempre que adequado, cada 

criança pode envolver-se espontaneamente com objetos e atividades que a interessam. Cada 

criança usa a sua própria iniciativa, persegue os seus próprios interesses, faz perguntas e 

experimenta. O professor orienta, facilita e coloca ao dispor das crianças os materiais 

necessários para o desenvolvimento das experiências e a resolução dos problemas. Os 

ambientes eficazes de aprendizagem podem requerer reorganização constante do espaço da 

sala de aula para permitir a movimentação dos alunos, acesso aos materiais e uso prático do 

espaço”. (Marques, 1999, p. 345) 
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aulas como suporte à criatividade e colaboração, logo o problema não é apenas nacional, 

mas sim, mundial. 

Ao recorrer às TIC, os professores podem propor temas e tarefas interessantes para 

estudar e explorar, caminhando o aluno dos níveis mais simples para os mais complexos, 

das imagens mais coloridas e estimulantes para as mais abstratas, dos vídeos e 

narrativas para os contextos mais abrangentes, e assim por diante, de modo a ajudar a 

desenvolver um pensamento arborescente, com ruturas sucessivas e uma reorganização 

semântica contínua. Portanto, é importante para uma boa aprendizagem que os 

professores, sempre que possível, substituíam a informação expositiva dos 

manuais/livros escolares ou pelo objeto real, ou pelas TIC, para que os alunos tenham 

uma aprendizagem significativa. Por essa razão, os docentes não devem deixar de lado 

as TIC nem as aptidões que os alunos dominam, logo, é indispensável que os docentes 

conduzem as suas aulas de modo a aproveitar todos os aspetos positivos que a 

sociedade da informação pode oferecer. Para tal, é essencial que sejam utilizadas 

diariamente, de forma “habitual”, “regular” e “frequente”. Infelizmente tal não acontece, 

pois muitos dos professores se encontram inseguros e pouco à-vontade na sua 

utilização, devido à pouca formação sobre as TIC. Vários estudos, entre eles o do Niess 

(2007), indicam que apesar dos professores utilizarem as TIC para fins pessoais e 

profissionais, as maiorias dificuldades surgem ao nível da sua integração no currículo das 

disciplinas que lecionam.  

Niess (2007) refere ainda que os professores tendem a ensinar aquilo que aprenderam 

da forma como aprenderam e que esta realidade tem que ser renovada para melhorar a 

atitude face ao ensino. Por isso, dentro do grupo dos docentes que usam as TIC na sala 

de aula, a maioria recorrem a estas ferramentas tecnológicas para ilustrar o conteúdo 

como faziam anteriormente, em vez de usarem o retroprojetor, usam o videoprojector e 

imagens soltas, utilizando o mesmo método de ensino, pois faltam-lhes o domínio 

técnico-pedagógico que lhes permitiam modificar e inovar os processos de 

ensino/aprendizagem. Segundo a mesma autora referida anteriormente, e reforçando a 

ideia do domínio técnico-pedagógico, a integração curricular das TIC implica a sua 

utilização em contexto educativo para atingir objetivos de aprendizagem de conceitos e 

processos em cada disciplina específica, ou seja, implica o domínio de conhecimento de 

carácter científico, pedagógico e tecnológico, redefinidos num conjunto de competências 

do professor face ao contexto educativo em que se insere. Devido à falta de formação, as 

atitudes dos docentes face às TIC, entre outras, alguns autores apontam os professores 

como um dos principais obstáculos para a integração das TIC na escola (Paiva, 2003; Niess, 
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2007). Balanskat et al. (2006) identificam como constrangimentos a falta de competências 

dos professores na utilização das TIC, a falta de motivação e confiança e de uma 

formação de professores desajustada.  

Freitas (1997) apresenta uma nova justificação que se baseia na desconfiança que 

alguns docentes têm em tudo o que é novidade, pois existe o receio que o seu papel de 

professor seja substituído, enquanto na verdade, o papel de professor é insubstituível, “o 

papel do professor não acaba, obviamente, mas vai exigir uma reflexão profunda do que 

será o perfil do professor nos tempos modernos” (Fazendeiro, 1998, pp.25). As TIC nunca 

substituirão os professores, mas exigem deles novos papéis e atitudes. Ou seja, ele 

passa a ter uma função dinamizadora e orientadora e não, somente, de transmissão de 

saber, para tal, é necessário que o docente reflete sobre a sua ação na sala de aula para 

poder melhorar, encontrar e criar as estratégias mais adequada à criança/turma. Por essa 

razão é essencial que os docentes modifiquem a sua postura face à construção e 

organização do conhecimento. Assim sendo, o professor não pode ser a única fonte de 

informação, mas sim, um difusor de aprendizagem, pois a aprendizagem deve ser um 

processo de construção no qual o aluno interage com a própria informação e com as TIC. 

Deste modo, a escola passa a ser vista como um espaço atraente e motivador de 

aprendizagem e não de transmissão, onde são disponibilizados aos alunos meios com 

potencialidades indispensáveis para a construção do próprio conhecimento. As TIC, 

quando são bem contextualizadas e integradas, apoiam também o desenvolvimento da 

autoconfiança e da autoestima do aluno, através de atividades cognitivas que lhes 

proporcionam um papel ativo na construção do conhecimento (Ponte, 1997, Moderno, 1999). 

Um outro possível impedimento na utilização das TIC na sala de aula reside nas 

alterações introduzidas no processo de ensino/aprendizagem, sobretudo se houver 

alterações nos conteúdos e nos métodos, pois o professor tem de sentir seguro na sua 

área. O domínio do conhecimento e das matérias a ensinar promovem a autoestima 

profissional. Ter uma postura inovadora engloba também enfrentar situações de 

fragilidade, ou seja, poderá levar o professor a sentir-se pouco confiante nos seus 

conhecimentos, sendo possível originar um sentimento de instabilidade. A maioria dos 

professores procuram evitar esse constrangimento ou então tentam solucionar esse 

problema reduzindo as inovações. Neste sentido, a população escolar, mais 

precisamente os docentes, criam barreiras às novidades. Rui Canário (1992) refere que tal 

não se deve ao “facto de serem intrinsecamente conservadoras”, pois, provavelmente, não está 

relacionado com a falta de recursos materiais, mas sim, à “ausência de capacidade estratégica 

para dar sentido e coerência a ‘inovações’ parcelares” (Canário, 1992, p.68). Segundo o mesmo autor, é 
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preciso criar as condições necessárias e favoráveis aos processos de mudança e 

inovação, junto dos professores “enriquecendo, reconstruindo e reorientando a sua cultura 

profissional” (Ibid.). O desenvolvimento profissional é um processo dinâmico e facilitador da 

aptidão de aceitar inovações. Por isso, quanto maior é o nível de formação dos docentes, 

maior é a sua motivação e a probabilidade de dinamizar e aceitar as inovações 

pretendidas pela administração central. Neste sentido, é essencial aprofundar o 

conhecimento do processo de envolvimento dos professores na mudança, porque não 

basta mudar as políticas educativas, nem os manuais, nem a forma de agrupar os alunos, 

nem as tecnologias (Hargreaves, 1998). 

Na obra de Manarino (1995), Wright & Stone identificaram quatro estádios de 

desenvolvimento dos professores face às TIC:  

1º Estádio – Ignorância, os professores demonstram receio, admiração e confusão;  

2º Estádio - Primeiro contacto com as TIC, principalmente com o computador, os 

professores tem um comportamento instável, pois ainda se sentem pouco à vontade;  

3º Estádio - O professor já com alguma confiança e autonomia perante algumas 

competências adquiridas, mas ainda existe uma carência em entender como recorrer as 

performances que estas tecnologias proporcionam na sala de aula;  

4º Estádio - O professor começam a desenvolver um pouco a criatividade na 

utilização e exploração das TIC na sala de aula, em especial do computador e seus 

derivados.  

É atravessando estes estádios que o professor começa a aperceber-se das 

potencialidades e das vantagens no recurso às TIC, quer a nível de ferramentas 

tecnológicas para desenvolver os seus trabalhos, quer para desenvolver as competências 

nos alunos, enquanto meio facilitador da aquisição de outras competências e saberes.  

Segundo o estudo elaborado pelo Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema 

Educativo do Ministério da Educação (GIASE) em 2004, no âmbito do programa Nónio-

Século XXI, relativo ao papel das TIC, revela que os professores usam as TIC de uma 

forma muito simples, sendo notório o recurso ao processador de texto, ao correio 

eletrónico e à navegação na internet, deixando de fora outras áreas de utilização. Logo, 

não exploram todas as potencialidades disponíveis, embora o recurso às TIC seja 

frequente. 

 

2.2.4.1 FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E AS TIC 

Segundo Portela (1991), um dos obstáculos que impede a introdução das TIC na 

escola é a própria formação dos professores, pois esta já não se adequa à sociedade em 
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que vivemos atualmente. Para além desse obstáculo, o autor indica a falta de tempo por 

parte dos professores, o défice em termos de recursos e de orientações metodológicas e 

a falta de softwares de apoio a diversas disciplinas. Por estas razões, os professores 

necessitam de formação sistemática, coerente e global que os prepare para promover a 

inovação e enfrentar a complexidade da prática pedagógica.  

Embora, a maioria dos alunos esteja apta para utilizar as TIC, muitos professores 

sentem-se incapacitados para utilizar. Os docentes sentem-se muito limitados no que 

toca a trabalhar com as TIC, pois têm receio em revelar a sua dificuldade perante os 

alunos.  

Cada vez mais, a escola exige ao professor a sua adaptação às TIC sem dar 

formação para tal.  

Embora a sociedade se encontra bastante desenvolvida no campo tecnológico, e 

existam muitas formações sobre diversas formas de transmissão de conhecimento, 

muitas faculdades e institutos politécnicos não estão a acompanhar o desenvolvimento 

pois ainda oferecem material pouco atualizado e pouco adequado à sociedade atual 

(Alarcão, 1996). Os atuais currículos para formar professores ainda estão desatualizados, são 

normativos, com a apresentação em primeiro lugar da «ciência de base» e a seguir da 

«ciência aplicada» e por fim, o estágio profissional, correspondendo a um conhecimento 

hierarquizado (Alarcão, 1996). O professor atual necessita de outras competências mais 

complexas para conseguir ultrapassar os problemas que irão surgindo durante a sua 

carreira profissional (Ibid.). Logo, a preparação ao nível da formação de professores é 

muito limitada e descontextualizada.  

A formação de professores atual tem como objetivo promover a formação integral do 

docente, recorrendo a um espírito crítico, reflexivo, responsável e autónomo, capaz de 

agir perante situações problemáticas diversificadas na sua prática profissional. A 

capacidade de criar e inventar soluções e de se adaptar às inovações não são 

desenvolvidas, se fossem trabalhadas, contribuiriam para a promoção do progresso. Ou 

seja, segundo Alarcão (1996), acredita-se que «o progresso filiado no pensamento reflexivo» cria a 

capacidade de pensar e inovar.  

 

“A educação interessa fundamentalmente o pensar real, interessa criar atitudes que 

desenvolvam nos seres humanos um pensamento efetivo, uma postura mental de questionar, 

problematizar, sugerir e construir a partir daí um conhecimento alicerçado em bases sólidas” 

(Abrantes & Conceição, 1996, p. 96). 
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Atualmente, é pretendido que os professores desempenham um papel dinâmico e 

participativo na educação, não sendo mais considerado com um mero “técnico que se reduz a 

execução de normas e receitas ou à aplicação de teorias exteriores à sua própria comunidade profissional” 

(Alarcão, 1996, p. 108). Ou seja, o conceito de professor não termina na sua «ação docente», 

mas sim, “ser professor implica saber quem sou, as razões pelas quais faço o que faço e consciencializar-

me do lugar que ocupo na sociedade. Numa perspetiva de promoção do estatuto da profissão docente, os 

professores têm de ser agentes ativos do seu próprio desenvolvimento e do funcionamento das escolas 

como organização ao serviço do grande projeto social que é a formação dos educandos” (Ibid., p. 109). 

O ME (1996) menciona que o perfil atual do professor é definido por um conjunto de 

competências complexas que lhe permitem gerir as aprendizagens dos alunos, tais como: 

o domínio e a liderança da aprendizagem; a capacidade de aprendizagem ao longo da 

vida, fomentador de conhecimento holístico, puli-, inter- e transdisciplinar, a capacidade 

de adaptação e inovação perante a necessidade de mudança; o desenvolvimento de um 

espírito empreendedor, criativo, comunicativo, atento às necessidades do aluno e da 

sociedade; e a capacidade de colaboração com os outros colegas e com a comunidade 

educativa em geral (Ministério de Educação, 1996). 

A relação pedagógica professor-aluno sofreu alterações, pois os conhecimentos são 

transmitidos por diversos meios e suportes, tais como os livros, a comunicação social, e a 

internet. O professor tem a tarefa de transformar esta informação em conhecimentos e 

competências, promovendo, entre vários, o desenvolvimento da capacidade de seleção, 

de análise e de compreensão da informação (Tavares, 2000). 

De acordo com as conclusões formuladas pelo Conselho da União Europeia (1997), 

para que a educação esteja modernizada com a sociedade, deve dar-se ênfase à 

formação de professores, especialmente ao nível das TIC. No entanto, este é um 

processo complexo, pois abrange diversas variáveis, por exemplo, a necessidade de 

motivação, de uma identidade profissional positiva e o reconhecimento do mérito do 

professor e do seu impacto na sociedade, entre outros. Segundo Tavares (2000), é 

essencial introduzir na formação de professores uma dimensão relacional e uma 

competência comunicativa, pois os meios de comunicação social multimédia, bem como 

a escola contribuem para o desenvolvimento de competências «pluricomunicativas, 

pluricultural, plurissemiótica» tratando-se de um conjunto de competências verbais e de 

carácter «multicanal» que dizem respeito à análise da linguagem de cariz «analógica e 

digital». 
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A maioria dos sistemas de ensino superior de formação de professores, oferecem 

algumas resistências face à mudança e à inovação que as políticas educativas procuram 

implantar no sistema educativo português. Estes sistemas contêm uma lógica 

conservadora do ensino e do que deve ser ensinado, baseando-se na reprodução e 

transmissão de conhecimentos. Segundo Day (1999), a alteração do paradigma de 

sociedade e do paradigma de escola ocasionou um levantamento de questões 

relacionadas com o papel atual do professor e das competências profissionais que 

precisa possuir. Isto é, o ensino origina “conjuntos complexos de interações interpessoais 

diferenciadas com alunos que nem sempre estão motivados para a prender no contexto sala de aula, o que 

envolve considerações difíceis sobre o currículo e o sobre a aplicação de estratégias e destrezas de ensino, 

cujo o sucesso irá, em última análise, depender da qualidade do juízo discricionário do professor” (Day, 1999, 

p. 163). 

Segundo Edmundson (Garcia, 1999), a formação de professores tem como objetivo 

formar profissionais competentes e responsáveis, que colaboram para o melhoramento 

da escola e do ensino, adotando uma atitude reflexiva, estimulando valores e ideias 

democráticas de forma a preparar «bons cidadãos». Ribeiro (1994) menciona que a 

formação de professores é um “processo contínuo ao longo da vida do professor, com diferentes 

etapas, desde a formação inicial e a formação contínua”. Logo, é um meio de renovação e 

modernização do sistema educativo. A eficiência dessa formação pode desenvolver um 

fator determinante no sucesso de reformas e mudanças na educação.  

 

 

O objetivo da formação inicial de professores, baseando na opinião de Joyce e Clift 

(Garcia, 1999), é preparar os alunos para: “a) o estudo do mundo, de si mesmo, e do conhecimento 

académico ao longo da sua carreira; b) o estudo continuado do ensino; c) participar em esforços de 

renovação da escola, incluindo a criação e implementação de inovações; e d) enfrentar os problemas gerais 

do seu local de trabalho (escola e classe)… A capacidade para aprender e o desejo de exercer este 

conhecimento é o produto mais importante da formação de professores” (Garcia, 1999, p. 58). 

“A atual política de formação de professores desenvolve-se, em termos gerais, à volta de 

três eixos – a formação inicial, a profissionalização em serviço e a formação contínua ou 

permanente – e não pode deixar de se articular com dois vectores significativos: a progressão 

na carreira docente e o processo de desenvolvimento experimental e inovação pedagógica em 

situações concretas de ensino ou na realidade educativa da escola” (Ribeiro, 1994, p. 197). 
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A maior parte da formação é dedicada ao conhecimento do conteúdo – 

conhecimento específico da área e matéria a ensinar – que por sua vez pode ser dividido 

em conhecimento substantivo, que contempla os conhecimentos que os professores irão 

transmitir e ensinar, e o conhecimento sintático, que complementa o anterior e que se 

refere ao domínio de “paradigmas de investigação em cada disciplina” (Garcia, 1999, p. 179).  

Segundo a OCDE – CERI (1990), os docentes que possuem competências básicas 

das TIC, recorrem a elas durante a sua prática pedagógica, e transmitem aos alunos 

esses saberes. Por isso, embora a formação de professores não possuía um “receita 

universal” que resulte com sucesso com todos os professores, é importante que no 

processo de formação, os professores estabeleçam os seus objetivos e avaliem as suas 

capacidades e as suas necessidades de formação para que cada um, ao seu ritmo e à 

sua medida, as entenda e promova. 

 

2.2.5 OS ALUNOS FACE ÀS TIC 

Cada vez mais, as crianças vivem entre dois modelos completamente diferentes, em 

que um é rígido e estático, monocórdio e pouco inovador (ensino tradicional), o outro é 

diversificado, inovador e oferece uma «cultura em mosaico» (sociedade da informação). Do 

ponto de vista dos alunos, a educação formal (ensino tradicional), é cada vez mais maçudo, 

monótono e aborrecido, o que não facilita a aprendizagem. A educação informal (sociedade 

de informação) é cada vez mais atrativa, nesta o aluno aprende inconscientemente e de 

forma agradável. Embora a educação formal seja essencial para a aprendizagem, a 

informal também é muito útil para enriquecer e adquirir novos conhecimentos e 

conteúdos.  

Presentemente, os alunos adoram comunicar e navegar na internet. São poucas as 

crianças que brincam na rua, a maior parte delas passam mais tempo em casa a brincar 

com consolas e com computadores. Os computadores já estão quase todos ligados à 

internet, e muitas das crianças brincam com amigos, conhecidos e desconhecidos 

através de jogos online. Não só brincam como também exploram determinadas páginas e 

comunicam entre eles através do chat, fórum, blogs, Hotmail, gmail, facebook, hi5, etc. 

Por isso, deve-se agarrar na facilidade deles e trabalhar na sala de aula de forma que a 

aprendizagem seja mais atrativa. É importante que o aluno goste da tarefa que está a 

fazer e que sinta que o seu trabalho tem algum significado, por isso, seria ótimo que 

houvesse uma interligação entre o que é pedido com os gostos/habilidades dos alunos. 

Segundo Jonassen (1994), é o aluno que constrói as suas próprias representações, 

pois desta forma compreenderá melhor e recordar-se-á do que aprendeu. Assim, as 
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ferramentas tecnológicas desempenham um papel importante para a construção de 

conhecimento. O aluno aprende usando as tecnologias como ferramentas que, por sua 

vez, apoiam o processo de reflexão e de construção do conhecimento. 

 

 

2.2.6 AS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS 

Se as ferramentas tecnológicas forem consideradas como recursos educativos, 

utilizando-as como um meio de comunicação e como um complemento à aprendizagem, 

muito presumivelmente, irá surgir a possibilidade de poder introduzir na aula as 

representações da realidade de maneira mais concreta e mais fiel. Para tal, o professor 

tem de aprender a comunicar através de uma linguagem verbo-icónica para, 

seguidamente, poder recorrer a ela nas suas aulas. 

Para compreender melhor alguns instrumentos tecnológicos e segundo Parra (1975) e 

Robert (2008), eles foram agrupados em quatro categorias: 

 Meio áudio  

 Meio visual 

 Meio audiovisual 

 Meio informático/áudio-scripto-visual 

 

O Meio Áudio, como o próprio nome indica, está relacionado com informações 

auditivas, por exemplo o rádio, o gravador de áudio e o IPOD/MP3, entre outros 

O Meio Visual diz respeito às informações transmitidas visualmente, logo, envolve a 

máquina fotográfica digital, mesa digitalizadora e o retroprojetor, etc. 

O Meio Audiovisual é a junção de informações de áudio com informações visuais. 

Este meio é concebido como um conjunto de técnicas destinadas a facilitar a transmissão 

de mensagens entre um emissor que sabe e um recetor que não sabe. É o esquema do 

ensino tradicional, logo, este meio tenta implantar-se na escola como uma série de 

técnicas ou de auxiliares que ajudam o professor a transmitir o “seu saber” ao aluno. 

Neste grupo englobam-se todos os processos de educação e de informação baseados 

nas descobertas modernas de reprodução de imagens e dos sons como a televisão, o 

vídeo, o cinema, a máquina de vídeo/filmar, o telemóvel, etc. Deixando de ser apenas 

“auxiliares”, para passarem a ser um processo de comunicação.  

E por fim, o Meio Informático/Áudio-Scripto-Visual está relacionado com materiais 

que usamos regularmente, tanto no âmbito profissional como no lazer. Este meio dá a 

possibilidade de transformar uma sala de aula num outro ambiente, por exemplo, num 
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centro de comunicação, num centro de pesquisa, num centro de arte multimédia, numa 

casa de edição de informação, etc. Segundo vários estudos, os alunos mais abertos, os 

mais comunicativos e aqueles que dominam melhor determinados assuntos, são aqueles 

que usem a televisão, o radio e os jornais como forma de saber mais sobre a atualidade. 

Nesta categoria encontramos o computador, o videoprojector, o quadro interativo e a 

internet. 

O computador, por se apresentar e representar um estimulador nos processos de 

ensino e de aprendizagem, possibilita alterações profundas nas interações que ocorrem 

entre professor-alunos, alunos-máquina, alunos-alunos e alunos-conteúdos, 

transformando o espaço social da sala de aula. É através do computador e dos seus 

recursos (softwares) que se podem realizar inúmeras tarefas. 

No mercado existem diversos softwares, alguns dominados como softwares 

educacionais. Os softwares educacionais são aqueles que podem ser inseridos no 

processo de ensino/aprendizagem devido às suas características e funções, que, por sua 

vez, podem ser organizados como softwares educativos e softwares aplicativos. 

Segundo Chagas (1998), a maioria dos docentes reconhecem a importância do papel 

que um software adequado desempenha para uma real e significativa utilização das TIC 

no processo ensino/aprendizagem, mas não recorrem a ele, justificando que a maioria 

dos softwares existentes, quer no mercado nacional ou estrangeiro, não se adequam ao 

currículo nem à metodologia, causando dificuldades na integração do software na sua 

prática pedagógica. Também é referida a falta de flexibilidade na utilização, a redução de 

interesse que alguns destes instrumentos suscitam nos alunos e alguns erros científicos 

que são encontrados nalguns programas. Por isso, é importante que os docentes saibam 

como gerir, orientar e coordenar o conhecimento durante a utilização de softwares 

educativos, mesmo sabendo que a grande parte dos alunos abordam as TIC com muita 

facilidade, parecendo que nascerão com a “tecnologia no ADN”, ainda há alunos que 

abordam-nas com muita hesitação e, nestes casos, necessitam de alguma atenção, 

apoio e orientação por parte do professor quando estes exploram as TIC.  

 

2.2.6.1 SOFTWARES EDUCATIVOS 

Os softwares educativos são aqueles que favorecem os processos de 

ensino/aprendizagem. Segundo Oliveira (2001), os softwares educativos têm de ter as 

seguintes características: “definição e presença de uma fundamentação pedagógica que permeie o seu 

desenvolvimento; finalidade didáctica por levar o aluno a construir conhecimento relacionado com o seu 

currículo escolar; interacção entre aluno e programa, mediada pelo professor; facilidade de uso, uma vez que 
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não se deve exigir do aluno conhecimentos computacionais prévios, mas permitir que qualquer aluno, mesmo 

que em um primeiro contacto com a máquina, seja capaz de desenvolver suas actividades; e actualização 

quanto ao estado da arte” (Oliveira, 2001, p. 208). Isto é, para ser um software educativo, ele deve 

auxiliar a aprendizagem envolvendo a compreensão e o envolvimento do professor no 

processo de ensino/aprendizagem. 

Ponte (1997) assemelha-o a um jogo, correspondendo a uma simulação de uma 

situação real ou imaginária, onde a competição está envolvida. Ao utilizar este tipo de 

software, o aluno fica motivado e com vontade natural em saber mais e de controlar as 

situações, logo, faz com que este desenvolve a criatividade, o pensamento divergente e a 

aquisição de conhecimentos.  

Quando um professor recorre a um software educativo para reforçar a aprendizagem, 

o aluno deixa de ter um papel passivo e passa a ser ativo na sua própria aprendizagem, 

ou seja, o aluno deixa de ser um simples ouvinte e interpretador da informação recebida 

e passa a ser um pesquisador de informação. Isto faz que com que o aluno fique 

motivado em saber mais, em solucionar problemas e em comparar diversos resultados 

obtidos (positivos e negativos). A maioria dos softwares educativos envolvem a 

curiosidade, fantasia e controlo, logo, não só permite às crianças experimentar diversas 

alternativas e observar o efeito das mesmas, como também permite desenvolver a 

motivação e a criatividade dos aprendizes.  

Existem de vários tipos: uns dão ênfase na lógica do conteúdo, outros na capacidade 

de acumulação e utilização da informação, e ainda há aqueles que realçam a interação 

com o usuário – tutoriais, simuladores e softwares de jogos educacionais.  

 

2.2.6.2 SOFTWARES APLICATIVOS 

Os softwares aplicativos são programas de uso geral que também são utilizados na 

escola, seja no ensino/aprendizagem ou no processo administrativo. Segundo Oliveira 

(2001), os softwares aplicativos podem, não só apoiar a produção de softwares educativos, 

como também auxiliar, por exemplo, softwares de autoria, editores de hipertextos, 

ambientes tutoriais e linguagem LOGO. Também são esses que apoiam outros 

programas como banco de dados, ambientes de programação, processadores de textos, 

planilhas eletrónicas, editores gráficos e programas de comunicação. 
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2.2.6.3 INTERNET 

Tanto dentro como fora do contexto escolar, a internet apresenta-se como um meio 

poderoso no armazenamento e transmissão de informação. Pois ele permite com 

bastante rapidez e facilidade a troca de informação e de conhecimento entre as pessoas.  

Dentro do contexto escolar, Moran (1997) menciona-o quase como uma ferramenta 

tecnológica indispensável, pois proporciona novas formas de se fazer pesquisas, 

comunicar, divulgar e trocar informações com pessoas de outras cidades/culturas/países 

numa interação casual ou constante. Para além desses aspetos positivos, a internet 

encanta os alunos devido à capacidade de navegar, de descobrir endereços novos, de 

divulgar suas descobertas, de comunicar com outros e à facilidade de utilização dentro do 

processo ensino/aprendizagem. Segundo o mesmo autor, ensinar utilizando a Internet 

provoca alterações na atitude do professor convencional, pois ele deixa de ser a fonte 

principal da informação passando a ser um guiador da informação e conhecimento.  

 

2.2.7 ESCOLA PARALELA 

Um dos termos que surge na utilização das TIC na educação é a Escola Paralela, 

que é tudo aquilo que é transmitido sem finalidade pedagógica, mas que ensina, 

veiculada pelos mais diversos meios. Embora muitos docentes não saibam o seu 

significado, “Escola Paralela”, mas recorrem muitas vezes a este meio para transmitir, 

explicar e exemplificar determinados conteúdos. 

Segundo George Friedman, a Escola Paralela é um conjunto de informações afetivas 

e icónicas, proporcionadas pelas comunicações da massa para os jovens, a partir da 

infância e à margem das informações e da formação recebida na escola oficial (cinema, cd, 

dvd, livros, imprensa, rádio, televisão, etc.). Ou seja, a maior parte da aprendizagem das crianças 

passam fora das escolas, logo a maioria do conhecimento advém dos meios de 

comunicação.  

 

2.2.8 AS TIC E AS SUAS POTENCIALIDADES 

Numa perspetiva cognitivista, o universo eletrónico e inteligência artificial 

desempenham um papel importante (Martins, 1997). Segundo Bertrand e Vallois (1991), entre 

os paradigmas educacionais encontra-se o paradigma tecnológico, que se centra na 

utilização das TIC na educação. Este paradigma é caracterizado, sobretudo, pela 

experiência racional e por postular a “primazia da objetividade que põe em causa a subjetividade e a 
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unicidade da pessoa”. Desta forma, a educação é conduzida para o “modo racional de 

conhecimento”, remetendo “o pensamento à ordem estabelecida” (Bertrand & Vallois, 1991, p. 79). 

Tomando como referência o paradigma de conceção construtivista de 

processamento de informação, Dias (1993, p. 96) define “que qualquer acto ou realização cognitiva 

supõe um processo constituído por recepção da informação, codificação, armazenamento, evocação e 

resposta”, logo pode-se referir que existem dois conceitos que emergem das teorias 

subjacentes ao enquadramento das TIC em educação: o de uma educação por 

descoberta e o do modelo mental.  

A perspetiva da aprendizagem por descoberta está presente na teoria de Bruner, que 

no âmbito da psicologia do desenvolvimento no qual revaloriza o indivíduo nas suas 

capacidades exploratórias. Neste processo, a descoberta desempenha um papel 

primordial no sentido em que conduz à construção do conhecimento (Martins, 1997). Numa 

perspetiva interacionista, Bruner enfatiza o papel da cultura como instrumento poderoso 

que incide sobre as capacidades do ser humano, modela e amplia o “eu” (Bertrand e Vallois, 

1997). Bruner (cit. in Martins, 1997) afirma ainda que “o conceito de representação não pode ser remetido 

apenas ao sujeito: as TIC que oferecem a cultura através da linguagem, os mitos e crenças, os sistemas de 

medida e cálculo, os instrumentos e as suas disciplinas do conhecimento, amplificam e enriquecem as 

capacidades de representação humanas” (Martins, 1997, p. 57). Na perspetiva deste autor, Bruner, 

existem três modos de representação no qual se desenvolve o processo de 

conhecimento do mundo objetivo: o modo interpretativo (a criança representa o mundo 

em termos de ação); o modo icónico (a representação do mundo é feita em termos de 

imagens percetuais); e o modo simbólico (que diz respeito ao uso da linguagem e dos 

símbolos). Estes três modos de conhecimento em interação promovem um progressivo 

enriquecimento do indivíduo. (cit. in Martins, 1997).  

Martins (1997) refere ainda que Bruner “põe a tónica na aprendizagem através da acção. A 

aprendizagem como processo activo de apropriação do conhecimento desenvolvido pelo próprio sujeito, 

modo significativo, que designou como aprendizagem por descoberta. Nesta perspectiva, sublinha-se que a 

criança, na sua interacção com objectos e pessoas, resolve problemas que exigem o uso das mãos, olhos e 

orientação do corpo no espaço. O que parece estar relacionado exclusivamente com a percepção, atenção, 

manipulação e locomoção, interacção social e com a sua maturação e desenvolvimento.” (Martins, 1997, p. 59). 

E é precisamente no uso e na coordenação destes processos para a consecução de 

metas que encontramos as primeiras manifestações de resolução de problemas. Ao 

resolvê-los, pode dizer-se com propriedade que a criança adquiriu uma habilidade. 

Portanto pode descrever-se também o domínio de uma habilidade com o 
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desenvolvimento de estratégias para a utilização da informação, escolhendo entre modos 

alternativos de resposta (Bruner cit in Martins, 1997). 

Bruner (1964) diz ainda que “a maior parte da aprendizagem, na maioria dos ambientes, é uma 

actividade realizada em comum num processo em que se partilha a cultura. A criança deve construir o seu 

próprio conhecimento, mas deve fazer esta «apropriação» numa comunidade que partilhe o seu sentido de 

pertencer a uma cultura” (Bruner, 1964, p. 49). 

Martins (1997) indica também que na aprendizagem em comunidade, Bruner enfatiza 

a aprendizagem por observação presente em múltiplas situações. Ou seja, na sua 

conceção de aprendizagem por descoberta, propõe que esta se faça no contexto de uma 

“comunidade”. A conceção da aprendizagem como processo ativo, tal como afirma De 

Cort (1991), que defende que os alunos não são recipientes de informação passivos, mas 

pelo contrário, constroem os seus conhecimentos e competências através da interação 

com o ambiente e através da reorganização das suas próprias estruturas mentais. Tal 

como afirmaram Salomon e Gardner (1986) “uma importante implicação do papel activo dos alunos 

na aquisição de conhecimento e de competências é que a pergunta a fazer não é o que o computador faz às 

crianças, mas antes «O que é que as crianças fazem com esta máquina?»” (Salomon e Gardner, 1986, p. 198). 

Segundo a Revista Forum Estudante (2011), as TIC aumentam a motivação dos 

alunos e, consequentemente, o sucesso escolar. Segundo esta mesma fonte, os 

professores e alunos sentem-se orgulhosos por terem a oportunidade de ensinar e 

aprender com as TIC. Com a implementação dos quadros interativos, videoprojectores, 

ligação à internet, partilha de recursos digitais e várias salas com computadores mudou o 

paradigma da educação, surgindo novos modos de ensinar e de aprender. 

A partir de um estudo feito no Observatório do Plano Tecnológico da Educação 

(OPTE) revela resultados positivos na aprendizagem. Os jovens não só aumentam a sua 

motivação e potencialidades de aprendizagem, como também adquirem competências 

que são hoje muito importantes no mundo do trabalho: 82,5% dos jovens indicaram que 

ficam mais motivados para a aula; 69,6% dizem que o ambiente da sala de aula é melhor; 

e 62,3% referem que aprendem melhor a matéria. 

Com base na mesma revista referida anteriormente (Forum Estudante, 2011) as vantagens 

das TIC nas escolas são as seguintes: “maior motivação dos alunos; melhoria no processo de 

aprendizagem; enriquecimento das matérias com o acesso à internet (permite visualizar vídeos, esclarecer 

dúvidas, fazer exercícios diferentes); aulas mais dinâmicas, apelativas e interactivas; maior interactividade 

com os professores; igualdade de oportunidade (acesso na escola a computadores com internet dá as 

mesmas possibilidades a alunos que não têm essas ferramentas em casa); e vantagens ecológicas 

(diminuição considerável do uso do papel).” (Revista Forum Estudante, 2011, pp. 12-13). 
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Neste capítulo pretendemos apresentar os procedimentos utilizados no estudo, tal 

como a metodologia utilizada. Assim, impõe-se a necessidade de esclarecer conceitos 

relativos à metodologia aplicada. 

Ao considerar a metodologia como um conjunto de métodos e técnicas de 

investigação, incluindo a organização e fundamentação, esta tem de estar de acordo com 

as perspetivas que o investigador tem acerca da resolução de um determinado problema 

(Estrela, 1994). A escolha da metodologia implica que o investigador tenha consciência do 

que pretende estudar e do conhecimento que ambiciona construir, tendo em conta os 

contextos envolventes e a sua situação temporal e económica. Após essa reflexão, o 

investigador deve definir o rumo que julga mais adequado para a concretização da 

investigação.  

A metodologia que se segue, compõe-se de dados verificáveis, logo é um processo 

vinculado à ciência pois, conforme Scharppo (2002), é a explicação minuciosa, detalhada, 

rigorosa e exata de toda a ação desenvolvida no método (caminho) do estudo de pesquisa. 

A metodologia não se debruça sobre os resultados, mas sobre os processos (Cohen e 

Manion, 1990) pois os resultados podem variar consoante as características da amostra. É 

na metodologia que se explicam o tipo de pesquisa, os instrumentos utilizados, e os 

resultados obtidos.  

Uma investigação em educação, à semelhança de outro tipo de investigação, é mais 

que uma sucessão de etapas estereotipadas ou pré-estabelecidas. As opções que se vão 

fazendo, a construção e organização de processos e a configuração de um modelo de 

análise, variam em função da natureza e da especificidade do objeto de estudo, 

caracterizado em cada investigação específica, cumprindo sempre com os princípios de 

rigor metodológico fundamentais na investigação científica (Pardal & Correia, 1995). Ou seja, 

uma investigação é um processo através do qual se chega a soluções fiáveis para 

problemas identificáveis, operacionalizando um processo integrado, planificado e 

sistemático de obtenção, análise e discussão dos dados (Cohen & Manion, 1990).  

“(…) ao procuramos conhecer a realidade social, vamos construindo, a respeito dela, e 

mediante quadros categoriais, operadores lógicos de classificação, ordenação (...), mediante 

processos complexos influenciados ainda pelas nossas necessidades, vivências e interesses – 

vamos construindo instrumentos que nos proporcionam informações sobre essa realidade e 

modos de a tornar inteligível, mas nunca se confundem com ela.” (Pinto e Silva, 1986; p. 10) 
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O método subjacente a qualquer investigação possibilita o avanço do conhecimento 

acerca do objeto de estudo, aludindo-se às aproximações (através de diferentes técnicas e 

procedimentos) feitas em investigação educativa para reunir dados necessários à 

interpretação. Ao longo de uma investigação, seja nas fases de recolha, tratamento de 

dados ou discussão, pode-se recorrer a diversos métodos. A escolha destes resulta do 

maior ou menor interesse da especificidade do caso em estudo e do momento da 

investigação (Pardal & Correia, 1995). 

Numa investigação em educação, a tónica não deve ser situada na dualidade 

quantitativa/qualitativa, mas sim num plano de análise mais global. Segundo Guba e 

Lincon (1994), os paradigmas devem ser interpretadas como sistemas de crenças básicas, 

princípios e pressupostos sobre: «a) A natureza da realidade investigada (pressuposto ontológico); b) 

O modelo de relação entre o investigador e o investigado (pressuposto epistemológico); c) O modo em que 

podemos obter conhecimento da dita realidade (pressuposto metodológico).» (Guba e Lincon, 1994, pp. 49-50).  

Dada a necessidade de rigor e objetividade das observações efetuadas nos estudos 

quantitativos, no sentido de ser feita a quantificação das variáveis, a utilização de 

técnicas qualitativas de recolha de dados parece ser pouco frequente. Uma técnica de 

pesquisa não constitui um método de investigação, podendo investigadores qualitativos 

usar técnicas quantitativas e vice-versa (Ferraz, 2000).  

Para o presente estudo, o método recai no paradigma quantitativo, pois visa a 

explicação dos fenómenos seguindo uma lógica hipotético-dedutiva. É comum afirmar-se 

que este tipo de investigação obedece a uma estrutura pré-definida de momentos 

específicos, derivando cada um deles do que lhe antecedeu. 

Assim, esta investigação carateriza-se por ser: 

1. empírica, o raciocínio é dedutivo e os dados são o resultado final do processo de 

investigação, sendo a recolha de informação um processo empírico;  

2. redutível, construíram-se categorias, perderam-se dados particulares para se 

poder generalizar as conclusões, não se consideraram fenómenos particulares e 

singulares;  

3. aplicável e transmissível, no sentido em que dá origem a um documento que 

possibilita a  sua generalização e réplica, podendo outros sujeitos utilizar os dados 

 “A Investigação é um processo social através do qual os grupos humanos transformam o 

conhecimento que têm da realidade, transformando ao mesmo tempo a sua maneira de agir 

sobre essa realidade.” (Canário, 1991, p. 220)  



 

 

41 Metodologia 

recolhidos e estudados para dar lugar a outras investigações, quer no aspeto da 

continuidade ou da contestação; 

4. lógica, para que o investigador consiga avaliar a validade das suas conclusões, 

confrontando a possibilidade de generalização no que concerne à validade externa 

(Tuckman, 1994, p. 17). 

Segundo Popper (1972), este método baseia-se na construção de conjeturas, que 

devem ser submetidas e testadas, à crítica interpretativa, ao controle mútuo pela 

discussão crítica, e ao confronto com os factos, para ver quais as hipóteses que se 

confirmam ou infirmam. 

Em jeito de síntese, este capítulo tem como objetivo descrever todo o processo 

desenvolvido, incluindo os métodos de recolha, de análise, de tratamentos de dados, os 

procedimentos adotados no decorrer da investigação e os resultados obtidos. 

 

3.1 QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

O objetivo de qualquer investigação é descobrir respostas para perguntas, através do 

emprego de processos científicos. Embora não exista nenhuma garantia de que qualquer 

empreendimento de pesquisa apresente, na realidade, informação significativa, precisa e 

não-visada, os processos de científica têm maior probabilidade de fazê-lo do que 

qualquer outro método conhecido pelo homem. 

Assim sendo, a pesquisa começa sempre através de um problema ou formação de 

questões. Para a elaboração da hipótese e para orientar a investigação, foi necessário 

formular a seguinte questão de investigação:  

 

Quais as perceções de professores e alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino básico 

sobre a utilização das TIC em contexto escolar? 

 

Partindo desta questão de investigação principal formularam-se as seguintes sub-

questões: 

a) O que são as TIC para os alunos e docentes? 

“… o investigador deve obrigar-se a escolher rapidamente um primeiro fio condutor tão 

claro quanto possível, de forma que o seu trabalho possa iniciar-se sem demora e estruturar-se 

com coerência...” (Quivy, 1992, p. 29) 



 

 

42 Capítulo 3 

b) Qual as opiniões/atitudes e relação dos discentes e docentes face às TIC? 

c) Que tipo de conhecimento têm os alunos e os professores para utilizar as TIC? 

d) Que utilizações fazem os docentes no contexto profissional? 

e) Que programas são usados e evitados pelos docentes na sala de aula com os alunos? 

f) Em que contextos os docentes usem as TIC? 

g) Que materiais trazem e produzem os docentes para as aulas? 

h) Que utilidades dão à internet? 

i) Quais os objetivos mais relevantes esperam sejam alcançados com as TIC? 

j) Que obstáculos encontram os docentes na utilização das TIC? 

k) Quais as vantagens e desvantagens destas ferramentas? 

 

Assim, esta investigação procura caraterizar as perceções que os professores e os 

estudantes dos 2º e 3º ciclos do ensino básico têm sobre a utilização das TIC em 

contexto escolar. Para tal, a investigação está dividida em dois estudos. O primeiro está 

relacionado com as opiniões dos alunos (ETD1) e o segundo baseia-se nas opiniões dos 

professores (ETD2).  

 

3.2 MÉTODOS E TÉCNICAS DE RECOLHA DE DADOS 

A obtenção dos dados e tratamento dos mesmos serão processados segundo uma 

metodologia quantitativa. A sua obtenção será através de um inquérito e o tratamento 

consistirá em introduzir a informação recolhida no computador, no programa SPSS para, 

seguidamente, ser processada.  

Esta metodologia, segundo Lessard-Hébert e outros (1990), a partir de dados obtidos 

em bruto, deverão existir quatro níveis de organização dos dados para o seu correto 

tratamento: a identificação da informação disponível, a emergência dos temas 

pertinentes, a visibilidade dos dados, e a natureza dos próprios dados. A questão 

fundamental é todo o processo, ou seja, o que acontece, bem como o produto e o 

resultado final (Bogdan e Biklen, 1994). 

De acordo com Almeida e Freire (2000), o tratamento de dados possibilita ao 

investigador tirar conclusões da sua investigação. Bardin (1991) afirma que “os resultados 

brutos são tratados de maneira a serem significativos («falantes») e válidos. Assim, o tratamento dos 

resultados obtidos permite estabelecer quadros de resultados (…) figuras e modelos, os quais condensam e 

põem em relevo as informações obtidas pela análise” (Bardin, 1991, p. 58). 

Nos estudos quantitativos podem ser utilizados vários instrumentos, como entrevistas 

estandardizadas, testes padronizados e não padronizados, grelhas de observação 
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estruturadas, documentos, questionários e técnicas não reativas como gravações dos 

dados (McMillan e Schumacher, 1989, pp. 40-41). Segundo alguns autores como Ghiglione e 

Matalon (1993), um dos meios mais recorridos para a recolha de dados numa amostra 

selecionada são os inquéritos, colocando a essa amostra questões por escrito, através de 

um questionário. 

Um inquérito por questionário consiste na formulação de uma série de perguntas que 

se entrega normalmente por meio de um documento, a um conjunto de pessoas. As 

perguntas estão intimamente ligadas com o assunto da investigação e outras ligadas 

mais ao inquirido, como por exemplo, qual é a sua à-vontade com as tecnologia? 

A escolha desta técnica deveu-se ao facto de permitir quantificar uma multiplicidade 

de dados e realizar numerosas análises de interdependência. Também possibilita obter 

uma representatividade do conjunto dos inquiridos e uma análise mais completa e 

fidedigna.  

Como qualquer outro meio de recolha de dados, apresenta vantagens e 

desvantagens. Uma das principais vantagens consiste na possibilidade de recolher dados 

com fidelidade e permite uma amostra representativa. Outra vantagem, segundo Quivy & 

Campenhoudt (1998, p. 34) é a: “ (…) possibilidade de quantificar uma multiplicidade de dados e de 

proceder, por conseguinte, a numerosas análises de correlação”. Com esta técnica é possível 

generalizar resultados numa subpopulação. E por fim, também é uma técnica económica 

e rápida. A principal desvantagem é de não conseguir aprofundar determinadas 

questões, mas tal não afeta visto que é pretendido uma visão global do problema. 

Como já foi referido, o instrumento de investigação utilizado para ambos os estudos 

é um inquérito por questionário, ou seja, recorre-se à análise de estatística. Para tal, foi 

elaborado uma planificação cuidadosa de forma a alcançar as respostas desejadas. 

Segundo Hill & Hill (2000), a formulação de perguntas para um questionário deve ser 

realizada em consonância com as questões de investigação levantadas, ou seja, um 

questionário deverá proporcionar a obtenção de dados que respondam às questões de 

investigação. 

A revisão bibliográfica realizada, facultou-nos o acesso a alguns instrumentos usados 

em estudos anteriores sobre esta temática o que possibilitou sempre que possível, dadas 

as vantagens que advém a utilização de instrumentos já validados, a utilização de 

algumas questões. Algumas das questões foram sujeitas a adaptações enquanto outras 

foram replicadas sem qualquer modificação. Sempre que possível, optou-se por questões 

de tipo fechado (questões de resposta fechada), que permitem colher dados de natureza 

quantitativa, logo, possibilitando um tratamento e análise mais rápido. No entanto, foi 
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incluído algumas questões de resposta aberta curta, pois as opções apresentadas 

poderiam pontualmente não ser suficientes. No caso do questionário dos professores, de 

acordo com os princípios subjacentes à opção por questões do tipo fechado referidos por 

Hill & Hill (2000), optou-se por incluir escalas de avaliação ou de mediação, no sentido de 

enriquecer a qualidade das respostas, e permitindo conclusões mais concretas e exatas.  

Em ambos os inquéritos dos dois estudos, para além de tentar elaborar inquéritos 

visualmente atraentes, rápidos e práticos no preenchimento, houve a preocupação em: 

incluir instruções claras de preenchimento; assegurar a coerência e lógica das questões; 

incluir questões de controlo; evitar a ambiguidade de recorrendo, sempre que possível, às 

perguntas fechadas; elaborar um número de questões adequando à problemática em 

estudo; selecionar os inquiridos de acordo com os objetivos do estudo; e adaptar o tipo 

de texto à amostra. 

Os inquéritos utilizados, independentemente do alvo a que se destinam (ETD1 e ETD2), 

são compostos por perguntas abertas, fechadas e escolha múltipla. Na escolha múltipla 

têm questões do tipo leque fechado, aberto e de avaliação e estimação. As perguntas de 

escolha múltipla de avaliação e estimação baseiam-se em duas escalas: escala de 

intensidade e escala de Lickert. As perguntas expostas são do tipo explícitas, índice, 

facto, opinião e ação. 

Antes de serem postos em práticas, os inquéritos foram objeto de um pré-teste num 

conjunto de alunos e professores com características semelhantes à amostra na qual 

seria aplicada, de forma a verificar se as questões eram bem entendidas e se conseguia 

recolher a informação pretendida. Após a realização do pré-teste, foi feita uma entrevista 

com os elementos que participaram no pré-teste para se perceber eventuais 

constrangimentos técnicos ou perguntas menos claras ou ambíguas. Os pré-testes e as 

entrevistas que se lhes seguiram levaram a que fossem introduzidas alterações no 

questionário, e consequentemente uma nova verificação (pré-teste) com outros elementos 

com as mesmas características que tinha o grupo anterior. 

Assim que se obteve um inquérito que alcance o que é pretendido, foi enviado para o 

ME para ser aprovado. Após a sua aprovação (anexo II), foram apresentados aos concelhos 

executivos de cada escola para obter também a autorização para a sua realização. Já 

com tudo aprovado e autorizado, os inquéritos foram postos em prática. 

Os dados recolhidos foram analisados, as respostas obtidas foram codificadas e 

foram criadas categorias, gráficos e tabelas, de acordo com as hipóteses estabelecidas. 

No ETD1, os objetivos do inquérito e à semelhança dos objetivos iniciais propostos 

por Paiva (2003), consistem em recolher informações que permitam fazer uma 
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caracterização do perfil dos alunos em relação às idades, género e ano escolaridade. Na 

utilização das TIC, procurou-se conhecer o acesso às TIC e à sua utilização feita por eles 

(em casa e na escola) e as atitudes deles face às ferramentas tecnológicas. Portanto, o 

inquérito é composto por sete partes: a identificação do aluno (idade, sexo, ano e turma); as 

ferramentas tecnológicas que o aluno tem acesso dentro e fora da comunidade escolar; a 

opinião e interpretação que o aluno faz sobre as TIC; a relação que o aluno tem com as 

TIC no meio escolar; a utilização dos programas base – Microsoft Office e outros 

programas; o acesso à internet; e as dificuldades e facilidades que o aluno tem face às 

TIC.  

No ETD2, é pretendido recolher elementos que permitem fazer a descrição do perfil 

no que diz respeito à idade, género, experiências, grupo disciplinar, envolvimento 

profissional, hábitos de trabalho e perspetiva de ensino. Em relação à utilização das TIC, 

é pretendido saber que utilizações fazem dela no âmbito pessoal e profissional. Ou seja, 

de acordo com os indicares mencionados por Becker & Riel (2001), e adaptando-os à 

nossa realidade em termos de práticas profissionais, procurou-se compreender o nível de 

envolvimento profissional dos docentes, tendo em conta o seu empenhamento em 

atividades de enriquecimento profissional, nomeadamente os hábitos de participação em 

conferências, workshops, seminários, etc., o desempenho de cargos de gestão, e o tipo 

de interação que estabelecem com os seus colegas. 

No sentido de perceber os hábitos ao nível da forma como os docentes realizam 

algumas tarefas profissionais, tendo em conta, novamente, o estudo de Becker & Riel 

(2001), considerando-se tarefas como: a elaboração de atividades para o plano anual de 

escola; a planificação de atividades letivas (planificações anuais); a seleção de conteúdos; a 

elaboração de atividades a propor aos alunos nas aulas; a elaboração/seleção de 

materiais/recursos para as aulas; a construção/adaptação de instrumentos de avaliação; 

e o desenvolvimento de atividades de remediação. Foi questionado ainda em que 

contexto os professores realizam essas tarefas. Com o intuito de complementar a 

informação recolhida acerca do modo como os docentes entendem o processo de ensino 

e de aprendizagem, solicitou-se a indicação do tipo de atividades que realizam com os 

alunos e a sua frequência.  

Quanto ao tipo de utilização pessoal que fazem das TIC, pretendeu-se perceber 

estritamente que tipo de tarefas múltiplas realizam os professores pois de acordo com o 

mesmo anterior referido no paragrafo anterior, quanto maior é a competência dos 

professores ao nível da utilização pessoal das TIC, maior é a sua disponibilidade para a 

integração destas ferramentas tecnológicas em sala de aula (Becker & Riel 2001). A utilização 
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das TIC pelos professores não é por si só um indicador de mudança de práticas, logo, 

surgiu a curiosidade em perceber como utilizam estes docentes as TIC no âmbito da 

preparação das aulas. 

Os inquéritos foram aplicados em formato papel, distribuídos pessoalmente aos 

professores pelo investigador na escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira e pelos respetivos 

conselhos executivos nas restantes escolas aos professores selecionados na amostra. 

Estes foram respondidos e devolvidos após um mês. Embora, surgiu a ideia de aplicar o 

questionário numa plataforma na internet, para além do formato em papel, mas tal não foi 

possível devido às eventuais dificuldades técnicas e também devido às considerações de 

Martins (2007) que apontam que os professores, perante a possibilidade de escolha 

online/papel, preferem responder a questionários em papel (81%). 

Esta ferramenta de recolha de dados também é constituída por sete partes: a 

identificação (sexo, faixa etária, grupo disciplinar, habilitação académica e tempo de serviço); os 

conhecimentos que o docente tem sobre as TIC; o relacionamento do docente com as 

TIC fora das aulas; a utilização das TIC; a utilização da internet; a utilização das TIC na 

sala de aula; e a Escola Paralela. Ou seja, começou-se por inquirir a idade dos 

professores, não porque fosse de esperar que pertencessem à “net generation”, mas 

porque pareceu importante para inferir alguma eventual relação da faixa etária com o 

nível de literacia e experiência em TIC. A seguir procurou-se conhecer a sua habilitação 

académica, o ano que terminou a sua formação e o seu tempo de serviço, para conhecer 

a sua experiência em trabalhar com os alunos. Seguidamente, tentou-se compreender o 

relacionamento do docente com as ferramentas tecnológicas e que tipo de 

formações/aprendizagens que este obteve para a utilização das TIC. Já dentro do campo 

profissional, procurou-se saber que atividades/tarefas/contextos utiliza as TIC dentro e 

fora da sala de aula. Como também analisou-se a sua opinião em relação à 

aprendizagem e ao comportamento dos alunos durante e após a utilização dessas 

ferramentas tecnológicas. E por fim, foi colocado algumas questões (três) sobre a Escola 

Paralela, para tentar compreender e saber o que os docentes entendem como “Escola 

Paralela”. 

Através deste questionário visou-se obter dados de forma a identificar: quais as 

disciplinas que mais utilizam as TIC em contexto de sala de aula; quem usava as TIC na 

sala de aula (professores, alunos ou ambos); qual a frequência de utilização; o tipo de 

organização dos alunos; o tipo de atividades realizadas; a existência de comunicação 

com os alunos com recurso às TIC; os obstáculos encontrados na utilização; e quais as 

vantagens/desvantagens da utilização das TIC dentro e fora do contexto sala de aula.  
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A estratégia adotada revelou-se eficaz, pois foi possível recolher todos os dados 

pretendidos. 

 

3.3 POPULAÇÃO-ALVO E AMOSTRA 

Com este ponto pretende-se contextualizar e retratar, embora sumariamente, as 

escolas envolvidas e caracterizar todos os participantes diretamente implicados neste 

estudo. Mas antes mais, é necessário compreender o que consiste a população-alvo e a 

amostra na investigação. A população-alvo é a reunião de todos os casos que se 

conformam a algum conjunto indicado de especificações, que por sua vez podem ser 

incluídas em outras. Um membro de uma população é denominado elemento da 

população. O processo de amostragem refere-se ao processo de seleção de um 

determinado número de sujeitos representativos de uma dada população, também 

designada universo. O universo é constituído por todos os membros aos quais se 

pretende generalizar os resultados obtidos no estudo. Geralmente é muito mais 

económico quanto a tempo, esforço e dinheiro obter a informação desejada apenas para 

alguns elementos e não para todos, recorrendo assim a uma amostra desse grupo. No 

processo de amostragem, existem várias técnicas de amostragem – amostragem 

probabilística, amostragem não-probabilística e mistas. Para este estudo a amostra 

utilizada é uma amostra mista. 

Como já foi referido diversas vezes, foram elaborados dois estudos, em que os 

participantes do 1º estudo (ETD1) são alunos do 5º ao 9º ano de três escolas diferentes da 

zona Oeste e os participantes do 2º Estudo (ETD2) são docentes de várias áreas das 

mesmas escolas do ETD1.  

As escolas em questão, para além de se encontrar localizadas na zona Oeste e perto 

da zona Costeira, elas se encontram cerca de 30 a 40km uma das outras. 

 

3.3.1 ESCOLA E.B. 2,3 DOUTOR AFONSO RODRIGUES PEREIRA 

A escola E.B. 2,3 Doutor Afonso Rodrigues Pereira faz parte do Agrupamento 

de Escolas da Lourinhã, que por sua vez, se encontra localizada dentro do 

concelho e freguesia da Lourinhã, a norte do distrito de Lisboa, com uma área 

aproximada de 15 000 hectares e com cerca de 23 300 habitantes.  

A estrutura da população ativa encontra-se dividida pelos três sectores de 

atividade: 19% no primeiro sector (agricultura, pesca e industria transformadora); 31% no 

segundo sector (construção e comércio); e 50% no terceiro sector (alojamento, restauração, 

transportes, comunicações, atividades financeiras, atividades imobiliárias, administração pública, 
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segurança social, educação, saúde e ação social). Existe ainda uma população bastante 

reduzida de domésticas, desempregados e reformados.  

Esta escola é composta por cerca de 550 alunos, do 5º ano 9º ano, e cerca de 

80 professores de várias áreas e 17 não docentes, dando no total de 647 pessoas 

(número aproximado). 

A participação dos pais e Encarregados de Educação na vida escola é de 

carácter esporádico. Na maioria deles tem pouca formação académica devido ao 

abandono escolar, para ajudar a família em casa a nível económico. 

 

3.3.2. ESCOLA E.B. 2,3 PADRE FRANCISCO SOARES 

A escola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares é a sede do Agrupamento de Escola 

Padre Francisco Soares. Esta sede de agrupamento encontra-se localizada na 

cidade e na freguesia de Torres-Vedras.  

A escola está inserida no meio rural, com uma população envelhecida, não 

sendo criadas condições para que a população mais jovem se possa fixar na 

terra. Culturalmente, o meio envolvente desta escola é bastante desfavorável e a 

população infantil não revela hábitos de leitura, nem possui qualquer outro meio 

de informação, a não ser a televisão. A nível da comunidade escolar, ela é 

culturalmente heterogenia, sendo o estrato social médio/baixo, uma vez que para 

além das atividades agrícolas, a população exerce profissões na indústria, 

comércio e serviços. Esta localidade está relativamente bem servida de 

infraestruturas, nomeadamente de equipamentos sociais e de lazer que 

proporcionam aos residentes algum bem-estar social e cultural.  

Este estabelecimento tem um Núcleo de Atendimento a Alunos Surdos 

(oriundos do concelho de Torres-Vedras e dos concelhos limítrofes), cujo objetivo fundamental 

é proporcionar às crianças e jovens surdos o máximo desenvolvimento cognitivo, 

linguístico, emocional e social. Não sendo Escola de Referência para tal alunos, 

apenas está a dar a continuidade aos alunos que existem para finalizarem os seus 

estudos no ensino básico. 

A nível de comunidade educativa, ela é composta por cerca de 642 alunos, 

alunos do 5º ao 9º ano, 86 professores de várias áreas e 45 não docentes, dando 

no total uma população educativa, mais ou menos, de 773 pessoas. 
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3.3.3. ESCOLA E.B. 2,3/S. JOSEFA DE ÓBIDOS 

A Escola E.B. 2,3/S. Josefa de Óbidos situa-se no concelho de Óbidos, que 

por sua vez fica localizado no Sul do Distrito de Leiria, no centro da Região de 

Turismo do Oeste, a cerca de 80km de Lisboa e a 60km de Leiria. Atualmente, o 

concelho é composto cerce de 11 mil habitantes e nove freguesias. Esta escola 

encontra-se localizada na freguesia São Pedro, também considerada como ‘Vila 

Museu’.  

A principal ocupação da população baseia-se na agricultura, comércio e 

turismo. As atividades económicas recaem em lojas de artesanato, 

hipermercados, restauração e cafés. 

Esta vila é considerada como ‘Vila Museu’ devido à sua beleza e ao excesso 

de património que ela envolve. Nela contém seis igrejas (Igreja Matriz de Santa Maria, 

Igreja da Misericórdia, Igreja de S. Pedro, Igreja de S. João Baptista, Igreja de Santiago e Igreja de 

Nossa Senhora de Monserrate), quatro ermidas (Ermida de Nossa Senhora do Carmo, Ermida 

de S. Martinho, Ermida de Santo Antão e Ermida de S. Braz), uma capela (Capela de S. 

André), um santuário (Santuário do Senhor da Pedra), um cruzeiro do início do século 

XVI, um pelourinho, um padrão camoniano e um castelo medieval (muralha 

torreada que envolve a maior parte do casario de Óbidos). 

A Escola Básica Josefa de Óbidos é composta por 902 aluno, do 2º e 3º 

ciclo e secundário, de 184 professores de várias áreas disciplinares e de 18 não 

docentes, dando no total uma comunidade de 1104 pessoas.  

Uma característica interessante desta escola é que traçou três metas e nove 

princípios que é pretendido alcançar no final de cada ano letivo, o que nas outras 

escolas não existe nenhuma referência a metas e princípios a alcançar. As 

metas consistem em contribuir para uma mudança no saber estar e comunicar, 

promover a responsabilidade e o gosto pelas aprendizagens e evitar o abandono 

escolar dos alunos. Os princípios baseiam-se em dar primazia à Formação 

integral do aluno, valorizar a atividade docente e o papel do professor, valorizar 

a atividade e o papel do pessoal não docente, instituir a cultura dos tempos 

livres, garantir formação em Tecnologias de Informação e Comunicação a toda a 

comunidade educativa, diversificar as ofertas da escola, diversificar a 

participação dos intervenientes no processo educativo, potenciar o papel dos 

Encarregados de Educação no processo escolar e educativo e estimular a 

articulação entre ciclos promovendo a melhoria do ambiente educativo e 

favorecendo a aproximação de práticas educativas.  
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3.4 CRONOGRAMA 

O período de tempo em que estudo decorreu foi estabelecido segundo a 

calendarização do curso de mestrado, iniciando

contacto pela primeira vez com a orientadora, e o limite temporal previsto para a 

realização da presente dissertação.

Mês e ano 

Março 2010 Escolha do Tema
Abril de 2010 Elaboraçã
Maio a Agosto 2010 Leituras e esboço do enquadramento teórico
Setembro e Outubro 2010 Elaboração dos questionários

Novembro 2010 a Janeiro 2010 
Realização dos Pré
Aprovação dos questionários pelo Ministé

Janeiro 2010 a Março 2011 
Distribuição, preenchimento e recolha dos questionários pelas três escolas
Elaboração do enquadramento teórico

Abril a Maio 2011 Tratamento dos dados recolhidos
Junho a Outubro 2011 Revisão e cor

Novembro 2011 
Entrega da dissertação
Propor para a defesa.
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Gráfico 15 – Amostra – ETD1 Gráfico 

 

O período de tempo em que estudo decorreu foi estabelecido segundo a 

do curso de mestrado, iniciando-se em Março 2010, após entrar em 

contacto pela primeira vez com a orientadora, e o limite temporal previsto para a 

realização da presente dissertação. 

Atividade 

Escolha do Tema 
Elaboração do Problema a resolver (Pergunta Chave) 
Leituras e esboço do enquadramento teórico 
Elaboração dos questionários 
Realização dos Pré-testes  
Aprovação dos questionários pelo Ministério de Educação e pelas Escolas
Distribuição, preenchimento e recolha dos questionários pelas três escolas
Elaboração do enquadramento teórico 
Tratamento dos dados recolhidos 
Revisão e correção geral da dissertação 
Entrega da dissertação 
Propor para a defesa. 

Tabela 1 – Cronograma da dissertação
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Gráfico 16 – Amostra – ETD2 
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Os dados em estado bruto, provenientes de inquéritos e esquemas de entrevistas 

têm de ser registados, analisados e interpretados. Uma centena de pedaços soltos de 

informação interessante não terá qualquer significado para um investigador ou para um 

leitor se não tiverem sido organizados por categorias. O trabalho do investigador consiste 

em procurar continuamente semelhanças e diferenças, agrupamentos, modelos e 

aspetos significativos. 

A análise de dados é um processo sistemático de busca e de organização de todos 

os materiais que foram recolhidos, com o intuito de aumentar a compreensão da situação 

e apresentar, aos que estão de fora do estudo, os resultados encontrados (Bogdan e Biklen, 

1994). Pretende-se, deste modo, expor os dados recolhidos que se considerou relevantes 

para esta investigação e fazer a respetiva análise de acordo com os objetivos propostos. 

O tratamento estatístico dos dados permite resumir a informação recolhida e 

apresentar os dados através de gráficos, que por sua vez, facilita a sua apreensão e a 

reflexão (Maroco e Bispo, 2003) e, simultaneamente, torna o estudo mais atrativo. Os gráficos 

estão legendados no eixo dos valores segundo uma graduação de 0 a 100, variando de 

gráfico para gráfico, consoantes os resultados obtidos, para identificar as percentagens 

obtidas em cada item. 

Visto que se trata de um estudo quantitativo, logo o seu tratamento desenvolverá 

segundo o método quantitativo, onde o investigador começa por recorrer à estatística 

descritiva. No entanto, e numa fase inicial, a interpretação será prévia com função 

redutora, recorrendo ao programa SPSS para a introdução e transformação dos dados 

em gráficos e tabelas. Posteriormente, serão apresentados conclusões a partir dos dados 

de forma a permitir estimar os parâmetros da população, da qual a amostra foi 

inicialmente extraída. Seguidamente, também haverá uma preocupação em ajustar 

teorias que permitissem explicar de forma clara e sintética os resultados obtidos. 

 

4.1 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS OBTIDOS NO ESTUDO 

A análise dos dados, num estudo quantitativo, consiste na aplicação de técnicas 

estatísticas adequadas. Para tal, começa-se com a busca do significado das análises 

estatísticas e faz-se a interpretação no contexto da teoria que está na origem dos 

“A prática científica partilha com a arte a necessidade de escolha. O objecto de estudo de 

uma opção, assim como a sua perspectiva de abordagem. Como construção que é, implica 

uma estrutura arquitectónica e uma forma.” (Esteves e Azevedo, 1996, p. 15) 
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mesmos, integrando-os no conjunto dos dados (Vogt, 1993, pp.111). Segundo Freeman (1998), a 

análise dos dados permite relacionar e interpretar as diferentes perspetivas. 

Para a representação dos gráficos recorreu-se a três tonalidades diferentes para 

facilitar a compreensão dos mesmos, através da identificação das escolas. A verde 

representam-se os resultados relativos à Escola E.B. 2,3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira, a 

vermelho/castanho os da Escola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares, e a azul os resultados 

referentes à Escola E.B. 2,3/S Josefa de Óbidos. 

 

4.1.1 EM RELAÇÃO AOS ALUNOS – ETD1 

A primeira pergunta do questionário (anexo VII) centrou-se na caraterização dos 

respondentes que já foi apresentada anteriormente na secção 3.3 (população-alvo e amostra). 

Na segunda pergunta questionaram-se os alunos sobre quais as ideias que 

espontaneamente lhes surgiam quando eram confrontados com a palavra ‘Tecnologia’. A 

maioria deles (superior a 75%), nas três escolas, referiram-se ao computador, ao telemóvel, 

à internet e às consolas. Surgiram ainda algumas outras respostas, ainda que menos 

frequentes, como: aprender, pesquisar, brincar, comunicar, inovações, invenções, 

desenvolvimento/modernização mundial, entretenimento, projetos, estudar, diversão e 

avanço informático. 

Na pergunta seguinte (n.º 3), disponibilizou-se uma lista de palavras e solicitou-se aos 

alunos que assinalassem aquelas que consideravam estar relacionadas com tecnologia. 

Verifica-se que a maioria, entre os 80 e 90%, referiu os sites/www, telemóveis, 

computadores, vídeo, chats e pesquisa. A maioria das frequências são similares para os 

estudantes das três escolas (gráfico 17). No entanto, existem duas categorias que 

apresentam frequências distintas e que por essa razão nos merecem uma atenção 

especial: 

� são muito poucos os alunos da escola Padre Francisco Soares que associam 

o Lazer à tecnologia, 

� os estudantes da escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira estabelecem uma 

relação entre a Mobilidade e a tecnologia. 
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Seguidamente foi apresentada aos alunos 

tecnológicas. Foi-lhes solicitado que indicassem quais eram aquelas que conheciam, as 

que tinham em casa e as que usavam regularmente 

conhecer a sua familiaridade com as ferramentas indic

grande parte dos estudantes, cerca de 

tecnológicas, embora nem todos as tivessem em casa e as usassem regularmente 

18, 19 e 20). Um das ferramentas tecnológicas

desconhecida foi a mesa digitalizadora, provavelmente devido à sua utilização específica. 

Alguns alunos apontaram consolas 

tecnológica, mas é curioso de verificar que esta ferramen

nos alunos da escola Padre Francisco Soares, do que nas restantes escolas.

 

Escola E.B. 2,3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira:
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Quais são as tecnologias que tens em tua casa? Quais são as tecnologias que usas regularmente?
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Gráfico 17 – Palavras relaciona

apresentada aos alunos uma lista com algumas ferramentas 

lhes solicitado que indicassem quais eram aquelas que conheciam, as 

que tinham em casa e as que usavam regularmente (pergunta 4). Pretendíamos, assim, 

conhecer a sua familiaridade com as ferramentas indicadas. Foi possível constatar que 

grande parte dos estudantes, cerca de 80 a 90% conhecem a maioria das ferramentas 

tecnológicas, embora nem todos as tivessem em casa e as usassem regularmente 

Um das ferramentas tecnológicas que foi bastante apontada como 

desconhecida foi a mesa digitalizadora, provavelmente devido à sua utilização específica. 

Alguns alunos apontaram consolas (PSP, Playstation, Wii, etc.) como outras ferramenta 

tecnológica, mas é curioso de verificar que esta ferramenta encontra

nos alunos da escola Padre Francisco Soares, do que nas restantes escolas.

Escola E.B. 2,3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira: 

Gráfico 18- As tecnologias – Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira 
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Quais são as tecnologias que usas regularmente?
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Palavras relacionadas com TIC - ETD1 

uma lista com algumas ferramentas 

lhes solicitado que indicassem quais eram aquelas que conheciam, as 

. Pretendíamos, assim, 

adas. Foi possível constatar que 

conhecem a maioria das ferramentas 

tecnológicas, embora nem todos as tivessem em casa e as usassem regularmente (gráficos 

bastante apontada como 

desconhecida foi a mesa digitalizadora, provavelmente devido à sua utilização específica. 

como outras ferramenta 

ta encontra-se mais presente 

nos alunos da escola Padre Francisco Soares, do que nas restantes escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira – ETD1 
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Quais são as tecnologias que conheces? Quais são as tecnologias que tens em tua casa?

Escola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares:

 

Escola E.B. 2,3/S Josefa de Óbidos:

 

Após saber quais as ferramentas que conhecem, têm em casa e que utilizam 

regularmente, também nos pareceu relevante saber como é que os estudantes 

aprenderam a usar as TIC 

alunos aprenderam sozinhos, ou seja, através de autoaprendizagem

(gráfico 21). Assim, os alunos não sabem se a utilização que fazem das diversas 

ferramentas será a mais correta. Por esta razão, é importante verificar os conhecimentos 

dos alunos e alterar utilizações incorretas ou menos corretas das ferramentas 

tecnológicas. Importa também verificar os seus conhecimentos de forma prática e não 

nos basearmos simplesmente no que os alunos dizem saber fazer. Os resultados 

permitem ainda verificar que são raras as ferramentas em que não existe pelo menos um 

aluno a afirmar usá-las regularmente.

Também é de salientar que uma percentagem inferior a 

aprenderam a usar as TIC através de amigos, mas entre eles, não se enco

aluno da escola Josefa de Óbidos. 

Quais são as tecnologias que tens em tua casa? Quais são as tecnologias que usas regularmente?

Quais são as tecnologias que tens em tua casa? Quais são as tecnologias que usas regularmente?

Escola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares: 

Gráfico 19 - As tecnologias – Escola Padre Francisco Soares 

Escola E.B. 2,3/S Josefa de Óbidos: 

Gráfico 20- As tecnologias – Escola Josef

Após saber quais as ferramentas que conhecem, têm em casa e que utilizam 

regularmente, também nos pareceu relevante saber como é que os estudantes 

aprenderam a usar as TIC (pergunta 6.2). Segundo os resultados obtidos, a maior parte dos

alunos aprenderam sozinhos, ou seja, através de autoaprendizagem, superiores a 43%

Assim, os alunos não sabem se a utilização que fazem das diversas 

ferramentas será a mais correta. Por esta razão, é importante verificar os conhecimentos 

alunos e alterar utilizações incorretas ou menos corretas das ferramentas 

tecnológicas. Importa também verificar os seus conhecimentos de forma prática e não 

nos basearmos simplesmente no que os alunos dizem saber fazer. Os resultados 

icar que são raras as ferramentas em que não existe pelo menos um 

las regularmente. 

Também é de salientar que uma percentagem inferior a 10% de alunos referiram que 

aprenderam a usar as TIC através de amigos, mas entre eles, não se enco

aluno da escola Josefa de Óbidos.  

Quais são as tecnologias que usas regularmente?

Quais são as tecnologias que usas regularmente?

 

 

Escola Padre Francisco Soares – ETD1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Josefa de Óbidos – ETD1 

Após saber quais as ferramentas que conhecem, têm em casa e que utilizam 

regularmente, também nos pareceu relevante saber como é que os estudantes 

Segundo os resultados obtidos, a maior parte dos 

, superiores a 43% 

Assim, os alunos não sabem se a utilização que fazem das diversas 

ferramentas será a mais correta. Por esta razão, é importante verificar os conhecimentos 

alunos e alterar utilizações incorretas ou menos corretas das ferramentas 

tecnológicas. Importa também verificar os seus conhecimentos de forma prática e não 

nos basearmos simplesmente no que os alunos dizem saber fazer. Os resultados 

icar que são raras as ferramentas em que não existe pelo menos um 

de alunos referiram que 

aprenderam a usar as TIC através de amigos, mas entre eles, não se encontra nenhum 



 

 

0% 20%

Com amigos

Com Professores

Autoaprendizagem

Com familiares

Não indicou

Em relação em aprender com os professores, é a escola Dr. Afonso Rodrigues 

Pereira que tem a percentagem mais elevada

escola Josefa de Óbidos com 

percentagem de 4,3% encontra

percentagem poderá estar relacionada com o meio envolvente, isto porque, como esta 

escola se encontra localizada numa cidade, num meio mais de

outras localidades (como é referido na secção

o conhecimento base sobre como utilizar as TIC, enquanto os outros tiveram pouco 

contato com estas ferramentas até chegarem ao 2º ciclo. Por 

desenvolvidos (escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira e escola Josefa de Óbidos

aprendendo a utilizar as TIC no decorrer das aulas com os seus professores.
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Em relação às ferramentas tecnológicas que possuem, a maior parte dos estudantes 

(entre 80 a 95%) referiram 

trabalhos, mas também recorrem a ele por lazer, 

mandar e ler e-mails, comunicar com os colegas, etc. 

questionados sobre os sites que visitam com alguma regularidade

que os estudantes frequentam sites co

permitem ter acesso a informação diversificada (

informação mais específica, relacionada com o contexto escolar (

ou relacionados com outros tem

estudantes frequentam também redes sociais, como o 

jogos. Visitam regularmente a página do 

comunicar com os colegas. Esta informação a

Tabela 2.  
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Pereira

Escola Padre Francisco 
Soares

Escola Josefa de Óbidos

Em relação em aprender com os professores, é a escola Dr. Afonso Rodrigues 

Pereira que tem a percentagem mais elevada de alunos (18,3%), tendo como seguidor a 

escola Josefa de Óbidos com 10,4% de diferença da escola anterior. E por fim, com uma 

encontra-se a escola Padre Francisco Soares. Esta última 

percentagem poderá estar relacionada com o meio envolvente, isto porque, como esta 

escola se encontra localizada numa cidade, num meio mais desenvolvido do que nas 

como é referido na secção 3.3), quando os alunos chegam à escola, já têm 

o conhecimento base sobre como utilizar as TIC, enquanto os outros tiveram pouco 

contato com estas ferramentas até chegarem ao 2º ciclo. Por isso, nos meios menos 

escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira e escola Josefa de Óbidos

aprendendo a utilizar as TIC no decorrer das aulas com os seus professores.

 

 

 

Gráfico 

aprendeu a u

ETD1.

Em relação às ferramentas tecnológicas que possuem, a maior parte dos estudantes 

 ter computador pessoal. Utilizam-no para estudar e realizar 

também recorrem a ele por lazer, ou seja, para jogar, navegar na internet, 

, comunicar com os colegas, etc. Posteriormente, os alunos foram 

questionados sobre os sites que visitam com alguma regularidade (pergunta 6.9)

que os estudantes frequentam sites com diferentes tipos de informação: desde sites que 

permitem ter acesso a informação diversificada (por exemplo o Google

informação mais específica, relacionada com o contexto escolar (sites das próprias escolas

ou relacionados com outros temas (por exemplo, Surf Total). Como seria de esperar, os 

estudantes frequentam também redes sociais, como o Facebook e o Hi5, e sites de 

jogos. Visitam regularmente a página do Hotmail e do MSN, o que lhes permite 

comunicar com os colegas. Esta informação apresenta-se de forma sistematizada na 
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Em relação em aprender com os professores, é a escola Dr. Afonso Rodrigues 

tendo como seguidor a 

escola anterior. E por fim, com uma 

se a escola Padre Francisco Soares. Esta última 

percentagem poderá estar relacionada com o meio envolvente, isto porque, como esta 

senvolvido do que nas 

, quando os alunos chegam à escola, já têm 

o conhecimento base sobre como utilizar as TIC, enquanto os outros tiveram pouco 

isso, nos meios menos 

escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira e escola Josefa de Óbidos), os alunos foram 

aprendendo a utilizar as TIC no decorrer das aulas com os seus professores. 

Gráfico 21 – Como 

aprendeu a utilizar as TIC 

ETD1. 
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Umas das formas que permite v

se estes têm internet em casa e se comunicam pelo chat. A maioria revelou ter acesso à 

internet em casa e afirmou recorrer ao 

outros (gráficos 22 e 23), com

regularidade. 

Se têm internet em casa:

 

Gráfico 22 – Existência da Internet em casa 

 

Quais os chat utilizem para 

comunicar: 

 

 

 

 

O gráfico 24 revela-nos que os alunos utilizam preferencialmente o chat do 

e o MSN para comunicarem entre si. Mas é curioso verificar que são os alunos da escola 
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Hotmail 

Os Sites 

Sites da Escola; Wikipédia; Google; Sites com conteúdos de várias disciplinas;

Facebook; Hi5; Blog; Youtube; WWE; Músicas e Letras; Downloads;

Sites de Jogos; Roiworld; Miniclip; Jogos 10; Tribalwars; Drakcrisis; Habbok

MSN; 

Hotmail; 

Surf Total; Windguru; 
Tabela 2 – Tipo de informação pesquisa 

Umas das formas que permite verificar a ‘à-vontade’ dos alunos face às TIC é saber 

se estes têm internet em casa e se comunicam pelo chat. A maioria revelou ter acesso à 

internet em casa e afirmou recorrer ao MSN, Facebook e Hotmail para comunicar com os 

, como já se tinha verificado pelas páginas que visitavam com 

Se têm internet em casa:     Se comunicam pelo chat

 

 

 

 

 

Existência da Internet em casa - ETD1.      
Gráfico 23 – Comunicação pelo chat 
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Gráfico 24 - Onde recorrem ao chat 

nos que os alunos utilizam preferencialmente o chat do 

m entre si. Mas é curioso verificar que são os alunos da escola 
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Comunicação pelo chat - ETD1. 
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nos que os alunos utilizam preferencialmente o chat do facebook 

m entre si. Mas é curioso verificar que são os alunos da escola 
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Padre Francisco Soares que mais recorrem a esses chats (65 a 70%), deixando as outras 

escolas perto dos 50%. 

Em relação ao Hotmail, embora também seja bastante usado e tendo também a 

escola Padre Francisco Soares à frente, a percentagem das três escolas encontra-se 

inserida entre os 45% e os 53%.  

No que diz respeito à utilização do chat que as escolas disponibilizam, moodle da 

escola, são usados mais pelos alunos que se encontram em meios menos desenvolvidos 

(31,3% pela escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira e 36,3% pela escola Josefa de Óbidos), deixando para 

trás, a 13% a escola Padre Francisco Soares. 

Seguidamente, na questão n.º 5, procurou-se compreender qual a opinião dos alunos 

sobre a utilização das TIC em contexto de sala de aula. Concluiu-se que a maioria gosta 

das aulas em que o professor recorre às TIC. Os alunos mencionam que através destas 

ferramentas as aulas se tornam mais interessantes e atrativas, e que podem jogar e 

interagir com os conteúdos aprendidos ou o que estão a ser ensinados naquele exato 

momento. Sublinham ainda que estas são ferramentas ótimas para registar momentos e 

situações (gráficos 25, 26 e 27). 

No que diz respeito ao PowerPoint, amplamente utilizado nas aulas, um grande 

número de alunos (cerca de 90%) das três escolas tem a noção que o professor recorre ao 

PowerPoint, não por não se sentir à-vontade sobre os conteúdos que está a lecionar, 

mas antes por ser uma ferramenta eficaz para ensinar e explicar os conteúdos. Os 

alunos, superiores a 80%, consideram também que as TIC não envolvem simplesmente o 

computador, o videoprojector/quadro interativo e internet, mas sim, uma variedade de 

ferramentas tecnológicas. 

Segundo uma análise mais individualizada sobre uma das alíneas, alínea h, «O que 

acho mais interessante nas TIC é a possibilidade de usar vários recursos na sala de aula.», as escolas 

que se estão localizadas dentro de uma vila, escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira e 

escola Josefa de Óbidos, mais de 68% concordam e não chegam aos 31% os que 

discordam com esta afirmação, enquanto na escola Padre Francisco Soares, localizada 

numa cidade, mal passam dos 45% os que concordam e discordam, havendo pouca 

diferença de percentagem entre as duas opiniões. Tal poderá ser derivado ao uso 

constante às mesmas ferramentas/recursos, deixando, desta forma, ser uma novidade 

para os alunos, mas sim, algo comum em todas ou quase todas as aulas.   
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Legenda dos gráficos: 

a. As TIC ajudam-nos a distrair nas aulas mais aborrecidas.
b. Quando o professor recorre às apresentações em PowerPoint, é porque não sabe a matéria.
c. As TIC são instrumentos que só servem para aprender.
d. Eu adoro quando o professor traz algo tecnológico para as aulas.
e. As TIC também possibilitam jogar e int
f. As TIC só servem para visualizar PowerPoint.
g. As TIC são só o computador, o videoprojector/quadro interativo e a internet.
h. O que acho mais interessante nas TIC é a possibilidade de usar v
i. As aulas com TIC são completamente diferentes das outras.
j. Posso levar as TIC para qualquer lado.
l. Certos elementos das TIC possibilitam gravar e registar momentos e situações.
m. Quando o professor usa as TIC, as aulas tornam
n. A maioria dos meus colegas portam-se melhor nas aulas quando o professor usa as TIC.
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Pretendeu-se também saber porque razões os estudantes apreciam o uso das TIC 

em contexto de sala de aula. Um grande número 

se deve não só ao facto de estas proporcionarem aulas diferentes (

tradicionais), mas também por possibilitarem que:

c. d. e. f. g. h. i. j. l. m. n.

c. d. e. f. g. h. i. j. l. m. n.

c. d. e. f. g. h. i. j. l. m. n.

nos a distrair nas aulas mais aborrecidas. 
Quando o professor recorre às apresentações em PowerPoint, é porque não sabe a matéria. 
As TIC são instrumentos que só servem para aprender. 
Eu adoro quando o professor traz algo tecnológico para as aulas. 
As TIC também possibilitam jogar e interagir com a matéria aprendida ou que estamos a aprender. 
As TIC só servem para visualizar PowerPoint. 
As TIC são só o computador, o videoprojector/quadro interativo e a internet. 
O que acho mais interessante nas TIC é a possibilidade de usar vários recursos na sala de aula. 
As aulas com TIC são completamente diferentes das outras. 
Posso levar as TIC para qualquer lado. 
Certos elementos das TIC possibilitam gravar e registar momentos e situações. 

aulas tornam-se mais interessantes. 
se melhor nas aulas quando o professor usa as TIC. 

Tabela 3 – Legenda dos gráficos - Opinião Geral sobre as TIC 

Escola E.B. 2,3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira: 

Gráfico 25 – Opinião geral sobre as TIC – Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira 

Escola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares: 

Gráfico 26- Opinião geral sobre as TIC – Escola Padre Francisco Soares 

Escola E.B. 2,3/S Josefa de Óbidos: 

Gráfico 27 – Opinião geral sobre as TIC – Escola Josefa de Óbidos 

se também saber porque razões os estudantes apreciam o uso das TIC 

to de sala de aula. Um grande número de alunos (superiores a 

se deve não só ao facto de estas proporcionarem aulas diferentes (ao contrário das aulas mais 

), mas também por possibilitarem que: 
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Opinião Geral sobre as TIC – ETD1 
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se também saber porque razões os estudantes apreciam o uso das TIC 

superiores a 20%) referiu que tal 

ao contrário das aulas mais 
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� os alunos entendam melhor o que está a ser ensinado; 

� os alunos esclareçam dúvidas, caso elas existem; 

� a percentagem de alunos que podem não compreender corretamente o que 

está a ser ensinado seja reduzida; 

� os alunos interajam com os conteúdos; 

� as aulas sejam mais interessantes, atrativas e divertidas. 

 

Ao analisar individualmente algumas respostas obtidas, é curioso verificar que um 

pouco mais de 40% dos alunos da escola Josefa de Óbidos indicam que as aulas são 

mais atrativas e divertidas, enquanto nas restantes escolas, não passam dos 15%, sendo 

13% os alunos da escola Padre Francisco Soares e 0% os alunos da escola Dr. Afonso 

Rodrigues Pereira. 

Em contrapartida, tendo em conta o que foi referido no parágrafo anterior, em relação 

«às aulas serem mais interessantes», a escola Josefa de Óbidos chega aos 23,9%, a escola 

Padre Francisco Soares tem uma percentagem de 38% e a escola Dr. Afonso Rodrigues 

Pereira passa dos 40%. 

Em relação em «aprender mais e melhor», ambas as escolas fizeram referência a tal, 

mas só a escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira ultrapassou os 20%, ficando um pouco 

atrás a escola Josefa de Óbidos a 19,4% e a escola Padre Francisco Soares a 11,8%. 

 Também é importante salientar que alguns alunos apontaram o uso das TIC como 

um aspeto negativo (gráfico 28). Na escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira e na escola Padre 

Francisco Soares, os estudantes consideram que estas ferramentas, por vezes, 

diminuem a atenção/concentração e, de vez em quando, tornam-se maçudas e 

repetitivas, segundo os alunos da escola Padre Francisco Soares. 

Estas ferramentas, segundo vários autores (Moderno, 1999, e Mendes & Mendes, 2001), só 

retiram atenção/concentração se não forem bem empregues e trabalhadas. Se forem 

usadas sistematicamente da mesma forma, com a mesma metodologia, sobretudo se 

forem utilizados só para expor os conteúdos em texto, podem efetivamente tornar-se 

maçudas e repetitivas. Por esta razão, é importante que os docentes tenham formação 

sobre a forma de trabalhar com as TIC, o que podem desenvolver com a sua utilização e 

como devem ser implementadas com os alunos. Cada vez mais, surgem novas 

ferramentas tecnológicas que possibilitam inúmeras atividades/projetos tanto dentro 

como fora da sala de aula. A formação contínua dos professores permitirá que estes se 

atualizem sobre estes aspetos.  
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Os estudantes possuem um perfil de utilização das TIC semelhante ao que é descrito 

por Loureiro et al. (2009). Estes autores consideram

pela utilização das TIC e que as usam frequentemente em contextos de aprendizagem 

fora da escola. No entanto, e devido a variados 

pelos alunos em espaço informais são pouco potenciada
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Dr. Afonso Rodrigues Pereira e 

elaborado pelo menos um blogue de forma a partilhar informação com os colegas, 
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Gráfico 

Os estudantes possuem um perfil de utilização das TIC semelhante ao que é descrito 

Estes autores consideram que os alunos têm especial apetência 

pela utilização das TIC e que as usam frequentemente em contextos de aprendizagem 

fora da escola. No entanto, e devido a variados fatores, as competências desenvolvidas 

pelos alunos em espaço informais são pouco potenciadas pela escola. 

48% dos alunos da escola Padre Francisco Soares, 

Dr. Afonso Rodrigues Pereira e 16,4% da escola Josefa de Óbidos

elaborado pelo menos um blogue de forma a partilhar informação com os colegas, 

amigos, conhecidos e desconhecidos, como se pode constatar no gráfico 
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Gráfico 28 – Porque gostam 

das TIC - ETD1 

Os estudantes possuem um perfil de utilização das TIC semelhante ao que é descrito 

os alunos têm especial apetência 

pela utilização das TIC e que as usam frequentemente em contextos de aprendizagem 

, as competências desenvolvidas 

 

da escola Padre Francisco Soares, 20,4% da escola 

da escola Josefa de Óbidos indicaram já ter 

elaborado pelo menos um blogue de forma a partilhar informação com os colegas, 

ráfico 29. 
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Os alunos que já criaram um blogue referiram ter introduzido informações como 

trabalhos elaborados por eles 

découpage, etc.), colocação de imagens, fotografias e vídeos, informações sobre 

determinados temas (por exemplo animais selvagens, natureza, ambiente

pessoais.  

Por fim, através da pergunta 

TIC no que diz respeito à sua utilidade, à forma como os próprios alunos se relacionam 

com este tipo de ferramentas e à utilização das TIC em contexto de sala de aula.

Em relação à utilidade das TIC, a maioria dos estudantes concorda que são 

ferramentas adequadas para promover a aprendizagem, para a revisão da matéria dada 

e para conhecer locais longínquos

A maioria dos estudantes (

o lazer/diversão, mas igualmente para estudar

consideram as TIC como ferramentas de aprendizagem e

viajar virtualmente e jogar). 
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Gráfico 29 – Elaboração de um blogue 

Os alunos que já criaram um blogue referiram ter introduzido informações como 

eles (alguns feitos na escola, outros em casa, por exemplo, poemas, costura, 

, colocação de imagens, fotografias e vídeos, informações sobre 

por exemplo animais selvagens, natureza, ambiente) e algumas informações 

Por fim, através da pergunta 11, procurou-se conhecer a opinião dos alunos sobre as 

TIC no que diz respeito à sua utilidade, à forma como os próprios alunos se relacionam 

com este tipo de ferramentas e à utilização das TIC em contexto de sala de aula.

à utilidade das TIC, a maioria dos estudantes concorda que são 

ferramentas adequadas para promover a aprendizagem, para a revisão da matéria dada 

e para conhecer locais longínquos (gráficos 30, 31 e 32). 

estudantes (superiores a 40%) indica que as TIC não servem apenas para 

o lazer/diversão, mas igualmente para estudar (gráficos 33, 34 e 35). 

consideram as TIC como ferramentas de aprendizagem e de lazer (comunicar com outros, 

E.B. 2,3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira: 

 

Gráfico 30 – O que são as TIC? – Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira 

Escola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares: 

 

Gráfico 31 – O que são as TIC? – Escola Padre Francisco Soares 
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Elaboração de um blogue - ETD1 

Os alunos que já criaram um blogue referiram ter introduzido informações como 
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, colocação de imagens, fotografias e vídeos, informações sobre 
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se conhecer a opinião dos alunos sobre as 
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à utilidade das TIC, a maioria dos estudantes concorda que são 

ferramentas adequadas para promover a aprendizagem, para a revisão da matéria dada 
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Relativamente à relação dos próprios estudantes com as TIC, segundo os gráficos 

36, 37 e 38, a maioria dos alunos que fizeram parte do estudo 

que era possível aprender determinados assuntos mesmo não tendo sido lecionados 

pelos professores. Ou seja, consideram que é possível aprender de forma autónoma, 
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Gráfico 32 – O que são as TIC? – Escola Josefa de Óbidos 
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Gráfico 33 – Para que servem as TIC? – Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira 

Escola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares: 

 

Gráfico 34 – Para que servem as TIC? – Escola Padre Francisco Soares 

Escola E.B. 2,3/S Josefa de Óbidos: 

Gráfico 35 – Para que servem as TIC? – Escola Josefa de Óbidos 
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Relativamente à relação dos próprios estudantes com as TIC, segundo os gráficos 
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sem necessitarem do apoio do professor. Embora as TIC possibilitem diversas ativida

entre elas diversão, os alunos não consideram úteis para jogar com colegas ou amigos, 

mas sim, individualmente.  

Devido à facilidade de acesso à informação, grande parte dos alunos

recorrem às TIC para a elaboração dos trabalhos de c

vantajoso, pois para além de procurarem a resposta para o problema, ficam a saber mais 

sobre o assunto sem tal ser pedido/exigido pelo professor. O manual deixou de ser a 

única fonte de informação passando a ser um elemento 

informações (palavras-chave, citações, autores, etc

 

Legenda dos gráficos: 

a. Consigo aprender determinados assuntos que o professor ainda não ensinou.

b. Posso jogar vários jogos com colegas e amigos.

c. Recorro às TIC para fazer alguns dos meus trabalhos de casa.

d. Posso conhecer pessoas que podem vir a ser os meus verdadeiros amigos.

e. Estou a pensar em procurar um namorado/namorada pelo chat.

f. As conversas feitas nas páginas de conversação são reais.

g. Não consigo aprender nada, a não ser os conteúdos que o professor ensinou.

h. A única pesquisa que eu faço para o trabalho de casa é no manual da disciplina.

i. Posso conhecer várias pessoas, mas nunca serão os meus verdadeiros amigos.

j. Uso a internet para fazer as minhas pesquisas para as minhas aulas.

Escola E.B. 2,3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira:

Gráfico 

 

Escola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares:

 

 

 

Resultados Obtidos

d. e. f. g. h. i. j.

d. e. f. g. h. i. j.

sem necessitarem do apoio do professor. Embora as TIC possibilitem diversas ativida

entre elas diversão, os alunos não consideram úteis para jogar com colegas ou amigos, 

 

Devido à facilidade de acesso à informação, grande parte dos alunos

recorrem às TIC para a elaboração dos trabalhos de casa, o que pode ser considerado 

vantajoso, pois para além de procurarem a resposta para o problema, ficam a saber mais 

sobre o assunto sem tal ser pedido/exigido pelo professor. O manual deixou de ser a 

única fonte de informação passando a ser um elemento de apoio para encontrar mais 

chave, citações, autores, etc.). 

Consigo aprender determinados assuntos que o professor ainda não ensinou. 

Posso jogar vários jogos com colegas e amigos. 

ra fazer alguns dos meus trabalhos de casa. 

Posso conhecer pessoas que podem vir a ser os meus verdadeiros amigos. 

Estou a pensar em procurar um namorado/namorada pelo chat. 

As conversas feitas nas páginas de conversação são reais. 

igo aprender nada, a não ser os conteúdos que o professor ensinou. 

A única pesquisa que eu faço para o trabalho de casa é no manual da disciplina. 

Posso conhecer várias pessoas, mas nunca serão os meus verdadeiros amigos. 

zer as minhas pesquisas para as minhas aulas. 

Tabela 4 – Legenda dos gráficos – A sua relação com as TIC 

Escola E.B. 2,3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira: 

 

Gráfico 36 – A sua relação com as TIC – Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira 

Escola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares: 

Gráfico 37 – A sua relação com as TIC – Escola Padre Francisco Soares 
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Devido à facilidade de acesso à informação, grande parte dos alunos (superiores a 50%) 

asa, o que pode ser considerado 

vantajoso, pois para além de procurarem a resposta para o problema, ficam a saber mais 

sobre o assunto sem tal ser pedido/exigido pelo professor. O manual deixou de ser a 

de apoio para encontrar mais 

A sua relação com as TIC – ETD1 
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Escola Padre Francisco Soares – ETD1 
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Por fim, no que diz respeito à utilização das TIC em contexto de sala de aula, a 

maioria dos estudantes (acima dos 

o decorrer das aulas. Para além de serem um meio atrativo, inovador/criativo, animado e 

interativo, os alunos estão mais atentos ao que o professor ensina, logo participam mais 

e aprendem com mais facilidade os assuntos abordados. Um grande número de alunos 

(superiores a 47%) indica que se encontram mais atentos e concentrados nas aulas em que 

existem as TIC e que tal também se reflete nas notas finais. O comportamento dos 

mesmos também é modificado para a positiva. 

São muito poucos os alunos (

e repetitivas e difíceis de entender. 

Embora as aulas com as TIC sejam mais interativas, os alunos consideram que não 

devem fazer barulho durante a sua utilização, mas tal não significa que não possam 

interromper a explicação do professor para esclarecer dúvidas que surjam durante a 

explicação. 

O ETD1 demonstra ainda que os alunos revelam ter facilidade em manipular 

ferramentas tecnológicas. 

 

Legenda dos gráficos: 

a. Gosto das aulas quando há TIC. 
b. São atrativas. 
c. São inovadoras/criativas. 
d. São animadas. 
e. São interativas (interação com professor e colegas). 
f. Estou mais atento ao que o professor diz.
g. Participo mais. 
h. Aprendo melhor. 
i. São aborrecidas. 
j. Compreendo melhor o que o professor está a exp
l. Durante as aulas estou mais concentrado.
m. Tenho melhores notas no final do período.
n. São repetitivas. 
o. Tenho mais dificuldades em aprender.
p. Nas aulas com TIC costumo comportar
q. Com as TIC consigo aprender muitas ‘coisas’ 
r. Posso interromper a explicação do professor para expor a(s) minha(s) dúvida(s).

d. e. f. g. h. i. j.

Escola E.B. 2,3/S Josefa de Óbidos: 

 

Gráfico 38 – A sua relação com as TIC – Escola Josefa de Óbidos 

Por fim, no que diz respeito à utilização das TIC em contexto de sala de aula, a 

(acima dos 45%) referem que gostam de ter o apoio das TIC durante 

r das aulas. Para além de serem um meio atrativo, inovador/criativo, animado e 

interativo, os alunos estão mais atentos ao que o professor ensina, logo participam mais 

e aprendem com mais facilidade os assuntos abordados. Um grande número de alunos 

indica que se encontram mais atentos e concentrados nas aulas em que 

existem as TIC e que tal também se reflete nas notas finais. O comportamento dos 

mesmos também é modificado para a positiva.  

São muito poucos os alunos (mal chegam aos 19%) que consideram as TIC aborrecidas 

e repetitivas e difíceis de entender.  

Embora as aulas com as TIC sejam mais interativas, os alunos consideram que não 

devem fazer barulho durante a sua utilização, mas tal não significa que não possam 

ção do professor para esclarecer dúvidas que surjam durante a 

demonstra ainda que os alunos revelam ter facilidade em manipular 

 

São interativas (interação com professor e colegas).  
Estou mais atento ao que o professor diz. 

Compreendo melhor o que o professor está a explicar. 
Durante as aulas estou mais concentrado. 
Tenho melhores notas no final do período. 

Tenho mais dificuldades em aprender. 
Nas aulas com TIC costumo comportar-me bem. 
Com as TIC consigo aprender muitas ‘coisas’ sozinho. 
Posso interromper a explicação do professor para expor a(s) minha(s) dúvida(s). 

Não indicou

Concordo totalmente

Sim

Não

Não concordo nada

 

 

Escola Josefa de Óbidos – ETD1 

Por fim, no que diz respeito à utilização das TIC em contexto de sala de aula, a 

referem que gostam de ter o apoio das TIC durante 

r das aulas. Para além de serem um meio atrativo, inovador/criativo, animado e 

interativo, os alunos estão mais atentos ao que o professor ensina, logo participam mais 

e aprendem com mais facilidade os assuntos abordados. Um grande número de alunos 

indica que se encontram mais atentos e concentrados nas aulas em que 

existem as TIC e que tal também se reflete nas notas finais. O comportamento dos 

ue consideram as TIC aborrecidas 

Embora as aulas com as TIC sejam mais interativas, os alunos consideram que não 

devem fazer barulho durante a sua utilização, mas tal não significa que não possam 

ção do professor para esclarecer dúvidas que surjam durante a 

demonstra ainda que os alunos revelam ter facilidade em manipular 
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s. Posso fazer barulho durante a utilização das TIC.
t. Sempre que necessário, o professor volta a explicar o que foi ensinado. 
u. Com as TIC, tenho dificuldade em aprender seja o que for sozinho.
v. Quando sei que o professor vai utilizar as TIC, a minha vontade e interesse de estar nas aulas é muita.
x. Durante as aulas, só o professor pode mexer e utilizar as TIC.
z. Durante as aulas, todos nós (professor 
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Gráfico 39 – Em relação às aulas dadas com as TIC 

 

Escola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares:

Gráfico 40 –

 

Escola E.B. 2,3/S Josefa de Óbidos:

Gráfico 

 

Em jeito de síntese, o 

TIC, embora apresentem algum sentido crítico quanto aos sítios de Internet que usam ou 

às aprendizagens que as TIC potenciam quando estas são comparadas com as 

aprendizagens tradicionais.

aprender o que está a ser ensi

sem ajuda, seja ela ou não de forma autónoma, com as TIC.

 

Resultados Obtidos

g. h. i. j. l. m. n. o. p. q. r. s.
Não indicou Concordo totalmente Sim Não Não concordo nada

g. h. i. j. l. m. n. o. p. q. r. s.
Não indicou Concordo totalmente Sim Não Não concordo nada

h. i. j. l. m. n. o. p. q. r. s.
Não indicou Concordo totalmente Sim Não Não concordo nada

Posso fazer barulho durante a utilização das TIC. 
Sempre que necessário, o professor volta a explicar o que foi ensinado.  

e em aprender seja o que for sozinho. 
Quando sei que o professor vai utilizar as TIC, a minha vontade e interesse de estar nas aulas é muita. 
Durante as aulas, só o professor pode mexer e utilizar as TIC. 
Durante as aulas, todos nós (professor e alunos) temos a possibilidade de mexer e utilizar as ferramentas tecnológicas.

Tabela 5 – Legenda dos gráficos – Em relação às aulas dadas com as TIC 

Escola E.B. 2,3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira: 

Em relação às aulas dadas com as TIC – Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira 

Escola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares: 

– Em relação às aulas dadas com as TIC – Escola Padre Francisco Soares 

Escola E.B. 2,3/S Josefa de Óbidos: 

Gráfico 41 – Em relação às aulas dadas com as TIC – Escola Josefa de Óbidos 

Em jeito de síntese, o ETD1 demonstra que a maioria dos alunos gosta de utilizar as 

em algum sentido crítico quanto aos sítios de Internet que usam ou 

às aprendizagens que as TIC potenciam quando estas são comparadas com as 

aprendizagens tradicionais. Os estudantes também referiram que têm mais facilidade em 

aprender o que está a ser ensinado e aprender o que ainda não foi ensinado, com ou 

sem ajuda, seja ela ou não de forma autónoma, com as TIC. 

71 esultados Obtidos 

t. u. v. x. z.

t. u. v. x. z.
Não concordo nada

t. u. v. x. z.

e alunos) temos a possibilidade de mexer e utilizar as ferramentas tecnológicas. 
Em relação às aulas dadas com as TIC – ETD1 

Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira – ETD1 

 

 

Escola Padre Francisco Soares – ETD1 

 

 

Escola Josefa de Óbidos – ETD1 

demonstra que a maioria dos alunos gosta de utilizar as 

em algum sentido crítico quanto aos sítios de Internet que usam ou 

às aprendizagens que as TIC potenciam quando estas são comparadas com as 

Os estudantes também referiram que têm mais facilidade em 

nado e aprender o que ainda não foi ensinado, com ou 
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4.1.2 EM RELAÇÃO AOS PR

No questionário do ETD2

compreender se o docente é 

Através das atividades desenvolvidas, por exemplo a elaboração de material didático 

para as suas aulas, textos de apoio, apresentações em PowerPoint, entre outros, é 

possível perceber um pouco a capaci

ferramentas. 

Para começar, através da questão n.º 3 

em que os docentes recorrem às TIC e concluiu

utilizam-nas tanto no contexto escolar, como na esfera pessoal. Ou seja, os docentes 

estão cada vez mais a familizar

como também a nível de lazer.

havendo um número um pouco ma

Soares. 

 

 

 Na pergunta 6, os professores foram questionados sobre o tempo que, em média, 

usavam por semana o computador e/

verificamos que a maioria 

semanais à frente de um computador, tendo a escola Padre Francisco Soares com a 

maior percentagem de utilizadores. Mais do que 10h 

Rodrigues Pereira encontra

38,5%. São poucos aqueles que raramente recorrem às TIC, 

que usam menos de 1h e, embora haja uma população bastan

aos 9%, existem docentes que só usem o essencial, entre 1 a 3 horas semanais. Este 

resultado leva a pensar que estes devem ter alguma dificuldade em recorrer a elas e, 

provavelmente, não recorrem a elas dentro da sala de aula.

Com base em estudos realizados anteriormente (

é possível verificar que existem cada vez mais docentes a usar as TIC. Estes estudos 
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Escola E.B. 2/3/S Josefa de Óbidos

Escola E.B. 2/3 Padre Francisco Soares

Escola E.B. 2/3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira

.2 EM RELAÇÃO AOS PROFESSORES – ETD2 

ETD2 constavam algumas perguntas que tinham como objetivo 

compreender se o docente é autónomo e se está à-vontade com a utilização das TIC. 

Através das atividades desenvolvidas, por exemplo a elaboração de material didático 

para as suas aulas, textos de apoio, apresentações em PowerPoint, entre outros, é 

possível perceber um pouco a capacidade que estes têm em trabalhar com estas 

através da questão n.º 3 (anexo VIII), procurou-se conhecer os contextos 

em que os docentes recorrem às TIC e concluiu-se (gráfico 42) que a maioria

contexto escolar, como na esfera pessoal. Ou seja, os docentes 

estão cada vez mais a familizar-se com estas ferramentas, não só a nível profissional 

como também a nível de lazer. São poucos os que usam só em contexto de lazer, 

havendo um número um pouco mais elevado, cerca de 13%, na escola Padre Francisco 

 

Gráfico 42 – Em que contexto recorrem às TIC 

, os professores foram questionados sobre o tempo que, em média, 

usavam por semana o computador e/ou a internet. De acordo com o gráfico 

maioria dos docentes, entre os 32% e os 43%, passa 5 a 10 horas 

semanais à frente de um computador, tendo a escola Padre Francisco Soares com a 

maior percentagem de utilizadores. Mais do que 10h por semana, a escola Dr. Afonso 

Rodrigues Pereira encontra-se, sem margem de dúvidas, à frente das outras escolas com 

. São poucos aqueles que raramente recorrem às TIC, 0% para ambas as escolas 

que usam menos de 1h e, embora haja uma população bastante reduzida que mal chega 

, existem docentes que só usem o essencial, entre 1 a 3 horas semanais. Este 

resultado leva a pensar que estes devem ter alguma dificuldade em recorrer a elas e, 

provavelmente, não recorrem a elas dentro da sala de aula.  

m base em estudos realizados anteriormente (Vieira, 2005, Hargreaves, 2002 e Moran, 2001

é possível verificar que existem cada vez mais docentes a usar as TIC. Estes estudos 
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Através das atividades desenvolvidas, por exemplo a elaboração de material didático 

para as suas aulas, textos de apoio, apresentações em PowerPoint, entre outros, é 

dade que estes têm em trabalhar com estas 

se conhecer os contextos 

que a maioria (cerca de 80%) 

contexto escolar, como na esfera pessoal. Ou seja, os docentes 

se com estas ferramentas, não só a nível profissional 

São poucos os que usam só em contexto de lazer, 

, na escola Padre Francisco 
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resultado leva a pensar que estes devem ter alguma dificuldade em recorrer a elas e, 
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permitem-nos também concluir que o tempo da sua utilização tem vindo a aumentar,

deixando de ser utilizadas simplesmente em situações laborais, passando a 

em situações pessoais e de lazer.

 

 

Segundo os dados recolhidos

quem mais recorre às TIC são os docentes mais jovens e com menos tempo de serviço 

entre os 30 e os 39 anos. 

experiência profissional e cuja idade oscila e

O gráfico n.º 44 permite

(perto dos 90%) usam a internet, nem que seja só num contexto profissional.

 Interessa agora saber como é que os professores aprenderam a utilizar as TIC, já 

que este aspeto pode influenciar o tipo de utilização que fazem das TIC. Por exemplo, 

quanto mais conhecimento qualificado tiver o docente, mais seguro e 

encontrará para utilizar as TIC nas suas práticas. Pelo contrário, aqueles docentes que 

têm conhecimentos mais limitados e menos qualificados, sentir

seguros para utilizar as TIC nas suas aulas. Segundo os dados recolhidos, a maiori

professores (entre os 39% e os 

aprenderam por eles próprios e frequentemente por tentativa e erro. Outros (

os 25%) aprenderam a utilizar as TIC através de ações de formação ou dura

inicial. Uma percentagem mais reduzida (

de amigos e familiares. São poucos os docentes

formação superior diretamente relacionada com as TIC.

Resultados Obtidos

De 3 a 5 
horas

De 5 a 10 
horas

Mais de 10 
horas

Escola E.B. 2/3/S Josefa de Óbidos

Escola E.B. 2/3 Padre Francisco Soares

Escola E.B. 2/3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira

Não

Escola E.B. 2/3/S Josefa de Óbidos

Escola E.B. 2/3 Padre Francisco Soares

Escola E.B. 2/3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira

nos também concluir que o tempo da sua utilização tem vindo a aumentar,

deixando de ser utilizadas simplesmente em situações laborais, passando a 

em situações pessoais e de lazer. 

 

Gráfico 43 – Quantas horas passam no computador e/ou na internet 

os dados recolhidos na pergunta n.º 7 e tendo em conta a faixa etária, 

quem mais recorre às TIC são os docentes mais jovens e com menos tempo de serviço 

30 e os 39 anos. Os que menos usam as TIC são docentes com uma maior 

experiência profissional e cuja idade oscila entre os 50 e os 59 anos.  

permite-nos concluir que grande parte dos professores inquiridos 

usam a internet, nem que seja só num contexto profissional.

Gráfico 44 – Se recorrem à internet 

Interessa agora saber como é que os professores aprenderam a utilizar as TIC, já 

que este aspeto pode influenciar o tipo de utilização que fazem das TIC. Por exemplo, 

quanto mais conhecimento qualificado tiver o docente, mais seguro e 

encontrará para utilizar as TIC nas suas práticas. Pelo contrário, aqueles docentes que 

mais limitados e menos qualificados, sentir-se-ão menos 

seguros para utilizar as TIC nas suas aulas. Segundo os dados recolhidos, a maiori

e os 46%) é autodidata no que diz respeito às TIC, ou seja, 

aprenderam por eles próprios e frequentemente por tentativa e erro. Outros (

) aprenderam a utilizar as TIC através de ações de formação ou dura

inicial. Uma percentagem mais reduzida (inferior a 10%) indicou ter aprendido com o apoio 

de amigos e familiares. São poucos os docentes, inferiores a 4%, 

formação superior diretamente relacionada com as TIC. 

73 Resultados Obtidos 

Escola E.B. 2/3/S Josefa de Óbidos
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Escola E.B. 2/3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira

Escola E.B. 2/3/S Josefa de Óbidos
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nos também concluir que o tempo da sua utilização tem vindo a aumentar, 

deixando de ser utilizadas simplesmente em situações laborais, passando a ser utilizadas 

 

Quantas horas passam no computador e/ou na internet - ETD2 
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nos concluir que grande parte dos professores inquiridos 

usam a internet, nem que seja só num contexto profissional. 
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que este aspeto pode influenciar o tipo de utilização que fazem das TIC. Por exemplo, 
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encontrará para utilizar as TIC nas suas práticas. Pelo contrário, aqueles docentes que 

ão menos à-vontade e 

seguros para utilizar as TIC nas suas aulas. Segundo os dados recolhidos, a maioria dos 

é autodidata no que diz respeito às TIC, ou seja, 

aprenderam por eles próprios e frequentemente por tentativa e erro. Outros (entre os 18% e 
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indicou ter aprendido com o apoio 

, que tiveram uma 
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 Segundo estes resultados, é normal que a maioria dos docentes só recorra a 

programas básicos e fáceis de trabalhar como o PowerPoint e o Word. Para desenvolver 

a competência de trabalhar com as TIC, a maioria procura ações de formação nesta área 

ou numa área similar. Ou seja, 

22%) que procuram ações de âmbito generalista

à frente com 30% e uma percentagem boa (

formação generalista e específicas das disciplinas que estão a lecionar. É curioso 

verificar que se trata da mesma escola (

percentagem mais elevada 

ações generalistas e específicas, tal poderá estar derivado à necessidade dos docentes 

em recorrer a ações específicas da disciplina, ou seja, parece que grande parte dos 

docentes necessitam mais de form

envolve outras áreas para além da sua.

Através do diálogo com os colegas, aqueles que não estão formados em TIC, 

procuram formação nesta área e sobre algumas ferramentas que podem

melhorar a sua atuação dentro da sala de aula e apoiar a aprendizagem dos alunos

exemplo o Adobe Flash, Moodle,…

orientação no que diz respeito à pedagogia. Assim, a formação académica condiciona o 

tipo de ferramentas utilizadas pelos professores, assim como a forma como estes as 

usam.  

De âmbito 
específico 

da(s) minha(s) 
disciplina(s)

Ambas Não indicou

Escola E.B. 2/3/S Josefa de Óbidos

Escola E.B. 2/3 Padre Francisco Soares

Escola E.B. 2/3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira
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Gráfico 45 – Como aprenderam a utilizar as TIC 

Segundo estes resultados, é normal que a maioria dos docentes só recorra a 

programas básicos e fáceis de trabalhar como o PowerPoint e o Word. Para desenvolver 

lhar com as TIC, a maioria procura ações de formação nesta área 

Ou seja, existe uma percentagem razoável (uma população superior a

que procuram ações de âmbito generalista, tendo a escola Padre Francisco Soares 

uma percentagem boa (entre os 24% e os 40%) que procuram ações de 

formação generalista e específicas das disciplinas que estão a lecionar. É curioso 

verificar que se trata da mesma escola (escola Padre Francisco Soares

percentagem mais elevada nas ações generalistas e a percentagem mais baixa em 

ações generalistas e específicas, tal poderá estar derivado à necessidade dos docentes 

em recorrer a ações específicas da disciplina, ou seja, parece que grande parte dos 

docentes necessitam mais de formação generalista do que específica, pois o generalista 

envolve outras áreas para além da sua. 

Através do diálogo com os colegas, aqueles que não estão formados em TIC, 

procuram formação nesta área e sobre algumas ferramentas que podem

sua atuação dentro da sala de aula e apoiar a aprendizagem dos alunos

exemplo o Adobe Flash, Moodle,…). Os que têm formação na área das TIC procuram mais 

orientação no que diz respeito à pedagogia. Assim, a formação académica condiciona o 

amentas utilizadas pelos professores, assim como a forma como estes as 

Gráfico 46 – Tipos de Ações de Formação 

procurado pelos docentes 
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lhar com as TIC, a maioria procura ações de formação nesta área 

uma população superior a 

tendo a escola Padre Francisco Soares 

) que procuram ações de 

formação generalista e específicas das disciplinas que estão a lecionar. É curioso 

escola Padre Francisco Soares) que tem a 

nas ações generalistas e a percentagem mais baixa em 

ações generalistas e específicas, tal poderá estar derivado à necessidade dos docentes 

em recorrer a ações específicas da disciplina, ou seja, parece que grande parte dos 

ação generalista do que específica, pois o generalista 

Através do diálogo com os colegas, aqueles que não estão formados em TIC, 

procuram formação nesta área e sobre algumas ferramentas que podem ajudar a 

sua atuação dentro da sala de aula e apoiar a aprendizagem dos alunos (por 

). Os que têm formação na área das TIC procuram mais 

orientação no que diz respeito à pedagogia. Assim, a formação académica condiciona o 

amentas utilizadas pelos professores, assim como a forma como estes as 

 

 

 

Tipos de Ações de Formação 

procurado pelos docentes – ETD2 
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Em casa

Na escola

Noutros locais

Sites educacionais

Sites de Lazer

Correio electrónico

Sites de compras online

Sites de pesquisa

Sites de informação e esclarecimento de dúvidas

Sites relacionados com os conteúdos da 
disciplina

No decorrer do inquérito foram colocadas algumas perguntas

o uso da internet para conhecer os locais habituais onde os professores costuma

aceder à internet e o tipo de informação que consultam

mais a relação do docente com estas ferramenta

segundo o gráfico 47 (através da questão n.º 7.1)

casa (100%), mas também na escola

acesso à internet em casa possibilita ao professor desenvolver um pouco mai

capacidades e habilidades. que depois poderão vir a ser úteis na escola

 

 

 Com o gráfico 48, pode

profissionais e por lazer. Seguidamente

qual o tipo de informação que consultam. A maioria 

as TIC para pesquisar informações relacionadas com a disciplina que estão a leciona

para ver e enviar mensagens eletrónicas e para consultar sites educacionais (

Ministério de Educação, “Ensinar EVT”, etc.

escolas, são poucos os que usam a internet para tal (
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No decorrer do inquérito foram colocadas algumas perguntas (n.º 7

o uso da internet para conhecer os locais habituais onde os professores costuma

e o tipo de informação que consultam. Isto permite conhecer um pouco 

mais a relação do docente com estas ferramentas pedagógicas. É possível apurar

(através da questão n.º 7.1), que a maioria acede à internet, não só em 

, mas também na escola (de 95 a 96%) e noutros locais (de 

acesso à internet em casa possibilita ao professor desenvolver um pouco mai

capacidades e habilidades. que depois poderão vir a ser úteis na escola

Gráfico 47 – Onde os docentes acedem à internet 

, pode-se afirmar que os docentes acedem à internet por razões 

ssionais e por lazer. Seguidamente (com a questão 7.2) foi questionado aos docentes 

qual o tipo de informação que consultam. A maioria (superiores a 80%) mencionou que usam 

as TIC para pesquisar informações relacionadas com a disciplina que estão a leciona

para ver e enviar mensagens eletrónicas e para consultar sites educacionais (

Ministério de Educação, “Ensinar EVT”, etc.). Em relação às compras online, em ambas as 

escolas, são poucos os que usam a internet para tal (não ultrapassando os 

 

- Que atividades pessoais e de lazer desenvolvem os docentes na internet 
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n.º 7) relacionadas com 

o uso da internet para conhecer os locais habituais onde os professores costumam 

. Isto permite conhecer um pouco 

. É possível apurar, 

acede à internet, não só em 

(de 13,5 a 23,1%). Ter 

acesso à internet em casa possibilita ao professor desenvolver um pouco mais as suas 

capacidades e habilidades. que depois poderão vir a ser úteis na escola.  

 

 

 

Onde os docentes acedem à internet – ETD2 

se afirmar que os docentes acedem à internet por razões 

foi questionado aos docentes 

mencionou que usam 

as TIC para pesquisar informações relacionadas com a disciplina que estão a lecionar, 

para ver e enviar mensagens eletrónicas e para consultar sites educacionais (por exemplo, 

Em relação às compras online, em ambas as 

não ultrapassando os 37%). 

 

 

 

Que atividades pessoais e de lazer desenvolvem os docentes na internet – ETD2 
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A utilização das TIC em contexto profissional é quase imprescindível, não só na 

elaboração de planos/documentos, como tam

outros. Com a seguinte recolha

os docentes recorrem diversas vezes às TIC para preparar as suas aulas, para trabalhar 

e interagir com os alunos e colegas da

existentes na escola (biblioteca, conselho executivo, etc.);

preparação de atividades de âmbito não disciplinas ou extracurricular e para tratar de 

dados de avaliação dos alunos

debatidos: 

� em ambas as escolas, sem exceções, raramente/nunca usam  estas 

ferramentas pedagógicas para interagir e trabalhar com colegas de outras 

escolas. A utilização 

para a troca de experiências e a solução de alguns problemas que surgem 

diariamente;   

� também em ambas as escolas não usam para interagir com os pais e 

Encarregados de Educação, que também poderia ser vantajoso devido a um 

trabalho de parceria com os pais;

� a escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira é a única que faz referência que 

raramente usa as TIC para a elaboração de documentos pedagógicos 

 
Legenda dos gráficos: 
a.  Na preparação das aulas 
b. Com os alunos na sala de aula 
c.  Interação com os colegas da minha escola
d.  Interação com colegas de outras escolas
e. Interação com os alunos, fora da sala de aula
f. Interação com os pais e/ou Encarregados de Educação
g. Trabalho colaborativo com colegas da minha escola
h. Trabalho colaborativo com colegas de outras escolas
i. Interação com a escola (órgãos de gestão, serviços administrativos, etc.)
j. Elaboração de documentos pedagógicos (departamento, disciplina, diretores de turma, etc. …)
l. Elaboração de documentos e preparação de atividades de âmbito não disciplinar ou extracurricular a realizar com alunos (clubes e afins.)
m. Avaliação dos alunos (tratamento de dados de avaliação)
n. Realização de tarefas administrativas (atas, gestão de folhas, avaliação de alunos, 

Tabela 6 – Legenda dos gráficos 

 

Escola E.B. 2,3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira:

Gráfico 49 – Que utilização fazem 

 

d. e. f. g. h. i j. l. m. n.

A utilização das TIC em contexto profissional é quase imprescindível, não só na 

elaboração de planos/documentos, como também na comunicação/interação com os 

outros. Com a seguinte recolha (pergunta 8), é possível verificar nos gráficos

os docentes recorrem diversas vezes às TIC para preparar as suas aulas, para trabalhar 

e interagir com os alunos e colegas da mesma escola; para interagir com outros serviços 

(biblioteca, conselho executivo, etc.); para a elaboração de documentos e 

preparação de atividades de âmbito não disciplinas ou extracurricular e para tratar de 

lunos. No entanto, existem alguns aspetos que merecem serem 

em ambas as escolas, sem exceções, raramente/nunca usam  estas 

ferramentas pedagógicas para interagir e trabalhar com colegas de outras 

escolas. A utilização destas ferramentas poderia vir a ser uma mais

para a troca de experiências e a solução de alguns problemas que surgem 

 

também em ambas as escolas não usam para interagir com os pais e 

Encarregados de Educação, que também poderia ser vantajoso devido a um 

de parceria com os pais; 

a escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira é a única que faz referência que 

raramente usa as TIC para a elaboração de documentos pedagógicos 

Interação com os colegas da minha escola 
Interação com colegas de outras escolas 
Interação com os alunos, fora da sala de aula 
Interação com os pais e/ou Encarregados de Educação 
Trabalho colaborativo com colegas da minha escola 

balho colaborativo com colegas de outras escolas 
Interação com a escola (órgãos de gestão, serviços administrativos, etc.) 
Elaboração de documentos pedagógicos (departamento, disciplina, diretores de turma, etc. …) 

eparação de atividades de âmbito não disciplinar ou extracurricular a realizar com alunos (clubes e afins.)
Avaliação dos alunos (tratamento de dados de avaliação) 
Realização de tarefas administrativas (atas, gestão de folhas, avaliação de alunos, etc.) 

Legenda dos gráficos – Que utilização fazem das TIC em contexto profissional 

Escola E.B. 2,3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira: 

fazem das TIC em contexto profissional - Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira 

n.

Nunca

Raramente

Muitas vezes

Sempre

A utilização das TIC em contexto profissional é quase imprescindível, não só na 

bém na comunicação/interação com os 

nos gráficos 49, 50 e 51 que 

os docentes recorrem diversas vezes às TIC para preparar as suas aulas, para trabalhar 

mesma escola; para interagir com outros serviços 

para a elaboração de documentos e 

preparação de atividades de âmbito não disciplinas ou extracurricular e para tratar de 

. No entanto, existem alguns aspetos que merecem serem 

em ambas as escolas, sem exceções, raramente/nunca usam  estas 

ferramentas pedagógicas para interagir e trabalhar com colegas de outras 

vir a ser uma mais-valia 

para a troca de experiências e a solução de alguns problemas que surgem 

também em ambas as escolas não usam para interagir com os pais e 

Encarregados de Educação, que também poderia ser vantajoso devido a um 

a escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira é a única que faz referência que 

raramente usa as TIC para a elaboração de documentos pedagógicos (58%). 

eparação de atividades de âmbito não disciplinar ou extracurricular a realizar com alunos (clubes e afins.) 

Que utilização fazem das TIC em contexto profissional – ETD2 

 

Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira – ETD2 
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Escola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares:

Gráfico 50 - Que utilização

 

Escola E.B. 2,3/S Josefa de Óbidos:

Gráfico 51 - Que utilização

 

Através dos gráficos seguintes 

usam as TIC para a preparaç

de fichas e testes (de 61 a 

específicos da disciplina (

apoio às aulas (de 44 a 50% dizem muitas vezes)

muitas vezes), e da construção de recursos para a internet 

dinamização de plataformas online de apoio ao processo de ensino e de aprendizagem

(de 40 a 48% - muitas vezes).  

Dos resultados obtidos, há um resultado que merece uma especial atenção, que é o 

caso da escola Padre Francisco Soares, em que a construção de recursos para a internet 

é raro (40%), enquanto as restantes escolas, não ultrapassa os 

percentagem de ‘muitas vezes’.

 
Legenda dos gráficos: 
a. Elaboração de fichas e de testes. 
b. Preparação de textos de apoio às aulas.
c. Apresentações audiovisuais (PowerPoint, etc.).
d. Construção de recursos para a internet (site da d
e. Dinamização de plataforma online de apoio ao processo de ensino e de aprendizagem.
f. Preparação da utilização ou exploração de software específico da disciplina.

 

 

 

 

 

 

Resultados Obtidos

d. e. f. g. h. i. j. l. m. n.

d. e. f. g. h. i. j. l. m. n.

Escola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares: 

Que utilização fazem das TIC em contexto profissional - Escola Padre Francisco Soares 

efa de Óbidos: 

Que utilização fazem das TIC em contexto profissional - Escola Josefa de Óbidos 

Através dos gráficos seguintes (52, 53 e 54), é possível verificar que o

para a preparação das aulas com finalidade diversas, desde a elaboração 

(de 61 a 78% dizem sempre), à utilização e exploração de softwares 

(superior a 40% dizem muitas vezes), da preparação de textos de 

50% dizem muitas vezes) às apresentações audiovisuais

, e da construção de recursos para a internet (de 33 a 40%

dinamização de plataformas online de apoio ao processo de ensino e de aprendizagem

Dos resultados obtidos, há um resultado que merece uma especial atenção, que é o 

caso da escola Padre Francisco Soares, em que a construção de recursos para a internet 

, enquanto as restantes escolas, não ultrapassa os 30%, es

percentagem de ‘muitas vezes’. 

Preparação de textos de apoio às aulas. 
Apresentações audiovisuais (PowerPoint, etc.). 
Construção de recursos para a internet (site da disciplina, blogue, Wiki, …). 
Dinamização de plataforma online de apoio ao processo de ensino e de aprendizagem. 
Preparação da utilização ou exploração de software específico da disciplina. 

Tabela 7 – Legenda dos gráficos – Preparação das aulas 
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n.

Nunca

Raramente

Muitas vezes

Sempre

n.

Nunca

Raramente

Muitas vezes

Sempre

 

Escola Padre Francisco Soares – ETD2 

 

Escola Josefa de Óbidos – ETD2 

, é possível verificar que os professores 

ão das aulas com finalidade diversas, desde a elaboração 

, à utilização e exploração de softwares 

, da preparação de textos de 

às apresentações audiovisuais (de 47 a 60% - 

40% - muitas vezes) a 

dinamização de plataformas online de apoio ao processo de ensino e de aprendizagem 

Dos resultados obtidos, há um resultado que merece uma especial atenção, que é o 

caso da escola Padre Francisco Soares, em que a construção de recursos para a internet 

, estando a baixo da 

Preparação das aulas – ETD2 
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Escola E.B. 2,3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira:

 

 

Escola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares:

 

 

Escola E.B. 2,3/S Josefa de Óbidos:

 

 

A maioria dos professores

há algum tempo (entre 2 a 10 anos

de 16 anos (cerca de 8% para ambas as escolas

que dizem que nunca terem usado as TIC dur

Rodrigues Pereira, 6% na escola Padre Francisco Soares e 4,8

docentes que não recorrem às TIC têm noção de que não aproveitam as potencialidades 

que estas lhes poderiam oferecer,

estas ferramentas, e à pouca paciência para frequentar formações para saber mais, não 

se preocupam com esta questão. Estes professores não parecem ter consciência que a 

utilização das TIC constitui uma mais

aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

b. c. d. e. f.

c. d. e. f.

b. c. d. e. f.

Escola E.B. 2,3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira: 

Gráfico 52 – Preparação das aulas – Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira 

Escola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares: 

Gráfico 53 – Preparação das aulas – Escola Padre Francisco Soares 

Escola E.B. 2,3/S Josefa de Óbidos: 

Gráfico 54 – Preparação das aulas – Escola Josefa de Óbidos 

A maioria dos professores de ambas as escolas (de 19% a 52%) já trabalha com as TIC 

entre 2 a 10 anos). São poucos aqueles que indicam utilizar as TIC há mais 

para ambas as escolas), assim como também são poucos aqueles 

que dizem que nunca terem usado as TIC durante as suas aulas (2,9% na escola Dr. Afonso 

scola Padre Francisco Soares e 4,8% na escola Josefa de Óbidos

docentes que não recorrem às TIC têm noção de que não aproveitam as potencialidades 

que estas lhes poderiam oferecer, mas devido à sua grande dificuldade em lidar com 

estas ferramentas, e à pouca paciência para frequentar formações para saber mais, não 

se preocupam com esta questão. Estes professores não parecem ter consciência que a 

utilização das TIC constitui uma mais-valia para as suas práticas letivas e para a 

aprendizagem dos alunos.  

Nunca

Raramente

Muitas vezes

Sempre

Nunca

Raramente

Muitas vezes

Sempre

Nunca

Raramente
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Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira – ETD2 

 

Escola Padre Francisco Soares – ETD2 

 

Escola Josefa de Óbidos – ETD2 

já trabalha com as TIC 

São poucos aqueles que indicam utilizar as TIC há mais 

), assim como também são poucos aqueles 

% na escola Dr. Afonso 

na escola Josefa de Óbidos).Os 

docentes que não recorrem às TIC têm noção de que não aproveitam as potencialidades 

mas devido à sua grande dificuldade em lidar com 

estas ferramentas, e à pouca paciência para frequentar formações para saber mais, não 

se preocupam com esta questão. Estes professores não parecem ter consciência que a 

as suas práticas letivas e para a 



 

 

0

Nunca utilizei

Utilizo há menos de 1 ano

Utilizo entre 2 a 5 anos

Utilizo entre 6 a 10 anos

Utilizo entre 11 a 15 anos

Utilizo há mais de 16 anos

 

 

 

 

É curioso de verificar 

que se encontram à frente, são escolas localizadas em vilas 

escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira 

escola Padre Francisco Soares

comparando com as outras localidades)

Na pergunta 12, foram apresentadas aos docentes algumas afirmações sobre a 

utilização das TIC na sala de aula e pediu

com cada afirmação. 

  
Legenda dos gráficos: 
a. O que acho mais interessante nas TIC é a variedade de recursos e software: videoprojector, quadro interativo, filmes, imagens
b. As TIC ajudam-me a encontrar mais e melhor informação para a minha prática letiva.
c. As aulas que leciono com as TIC são completamente diferentes das outras aulas.
d. Tenho evidências quantitativas que os alunos percebem melhor os assuntos temáticos quando se usam as TIC.
e. A maioria dos alunos portam-se melhor nestas aulas quando utili
f. Parece-me que as TIC são uma moda. Quando a moda passar a motivação dos alunos e a sua capacidade de atenção diminuirá.
g. Se tivesse sempre nas minhas aulas um computador com acesso à internet e um videoprojector ou um quadro interativo, u

minhas aulas. 
h. Acho essencial que os alunos usem as TIC como meios de pôr à prova competências cognitivas.
i. As TIC é, afinal, um conjunto de instrumentos mais apelativo para as aulas magistrais 
j. Quando realizo uma aula com recurso às TIC, geralmente faço o que planeei, uso os recursos e a sequência que pensei usar.
l. Quando realizo uma aula com as TIC, nem sempre uso os recursos que preparei com a intenção e a sequência inic
m. O uso das TIC exige-me mais esforço e atividade durante o decurso da aula.
n. Acho que as TIC tornam mais fáceis as rotinas do professor.
o. O tempo médio que demoro a preparar uma aula de 90 minutos com as TIC é superior ao que dem
p. A existência de software específico da(s) minha(s) disciplina(s) tem sido uma ferramenta muito importante na preparação das a

com as TIC (por exemplo: software para Quadros Interativos).
q. O recurso à internet tem sido uma ferramenta imprescindível na preparação das minhas aulas.
r. Uso as TIC em meu benefício, mas não sei como ensinar aos meus alunos a usá
s. Noto mudança nas práticas dos professores da minha escola, que penso poder at
t. Noto mudanças no modo como os alunos interagem com a escola, que penso poder atribuir
u. Gostaria de saber mais acerca das TIC.
v. As TIC assustam-me, por isso, evito-a.

Tabela 8 – Legenda dos gráficos 

 

De acordo com estes resultados

60%) concordam com as alíneas 

TIC são diferentes das habituais, mesmo usando as TIC conseguem seguir exatamente o 

Resultados Obtidos
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Gráfico 55 – Há quanto tempo usa as TIC na sala de aula 

 (gráfico 55) que no espaço de tempo de 2 a 5 anos, 

que se encontram à frente, são escolas localizadas em vilas (meios pequenos)

Afonso Rodrigues Pereira com 51,9% e a escola Josefa de Óbidos 

scola Padre Francisco Soares, que se localiza numa cidade (num meio muito maior 

as outras localidades), se encontra um pouco mais atrás com

foram apresentadas aos docentes algumas afirmações sobre a 

utilização das TIC na sala de aula e pediu-se que indicassem o seu grau de concordância 

O que acho mais interessante nas TIC é a variedade de recursos e software: videoprojector, quadro interativo, filmes, imagens
me a encontrar mais e melhor informação para a minha prática letiva. 

As aulas que leciono com as TIC são completamente diferentes das outras aulas. 
Tenho evidências quantitativas que os alunos percebem melhor os assuntos temáticos quando se usam as TIC.

se melhor nestas aulas quando utilizo as TIC. 
me que as TIC são uma moda. Quando a moda passar a motivação dos alunos e a sua capacidade de atenção diminuirá.

Se tivesse sempre nas minhas aulas um computador com acesso à internet e um videoprojector ou um quadro interativo, u

Acho essencial que os alunos usem as TIC como meios de pôr à prova competências cognitivas. 
As TIC é, afinal, um conjunto de instrumentos mais apelativo para as aulas magistrais – o professor explica e os alunos segu
Quando realizo uma aula com recurso às TIC, geralmente faço o que planeei, uso os recursos e a sequência que pensei usar.
Quando realizo uma aula com as TIC, nem sempre uso os recursos que preparei com a intenção e a sequência inic

me mais esforço e atividade durante o decurso da aula. 
Acho que as TIC tornam mais fáceis as rotinas do professor. 
O tempo médio que demoro a preparar uma aula de 90 minutos com as TIC é superior ao que demoro a fazê-lo sem esse recurso.
A existência de software específico da(s) minha(s) disciplina(s) tem sido uma ferramenta muito importante na preparação das a
com as TIC (por exemplo: software para Quadros Interativos). 

ternet tem sido uma ferramenta imprescindível na preparação das minhas aulas. 
Uso as TIC em meu benefício, mas não sei como ensinar aos meus alunos a usá-la corretamente. 
Noto mudança nas práticas dos professores da minha escola, que penso poder atribui-se à introdução das TIC. 
Noto mudanças no modo como os alunos interagem com a escola, que penso poder atribuir-se à introdução das TIC.
Gostaria de saber mais acerca das TIC. 

a. 
Legenda dos gráficos – Afirmações sobre a utilização das TIC dentro da sala de aula 

De acordo com estes resultados (gráficos 56, 57 e 58), a maioria dos docentes

concordam com as alíneas c, j e u – consideram que as aulas lecionadas com as 

TIC são diferentes das habituais, mesmo usando as TIC conseguem seguir exatamente o 
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Há quanto tempo usa as TIC na sala de aula – ETD2 

que no espaço de tempo de 2 a 5 anos, as escolas 

(meios pequenos), tendo a 

a escola Josefa de Óbidos os 46,2%. A 

(num meio muito maior 

com 40%.  

foram apresentadas aos docentes algumas afirmações sobre a 

se que indicassem o seu grau de concordância 

O que acho mais interessante nas TIC é a variedade de recursos e software: videoprojector, quadro interativo, filmes, imagens, etc. 

Tenho evidências quantitativas que os alunos percebem melhor os assuntos temáticos quando se usam as TIC. 

me que as TIC são uma moda. Quando a moda passar a motivação dos alunos e a sua capacidade de atenção diminuirá. 
Se tivesse sempre nas minhas aulas um computador com acesso à internet e um videoprojector ou um quadro interativo, usaria em todas as 

o professor explica e os alunos seguem a explicação. 
Quando realizo uma aula com recurso às TIC, geralmente faço o que planeei, uso os recursos e a sequência que pensei usar. 
Quando realizo uma aula com as TIC, nem sempre uso os recursos que preparei com a intenção e a sequência inicialmente pensada. 

lo sem esse recurso. 
A existência de software específico da(s) minha(s) disciplina(s) tem sido uma ferramenta muito importante na preparação das aulas que eu dou 

 
se à introdução das TIC. 

Afirmações sobre a utilização das TIC dentro da sala de aula – ETD2 

, a maioria dos docentes (superiores a 

aulas lecionadas com as 

TIC são diferentes das habituais, mesmo usando as TIC conseguem seguir exatamente o 
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que era previsto, por isso, procuram mais formação nesta área (ferramentas tecnológicas), 

para poder melhorar as suas práticas letivas.  

Os professores (superiores a 40%) também concordam com as afirmações das alíneas 

a, b, d, h, i, o, p, q, s e t, mas a percentagem já não é tão elevado como nas alíneas 

referidas anteriormente, ou seja, os docentes concordam que o interesse das TIC é 

devido à variedade de recursos e softwares, e que as TIC são meios ótimas para obter 

mais e melhor informações e materiais para as aulas. Também indicam que têm 

evidências quantitativas que os alunos têm uma melhor aprendizagem quando recorrem 

às TIC, logo consideram essencial que os alunos as usem com alguma frequência, não 

só como meio de pôr à prova as competências cognitivas, mas também para desenvolver 

melhor a aprendizagem, pois estas são um conjunto de instrumentos mais apelativos do 

que as aulas magistrais. Os docentes também fazem referência à existência de softwares 

de apoio às suas disciplinas e consideram que estes se tornaram indispensáveis na 

preparação das aulas, acontecendo o mesmo com o recurso à internet. Em algumas 

disciplinas, dadas as suas caraterísticas muito particulares, o seu uso será muito 

reduzido, por exemplo a educação física. Por fim, uma percentagem relevante de 

professores (superiores a 40%) concorda que existem alterações tanto nos colegas 

professores como nos alunos devido à utilização destas ferramentas. 

A maioria dos docentes discorda completamente da alínea g (cerca de 57%), pois estes 

admitem que não usam sistematicamente as TIC, mesmo que as tivessem sempre 

disponíveis e prontas para ser usadas.  

Nas restantes alíneas, e, f, l, m, n e r, os docentes discordam (não totalmente) que: os 

alunos têm um comportamento melhor quando estes usam as TIC (de 40 a 52%); as TIC 

são uma “moda” que depois deixará de ter “furor” ou interesse (de 42 a 44%); têm dificuldade 

em cumprir o plano da aula quando usam as TIC (de 48 a 53%); o uso das TIC exigem mais 

esforço e atividade durante o decorrer da aula (de 53 a 76%); as TIC tornam a rotina do 

professor mais fácil (de 57 a 60%); só usem as TIC em seu benefício (de 50 a 60%). 

De 50 a 70% discordam totalmente da alínea v - «evitar de usar as TIC devido ao receio em 

utilizá-las».  

Ainda em relação aos mesmos gráficos, existem três casos que merecem uma 

análise especial: 

� a aliena h «acho essencial que os alunos usem as TIC como meios de pôr à prova 

competências cognitivas», embora a percentagem dos docentes que concordam 

passam dos 40%, a percentagem da discordância está entre os 37 e os 40%, o 
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que leva a refletir que existe uma grande divergência na utilização das TIC 

como uma forma de consolidar/avaliar os cont

� a alínea i «as TIC é, afinal, um conjunto de instrumentos mais apelativo para as aulas 

magistrais – o professor explica e os alunos seguem a explicação»,

Afonso Rodrigues Pereira é que existe uma grande divergência de opi

em que o ‘concordo’ é de 

� a alínea q «o recurso à internet tem sido uma ferramenta imprescindível na preparação das 

minhas aulas», devido à mesma situação apontada na alínea 

encontra-se entre o 

pode não ser uma ferramenta imprescindível na preparação das aulas. 
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Gráfico 58- Afirmações sobre a utilização das TIC dentro da sala de aula 
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as TIC é, afinal, um conjunto de instrumentos mais apelativo para as aulas 

o professor explica e os alunos seguem a explicação»,

Afonso Rodrigues Pereira é que existe uma grande divergência de opi

em que o ‘concordo’ é de 40% e o ‘discordo’ de 39%; 

o recurso à internet tem sido uma ferramenta imprescindível na preparação das 

devido à mesma situação apontada na alínea 

se entre o 40 e o 44%, o que leva a analisar que o recurso à internet 

pode não ser uma ferramenta imprescindível na preparação das aulas. 
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que leva a refletir que existe uma grande divergência na utilização das TIC 

eúdos aprendidos; 

as TIC é, afinal, um conjunto de instrumentos mais apelativo para as aulas 

o professor explica e os alunos seguem a explicação», só na escola Dr. 

Afonso Rodrigues Pereira é que existe uma grande divergência de opiniões 

o recurso à internet tem sido uma ferramenta imprescindível na preparação das 

devido à mesma situação apontada na alínea h, o ‘discordo’ 

que leva a analisar que o recurso à internet 

pode não ser uma ferramenta imprescindível na preparação das aulas.   
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 Antes de concluir esta secção, apresentam

conhecimento que os professores detêm sobre o conceito de 

foram colocadas três perguntas aos professores inquiridos

pergunta estava relacionada sobre o termo “Escola Paralela”. Foi questionado se alguma 

vez tinham ouvido falar ou conheciam a expressão “Escola Paralela” e a maioria 

respondeu que não (66% na escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira, 

Soares e 73% na escola Josefa de Óbidos

 

  

 

Seguidamente, perguntou

sabiam o que significada exa

professores responderam afirmativamente a esta pergunta. Na

respostas foram repartidas entre o ‘sim’ e o ‘

50% disseram que ‘sim’ e outros 

Pereira, 58% disseram que ‘sim’ e 

 

 

Para concluir, aos que conheciam o significado

explicassem por palavras suas

� «Informações/conteúdos adquiridos fora da escola;

� Escola Paralela ensina sem que haja certificação (multimédia, …);

� Recursos alternativos;

� Centro de apoio aos alunos;

� Informações adquiridas pela internet e meios multimédia;

� Facilitar a comunicação e intercâmbio entre escolas;

� Formação adquirida através de outr

� Está relacionada com a quantidade de informação disponível (internet e média) que chega aos 

alunos fora da escola.
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Antes de concluir esta secção, apresentam-se os resultados referentes ao 

fessores detêm sobre o conceito de ‘Escola Paralela

foram colocadas três perguntas aos professores inquiridos (questões 22)

pergunta estava relacionada sobre o termo “Escola Paralela”. Foi questionado se alguma 

r ou conheciam a expressão “Escola Paralela” e a maioria 

na escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira, 84% na escola Padre Francisco 

na escola Josefa de Óbidos). 

Gráfico 59 – Termo “Escola Paralel

Seguidamente, perguntou-se aos que já tinham ouvido falar desta expressão s

ignificada exatamente. Na escola Padre Francisco Soares

professores responderam afirmativamente a esta pergunta. Nas duas outras escolas as 

artidas entre o ‘sim’ e o ‘não’, ou seja, na escola Josefa de Óbidos, 

disseram que ‘sim’ e outros 50% disseram que ‘não’. Na escola Dr. Afonso Rodrigues 

disseram que ‘sim’ e 38% disseram que ‘não’. 

Gráfico 60 – Sabe o que significa 

aos que conheciam o significado de ‘Escola Paralela’

suas. As respostas obtidas foram as seguintes:

Informações/conteúdos adquiridos fora da escola; 

a Paralela ensina sem que haja certificação (multimédia, …); 

Recursos alternativos; 

Centro de apoio aos alunos; 

Informações adquiridas pela internet e meios multimédia; 

Facilitar a comunicação e intercâmbio entre escolas; 

Formação adquirida através de outros meios; 

Está relacionada com a quantidade de informação disponível (internet e média) que chega aos 

.» 
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(questões 22). A primeira 

pergunta estava relacionada sobre o termo “Escola Paralela”. Foi questionado se alguma 

r ou conheciam a expressão “Escola Paralela” e a maioria 

na escola Padre Francisco 
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já tinham ouvido falar desta expressão se 

scola Padre Francisco Soares, 99% dos 

duas outras escolas as 

, ou seja, na escola Josefa de Óbidos, 

disseram que ‘não’. Na escola Dr. Afonso Rodrigues 
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s respostas obtidas foram as seguintes: 

Está relacionada com a quantidade de informação disponível (internet e média) que chega aos 
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É possível apurar que alguns têm a noção do significado da expressão ‘Escola 

Paralela’. Outros parecem-nos que terão tentado deduzir o seu significado a partir das 

palavras que constituem a expressão, tendo sugerido significados como “Facilitar a 

comunicação e intercâmbio entre escolas”. 

Embora muitos tenham frisado que não sabiam o significado de ‘Escola Paralela’ 

(entre os 66% e os 84%) e alguns julguem que tem outra definição, na realidade, quase todos 

os professores inquiridos recorrem a ela para lecionar, pelo menos em algumas das suas 

aulas. 

A partir da questão 17, foi também possível elaborar uma listagem de alguns dos 

sites consultados pelos professores em contexto de sala de aula com os alunos. Estes 

sites, por sua vez, demonstram que não são propriamente educativos, nem foram 

elaborados para o ensino, mas que são úteis em determinadas aulas, por exemplo 

“Astronomic Picture of the day”; “Bristish Council”; “Google Earth”; “Youtube”; entre outros 

 

Listagem recolhida dos inquéritos preenchidos pelos docentes: 

� “A magia dos números” 

� Ajuda aluno 

� Astronomic Picture of the day 

� British Council 

� Cambridge Dictionary 

� Castelo dos aprendizes 

� Centro virtual Camões 

� Ciperdúvidas 

� English Page 

� Exames informáticos 

� Fóssil.uc.pt 

� Freegary 

� Gave 

� Google Earth 

� Instituto Camões 

� Letroca 

� Meloteca 

� Ministério de Educação 

� Moodle 

� Netprof 

� Planet Promethian 

� Plataforma da escola com a exploração 

de páginas da disciplina 

� Pmate 

� Portal da saúde 

� Portal das escolas 

� Porto Editora (“Escola Virtual – Ao Encontro 

das Palavras”; “Língua Portuguesa”; “BRIP”; 

“Espaço Professor”; ”Ebook”) 

� Sites de arte 

� Sites de editoras 

� Sites de organismos desportivos 

(federações) 

� Sites Educativos 

� Sítio da escola 

� Teaching-frenzy – “My english 

printable” 

� Vamos escrever 

� Wikipédia 

� www.aijdelors.pt 

� www.cientie.com/intal 

� www.ensinarevt.pt 

� www.entrezfios.wordpress.com – 

blog 

� www.geometricas.net 

� www.nationalgeographia.com 

� www.orqnet.pt 

� www.portaota.pt 

� www.prof.2000.pt 

� www.ribatejo.com 

� www.skool.net 

� Youtube 

 

Foi também possível verificar que existem determinados materiais que são levados 

para a sala de aula, que também não foram elaboradas com a função de ensinar, mas 

podem servir para tal (pergunta 18), como por exemplo os artigos de jornal, ebooks, 

esquemas/imagens; filmes, entre outros. 
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Listagem recolhida dos inquéritos preenchidos pelos docentes: 

� Atividades interativas 

� Animações 

� Artigos de jornal 

� CD/DVD 

� Computadores portáteis da escola 

� Conteúdos gramaticais 

� Declamações (poemas) 

� Documentários 

� DVD didáticos 

� Ebooks 

� Esquemas/imagens 

� Exercícios interativos 

� Fichas de trabalho 

� Fichas formativas de gramática 

� Fichas no Excel 

� Fichas no Word 

� Filmes 

� Finrsgramp 

� Flipcharts 

� Hotpotatoes 

� Imagens da Google 

� Informações 

� Jogos didáticos 

� Manipuláveis 

� Manuais digitais 

� Materiais didáticos 

� Materiais elaborados pelo docente 

� Miniclips de vídeo 

� Pen 

� PenDrive 

� Photoshop 

� PowerPoint  

� Word 

� Vídeos 

� Programas: Geogebra, 

Estatística, ângulos, outros 

programas 

� Questões/inquéritos 

� Regras gramaticais 

� Revistas 

� Simulações 

� Software específico da disciplina 

� Softwares educativos 

� Softwares para alunos com NEE 

� Sugestões de sites 

� Testes sumativos 

� Textos  

� Textos áudio 

� Textos informáticos 

� Textos interativos 

� Vídeos de youtube 

� Wallcharts 

 

Ou seja, a maioria dos docentes recorrem à “Escola Paralela” para complementar a 

aprendizagem dos alunos, mas são poucos aqueles que conhecem a expressão em 

questão. Por essa razão, grande parte dos professores (uma média de 74%) referiu que não 

conhecia o seu significado, embora a usem diversas vezes. 

 

 

4.1.3 CRUZAMENTO DE DADOS RECOLHIDOS 

Neste subcapítulo de tratamento de dados, serão comparados os resultados de alguns 

dados obtidos nos dois estudos, ETD1 e ETD2. 

Ambos os estudos revelam que houve um desenvolvimento e aprimoramento das 

habilidades no uso das TIC. Os participantes declaram que à medida que as iam 

utilizando, passaram a manusear as TIC com mais desenvoltura. Conforme análise dos 

dados recolhidos nos inquéritos dos alunos (gráfico 61), estes referem que grande parte dos 

professores (ultrapassando os 40%) recorrem ao computador fixo, ao videoprojector, quadro 

interativo e à internet durante o tempo de aula. No inquérito destinado aos docentes 

(gráfico 62), estes indicam as mesmas ferramentas. 
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Quais aquelas a que tem acesso, seja em casa ou na escola?

Segundo os alunos:  

Gráfico 61 – As ferramentas t

 

Segundo os docentes: 

 

Gráfico 62 – As ferramentas tecnológicas que os docentes recorrem dentro da sala de aula 

 

Seguidamente, foi questionado aos docent

sua situação, qual é a razão que os leva ou não a recorrer às TIC na sala de aula

63). Daqueles que recorrem sistematicamente

facilidade que os alunos têm em trabalhar

mas também por ser um recurso útil e prático para expor e explicar determinados 

conteúdos e situações. Estes professores referem ainda que é um suporte fácil de usar e 

apelativa e é indispensável o recurso à 

compreensão dos conteúdos.

 

 

Independentemente, a faixa etária, o grau académico, a sua formação em TIC e o seu 

tempo de serviço, o docente t
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As ferramentas tecnológicas que os docentes recorrem dentro da sala de aula 

As ferramentas tecnológicas que os docentes recorrem dentro da sala de aula 

Seguidamente, foi questionado aos docentes, pergunta 10, para entender melhor a 

sua situação, qual é a razão que os leva ou não a recorrer às TIC na sala de aula

. Daqueles que recorrem sistematicamente, cerca de 80%, fazem-no não só devido à 

facilidade que os alunos têm em trabalhar com estas ferramentas e à fácil acesso a elas, 

mas também por ser um recurso útil e prático para expor e explicar determinados 

conteúdos e situações. Estes professores referem ainda que é um suporte fácil de usar e 

apelativa e é indispensável o recurso à imagem, vídeos, etc. pois facilitam a 

compreensão dos conteúdos. 

Gráfico 63 – Usem as TIC na sala de aula 

a faixa etária, o grau académico, a sua formação em TIC e o seu 

tempo de serviço, o docente tem de se sentir à-vontade e seguro para recorrer às TIC 
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ecnológicas que os docentes recorrem dentro da sala de aula – ETD1 

 

As ferramentas tecnológicas que os docentes recorrem dentro da sala de aula – ETD2 

, para entender melhor a 

sua situação, qual é a razão que os leva ou não a recorrer às TIC na sala de aula (gráfico 

no não só devido à 

com estas ferramentas e à fácil acesso a elas, 

mas também por ser um recurso útil e prático para expor e explicar determinados 

conteúdos e situações. Estes professores referem ainda que é um suporte fácil de usar e 

imagem, vídeos, etc. pois facilitam a 

 

 

 

Usem as TIC na sala de aula – ETD2 

a faixa etária, o grau académico, a sua formação em TIC e o seu 

e seguro para recorrer às TIC 
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dentro da sala de aula. Por isso, a questão seguinte (n.º 10) debruça-se sobre o ‘à-vontade’ 

do docente em utilizar estas ferramentas na sala de aula perante os alunos. A partir desta 

questão (10.1) surgiu a curiosidade em saber porque sentem ou não à-vontade. Dos 

docentes que se sentem à-vontade dizem que sim porque: dominam os recursos que 

utilizam nas aulas; têm conhecimento necessário para utilizar vários programas e 

softwares; têm experiência suficiente para utilizar quadros interativos (ActiveInspira); é 

uma ferramenta que usa diariamente; apenas explora situações que foram ensaiadas 

previamente; e sabem que não estão no nível I e esforçam para saber sempre mais e 

melhor (melhorando a sua atuação através da autoaprendizagem e tentativa e erro). Entre os 

docentes que utilizem-nas, mencionam que sentem à-vontade, mesmo estando pouco 

confiantes, pois acreditam que será com a experiência regular e tentativa e erro que irão 

conseguir ultrapassar esse obstáculo e adquirir mais e melhores conhecimentos nessa 

área. 

Dos docentes que não sentem nada à-vontade justificam: que é devido à disciplina 

que leciona (por exemplo Educação Física), pois a sua utilização é pouca ou nenhuma; que 

simplesmente não sentem mesmo nada à-vontade devido à falta de formação nessa 

área; e porque a evolução e as novidades nessa área são muito diversificadas e rápidas. 

Segundo os alunos (gráfico 64), as disciplinas que mais recorrem às TIC no 2º ciclo são: 

as Ciências da Natureza, a Matemática, Educação Visual e Tecnológica e História e 

Geografia de Portugal. Do 3º ciclo temos a História, a Geografia e também a Matemática. 

As disciplinas que demonstram usar pouco as TIC, são: Educação Visual, Educação 

Tecnológica, Francês, Educação Física e Educação Moral e Religião Católica. Ao 

confrontar estes resultados com os dados recolhidos nos docentes (agrupando os dados 

recolhidos segundo os grupos disciplinares), a maioria dos docentes que mais recorrem são das 

mesmas áreas referidas pelos alunos. Só a Língua Portuguesa é que foi pouca referida 

pelos alunos, mas segundo o ETD2 em ambas as escolas, também é uma das disciplinas 

que recorre diversas vezes a estas ferramentas tecnológicas durante o decorrer das 

aulas. Após essa recolha, procurou-se dialogar com alguns professores dessas áreas 

para compreender a razão desses resultados. Daqueles que pouco utilizam, referem que 

as suas áreas disciplinares não têm muita necessidade de recorrer a tais ferramentas, 

pois os conteúdos abordados exigem outro tipo de intervenção e atuação na sala de aula. 

Ou seja, as disciplinas nas quais as TIC são mais utilizadas são aquelas que exigem 

mais interatividade entre o aluno e os conteúdos, pois o estudante necessita de interagir 

com os assuntos que estão a ser tratados para entendê-los melhor.   
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Através do ETD1, na pergunta 

pelos alunos para os professores r

diversos tipos de respostas, desde a intenção de cativar e motivar os alunos, até à 

preocupação em ensinar: 

� «Para aprendermos mais; 

� Para divertimos um pouco; 

� Para facilitar a aprendizagem;

� Para dar a matéria em PowerPoint;

� Para explicar melhor; 

� Para todos acompanharem; 

� Porque assim os professores podem expressar 

melhor; 

� Para ensinar-nos melhor; 

� Para gostarmos das aulas; 

� Porque é sempre melhor; 

� Para mostrar e demonstrar 

situações/acontecimentos; 

� Porque os professores têm algum interesse;
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Gráfico 64 – Quais as disciplinas que usem as TIC 

, na pergunta 6.5, procurou-se saber quais as justificações dadas 

pelos alunos para os professores recorrerem às TIC. Como era de esperar, obtiveram

diversos tipos de respostas, desde a intenção de cativar e motivar os alunos, até à 

Para facilitar a aprendizagem; 

éria em PowerPoint; 

Porque assim os professores podem expressar 

professores têm algum interesse; 

� Porque é mais simples; 

� Para ficarmos mais motivados;

� Para ser diferentes; 

� É mais interessante para os alunos;

� Para nós estamos mais divertido e interessante,

� Para não perder muito tempo com a matéria;

� Para poupar trabalho; 

� Para percebemos melhor a matéria;

� Para os alunos estarem mais integrados na matéria;

� As aulas tornam-se menos monótonas e é sempre 

bom ter acesso aos computadores na escola, até 

porque nem todos têm computador em casa;

� As TIC incentivam-nos e são bons para

professores.» 
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Quais as disciplinas que usem as TIC – ETD1 

se saber quais as justificações dadas 

ecorrerem às TIC. Como era de esperar, obtiveram-se 

diversos tipos de respostas, desde a intenção de cativar e motivar os alunos, até à 

Para ficarmos mais motivados; 

É mais interessante para os alunos; 

Para nós estamos mais divertido e interessante, 

Para não perder muito tempo com a matéria; 

Para percebemos melhor a matéria; 

Para os alunos estarem mais integrados na matéria; 

se menos monótonas e é sempre 

bom ter acesso aos computadores na escola, até 

porque nem todos têm computador em casa; 

nos e são bons para alunos e 



 

 

88 Capítulo 4 

0 20

Sim

Não 

Não respondeu

De seguida, os professores foram questionados 

recorrer às TIC, tendo referido o seguinte:

� «Facilitam o leccionamento das

� Os alunos retêm mais informação;

� Os alunos podem levar os seus equipa

diferente;  

� Nós, os professores já não usam

procuramos diversificar os recursos para não usar sempre os manuais tra

� Permite-nos dar aulas de forma diferente;

� É um meio mais económico e reduz os desperdícios desnecessários (por exemplo, fotocópias);

� O quadro interativo é muito útil para os conteúdos mais complexos;

� Cativa mais a atenção e a participação 

� As TIC fazem com que as aulas não se tornem enfadonhas e secantes;

� As TIC mudam a forma como os alunos aprendem.»

 

 Segundo a pergunta 6.6, d

na escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira, 

Óbidos) gostam de realizar os trabalhos de casa com o auxílio das TIC. Os alunos que não 

gostam de recorrer a estes meios

por ser um meio bastante usado 

estratégia, por terem alguma dificuldade em trabalhar com as TIC e por não 

ferramentas em casa (logo têm de fazer os T.P.C. na escola ou noutro local, estando limitados

situação poderá estar derivada à situação económica ou à formação académica da 

família, visto que esta escola localiza

 

 

 

 

 

 

Aos alunos que realizam

foi questionado se tinham ou não muitas dificuldades 

maioria dos alunos (cerca de 

alguma dificuldade fazem 

(relativamente ao computador e à internet)

do domínio da língua inglesa).
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De seguida, os professores foram questionados oralmente sobre a importância de 

recorrer às TIC, tendo referido o seguinte: 

o leccionamento das aulas; 

Os alunos retêm mais informação; 

Os alunos podem levar os seus equipamentos para a sala de aula e participarem nos conteúdos de forma 

professores já não usamos tanto o papel, mas sim, recursos online, incluindo o manual digital

diversificar os recursos para não usar sempre os manuais tradicionais; 

dar aulas de forma diferente; 

É um meio mais económico e reduz os desperdícios desnecessários (por exemplo, fotocópias);

é muito útil para os conteúdos mais complexos; 

e a participação dos alunos; 

As TIC fazem com que as aulas não se tornem enfadonhas e secantes; 

As TIC mudam a forma como os alunos aprendem.» 

a pergunta 6.6, do inquérito do ETD1 (gráfico 65), a maioria dos alunos

scola Dr. Afonso Rodrigues Pereira, 73,1% na escola Padre Francisco Soares e 7%

gostam de realizar os trabalhos de casa com o auxílio das TIC. Os alunos que não 

gostam de recorrer a estes meios (82,1 % dos alunos da escola Josefa de Óbidos

bastante usado (computador e internet), por usar sempre a mesma 

estratégia, por terem alguma dificuldade em trabalhar com as TIC e por não 

logo têm de fazer os T.P.C. na escola ou noutro local, estando limitados

ação poderá estar derivada à situação económica ou à formação académica da 

família, visto que esta escola localiza-se num meio mais rural.  

Gráfico 65 – Trabalhos de casa com o auxílio das TIC 

Aos alunos que realizam os trabalhos de casa com o auxílio das TIC,

foi questionado se tinham ou não muitas dificuldades na sua realização 

cerca de 80%) indicam que não têm dificuldades. Daqueles que têm 

alguma dificuldade fazem referência ao pouco conhecimento que têm

relativamente ao computador e à internet) e por haver programas que estão em inglês 

do domínio da língua inglesa).  

Escola E.B. 2/3 Dr. Afonso Rodrigues 

Escola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares

Escola E.B. 2,3/S Josefa de Óbidos

sobre a importância de 

e participarem nos conteúdos de forma 

recursos online, incluindo o manual digital, pois 

É um meio mais económico e reduz os desperdícios desnecessários (por exemplo, fotocópias); 

, a maioria dos alunos (85,9% 

7% na escola Josefa de 

gostam de realizar os trabalhos de casa com o auxílio das TIC. Os alunos que não 

dos alunos da escola Josefa de Óbidos), justificam-no 

, por usar sempre a mesma 

estratégia, por terem alguma dificuldade em trabalhar com as TIC e por não terem essas 

logo têm de fazer os T.P.C. na escola ou noutro local, estando limitados). Tal 

ação poderá estar derivada à situação económica ou à formação académica da 

Trabalhos de casa com o auxílio das TIC – ETD1 

os trabalhos de casa com o auxílio das TIC, pergunta 6.7, 

na sua realização (gráfico 66). A 

indicam que não têm dificuldades. Daqueles que têm 

que têm em usar as TIC 

e por haver programas que estão em inglês (falta 
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 Com o gráfico 67 pretendemos mostrar quais são os habituais utilizadores das TIC 

dentro da sala de aula. Ao analisar esta questão, foi possível verificar que 

Dr. Afonso Rodrigues Pereira 

professores partilham as ferramentas tecnológicas com os alunos dentro da sala de aula. 

Enquanto na escola Padre Francisco Soares, a maioria dos docentes referiu que só o 

professor é que utiliza as TIC 

desse resultado inesperado, para tal, foram questionados alguns docentes dessa escola 

com a finalidade de entender melhor as respostas obtidas. Segundo alguns professores, 

tal acontece para evitar determinadas situações que podem su

aula. 

 

 

 

 

 

Ao comparar os resultados obtidos no agráfico anterior 

recolhidos no ETD1, no gráfico 21 

que é a mesma escola (escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira)

elevada em aprender com os seus professores 

pedagógicas com os seus alunos 

O seguinte cruzamento de dados tem como finalidade comparar a facilidade que os 

alunos têm para utilizarem determinados programas e softwares tendo em conta aqueles 

que são utilizados na sala de aula com os professores. Segundo o 

concluiu-se que a maioria dos alunos

Word e PowerPoint. Alguns alunos referem

acordo com o EDT1 e com os gráficos 68, 69 e 70

os professores fazem das TIC 
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Gráfico 66 – Dificuldades em fazer os TPC co

pretendemos mostrar quais são os habituais utilizadores das TIC 

Ao analisar esta questão, foi possível verificar que 

onso Rodrigues Pereira (68,6%) como na escola Josefa de Ó

professores partilham as ferramentas tecnológicas com os alunos dentro da sala de aula. 

Enquanto na escola Padre Francisco Soares, a maioria dos docentes referiu que só o 

professor é que utiliza as TIC (50%). Esta situação leva a refletir um pouco sobre a razão 

desse resultado inesperado, para tal, foram questionados alguns docentes dessa escola 

com a finalidade de entender melhor as respostas obtidas. Segundo alguns professores, 

tal acontece para evitar determinadas situações que podem surgir durante o decorrer da 

 

Gráfico 67 – Quem tem acesso às TIC dentro da sala de aula 

Ao comparar os resultados obtidos no agráfico anterior (67) 

no gráfico 21 («como aprenderam a usar as TIC?»), é curioso de verificar 

(escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira) que tem a percentagem mais 

elevada em aprender com os seus professores (gráfico 21) e em partilhar as ferramentas 

pedagógicas com os seus alunos (gráfico 67). 

O seguinte cruzamento de dados tem como finalidade comparar a facilidade que os 

alunos têm para utilizarem determinados programas e softwares tendo em conta aqueles 

que são utilizados na sala de aula com os professores. Segundo o 

se que a maioria dos alunos (superior a 60%) têm facilidade em trabalhar com o 

nt. Alguns alunos referem ainda, saber trabalhar com o Excel. Ainda de 

e com os gráficos 68, 69 e 70, esta situação resulta da utilização

os professores fazem das TIC dentro da sala de aula, pois quando se questiona o aluno 
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Dificuldades em fazer os TPC com as TIC – ETD1 

pretendemos mostrar quais são os habituais utilizadores das TIC 

Ao analisar esta questão, foi possível verificar que tanto na escola 

a escola Josefa de Óbidos (48,1%), os 

professores partilham as ferramentas tecnológicas com os alunos dentro da sala de aula. 

Enquanto na escola Padre Francisco Soares, a maioria dos docentes referiu que só o 

um pouco sobre a razão 

desse resultado inesperado, para tal, foram questionados alguns docentes dessa escola 

com a finalidade de entender melhor as respostas obtidas. Segundo alguns professores, 

rgir durante o decorrer da 

Quem tem acesso às TIC dentro da sala de aula – ETD2 

 e com os dados 

, é curioso de verificar 

que tem a percentagem mais 

e em partilhar as ferramentas 

O seguinte cruzamento de dados tem como finalidade comparar a facilidade que os 

alunos têm para utilizarem determinados programas e softwares tendo em conta aqueles 

que são utilizados na sala de aula com os professores. Segundo o ETD1 (pergunta 7), 

têm facilidade em trabalhar com o 

ainda, saber trabalhar com o Excel. Ainda de 

, esta situação resulta da utilização que 

a sala de aula, pois quando se questiona o aluno 
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à aqueles que os alunos dizem que têm facilidade em trabalhar.
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Gráfico 
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Segundo o ETD2, pergunta 

muitas vezes aos programas de apresentação 

processador de texto (Word)

dos 50%, há docentes que diversas vezes recorrem

processo de ensino e de aprendizagem e a softwares específicos da disciplina. Esta 

mesma amostra também indica que é raro

base de dados (Access), MSN, Messenger

laboratoriais e programas de tratamento de imagem 

programas de gráficos e/ou de desenho 

encontram-se entre os 15 

obtidos no ETD1 (gráficos 68, 69 e 70)

determinados programas (PowerPoint, Word, etc.)

Access Outlook OneNote Publisher

Utilizas regularmente?

Tens facilidade em trabalhar?

Tens dificuldade em trabalhar?

Excel Access Outlook OneNote Publisher

Utilizas regularmente?

Tens facilidade em trabalhar?

Tens dificuldade em trabalhar?

Access Outlook OneNote Publisher Outros: 
Gengebra

costumas trabalhar na sala de aula?», os resultados obtidos são exatamente iguais 

à aqueles que os alunos dizem que têm facilidade em trabalhar. 

,3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira: 

68 – Programas da Microsoft Office – Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira 

scola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares: 

 

Gráfico 69 – Programas da Microsoft Office – Escola Padre Francisco Soares 

Escola E.B. 2,3/S Josefa de Óbidos: 

Gráfico 70 – Programas da Microsoft Office – Escola Josefa de Óbidos 

, pergunta 14 (gráficos 71, 72 e 73), mais de 50% dos 

muitas vezes aos programas de apresentação (PowerPoint), à multimédia/CD/DVD, ao 

(Word), a motores de busca e a sites educativos. Um pouco a baixo 

, há docentes que diversas vezes recorrem a plataformas online 

processo de ensino e de aprendizagem e a softwares específicos da disciplina. Esta 

indica que é raro (não ultrapassando os 10%) utilizar

MSN, Messenger ou similares, softwares de a

programas de tratamento de imagem (Photoshop)

programas de gráficos e/ou de desenho (Paint) e de questionários eletrónicos 

 e os 26%. Por essa razão, e comparando com os res

68, 69 e 70), é que os alunos têm mais facilidade em trabalhar com 

(PowerPoint, Word, etc.), ou seja, os alunos têm mais agilidade em 

Utilizas regularmente?

Tens facilidade em trabalhar?

Tens dificuldade em trabalhar?

Costumas trabalhar nas aulas?
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», os resultados obtidos são exatamente iguais 
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os docentes recorrem 

, à multimédia/CD/DVD, ao 

es educativos. Um pouco a baixo 

a plataformas online de apoio ao 

processo de ensino e de aprendizagem e a softwares específicos da disciplina. Esta 

utilizar programas de 

ou similares, softwares de aquisição de dados 

(Photoshop). A utilização de 

e de questionários eletrónicos (Hotpotatoes) 

Por essa razão, e comparando com os resultados 

que os alunos têm mais facilidade em trabalhar com 

u seja, os alunos têm mais agilidade em 
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trabalhar com os programas que são

professores. Assim sendo

não só com os programas mais habituais, mas também com outros, de f

desenvolver outras competências e habilidades nos alunos.

Segundo os professores, os al

determinados programas se estes lhes forem apresentados, se forem ensinados a utilizá

los e se trabalharem inúmeras vezes com eles. E também, quanto mais competências 

estes desenvolverem, mas capacidade há 

desenvolver outras habilidades.

Legenda dos Gráficos: 
a. Processador de Texto 

b. Programas gráficos e/ou de desenho

c. Folha de Cálculo 

d. Programa de apresentação 

e. Programa de Base dados 

f. Programa de tratamento de Imagem

g. Multimédia / CD / DVD 

h. Correio Eletrónico 

i. Motores de Busca 

j. Softwares educativos 

l. MSN Messenger ou similar 

m. Software de aquisição de dados laboratoriais

n. Plataforma online de apoio ao processo de ensino e de aprendizagem.

o. Software específico disciplinar 

p. Questionários Eletrónicos 

Tabela 9 – Legenda dos gráficos 
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Gráfico 71 – Programas que os docentes usam na sala de aula 
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Gráfico 72 – Programas que os docentes usam na sala de aula 

Resultados Obtidos

e. f. g. h. i. j. l. m. n. o. p.

e. f. g. h. i. j. l. m. n. o. p.

trabalhar com os programas que são abordados e usados na sala de 

sendo, é importante que os professores trabalhem com os alunos, 

não só com os programas mais habituais, mas também com outros, de f

desenvolver outras competências e habilidades nos alunos. 

Segundo os professores, os alunos são facilmente influenciados para utilizarem 

determinados programas se estes lhes forem apresentados, se forem ensinados a utilizá

los e se trabalharem inúmeras vezes com eles. E também, quanto mais competências 

estes desenvolverem, mas capacidade há nos alunos em resolver problemas e 

desenvolver outras habilidades. 

Programas gráficos e/ou de desenho 

de Imagem 

Software de aquisição de dados laboratoriais 

Plataforma online de apoio ao processo de ensino e de aprendizagem. 

Legenda dos gráficos – Programas que os docentes usam na sala de aula 
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Programas que os docentes usam na sala de aula – Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira 

Escola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares: 

Programas que os docentes usam na sala de aula – Escola Padre Francisco Soares 
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unos são facilmente influenciados para utilizarem 

determinados programas se estes lhes forem apresentados, se forem ensinados a utilizá-

los e se trabalharem inúmeras vezes com eles. E também, quanto mais competências 

nos alunos em resolver problemas e 
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Gráfico 73 – Programas que os docentes usam na sala de aula 

 

Seguindo a mesma situação que acontecia com os programas do Mic

outros programas e softwares também são mais desenvolvidos segundo a utilização que 

é feita dentro da sala de aula com o professor

programas/softwares em que os alunos têm mais facilidade, e por coinci

aqueles que os docentes usam pontualmente e ocasionalmente nas aulas, são: o Paint

(superior a 60%), o Windows Media Player 

dos 27%). Embora estes sejam poucos utilizados na sala de aula, são f

e de criar projetos, por isso a sua aprendizagem é espontânea.

razoável de alunos conhece alguns dos programas restantes, não têm facilidade em 

trabalhar e simultaneamente não são usados dentro da sala de aula.
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Programas que os docentes usam na sala de aula – Escola Josefa de Óbidos 

Seguindo a mesma situação que acontecia com os programas do Mic

outros programas e softwares também são mais desenvolvidos segundo a utilização que 

é feita dentro da sala de aula com o professor (gráficos 74, 75 e 76)

programas/softwares em que os alunos têm mais facilidade, e por coinci

aqueles que os docentes usam pontualmente e ocasionalmente nas aulas, são: o Paint

, o Windows Media Player (superior a 50%) e o Windows Movie Maker

Embora estes sejam poucos utilizados na sala de aula, são f

e de criar projetos, por isso a sua aprendizagem é espontânea. Embora um número 

razoável de alunos conhece alguns dos programas restantes, não têm facilidade em 

trabalhar e simultaneamente não são usados dentro da sala de aula.  
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Gráfico 74 – Outros Programas – Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira 
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Seguindo a mesma situação que acontecia com os programas do Microsoft Office, os 

outros programas e softwares também são mais desenvolvidos segundo a utilização que 

74, 75 e 76). Por isso, os 

programas/softwares em que os alunos têm mais facilidade, e por coincidência são 

aqueles que os docentes usam pontualmente e ocasionalmente nas aulas, são: o Paint 

e o Windows Movie Maker (por volta 

Embora estes sejam poucos utilizados na sala de aula, são fáceis de manusear 

Embora um número 

razoável de alunos conhece alguns dos programas restantes, não têm facilidade em 
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Nem todas as ferramentas tecnológicas que os docentes conhecem e que usam 

regularmente ou ocasionalmente, são utilizadas na sala de aula. Através da questão 

seguinte (pergunta 14 do ETD2

utilizar determinadas ferramentas. Aqui, só estão apre

escola Padre Francisco So

usar alguma destas ferramentas.

 

Escola E.B. 2,3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira:

Dentro do grupo dos docentes que evitam usar determinados programas 

gráficos 77 e 78), tanto na escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira como 

Óbidos, os docentes assinalaram que evitam usar: 

dados laboratoriais; (de 13 a 31%)

eletrónico (Hotmail); (de 7 a 12%)

de cálculo (Excel); e (de 31 a 37%)

Afonso Rodrigues Pereira houve docentes que mencionara

motores de busca (8%). Dentro da sala de aula, não basta saber quais os programas que 

Gráfico 77 - Os programas que os docentes evitam 

usar – Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira 
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Gráfico 76 – Outros Programas - Escola Josefa de Óbidos 

Nem todas as ferramentas tecnológicas que os docentes conhecem e que usam 

nalmente, são utilizadas na sala de aula. Através da questão 

ETD2), ficou-se a saber porque é que alguns docentes evitam 

utilizar determinadas ferramentas. Aqui, só estão apresentados dois gráficos pois na 

scola Padre Francisco Soares não houve nenhum docente que indicasse que evitava 

usar alguma destas ferramentas. 
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Dentro do grupo dos docentes que evitam usar determinados programas 

scola Dr. Afonso Rodrigues Pereira como na e

Óbidos, os docentes assinalaram que evitam usar: (de 8 a 12%) softwares de aquisição de 

de 13 a 31%) MSN, Messenger ou similares; (de 

de 7 a 12%) programas gráficos e/ou desenho (Paint)

de 31 a 37%) programas de base de dados (Access)

Afonso Rodrigues Pereira houve docentes que mencionaram que evitam utilizar os 

. Dentro da sala de aula, não basta saber quais os programas que 

Os programas que os docentes evitam 

Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira - ETD2

Gráfico 78 - Os programas que os docentes 

evitam usar – Escola Josefa de Óbidos 
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Nem todas as ferramentas tecnológicas que os docentes conhecem e que usam 

nalmente, são utilizadas na sala de aula. Através da questão 

se a saber porque é que alguns docentes evitam 

sentados dois gráficos pois na 

ares não houve nenhum docente que indicasse que evitava 

Escola E.B. 2,3/S Josefa de Óbidos: 

Dentro do grupo dos docentes que evitam usar determinados programas (segundo os 

na escola Josefa de 

softwares de aquisição de 

(de 7 a 13%) correio 

(Paint); (de 8 a 13%) folha 

(Access). Só na escola Dr. 

m que evitam utilizar os 

. Dentro da sala de aula, não basta saber quais os programas que 
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Produção e edição de informação

Comunicação e intercâmbio

Consulta e pesquisa de informação

Organização e gestão de informação

Recolha e tratamento de dados

Elaboração e complementação de Blog(s)/Sites

são evitados, também é necessário entender porque são evitados. Com a informação 

recolhida, elaborou-se uma pequena lista de justificações:

� «Não tenho conhecimento suficiente para poder utilizá

� É necessário haver tempo e trabalho regular com estas ferramentas, o que é impossível, não só devido aos 

softwares que estão disponíveis, mas também devido ao tipo de alunos;

� Garantia de segurança/evita

� Falta de tempo disponível para experimentar previamente;

� Receio que os alunos se distraiam na aula;

� Possível dispersão da concentração no essencial;

� Por desconhecimento/ausência de conhecimento de alguns programas;

� Softwares não gratuitos; 

� Ferramentas pouco intuitivas, difíceis e complexas;

� Por falta de conhecimento por parte dos alunos;

� Por não se adequarem nem aos conteúdos ou nem à disciplina;

� Por falta de organização e disponibilidade do material;

� Falta de tempo para aprender a 

� Porque a escola não dispõe ferramentas “em bom estado”.»

 

Por fim, procurou-se no 

que são desenvolvidas com os alunos. Através da informação recolhida pelos docentes

(gráficos 79, 80 e 81), estes realizam com alguma frequência atividades como consulta e 

pesquisa de informação (75 a 78%

e edição de informação (50 a 57%

referem que é raro desenvolver atividades de elaboração e complementação de 

blog(s)/sites (30 a 35%) e recreativa/jogos
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Gráfico 79 – Tipos de atividades desenvolvidas com os
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são evitados, também é necessário entender porque são evitados. Com a informação 

se uma pequena lista de justificações: 

tenho conhecimento suficiente para poder utilizá-los; 

É necessário haver tempo e trabalho regular com estas ferramentas, o que é impossível, não só devido aos 

softwares que estão disponíveis, mas também devido ao tipo de alunos; 

Garantia de segurança/evitar transtornos/surpresas; 

empo disponível para experimentar previamente; 

Receio que os alunos se distraiam na aula; 

ispersão da concentração no essencial; 

Por desconhecimento/ausência de conhecimento de alguns programas; 

Ferramentas pouco intuitivas, difíceis e complexas; 

Por falta de conhecimento por parte dos alunos; 

Por não se adequarem nem aos conteúdos ou nem à disciplina; 

rganização e disponibilidade do material; 

Falta de tempo para aprender a utilizá-los 

Porque a escola não dispõe ferramentas “em bom estado”.» 

se no ETD2, com a pergunta 15, conhecer os tipos de atividades 

que são desenvolvidas com os alunos. Através da informação recolhida pelos docentes

, estes realizam com alguma frequência atividades como consulta e 

75 a 78%), organização e gestão de informação

50 a 57%) e comunicação e intercâmbio (30 a 43%

é raro desenvolver atividades de elaboração e complementação de 

e recreativa/jogos (43 a 60%). 

Escola E.B. 2,3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira: 

Tipos de atividades desenvolvidas com os alunos – Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira 
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que são desenvolvidas com os alunos. Através da informação recolhida pelos docentes 

, estes realizam com alguma frequência atividades como consulta e 

, organização e gestão de informação (60 a 68%), recolha 

30 a 43%). Estas também 

é raro desenvolver atividades de elaboração e complementação de 
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Gráfico 80 – Tipos de atividades desenvolvidas com os alunos 
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Gráfico 81– Tipos de atividades desenvolvidas com os alunos 

 

Sem serem as atividades ditas ”comuns”, como o processador de texto 

de cálculo (Excel), apresenta

podem ser desenvolvidas com outros objetivos/intenções e noutros contextos. Os 

próximos três gráficos (82, 83 e 84)

recorre a estas ferramentas

transdisciplinar) e disciplinares.

Da mesma forma que existem 

sempre ou quase sempre as TIC em determinados contextos, também existe um

percentagem elevada que não usa ou raramente usa as TIC em determinadas situações. 

Segundo este estudo, os professores não têm o hábito em usar as TIC em aulas de 

substituição (40 a 47% nunca e 21 a 25% 

Necessidades Educativas Espec

pedagógico acrescido (37 a 52% nunca e 37 a 45% 

nunca e 28 a 38% raramente). 
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Tipos de atividades desenvolvidas com os alunos – Escola Padre Francisco Soares 

fa de Óbidos: 

 

Tipos de atividades desenvolvidas com os alunos – Escola Josefa de Óbidos 

Sem serem as atividades ditas ”comuns”, como o processador de texto 

, apresentação (PowerPoint), entre outros, há outras atividades que 

podem ser desenvolvidas com outros objetivos/intenções e noutros contextos. Os 

(82, 83 e 84) tentam exemplificar outros contextos em que o professor 

recorre a estas ferramentas, como por exemplo, trabalhos de projetos 

e disciplinares. 

Da mesma forma que existem percentagens relevantes de professores que usam 

sempre ou quase sempre as TIC em determinados contextos, também existe um

que não usa ou raramente usa as TIC em determinadas situações. 

Segundo este estudo, os professores não têm o hábito em usar as TIC em aulas de 

0 a 47% nunca e 21 a 25% raramente), em aulas de apoio a alunos com 

Necessidades Educativas Especiais (16 a 20% nunca e 30 a 52% raramente),

37 a 52% nunca e 37 a 45% raramente) e em clubes/núcleos
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Sem serem as atividades ditas ”comuns”, como o processador de texto (Word), a folha 

, entre outros, há outras atividades que 

podem ser desenvolvidas com outros objetivos/intenções e noutros contextos. Os 

tentam exemplificar outros contextos em que o professor 

, como por exemplo, trabalhos de projetos (inter ou 

relevantes de professores que usam 

sempre ou quase sempre as TIC em determinados contextos, também existe uma 

que não usa ou raramente usa as TIC em determinadas situações. 

Segundo este estudo, os professores não têm o hábito em usar as TIC em aulas de 

em aulas de apoio a alunos com 

, em aulas de apoio 

e em clubes/núcleos (39 a 54% 
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Gráfico 82 – Em que contexto os docentes utilizam as TIC com os alunos 
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Gráfico 83 – Em que contexto os docentes utilizam as TI
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Gráfico 84 – Em que contexto os docentes utilizam as TIC com os alunos 
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dentro do mesmo grupo de amostra, pois a maioria dos professores afirma

anteriormente que as TIC são 
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Em que contexto os docentes utilizam as TIC com os alunos – Escola Josefa de Óbidos 

Ao analisar estes resultados, tendo em consideração os resultados apresentados em 

(gráficos 82, 83 e 84), é possível ver que existem opiniões controversas 

dentro do mesmo grupo de amostra, pois a maioria dos professores afirma

anteriormente que as TIC são ferramentas úteis para uma boa aprendizagem e, agora, 

referem que não as usam em contextos que são bastantes úteis. Por exemplo, nas aulas 
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tados, tendo em consideração os resultados apresentados em 

, é possível ver que existem opiniões controversas 

dentro do mesmo grupo de amostra, pois a maioria dos professores afirmaram 

ferramentas úteis para uma boa aprendizagem e, agora, 

referem que não as usam em contextos que são bastantes úteis. Por exemplo, nas aulas 
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de substituição, muitas vezes, os professores têm de lecionar ou ocupar os alunos com 

conteúdos que não fazem parte da sua área ou quase lhes é estranha (devido à disciplina em 

que estão a substituir), quando poderiam ser desenvolvidas atividades com as TIC 

relacionadas com a disciplina que está a ser substituída (vídeo, jogos didáticos, etc.), em vez 

fazer algo que poderá ser difícil auxiliar os alunos nas suas dúvidas. Outro exemplo 

bastante plausível é o apoio pedagógico acrescido e o apoio aos alunos com 

Necessidade Educativas. Por fim, existem inúmeros de clubes e núcleos que podem 

desenvolver trabalhos com as TIC de forma a melhorar as competências dos alunos, 

tanto na utilização das TIC como na aprendizagem de conteúdos. 

A maioria dos docentes, segundo os gráficos 85, 86 e 87, consideram que as TIC têm 

como objetivos: treinar competências tanto a nível das TIC (de 35 a 43%) como a nível de 

conteúdos (de 48 a 57%); melhorar a expressão escrita (de 36 a 48%) e a formulação de vários 

tipos de textos (de 30 a 35%); possibilitar a realização de trabalhos colaborativos tanto entre 

alunos como alunos com o professor (de 50 a 70%); expor vários tipos de informações, seja 

ela de lazer ou educacional (de 45 a 54%); procurar informações e conhecimentos/conteúdos 

(de 53 a 67%); remediar a aquisição de competências ainda não adquiridas (de 53 a 62%); e 

consolidar as competências recentemente abordadas (perto dos 53%). Em contraposição, 

alguns docentes não consideram o desenvolvimento de competências de 

gestão/manutenção de e-portefólios (de 40 a 48%) e o desenvolvimento de competências na 

partilha de informação online como objetivos das TIC (de 28 a 44%). 

 

Legenda dos gráficos: 
a. Consolidar competências recentemente abordadas. 

b. Remediar aquisição de competências ainda não adquiridas. 

c. Pesquisar… 

d. Melhorar competências de utilização. 

e. Apresentar informação. 

f. Aprender a trabalhar em colaborativamente. 

g. Melhorar a expressão escrita, realizando tarefas de escrita reflexiva. 

h. Treinar competências através de jogos. 

i. Melhorar a capacidade de comunicação. 

j. Desenvolver competências de partilha de informação online. 

l. Desenvolver competências de gestão/manutenção de e-portefolios. 

Tabela 10 – Legenda dos gráficos – Importância dos objetivos – ETD2 
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Gráfico 85 – Importância dos objetivos – Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira 

Escola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares: 

Gráfico 86 – Importância dos objetivos – Escola Padre Francisco Soares 

,3/S Josefa de Óbidos: 

Gráfico 87 – Importância dos objetivos – Escola Josefa de Óbidos 
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Com a recolha de dados, procurou

ETD2, quais são as vantagens que os docentes 

Conforme os estudos das três escolas

vantajoso todos os pontos apresentados no inquérito, mas os mais realçados são:

promoção de acesso a novas fontes de informação

o ensino numa atividade mais estimulante para o professor

estratégias centradas no aluno

TIC (de 61 a 70%). 

Ao analisar globalmente 

consideram vantajosas (superior a 

� a alínea b «Aumentar a participação dos alunos

que a considera vantajosa

� a alínea c «Desenvolver competências de autonomia ao nível da comunicação e do acesso à 

informação» a escola Padre Francisco Soares 

(60,4%); 

� a alínea g «Melhorar as competências dos alunos na utilização da tecnologia»

Francisco Soares a considera

 
Legenda dos gráficos: 
a. Promover o contato dos alunos com as TIC.

b. Aumentar a participação dos alunos.

c. Desenvolver competências de autonomia ao nível da comunicação e do acesso à informação.

d. Promover estratégias centradas no aluno.

e. Promover a motivação dos alunos.

f. Contribuir para tornar o ensino uma atividade mais estimulante para o professor.

g. Melhorar as competências dos alunos na utilização da tecnologia.

h. Promover o acesso a novas fontes 

i. Rentabilizar melhor o tempo de aula para o cumprimento do programa.
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Com a recolha de dados, procurou-se também saber, através da pergunta 20

quais são as vantagens que os docentes apontam para a utilização das TIC. 

Conforme os estudos das três escolas (gráficos 88, 89 e 90), os professores consideram 

vantajoso todos os pontos apresentados no inquérito, mas os mais realçados são:

promoção de acesso a novas fontes de informação (de 50 a 70%); a contribuição para tornar 

o ensino numa atividade mais estimulante para o professor (de 57 a 69%)

estratégias centradas no aluno (de 61 a 77%); e a promoção de contato dos alunos com as 

Ao analisar globalmente estes últimos gráficos (88, 89 e 90), algumas escolas 

(superior a 60%) as seguintes alíneas: 

entar a participação dos alunos» só a escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira é 

que a considera vantajosa (67,3%); 

envolver competências de autonomia ao nível da comunicação e do acesso à 

a escola Padre Francisco Soares (61,1%) e a escola Josefa de Óbidos

Melhorar as competências dos alunos na utilização da tecnologia»

Francisco Soares a considera (63,2%). 

Promover o contato dos alunos com as TIC. 

Aumentar a participação dos alunos. 

Desenvolver competências de autonomia ao nível da comunicação e do acesso à informação. 

atégias centradas no aluno. 

Promover a motivação dos alunos. 

Contribuir para tornar o ensino uma atividade mais estimulante para o professor. 

Melhorar as competências dos alunos na utilização da tecnologia. 

Promover o acesso a novas fontes de informação. 

Rentabilizar melhor o tempo de aula para o cumprimento do programa. 

Tabela 11 – Legenda dos gráficos – Vantagens das TIC 

Escola E.B. 2,3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira: 

Gráfico 88 – Vantagens das TIC – Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira 
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Como qualquer ferramenta, seja ela de que área for, têm sempre vantagens e 

desvantagens/obstáculos. Após conhecer as vantagens, também é essenci

obstáculos colocados na sua utilização, para se compreender melhor as dificuldades que 

os docentes enfrentam diariamente nas suas aulas

não executam determinadas tarefas com as TIC, não por não quere

alguns impedimentos que estes encontram diariamente. Segundo esta recolha de dados

(gráficos 91, 92 e 93), os docentes têm muita dificuldade em aceder a computadores com 

condições mínimas (de 31 a 60%)

trabalhos (por volta dos 46%), incluindo a falta de softwares em português

que os alunos possam ser mais autónomos durante a tarefa. Similarmente, existe uma 

grande escassez tanto nos recursos humanos de apoio

sendo difícil cumprir o programa da disciplina 

outros trabalhos com as TIC, de forma a enriquecer a aprendizagem e o interesse dos 

alunos. Um outro obstáculo anotado é a dimensão elevada das turm

20 40 60

20 40 60

Escola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares: 

Gráfico 89 – Vantagens das TIC – Escola Padre Francisco Soares 

Óbidos: 

Gráfico 90 – Vantagens das TIC – Escola Josefa de Óbidos 

Como qualquer ferramenta, seja ela de que área for, têm sempre vantagens e 

desvantagens/obstáculos. Após conhecer as vantagens, também é essenci

obstáculos colocados na sua utilização, para se compreender melhor as dificuldades que 

os docentes enfrentam diariamente nas suas aulas (pergunta 21 do ETD2). Alguns professores 

não executam determinadas tarefas com as TIC, não por não querer, mas sim, devido a 

alguns impedimentos que estes encontram diariamente. Segundo esta recolha de dados

, os docentes têm muita dificuldade em aceder a computadores com 

de 31 a 60%) e com softwares adequados para a 

, incluindo a falta de softwares em português

que os alunos possam ser mais autónomos durante a tarefa. Similarmente, existe uma 

grande escassez tanto nos recursos humanos de apoio (de 45 a 55%)

sendo difícil cumprir o programa da disciplina (de 38 a 46%) e desenvolver simultaneamente 

outros trabalhos com as TIC, de forma a enriquecer a aprendizagem e o interesse dos 

alunos. Um outro obstáculo anotado é a dimensão elevada das turmas
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Como qualquer ferramenta, seja ela de que área for, têm sempre vantagens e 

desvantagens/obstáculos. Após conhecer as vantagens, também é essencial conhecer os 

obstáculos colocados na sua utilização, para se compreender melhor as dificuldades que 

. Alguns professores 

r, mas sim, devido a 

alguns impedimentos que estes encontram diariamente. Segundo esta recolha de dados 

, os docentes têm muita dificuldade em aceder a computadores com 

e com softwares adequados para a elaboração de 

, incluindo a falta de softwares em português (de 36 a 47%) para 

que os alunos possam ser mais autónomos durante a tarefa. Similarmente, existe uma 

(de 45 a 55%), como de tempo, 

e desenvolver simultaneamente 

outros trabalhos com as TIC, de forma a enriquecer a aprendizagem e o interesse dos 
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torna difícil a realização de determinadas tarefas/exercícios, incluindo a ajuda 

individualizada. Por fim, sinalizaram ainda a carência de meios técnicos

para a resolução de alguns problemas como para a realização 

Os restantes itens apresentados na questão 21, 

considerou como obstáculo, embora a escola Padre Francisco Soares faz referência 

como obstáculo a falta de habilidade por parte dos alunos em manipu

(44,4%) e a falta de interesse e motivação dos alunos na realização de determinadas 

tarefas (37,5%).  
 

Legenda dos gráficos: 
a. Falta de meios técnicos. 

b. Falta de conteúdos específicos da disciplina em Língua Portuguesa.

c. Falta de software adequado. 

d. Falta de recursos humanos de apoio.

e. Acesso condicionado aos computadores.

f. Falta de interesse/motivação pessoal.

g. Não vejo qualquer vantagem ou benefícios na utilização dos computadores na sala de aula.

h. Falta de competências dos alunos na utilização dos computadores.

i. Dimensão elevada das turmas. 

j. Falta de tempo para cumprir o programa da disciplina.
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Resultados Obtidos

10 20 30 40 50

torna difícil a realização de determinadas tarefas/exercícios, incluindo a ajuda 

individualizada. Por fim, sinalizaram ainda a carência de meios técnicos

para a resolução de alguns problemas como para a realização de determinados projetos.

Os restantes itens apresentados na questão 21, h, g e f, a maioria da amostra não 

considerou como obstáculo, embora a escola Padre Francisco Soares faz referência 

como obstáculo a falta de habilidade por parte dos alunos em manipu

e a falta de interesse e motivação dos alunos na realização de determinadas 

Falta de conteúdos específicos da disciplina em Língua Portuguesa. 

Falta de recursos humanos de apoio. 

Acesso condicionado aos computadores. 

Falta de interesse/motivação pessoal. 

Não vejo qualquer vantagem ou benefícios na utilização dos computadores na sala de aula. 

ias dos alunos na utilização dos computadores. 

Falta de tempo para cumprir o programa da disciplina. 

Tabela 12 – Legenda dos gráficos – Obstáculos das TIC 

drigues Pereira: 

Gráfico 91 – Obstáculos das TIC - Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira 
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Para concluir este capítulo, procurou

realizam as suas pesquisas

(perto dos 80%) conhece e usa o 

dizer que não conhecem outros motores de busca como a 

“Yahoo”, “Sapo”, “Clix” e “Iol”.

 

Os motores de busca que conhecem

Escola E.B. 2,3/S Josefa de Óbidos

Escola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares

Escola E.B. 2/3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira
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Escola E.B. 2,3 Padre Francisco Soares: 

Gráfico 92 – Obstáculos das TIC - Escola Padre Francisco Soares 

Escola E.B. 2,3/S Josefa de Óbidos: 

Gráfico 93 – Obstáculos das TIC - Escola Josefa de Óbidos 

Para concluir este capítulo, procurou-se compreender onde alunos e aos docent

realizam as suas pesquisas (gráficos 94, 95 e 96). Verifica-se que a grande 

conhece e usa o “Google” como motor de busca principal

dizer que não conhecem outros motores de busca como a (superior a 

“Yahoo”, “Sapo”, “Clix” e “Iol”. 

Os motores de busca que conhecem: 

 

Gráfico 94
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Embora os alunos conhecem diversos motores de busca, a maior parte dos alunos 

recorrer de forma sistemática ao “Google” 

 

Os motores de busca usem: 

 

O motor de busca “Google

criar uma conta de usuário 

colocação de fotografias, criar blogues, entre outras funções);

segundo determinadas categorias 

livros/monografias, livros académicos, blogues, etc.);

variedade de línguas. Ou seja, o 

permite desenvolver uma variedade de projetos e partilhá

Após o “Google”, vem o 

28%), que também tem muitas funções parecidas com as do Google e mais algumas 

funções ligadas à comunicação social (

venda de veículos, imóveis e outros. Este motor de busca é só nacional.

Depois desses dois encontra

também tem uma grande variedade de categorias 

grupos, viagens, shopping, tradutor, desporto, entre outros)

a partilha de informações/documentos/arquivos e troca de dúvidas/soluções.

Tanto estes motores mencionados como os outros referidos no questionário 

possibilitam elaborar uma conta de

Em relação aos docentes, os dados recolhidos indicam que eles conhecem quase 

todos os motores de busca, menos a “T

mais utilizado é o “Google” 
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Embora os alunos conhecem diversos motores de busca, a maior parte dos alunos 

istemática ao “Google” (percentagem superior a 70%). 

Google”, para além de ser um motor internacional, possibilita: 

suário (com agenda, partilha de documentos, imagens e vídeos, um espaço para a 

colocação de fotografias, criar blogues, entre outras funções); ter um e-mail (gmail)

segundo determinadas categorias (Web – geral, imagens, vídeos, mapas, notí

livros/monografias, livros académicos, blogues, etc.); e ainda permite traduções de textos para uma 

variedade de línguas. Ou seja, o “Google” não só possibilita a pesquisa como também 

permite desenvolver uma variedade de projetos e partilhá-los.  

, vem o “Sapo” como um dos motores de busca mais utilizados

, que também tem muitas funções parecidas com as do Google e mais algumas 

funções ligadas à comunicação social (incluindo a meteorologia), à televisão, à compra e 

ículos, imóveis e outros. Este motor de busca é só nacional.

Depois desses dois encontra-se o “Yahoo” (de 13 a 20%) que é internacional e que 

também tem uma grande variedade de categorias (jogo, emprego, compra/venda, encontros, 

tradutor, desporto, entre outros). Este motor de busca também possibilita 

a partilha de informações/documentos/arquivos e troca de dúvidas/soluções.

Tanto estes motores mencionados como os outros referidos no questionário 

possibilitam elaborar uma conta de usuário e um e-mail. 

Em relação aos docentes, os dados recolhidos indicam que eles conhecem quase 

os motores de busca, menos a “Tumba” (menos de 1%), mas os motores de busca 

mais utilizado é o “Google” (81%) e o “Sapo” (62%) como no ETD1. 
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E por fim, ao fazer uma análise geral, 

têm um perfil de utilização das TIC semelhantes ao descrito por Paiva 

exista alguma evolução, tal como acontece relativamente aos estudantes. Ou seja, a 

maioria tem acesso mais facilitado às TIC e declara utilizá

pessoal e profissional, sobretudo para a preparação de materiais de ensino. Com

alunos, em sala de aula, a utilização é muito incipiente. No entanto, a maioria dos 

docentes incentiva os alunos a elaborar os seus trabalhos com recurso às TIC, bem 

como à pesquisa de informação na internet

conhecimento das potencialidades destes recursos.

 

 

Gráfico 96 – Motores de Busca que conhecem e usem 
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las. A utilização é feita a nível 

pessoal e profissional, sobretudo para a preparação de materiais de ensino. Com os 

alunos, em sala de aula, a utilização é muito incipiente. No entanto, a maioria dos 

docentes incentiva os alunos a elaborar os seus trabalhos com recurso às TIC, bem 

ou seja, pode considerar-se que existe 
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“As conclusões de um estudo estão sempre dispersas, de modo mais ou menos explícito, por todo o 

relatório” (Inocentes, 2006) no entanto parece importante a sistematização do estudo.  

Este estudo enquadra-se no âmbito da utilização das TIC em contexto educativo no 

2º e 3º ciclo do ensino básico, de forma a conhecer a eficácia das TIC na aprendizagem 

dos conteúdos. Este estudo concretizou-se em três escolas da zona Oeste, tendo como 

intervenientes os alunos e professores do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico.  

Através de dois métodos de recolha de dados, procurou-se durante o período de 

implementação do estudo obter o máximo de informações credíveis, apesar de também 

acreditar-se que os resultados obtidos são algo limitados, logo, dificilmente permitiu uma 

generalização para além da situação de ensino/aprendizagem estudada. 

Após a apresentação da análise e discussão dos dados, é a vez de se fazer uma 

reflexão crítica sobre todo o trabalho desenvolvido. Em primeiro lugar, serão 

apresentadas as conclusões da confrontação dos resultados do estudo, tendo por pano 

de fundo as questões investigativas levantadas. Seguidamente, são expostas as 

dificuldades encontradas e as limitações do estudo, aduzindo-se algumas reflexões 

críticas, que poderão ser úteis para futuros estudos nesta área de investigação. 

  

5.1 REFLEXÃO PESSOAL SOBRE O ESTUDO 

De um modo geral, tantos os alunos como os professores usem as TIC em contexto 

de lazer e profissional/académico, pois ambos concordam que a aprendizagem a partir 

delas é muito mais vantajosa e apelativa. 

Segundo Adell (1997), as TIC alteram, cada vez mais, o modo de trabalhar, de agir, de 

divertir, de relacionar uns com os outros, de aprender e de pensar.  

Atendendo os objetivos da investigação e os estudos feitos aos alunos (ETD1) e aos 

docentes (ETD2), elaborou-se algumas reflexões. 

 

 

 

 

“(…) o conceito de educação para a cidadania, aceite pela reorganização curricular em 

curso, requer não só que o aluno aprenda mas também que ele aprenda a usar o que aprende 

e, mais ainda, que ele aprenda a aprender “ (Leite, 2003, p.1105) 
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5.1.1 RELACIONAMENTO COM AS TIC 

Grande parte dos alunos associam a palavra “Tecnologia”, a palavras como sites, 

telemóveis, computadores, etc. As palavras como cultura, descobrir, prazer, organizar, 

aprender, estudar, trabalhar, escola, entre outras, tiveram muita pouca associação. Tal 

poderá ser derivado a pouca ou nenhuma utilização desses meios para esses fins, pelo 

menos os alunos que não consideram com essa finalidade, mas tal não quer dizer que 

não tenham esse objetivo. Mas é curioso que na escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira, 

um número considerável de alunos, associaram à “Tecnologia”, a palavra mobilidade. Mas 

esta situação poderá ter sido influenciado pelos docentes/diretores de turma que 

distribuíram e recolheram os inquéritos aos alunos, pois, provavelmente, poderá ter 

surgido a dúvida sobre o que consistia o termo ‘mobilidade’, e através da explicação dos 

docentes, surgir esta associação.  

Em relação ao uso, grande parte dos alunos usam as TIC de forma banal e 

sistemática com bastante facilidade, mas existe uma população minoritária que tem 

dificuldades em utilizar, mas tal é derivado à falta das ferramentas tecnológicas que não 

têm em sua posse. 

Nos docentes, através do estudo, verificou-se que a maioria recorre às TIC 

diariamente em diferentes contextos, transformando estas ferramentas tecnológicas em 

ferramentas indispensáveis para a sua vida quotidiana. Ou seja, segundo o diálogo com 

alguns professores, no início foi complicado a integração das TIC, mas atualmente é bem 

aceite e indispensável para qualquer ser humano que queira interagir com a sociedade e 

com os outros. Segundo Sacristán (2002), aos poucos, as TIC tornaram-se imprescindíveis 

tanto na vida pessoal como profissional de cada cidadão e, simultaneamente, influenciará 

a forma de viver e de se organizar. Mas é importante realçar que ainda existe muitas 

dificuldades em alguns docentes, sobretudo aqueles que têm uma idade mais avançada. 

Em relação à posse das ferramentas tecnológicas, tanto os docentes como os 

discentes conhecem, têm e usem as ferramentas tecnológicas ditas ‘base’ (computador, 

impressora, televisão e rádio), logo leva a pensar que será possível desenvolver diversas e 

variadas atividades na escola.  

Para além das ferramentas ditas ‘base’, uma esmagadora de alunos também 

possuem outras ferramentas como o MP3/IPOD, telemóveis com multimédia, máquinas 

fotográficas e filmar. Embora estas ferramentas não foram projetadas para ensinar, 

podemos recorrer a elas para enriquecer a aprendizagem dos alunos, visto que os alunos 

as têm e saibam trabalhar com elas. Através delas, era possível motivar e levar o aluno a 

interessasse mais pela atividade/tarefa (por exemplo, as meninas gostam de andar a fotografar tudo, 
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até objetos insignificantes, porque não usar este recurso e fazer um levantamento de vários tipos de plantas 

através da fotografia). Mas infelizmente tal não acontece, embora a maioria dos professores 

as conhecem, as têm e também saibam que os alunos as têm, estes preferem evitar 

utilizá-las para prevenir determinadas situações. Isto acontece derivado ao 

comportamento e atitudes dos alunos e à-vontade dos docentes em usar determinadas 

ferramentas. A partir do diálogo com os docentes, «as ferramentas consideradas dispensáveis, 

como MP3/IPOD, a máquina de filmar e fotografar, etc. podem ser muito úteis se forem muito bem aplicadas, 

pois se houver um mínimo erro na sua aplicação ou no decorrer da sua exposição, poderão prejudicar 

gravemente as aulas». Sendo eu também uma docente numa escola do 2º e 3º ciclo, não 

concordo totalmente com essa ideia, visto que eu recorro a essas tecnológicas durante 

as aulas (MP3 para criar uma ambiente agradável através de música de fundo e máquina fotográfica para 

registar os trabalhos e os alunos a trabalhar, mas, a maioria das vezes, são os alunos que  fotografam visto 

que eu tenho de os apoiar individualmente durante a realização de determinados projetos). Em relação a 

outros tipos de ferramentas, grande parte dos professores já começaram a inovar nas 

aulas através da utilização de novas tecnológicas (computadores, videoprojectores e, 

ocasionalmente, quadro interativo), mas ainda estão muito aquém para as aulas mais 

dinâmicas.  

No que diz respeito às opiniões/atitudes face às TIC, os alunos adoram o seu uso em 

contexto de sala de aula, pois pode surgir inúmeras surpresas devido à vaga de 

atividades que podem ser desenvolvidas pelas TIC. A maioria dos alunos consideram-nas 

como um meio de entender melhor o que o professor está a explicar e ensinar e 

sobretudo por poder interagir com os conteúdos e expor/esclarecer as suas dúvidas. 

Estes, também referem que, por vezes, estas ferramentas tornam-se um meio de 

distração devido à sua má utilização e monotonia. Segundo o mesmo inquérito, ETD1, é 

possível averiguar que os alunos adoram ter algo tecnológico durante o decorrer da aulas 

e que o comportamento deles pode variar tanto para em aspetos positivos como 

negativos. 

 

5.1.2 A UTILIZAÇÃO DAS TIC 

Em relação aos alunos, estes utilizam-nas para se comunicar, jogar com os outros e 

à medida que vão utilizando, vão ficando cada vez mais à-vontade para tal. Embora a 

escola pouco potencia a aprendizagem dos alunos feita fora da escola através das TIC, 

tal não significa que tal não haja, pois a maioria dos alunos, quando chegam à escola, já 

adquiriam algumas aprendizagens que, por sua vez, são úteis para a sua vida 

académica. Por exemplo, a esmagadora dos alunos quando recebem ou quando vão a 
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um computador sem internet, têm por hábito experimentar e explorar todas as funções 

disponíveis no computador e, simultaneamente, estão a aprender. Enquanto a maioria de 

nós, adultos, temos mais receio em fazê-lo para não estragar, logo sentimos mais 

limitados recorrendo, grande parte das vezes, só às funções base como o Word e 

PowerPoint, e por vezes, o Excel. Como os alunos são mais destemidos, logo têm a 

capacidade de adquirir com mais facilidade alguns saberes que ainda não foram 

ensinados. Por isso, durante as aulas quando o docente bloqueia num determinado 

problema, há sempre ou quase sempre um aluno que sabe solucionar ou contornar o 

problema/obstáculo. Mas infelizmente, essa aprendizagem não é valorizada nem 

contabilizada na avaliação e formação dos alunos, o que por vezes, desmotiva o aluno 

face à escola. Recorrendo agora a um outro exemplo, mas já utilizando a internet, os 

alunos aprendem bastante por conta própria como se deve fazer uma pesquisa, como 

utilizar determinadas ferramentas, etc., através da tentativa e erro. Tal, também é pouco 

valorizado, pois subestimamos demasiado os alunos e julgamos que não conseguem 

aprender nada sem a ajuda dos professores/adultos, o que não está completamente 

certo, sozinhos também aprendem muito através da experiência e insistência que, por 

sua vez, leva a solucionar os seus próprios problemas. Enquanto nós adultos, como 

somos mais receosos, quando surge um problema, temos por hábito, a maioria, em pedir 

logo ajuda a outros, mesmo em situações muito simples, só porque existe o receio em 

danificar ou o documento, ou o programa ou o próprio computador. Isso faz com que não 

sejamos aventureiros como os alunos, embora já o fomos quando eramos crianças. 

Parece que, com o avanço da idade, ganhamos mais responsabilidades e receios até 

para situações simples. 

Em relação à aprendizagem, a maioria dos alunos (superior a 40%) aprenderam a 

utilizar as TIC por autoaprendizagem, e através de familiares e amigos (entre os 20% e 40%). 

É interessante salientar que quase de 20% dos alunos da escola Dr. Afonso Rodrigues 

Pereira aprenderam com os professores ao contrário das outras duas escolas (segundo a 

análise do ETD1). Nos docentes, a aprendizagem reside muito na autoaprendizagem e 

também, em percentagens elevadas de docentes, em ações de formação e durante a 

formação académica. As ações de formação mais desenvolvidas são de âmbito 

generalista e específicas da disciplina que está a ser lecionada. Mas há docentes, que 

infelizmente não consideram necessário melhorar a sua aptidão, ou seja, na escola 

Josefa de Óbidos e a escola Padre Francisco Soares, existe uma população inferior a 20% 

que não realizam nenhuma ação de formação. Segundo a opinião do Portela (1991), um 

dos fatores que impedem a introdução das TIC na escola, é a falta de formação deste 
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campo por parte dos docentes. Tal poderá estar associada à idade avançada e/ou tempo 

de serviço já adquirido. Portela (1991) refere ainda que também poderá estar associada à 

falta de tempo para tal. 

A maioria dos docentes das ambas as escolas usem as ferramentas tecnológicas 

tanto em contexto profissional como lazer, o que faz com que aos poucos vão adquirindo 

mais competências tanto para a sua vida pessoal como profissional, desenvolvendo 

desta forma, uma confiança e à-vontade em usá-los em determinadas situações. 

É muito importante que o docente sente-se seguro para poder desenvolver uma boa 

aprendizagem e para poder confiar em si e nos seus alunos. A partir do ETD2, é possível 

verificar que na escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira, a maioria sentem-se à-vontade em 

deixar que os alunos usarem as TIC tanto como eles (ao recuar um pouco neste ponto, no que foi 

referido sobre a aprendizagem dos alunos, é relevante realçar que cerca de 20% dos alunos dessa escola 

aprenderam a usar as TIC através desses professores). Na escola Josefa de Óbidos existe uma 

percentagem semelhante entre a utilização feita por ambos (alunos e professores) na sala de 

aula e a utilização feita só pelo professor. Tal leva a pensar que alguns dos docentes da 

escola sentem um pouco receosos sobre a utilização das TIC em salas de aulas por parte 

dos alunos e para prevenir determinadas situações. O resultado obtido na escola Padre 

Francisco Soares é um resultado inesperado, visto que esta escola está inserida num 

meio bastante desenvolvido, comparando com as outras duas escolas, pois mais do que 

40% dos docentes referiram que não partilham as ferramentas tecnológicas dentro da sala 

de aula com os alunos. Mas tal, segundo alguns professores, não é derivado à falta de 

capacidade de utilizar, mas sim, devido ao comportamento e atitudes de alguns alunos. 

A utilização das TIC também variam consoante a disciplina que está a ser lecionada, 

ou seja, há disciplinas onde há a possibilidade de desenvolver inúmeras atividades com 

as TIC e há outras que não, por exemplo Educação Física. Segundo esta investigação, 

as disciplinas que mais recorrem às TIC são:  

� Na escola Padre Francisco Soares, um pouco mais de 35% as Ciências da 

Natureza do 2º ciclo, 30% a Matemática do 2º e 3º ciclo, acima dos 20% a História do 3º 

ciclo e a História e Geografia de Portugal do 2º ciclo, um pouco abaixo dos 20% a 

Geografia do 3º ciclo e ainda acima dos 15% a Educação Visual e Tecnológica do 2º ciclo. 

As restantes disciplinas estão abaixo dos 15% e algumas a 0%. 

� Na escola Josefa de Óbidos, um pouco acima dos 15% a Matemática do 2º e 3º 

ciclo e acima dos 10% a Ciências da Natureza do 2º ciclo. As disciplinas em faltam estão 

abaixo dos 10% e algumas a 0%.   
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� Na escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira, a Matemática do 2º e 3º ciclo encontra-

se acima dos 20%, a informática do 9º ano e as Ciências da Natureza do 2º ciclo à volta 

dos 15% e a Língua Portuguesa do 2º ciclo acima dos 10%. As restantes não chegam aos 

10%, havendo algumas a 0%. 

A partir desta informação, pode-se concluir que a escola Padre Francisco Soares 

desenvolve mais atividades interativas e atrativas para os seus alunos do que as 

restantes escolas, pois tem o número mais elevado de percentagens. Também é 

importante realçar que as disciplinas que mais recorrer a elas, são disciplinas em que os 

conteúdos podem ser, facilmente, mal interpretados pelos alunos. Os alunos consideram 

a sua utilização como, indicando só algumas repostas: «uma forma de facilitar a aquisição dos 

conteúdos», «de possibilitar que todos acompanham o que está a ser explicado/ensinado» e «por motivar e 

cativar para a aprendizagem». Segundo os docentes, como os alunos estão motivados, logo 

retêm mais informações, estão mais empenhados e interessados em aprender. Há 

docentes que também referiram que alguns dos alunos levam as suas próprias 

ferramentas tecnológicas, permitindo desta forma uma aula diferente e inovadora, e 

simultaneamente é um meio económico, visto que se poupa nos recursos e documentos 

de apoios em papel.  

As disciplinas em falta não são aquelas que surgem mais dificuldades na 

aprendizagem, mas seriam úteis para algumas delas, como por exemplo, Educação 

Musical, Línguas (aprendizagem de línguas, incluindo a portuguesa) e Físico-química, utilizarem 

as TIC para facilitar a sua aquisição. Embora sejam disciplinas ditas “pouco complexas”, 

também podem surgir dúvidas e más interpretações/aprendizagens, logo, seria bom a 

utilização das ferramentas tecnológicas para garantir que os alunos estão a desenvolver 

uma aprendizagem correta. 

A maioria dos docentes recorrem a elas em aulas disciplinares e de trabalho de 

projeto – inter e transdisciplinares, mas são muito pouco aqueles que recorrem nas aulas 

de substituição e a aulas de apoio a alunos com Necessidades Educativas, perdendo, 

desta forma, as vantagens que estas ferramentas poderiam permitir nessas aulas. 

Normalmente, as atividades mais desenvolvidas são: recolha e tratamento de dados, 

organização e gestão de informação, consulta e pesquisa de informação e produção e 

edição de informação. Só na escola Padre Francisco Soares é que também 

desenvolvesse atividades recreativas, comunicativas e intercâmbio. 

 

 

 



 

 

113 Conclusão 

5.1.3 PREPARAÇÃO E O DECORRER DAS AULAS  

Os docentes recorrem às TIC não só o fazem para a elaboração de planificações e 

documentos de atividades de âmbito não disciplinar ou extracurricular, para trabalhar e 

interagir com alunos, colegas e outros serviços da escola (por exemplo BE/CRE) e para tratar 

e registar dados de avaliação, como também para preparar previamente as suas aulas 

(fichas, testes, textos de apoio e apresentações audiovisuais), para a construção de recursos para a 

internet, para a dinamização de plataformas online de apoio ao processo de ensino e de 

aprendizagem e para a preparação da utilização ou exploração de softwares específicos 

da disciplina. 

Dentro da sala de aula, segundo Marques (1999), o professor deve ser um organizador 

de ambiente, que orienta os alunos, que facilita a aquisição dos conteúdos e que coloca 

ao dispor dos alunos os materiais necessários para uma boa aprendizagem. Segundo 

esta investigação, os docentes utilizam processadores de texto, programas de 

apresentação, multimédia / CD / DVD, softwares educativos e plataformas de apoio ao 

processo de ensino e de aprendizagem. A escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira e a 

escola Josefa de Óbidos também recorrem a softwares específicos disciplinares. Entre os 

programas referidos anteriormente, era de esperar a utilização do programa de 

apresentação, o PowerPoint (visto que é a ferramenta mais parecida com o retroprojetor e acetatos) e 

a multimédia (que substitui o vídeo e a televisão). É de salientar que, entre os docentes que 

procuram adaptar-se às TIC, alguns continuam a utilizar a mesma metodologia, alterando 

simplesmente os recursos (em vez de usarem o retroprojetor, usem o videoprojector para projetar 

imagens), como também é referido por Niess (2007). O objetivo da introdução das TIC no 

ensino e segundo a opinião de Siemens (2006), a mudança que se impõe, não passa 

somente por uma reprodução de práticas em novos ambientes, mas sim utilizar as TIC ao 

serviço das necessidades emergentes do conceito atual de conhecimento, de forma a 

melhorar as práticas letivas. 

Segundo uma lista disponibilizada aos docentes, foi possível apurar que existem 

programas que estes evitam em utilizar dentro da sala de aula, tais como: programas de 

base dados, MSN, Messenger ou similares, motores de busca, correio eletrónico e 

softwares de aquisição de dados laboratoriais. Na escola Padre Francisco Soares e na 

escola Josefa de Óbidos também é evitado utilizar programas gráficos e/ou desenho e 

folha de cálculo. A não utilização desses programas, segundo o ETD2, está derivada à 

pouco confiança que o docente tem em recorrer a elas (a nível de domínio e 

conhecimento), tempo disponível para experimentar previamente, receio que os alunos 

se distraiam e por serem programas pouco intuitivos, difíceis e complexos para os alunos. 
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Ao cruzar os dois estudos, verificou-se que o conhecimento dos alunos é escasso 

pois resume-se a 2/3 programas do Microsoft Office e mais 2/3 programas fora do 

Microsoft Office, que por sua vez, coincide com os programas que os professores 

recorrem dentro da sala de aula. Por isso, é importante realçar que os docentes devem 

usar diversos tipos de programas de modo a enriquecer as aptidões dos alunos. À 

medida que os alunos vão adquirindo mais competências, vão se tornando mais 

autónomos tanto na realização de tarefas como na resolução de problemas. Embora os 

alunos aprendem bem e bastante por autoaprendizagem, também necessitam que sejam 

desenvolvidos nas aulas, não só para dar a conhecer programas novos, mas também 

para aprender novos “truques”, outras formas de fazer, para esclarecer algumas dúvidas 

que podem ter surgido durante a sua aprendizagem e para corrigir/remediar uma mal 

aprendizagem caso haja. Isto porque, quanto mais conhecimento estes tiverem, mais 

independentes e seguros eles serão face às TIC e à sociedade atual. Conforme Delors 

(1999), os indivíduos que dominam as ferramentas tecnológicas e que desenvolvem um 

conjunto de competências relacionadas com as TIC, têm mais condições de entrarem no 

mercado de trabalho. 

 

5.1.4 UTILIZAÇÃO DA INTERNET 

Em relação à utilização da internet, por partes dos docentes, ainda é um recurso 

bastantes preocupante para ser usado durante a aula, mas tal não significa que não haja 

a sua utilização, pois o seu recurso existe mas muito limitado. A maioria dos professores 

preferem levar o material já preparado e retirado da internet. Quando é a nível de 

pesquisas para os alunos realizarem, normalmente, os docentes sugeriam-nas para 

trabalho de casa. Tudo isto, só para evitar determinadas situações. 

Embora a maioria dos docentes usem a internet para diversos fins, profissionais e 

lazer, a sua à-vontade ainda é pouca. Enquanto os alunos sentem bastante confiantes e 

seguros de si ao ponto de seres capazes de criar e elaborar blogues com diversos tipos 

de informação com o intuito de partilhar determinadas informações a um número infinito 

de pessoas, sejam elas conhecidas ou não. À semelhança ao que foi referido pelo Lyon 

(1992) e Martins (1999) no enquadramento teórico sobre o uso da internet, a internet veio 

possibilitar a troca de informação dentro e fora da comunidade educativa sobre inúmeros 

assuntos, independentemente a faixa etária ou o seu papel na sociedade. Por essa 

razão, um número razoável de alunos têm a necessidade de se comunicar com os outros 

através dos chats e por e-mail.  
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5.1.5 OBJETIVOS, OBSTÁCULOS E AS VANTAGENS  

Para as ferramentas tecnológicas serem úteis, os docentes consideram importantes 

que estas possibilitam ensinar a trabalhar de forma colaborativa, que possam apresentar 

diversos tipos de informação, que permite melhorar as competências de utilização, que 

dê para pesquisar mais informações, que possam remediar aquisições de competências 

ainda não adquiridas e dê para consolidar competências recentemente abordadas. É de 

salientar que na escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira e na escola Padre Francisco 

Soares também esperam que estes desenvolvem competências de partilha de 

informação online e que dê para melhorar a sua expressão escrita. Na escola Dr. Afonso 

Rodrigues Pereira também fez referência ao desenvolvimento de competências através 

dos jogos. 

Mas infelizmente, todos eles encontram inúmeros obstáculos que dificultam a boa 

utilização dessas ferramentas, tais como a dimensão das turmas (pois cada vez são maiores), 

a falta de recursos humanos de apoio, a falta de softwares adequados e de meios 

técnicos. Na escola Padre Francisco Soares e na escola Josefa de Óbidos referem ainda 

a falta de tempo para o cumprimento do programa da disciplina, a falta de competências 

dos alunos na utilização dos computadores, o acesso condicionado aos computadores e 

a falta de conteúdos específicos da disciplina em português. Ou seja, mesmo que os 

docentes queiram cumprir com o que foi legislado no CNEB (DEB, 2001), tornar estas 

ferramentas tecnológicas indispensáveis para as suas aulas, de modo a oferecer uma 

boa aprendizagem aos seus alunos, estão limitados quanto a isso, pois não há condições 

para tal. Isto acontece, não só devido à instituição (escola) mas também devido ao próprio 

Ministério de Educação (programas da disciplina, encurtamento das aulas em algumas disciplinas, falta 

de material e softwares próprios para a disciplina em português, entre outros).  

 

5.1.6 SÍNTESE 

Nas escolas de hoje, vêem-se mudanças de qualidade no processo de ensino e de 

aprendizagem com a inclusão das TIC. Conforme Delors (1996), os sistemas educativos 

devem dar resposta aos variados desafios da sociedade atual. Assim sendo, o professor 

passa a ter inúmeras opções metodológicas para organizar a sua comunicação com os 

alunos de modo a encontrar as formas mais adequadas de implementar estes métodos 

com as várias ferramentas tecnológicas, sendo ainda importante que o professor esteja 

disponível para alargar o domínio da comunicação interpessoal e de grupo com a 
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comunicação audiovisual e sonora para diversificar as formas de dar as aulas, de realizar 

atividades e de avaliar. 

Para que as TIC tenham grande participação na sociedade atual e sucesso, é 

necessário rever, repensar e mudar os modelos que formam a base da educação, em 

todos os seus níveis, alinhando-os a um mundo moderno, novo, rápido e exigente. E 

também é essencial, mudar de atitudes e conceções tanto nos professores como na 

restante comunidade educativa. 

Segundo Moderno (1993, p. 203), “a pouco a pouco, o professor e a escola vão-se dando conta de 

que a integração dos média de comunicação do nosso tempo na sala de aula é uma exigência que nos 

advém do ser aluno e do ser professor hoje”. 

O quotidiano escolar e a aprendizagem dos alunos são fatores relevantes que devem 

ser levados em consideração no uso justo e correto das TIC. As inúmeras situações em 

que se usa estas ferramentas devem ser motivos de questionamentos e reflexões sobre 

quais são as reais contribuições que estas podem trazer ou de que forma é que elas 

podem influenciar na evolução de processos educacionais. Logo, é indispensável 

incentivar o desenvolvimento de metodologias de formação voltada para o contexto das 

escolas, repensar teorias e, principalmente, interagir com todos os participantes desta 

“rede”, de forma que se mudem as formas de aprender com esta tão especial tecnologia. 

Afinal integrar não é somente utilizar estas diversas médias em conjunto com as 

atividades dos alunos e sim, agrupar os objetivos didáticos existentes a estas médias, 

desenvolvendo novos aprendizados, construindo uma experiência rica e consistente. 

A partir desta investigação é possível averiguar que, cada vez mais, as TIC estão 

dentro da vida quotidiana, sendo quase impossível inexistir, sobretudo, na população 

mais nova. As TIC não só facilitam o quotidiano de qualquer cidadão, como também 

possibilita a realização de determinadas ações que antes eram quase impossíveis. Ou 

seja, atualmente, qualquer criança que chega à escola, seja ela preparatória, primária ou 

jardim-de-infância, já vai familiarizada com as TIC, pois ela convive sistematicamente 

com elas em qualquer lugar, seja dentro ou fora de casa. Por isso, é importante não 

deixar de lado o que é mais usual na sociedade atual e usá-lo, tanto enquanto 

professores como qualquer outro profissional. Também foi possível apurar que as TIC 

têm aspetos positivos e negativos, mas se estas forem bem aplicadas, surgem mais 

vantagens no processo de ensino e de aprendizagem do que desvantagens. 

Conforme esta investigação, nomeadamente com o ETD1 (inquérito aos alunos), é 

possível concluir que estes têm facilidade de acesso a uma variedade de ferramentas 

tecnológicas, não só na escola, mas também em casa e na rua. As ferramentas que os 
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alunos têm mais facilidade em utilizar são aquelas que fazem parte do seu quotidiano, o 

mesmo se passa com os softwares disponíveis nos computadores.  

Em relação ao ETD2 (inquérito aos professores), ainda existe, em alguns docentes, 

algumas dificuldades em usar as TIC, sobretudo nos docentes que estão mais perto do 

fim de carreira, não só devido à falta de conhecimento sobre o manuseamento das TIC, 

mas também por não estarem interessados em saber mais sobre estas ferramentas 

tecnológicas.  

Atualmente, e atendendo ao que é referido pelo Canário (1992) e Hargreaves (1998) 

sobre a necessidade de renovar e adquiri novos saberes, a maioria dos professores 

aproveitam a existência de ações de formação de modo a aperfeiçoar os seus 

conhecimentos em TIC e também na tentativa de aplicá-los nas suas aulas, com o intuito 

em melhorar a aprendizagem dos alunos. Felizmente, grande parte dos docentes tem 

curiosidade e necessidade em saber mais e melhor sobre a utilização das TIC, pois a 

maioria já se apercebeu que as TIC possibilita inovar as aulas e cativar os alunos para a 

aprendizagem. 

A escola em si, como instituição, dá importância às TIC, por isso, facilita o acesso a 

elas no ambiente escolar, pondo-as à disposição tanto aos professores como aos alunos. 

Embora os professores tenham acesso a uma variedade de ferramentas, ainda 

continuam muito limitados devido ao seu défice de conhecimento na sua utilização, pois 

embora exista um grande número de ações de formação sobre a utilização das TIC, a 

maioria já não tem apoio do ME tanto a nível financeiro como gestão de horário, ou seja, 

a despesa é toda do professor (chegando a pagar cerca de 150€ por uma ação de formação) e este 

não tem direito a ser dispensado de algumas aulas de forma a poder frequentar as ações 

de formação que poderiam, posteriormente, enriquecer as suas aulas e, 

simultaneamente, a aprendizagem dos alunos. Devido a estes obstáculos, alguns 

docentes acabam por não desenvolver muito mais nessa área.  

De um modo geral, as TIC estão a ser bem integradas, não só pela escola, mas 

também pela toda a comunidade educativa. Embora já esteja a ser desenvolvido diversas 

atividades, ainda há muito por fazer e por desenvolver. 

Para concluir, esta investigação possibilitou conhecer mais e melhor sobre as TIC 

(utilização, metodologias, potencialidades, etc.) e três realidades atuais (três escolas).  
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5.2 DIFICULDADES E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Durante todo o estudo e como em qualquer investigação, houve uma preocupação 

permanente em assegurar o máximo de rigor e metodologia, mas mesmo assim, surgiram 

algumas dificuldades e limitações, como:   

� Administrar e organizar o tempo disponível para a realização deste estudo, conciliando com outras 

obrigações (trabalho, casa, família, etc.); 

� A veridicidade de algumas respostas dadas pelos alunos e professores; 

� Algumas questões não foram respondidas; 

� A mal compreensão de algumas questões pois a amostra não interligou algumas questões com 

questões anteriores (algumas eram o seguimento de outras); 

� A obtenção de respostas fora do contexto estudado; 

� A inexperiência enquanto investigadora; 

� A falta de domínio técnico para o manuseamento de alguns programas, que auxiliam na análise de 

dados recolhidos (SPSS e inquérito online/digital); 

� A não devolução de alguns questionários; 

� Aposentação ou apresentação de baixas de alguns professores durante a entrega, preenchimento 

e recolha dos questionários; 

 

Dada a natureza deste estudo, não nos foi possível traçar um quadro em que 

pudéssemos fazer generalizações, devido à dimensão reduzida da amostra e do espaço 

temporal disponível para a sua realização.  

 

5.3 IMPLICAÇÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES 

Tal como afirma Jonassen (2003), quando os aprendentes se tornam parte das 

comunidades construtoras de conhecimento, tanto dentro como fora da escola, eles 

aprendem que há múltiplas maneiras de ver o mundo e múltiplas soluções para a maior 

parte dos problemas. É desejável que o aluno, ao apreciar múltiplas perspetivas em 

atividades diferentes de contextos autênticos e com significado para si, se envolva 

ativamente no seu processo de aprendizagem, sendo assim a relevância do 

conhecimento para o desenvolvimento de competências essenciais para a sua vida.  

Em termos de síntese final das conclusões da presente investigação, parece-me 

oportuno deixar aqui registadas algumas hipóteses que poderão desenvolver futuras 

investigações, todas elas são ideias que foram surgindo ao longo do estudo: 

� Construção de materiais e desenvolver estratégias para a utilização das TIC no contexto escolar; 

� De que forma é utilizada a Escola Paralela? 
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� Que tipo de informações é usado a partir da Escola Paralela? 

� Até que ponto é que os softwares educativos são úteis para aprendizagem dos alunos? 

� Que materiais pedagógicos existem para facilitar a aquisição dos conhecimentos? 

� O que falta na formação dos professores para que estes sintam ‘à-vontade’ e seguros na utilização 

das TIC dentro da sala de aula? 

� Que tipo de formações existem e que tipo de docentes é que as procura? 

� Propor tarefas recorrendo a determinados softwares; 

� Propor implementar e validar atividades a desenvolver a partir da Escola Paralela; 

� Desenvolver um clube na escola onde trabalha-se com as TIC como ferramentas principais. 

 

Entre as várias propostas expostas no parágrafo anterior, todas elas seriam possível 

desenvolver a partir desta investigação e recorrendo à mesma população-alvo (as mesmas 

três escolas). Atualmente e já algum tempo durante o decorrer da investigação, estou 

bastante inclinada a desenvolver a primeira proposta, ou seja, elaborar materiais e 

estratégias para a utilização das TIC no contexto escolar. Se não houvesse tanta 

limitação nesta dissertação, nomeadamente, a duração do curso, o espaço temporal 

destinado para a realização da investigação (dois semestres) e o número limitado de 

páginas permitidas para a dissertação, possivelmente, teria continuado mais um pouco 

este estudo e desenvolvido algumas estratégias para tal. Ou seja, não só identificaria 

alguns problemas como também tentaria solucionar alguns desses obstáculos. Neste 

preciso momento, esta proposta terá de ficar um pouco de lado visto que não poderá ser 

introduzida nesta investigação, mas não será esquecido, pois possivelmente será o ponto 

de partida para uma nova dissertação ou, quiçá, para uma tese de doutoramento, tendo 

como base este estudo. 

Para além desta investigação possibilitar outras investigações, também permite que 

seja reaplicada numa outra população-alvo transformando este estudo num estudo 

multicaso, comparando diferentes zonas do país ou instituições (público versus 

privado/cooperativo).  
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ANEXO I 
CURRÍCULO NACIONAL DO ENSINO BÁSICO 

 

 





 

 

I. CURRÍCULO NACIONAL DO ENSINO BÁSICO 
 

Para a realização deste estudo, é necessário conhecer o Currículo Nacional do 

Ensino Básico. Para esta investigação, só é feita referência as competências gerais os 

princípios e valores orientadores do currículo para o 2º e 3º ciclo, para não agigantar 

demasiado o estudo, mas podem ser consultadas em http://www.dgidc.min-

edu.pt/public/cnebindex.asp. As competências essenciais de cada disciplina foram 

consultadas, pois só depois de as conhecer, é que se pode pôr em hipótese, se a 

tecnologia é ou não uma ferramenta indispensável para a transmissão dos conteúdos.  

Também é necessário entender bem o termo de cada palavra “competência”, 

“essencial” e “competências gerais”, para que não haja confusão na interpretação dos 

conteúdos neles referidos. 

O termo “competência” integra conhecimentos, capacidades e atitudes, que por sua 

vez, podem ser entendidas como saber em ação ou em uso. Ou seja, consiste em 

promover o desenvolvimento de capacidades e atitudes que viabilizam a utilização dos 

conhecimentos em situações diversas. Neste sentido, o termo aproxima-se do conceito 

literacia. 

Isto é, a competência é o processo de ativar recursos (conhecimento, capacidades, estratégias) 

em diversos tipos de situações, incluindo situações problemáticas. Devido a isso, não se 

pode falar de competências sem lhe associar o desenvolvimento de algum grau de 

autonomia em relação ao uso do saber. 

O termo “essenciais” significa os “objetivos mínimos”, ou seja, pretende-se que os 

alunos adquirem as competências obrigatórias impostas a qualquer cidadão na nossa 

sociedade atual, tanto a nível geral como a nível específico (área disciplinar ou disciplina). 

  

I.I. PRINCÍPIOS E VALORES ORIENTADORES DO CURRÍCULO 

É pretendido que no final do 3º ciclo (9º ano) que o aluno tenha adquirido valores e 

princípios necessários para a sua convivência numa sociedade e comunidade. Isso 

implica que os docentes trabalham com os alunos durante as aulas (seja qual for a 

disciplina que está a ser lecionada) a personalidade, a responsabilidade, a comunicação 

e expressão, a autonomia, a reflexão e a opinião/crítica, as atitudes de bom cidadão, o 

interesse pelo que faz, o interesse em aprender mais e melhor, o saber preservar o 

património natural e cultural e o convívio com outras pessoas, independentemente a sua 

etnia ou cultua.   



 

 

Ou seja, no final da educação básica, pretende-se que cada aluno tenha adquirido o 

seguinte conjunto de valores e princípios: 

� “A construção e a tomada de consciência da identidade pessoal e social; 

� A participação na vida cívica de forma livre, responsável, solidária e crítica; 

� O respeito e a valorização da diversidade dos indivíduos e dos grupos quanto às suas pertenças e 

opções; 

� A valorização de diferentes formas de conhecimento, comunicação e expressão; 

� O desenvolvimento do sentido de apreciação estética do mundo; 

� O desenvolvimento da curiosidade intelectual, do gosto pelo saber, pelo trabalho e pelo estudo; 

� A construção de uma consciência ecológica conducente à valorização e preservação do património 

natural e cultural; 

� A valorização das dimensões relacionadas da aprendizagem e dos princípios éticos que regulam o 

relacionamento com o saber e com os outros.” 

(Ministério de Educação, 2001) 
 

I.II. COMPETÊNCIAS GERAIS 
  

‘As competências gerais’ consistem em constituir um elemento de trabalho central no 

processo de desenvolvimento do currículo. Logo, no final do ensino básico é pretendido 

que aluno:  

Após a conclusão do ensino básico (3º ciclo) deverá ser capaz de (extraído do Currículo 

Nacional do Ensino Básico, Competências Essenciais, 2001): 

1. “Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar 

situações e problemas do quotidiano: 

� Prestar atenção a situações e problemas manifestando envolvimento e curiosidades; 

� Questionar a realidade observada; 

� Identificar e articular saberes e conhecimentos para compreender uma situação ou problema; 

� Pôr em acção procedimentos necessários para a compreensão da realidade e para a resolução de 

problemas; 

� Avaliar a adequação dos saberes e procedimentos mobilizados e proceder a ajustamentos necessários. 

 

2. Usar adequadamente linguagem das diferentes áreas do saber cultural, científicos e tecnológico para 

se expressar: 

� Reconhecer, confrontar e harmonizar diversas linguagens para a comunicação de uma informação, de 

uma ideia, de uma intenção; 



 

 

� Utilizar formas de comunicação diversificadas, adequando linguagens e técnicas aos contextos e às 

necessidades; 

� Comunicar, discutir e defender ideias próprias mobilizando adequadamente diferentes linguagens; 

� Traduzir ideias e informações expressas numa linguagem para outras linguagens; 

� Valorizar as diferentes formas de linguagem. 

 

3. Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar 

pensamento próprio: 

�  Valorizar e apreciar a língua portuguesa, quer como língua materna quer como língua de acolhimento; 

� Usar a língua portuguesa de forma adequada às situações de comunicação criadas nas diversas áreas do 

saber, numa perspectiva de construção pessoal do conhecimento; 

� Usar a língua portuguesa no respeito de regras do seu funcionamento; 

� Promover o gosto pelo uso correcto e adequado da língua portuguesa; 

� Auto-avaliar a correcção e a adequação dos desempenhos linguísticos, na perspectiva do seu 

aperfeiçoamento. 

 

4. Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do quotidiano e para 

apropriação de informação: 

� Compreender textos orais e escritos em línguas estrangeiras para diversificação das fontes dos saberes 

culturais, científicos e tecnológicos; 

� Interagir, oralmente e por escrito, em línguas estrangeiras, para alargar e consolidar relacionamentos com 

interlocutores/parceiros estrangeiros; 

� Usar a informação sobre culturas estrangeiras disponibilizada pelo meio envolvente e, particularmente, 

pelos media, com vista à realização de trocas interculturais; 

� Auto-avaliar os desempenhos linguísticos em línguas estrangeiras quanto à adequação e eficácia. 

 

5. Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a objectivos visados: 

� Exprimir dúvidas e dificuldades; 

� Planear e organizar as suas actividades de aprendizagem; 

� Identificar, seleccionar e aplicar métodos de trabalho; 

� Confrontar diferentes métodos de trabalho para a realização da mesma tarefa; 

� Auto-avaliar e ajustar os métodos de trabalho à sua forma de aprender e aos objectivos visados. 

 

6. Pesquisar, seleccionar e organizar informações para a transformar em Conhecimento mobilizável: 

� Pesquisar, seleccionar, organizar e interpretar informação de forma crítica em função de questões, 

necessidades ou problemas a resolver e respectivos contextos; 

� Rentabilizar as tecnologias da informação e comunicação nas tarefas de construção de conhecimento; 

� Comunicar, utilizando formas diversificadas, o conhecimento resultante da interpretação da informação; 



 

 

� Auto-avaliar as aprendizagens, confrontando o conhecimento produzido com os objectivos visados e com 

a perspectiva de outros. 

 

7. Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões: 

� Identificar situações problemáticas em termos de levantamento de questões; 

� Seleccionar informação e organizar estratégias criativas face às questões colocadas por um problema; 

� Debater a pertinência das estratégias adoptadas em função de um problema; 

� Confrontar diferentes perspectivas face a um problema, de modo a tomar decisões adequadas; 

� Propor situações de intervenção, individual e, ou colectiva, que constituam tomadas de decisão face a um 

problema em contexto.  

 

8. Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa: 

� Realizar tarefas por iniciativa própria; 

� Identificar, seleccionar e aplicar métodos de trabalho, numa perspectiva crítica e criativa; 

� Responsabilizar-se por realizar integralmente uma tarefa; 

� Valorizar a realização da actividade intelectuais, artísticas e motoras que envolvem esforço, persistência, 

iniciativa e criatividade; 

� Avaliar e controlar o desenvolvimento das tarefas que se propõe realizar. 

 

9. Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns: 

� Participar em actividades interpessoais e de grupo, respeitando normas, regras e critérios de actuação, de 

convivência e de trabalho em vários contextos; 

� Manifestar sentido de responsabilidade, de flexibilidade e de respeito pelo seu trabalho e pelo dos outros; 

� Comunicar, discutir e defender descobertas e ideias próprias, dando espaço de intervenção aos seus 

parceiros; 

� Avaliar e ajustar os métodos de trabalho à sua forma de aprender, às necessidades do grupo e aos 

objectivos visados. 

 

10. Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal 

promotora da saúde e da qualidade de vida: 

� Mobilizar e coordenar os aspectos psicomotores necessários ao desempenho de tarefas; 

� Estabelecer e respeitar regras para o uso colectivos de espaços; 

� Realizar diferentes tipos de actividades físicas, promotoras de saúde, do bem-estar e da qualidade de 

vida; 

� Manifestar respeito por normas de segurança pessoal e colectiva.” 

(Ministério de Educação, 2001) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
MONITORIZAÇÃO DE INQUÉRITOS EM MEIO ESCOLAR 

 

  





 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
REQUERIMENTO DA ORIENTADORA 
 

 

 





 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 
REQUERIMENTO AOS PRESIDENTES DOS 
CONSELHOS EXECUTIVOS 

 

 





 

 

Requerimento ao Presidente do Conselho Executivo 

 

Bombarral, 11 de Fevereiro de 2011 

 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Executivo, 

 

Eu, Inês Isidoro, venho por este meio requerer a sua autorização para proceder à 

aplicação de um questionário tanto a professores como a alunos do 2º e 3º ciclo do 

Ensino Básico. 

Atualmente, encontro-me a frequentar o 2º ano do Mestrado em Didática, 

Especialização em Tecnologia, na Universidade de Aveiro. O meu trabalho de 

investigação pretende analisar as perceções dos professores e dos estudantes dos 2º 

e 3º ciclo do Ensino Básico sobre a utilização das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação em contexto de sala de aula. Este estudo está a ser orientado pela Dra. 

Patrícia Almeida, investigadora no Centro de Investigação Didática e Tecnologia na 

Formação de Formadores, na Universidade de Aveiro. 

Para a concretização do estudo é essencial que os professores e os estudantes 

anteriormente referidos respondam a um questionário. 

Sendo uma investigação científica, é assegurado a confidencialidade e a 

preservação da identidade de todos os professores e estudantes envolvidos e 

garantido que o material será utilizado para fins de investigação científica, sendo 

realizada apenas uma análise de conteúdos das mesmas, de acordo com o código em 

vigor na Universidade de Aveiro. 

Com esta investigação pretende-se contribuir para a melhoria do ensino e 

aprendizagem, pelo que reafirmo a importância e a pertinência da sua autorização 

para a concretização desta investigação. Agradeço, desde já, a preciosa colaboração 

de V. Ex.ª. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

(Inês Isidoro) 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 
DESPACHO  DA ESCOLA PADRE FRANCISCO 
SOARES A CONFIRMAR A SUA PARTICIPAÇÃO NOS 
INQUÉRITOS 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 
OBJETIVOS DOS INQUÉRITOS 

 

 

 

 

 



 

 

VI. OBJETIVOS DOS INQUÉRITOS 

VI.I. QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS 
N.º da Questão Objetivo  
1. Identificar a amostra (população-alvo) 
2. / 3. Que associações faz o aluno com as TIC. / Como vê/considera as TIC. 
4. Que instrumentos conhecem, tem e utilizam. 

5. 
Como interpreta as TIC dentro e fora do meio escolar, tanto na 
aprendizagem como no lazer. 

6.1 / 6.6 Qual o seu interesse/gosto face à utilização das TIC na sala de aula. 
6.2 De que forma adquiriu o aluno competências para manusear. 
6.3 / 6.4 / 6.5 Para o cruzamento de respostas. 
6.7 Conhecer as suas dificuldades e facilidades 

6.8 / 6.11 
Conhecer os locais onde o aluno acede à internet (locais públicos ou 
privados) e que vigilância e controlo existem sobre esse aluno. 

6.9 / 6.10 
Conhecer um pouco os interesses do aluno e a sua à-vontade em utilizar a 
internet. 

7. / 8. Saber que conhecimentos têm os alunos face aos programas base e outros. 
9. Que motores de busca usa e/ou conhece. 

10. 

Saber se tem o hábito de comunicar com outros pela internet e quais as 
ferramentas utilizam. 
Através da indicação dos chats que o aluno utiliza, podemos saber mais ou 
menos a percentagem de ele estar a falar com uma pessoa conhecida ou 
desconhecida. Por exemplo: pelo ‘MSN’, ‘Skype’ e ‘moodle’ da escola, a 
percentagem dele estar a comunicar com uma pessoa conhecida é elevada. 
Pelo ‘Facebook’ e ‘Hi5’ ele pode estar a comunicar tanto com pessoas 
conhecidas como desconhecidas. E por fim no Bate-papo (baseando nos 
exemplos dados) a percentagem dele estar a comunicar com alguém 
conhecido é muita reduzida. 

11. 
O que sabe, como vê, como considera e quais as finalidades que o aluno 
atribui às TIC. 

 

VI.II. QUESTIONÁRIO DOS PROFESSORES 
N.º da Questão Objetivo 
1. Identificar a amostra (população-alvo) / Conhecer algumas variáveis 
2. Quais os instrumentos tecnológicos que conhecem e que têm 
3. / 6. / 7. / 10. A sua relação/à-vontade com as TIC. 
4. / 5. Como adquiriu competências para utilizar as TIC, caso tenha adquirido. 
7. / 8. / 9. Com que fins e frequência usa as TIC 

11. 
Há quando tempo usa as TIC na sala de aula (quanto mais tempo for, mais 
à-vontade o docente tem) 

12. A sua opinião face à utilização das TIC na sala de aula. 
13. De que forma usa as TIC na sala de aula. 

14.  
Quais são os programas que o docente sente-se à-vontade para utilizar com 
os alunos e quais é que procura evitar. 

15. / 16. 
Que atividades elaboram com os alunos e em quais contextos é que recorre 
às TIC. 

17. Quais são os sites que o docente confia para utilizar durante as aulas. 
17. / 18. Que tipo de informação traz para as suas aulas. 

19. / 20. / 21. 
Quais são os objetivos principais, as vantagens e desvantagens para o 
docente a utilização das TIC na sala de aula. 

22. O que sabem sobre o termo ‘Escola Paralela’.  
23. Quais os motores de busca que o docente usa para as suas pesquisas.  
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 
INQUÉRITO AOS ALUNOS 

 

 

 





 

 

 



 

 

 



 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 
INQUÉRITO AOS PROFESSORES SOBRE A 
UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 
 

 

 

 





 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


