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O contexto inovador do programa “Acompanhamento da Utilização 
Educativa da Internet nas Escolas Públicas do 1º Ciclo do Ensino 
Básico”, as múltiplas vicissitudes pelas quais passou e o facto de 
contar já com quatro anos de trabalho efectivo nas escolas, 
parecem constituir condições interessantes para levar a cabo um 
estudo que nos permita perceber se existem alterações no modo 
como os professores daquele nível de ensino integram as TIC na 
suas práticas lectivas. 
O programa foi lançado no pressuposto de que haveria um 
conjunto de objectivos quantitativos e qualitativos a atingir. No seu 
início, ficou definido que as Instituições de Ensino Superior (IES) 
responsáveis, em cada distrito, pela formação de professores do 1º 
Ciclo do Ensino Básico, assumiriam a gestão distrital do programa 
e que, cada uma delas, teria inteira autonomia para decidir sobre 
as suas opções metodológicas. 
À semelhança das outras IES, a Escola Superior de Educação do 
Instituto Politécnico de Setúbal (ESE de Setúbal) optou por 
metodologias que foram tomando diversas formas e variantes, 
dependendo da especificidade encontrada em cada uma das 
escolas do distrito. 
O estudo procura perceber as alterações que, ao longo dos três 
primeiros anos, se verificaram no modo como os professores 
utilizam as tecnologias de informação e comunicação. Para atingir 
estes objectivos procurou-se, numa primeira fase, analisar a 
documentação produzida por todos os intervenientes na 
perspectiva de perceber como o programa foi organizado e que 
sucesso obteve. Numa segunda fase o estudo centra-se no 
Agrupamento de Escolas de Canha e Santo Isidro, pertencente ao 
Concelho do Montijo, Distrito de Setúbal, e tem como objectivo 
perceber as percepções dos intervenientes sobre o impacto do 
programa junto daquela comunidade. 
O contacto directo com professores, monitores, elementos da 
gestão do agrupamento e da gestão distrital permitiu-nos perceber 
que existe uma perspectiva de sucesso do programa que, segundo 
os entrevistados, alterou o modo como os professores utilizam as 
TIC no seu desempenho profissional e no modo como as utilizam 
com os alunos. No entanto, ao longo do estudo são também 
focados múltiplos problemas que inibiram um sucesso de maior 
dimensão. 
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abstract 
 

The innovative context of the program " Acompanhamento da 
Utilização Educativa da Internet nas Escolas Públicas do 1º Ciclo 
do Ensino Básico ", the multiple vicissitudes it went through and the 
fact of counting already four years of effective work in schools seem 
to constitute interesting conditions to develop a study that allows to 
perceive if there are changes in the way primary school teachers 
integrate ICT in their practice. 
The program was launched assuming that there would be a set of 
quantitative and qualitative goals to reach. At the beginning it was 
defined that the higher teaching institutions, responsible in each 
district for primary teachers’ training would be in charge of the 
district management of the program, and that each one of them 
would have full autonomy to decide about their methodological 
choices. 
As the other higher teaching institutions, Setúbal Higher School of 
Education of the Polytechnic Institute of Setúbal has adopted 
methodologies that have been assuming several shapes and 
variants, according to the specificity found in every school of the 
district 
The study tries to understand the changes that took place, for three 
years, in the way teachers use ICT. 
To reach these goals we tried, at first, to analyse the documentation 
produced by all the intervening, in the perspective of understanding 
how the program has been organised and the success it has 
obtained. 
Then, the study focus on Agrupamento de Escolas de Canha e 
Santo Isidro, belonging to Concelho of Montijo, District of Setúbal, 
and its goal is to understand  the perceptions of the interveners on 
the impact of the program in that community. 
The direct contact with teachers, monitors, members of school 
management and the district management has allowed us to 
understand there is a perspective of success of the program which, 
according to the interviewed, has changed the way teachers use 
ICT in their professional activities and in the way they use them with 
students. Nevertheless, we have also mentioned several problems, 
along the study, that haven’t permitted a greater success. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Programa Internet nas Escolas, lançado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) em 
1996, tinha como um dos vectores principais “A Escola Informada”, e incluía a ligação à 
Internet das bibliotecas de todas as escolas públicas, privadas e profissionais, do 5º ao 12º 
anos de escolaridade, através da Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS). No ano 
seguinte surge “O Livro Verde para a Sociedade da Informação” (1997) em cujo preâmbulo o 
Prof. Doutor Mariano Gago refere que a questão decisiva se relacionava com a 
democraticidade e o combate à exclusão. Neste sentido, o Livro Verde dava relevância à 
importância dos sistemas de acesso público à informação e previa o alargamento das 
ligações à Internet às Escolas Básicas de 1º Ciclo (EB1), que foi completada no ano lectivo de 
2001/2002. 

Após a instalação dos equipamentos nas EB1, foi notória a dificuldade, mais ou menos 
generalizada, de integração destes instrumentos na prática lectiva, por parte dos professores. 
Na perspectiva de resolver esta dificuldade surge o “Programa de Acompanhamento do Uso 
Educativo da Internet nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico”, no ano lectivo de 
2002/2003, com o objectivo claro de tornar úteis, do ponto de vista educativo, o computador e 
a respectiva ligação à Internet. Para conseguir este objectivo genérico foi estabelecido um 
conjunto de protocolos que pretendia solucionar duas vertentes deste problema: a 
manutenção dos equipamentos e a sua integração educativa.  

A Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN), responsável pela manutenção 
da estrutura RCTS, de suporte às comunicações, estabeleceu protocolos com a Associação 
Nacional de Municípios com o objectivo de viabilizar a manutenção dos equipamentos, cuja 
responsabilidade devia ser assumida pelos respectivos municípios. A FCCN constituiu ainda 
um apoio telefónico, disponível para as EB1 que detectassem problemas nas suas ligações, 
que designou Call Center. 

Os protocolos estabelecidos pelo MCT com as Instituições de Ensino Superior procuraram 
contribuir, junto dos professores e alunos das escolas públicas do 1º ciclo do Ensino Básico, 
para o reforço do acompanhamento da utilização educativa da Internet.  

Em cada um dos distritos do continente foi assinado um destes protocolos com uma IES, 
onde se previa, para cada uma das EB1, atingir objectivos relacionados com a capacidade de 
produzir páginas Web com a participação activa dos alunos e a promoção da aquisição e 
respectiva certificação de competências básicas em tecnologias de informação pelos alunos, 
privilegiando os que concluíam aquele ciclo de ensino. 

Para atingir os objectivos enunciados, cada IES comprometia-se a efectuar acções de 
acompanhamento da utilização educativa da Internet junto dos professores e alunos das EB1 
do respectivo distrito. Essas acções de acompanhamento seriam asseguradas por equipas 
constituídas por uma ou duas pessoas que se deslocariam a cada uma das EB1 pelo menos 
durante três dias ao longo do ano lectivo de 2002/03. Para além destas acções efectuadas 



Universidade de Aveiro 
2006 

Internet@EB1 – Estudo de Impacte num agrupamento de Setúbal  

 

2 

nas EB1, o protocolo previa ainda que cada IES criasse e mantivesse um centro de recursos 
de apoio pedagógico, publicado num espaço www, e promovesse junto dos professores das 
EB1, no mínimo, duas acções de trabalho destinadas a dinamização colectiva sobre as 
temáticas em causa. 

Nesta fase o programa foi enunciado, com clareza, para decorrer nesse ano lectivo, sem 
perspectivas de continuidade e sem qualquer intervenção do Ministério da Educação. 

A unidade de Apoio à Rede Telemática Educativa (uARTE) foi também constituída como 
parceiro deste programa educativo. A quantidade de recursos de que já dispunha para este 
nível de ensino foi reforçada, nomeadamente com a divulgação das páginas das escolas que 
se publicavam e com a construção e divulgação de actividades especificamente desenhadas 
para este efeito. Disponibilizou ainda um NetMóvel, autocarro equipado com computadores, 
que permitiria divulgar, simultaneamente, a um maior número de alunos e professores, a 
utilização da Internet. 

Pouco tempo após o lançamento do programa, o governo demite-se, e a FCCN, que já 
possuía a coordenação de âmbito mais tecnológico, assume também a coordenação nacional 
do programa educativo. 

No final do ano lectivo de 2002/03, o programa foi sujeito a um processo de avaliação externa 
cujas conclusões apontavam para a necessidade da sua continuidade e aproveitamento das 
sinergias criadas nesse ano, nomeadamente no que se relacionava com as redes de actores 
envolvidos que até então tinham sido estabelecidas. Estas redes tinham como actores 
principais as instituições de ensino superior, responsáveis em cada distrito pela organização e 
gestão do projecto, as escolas do 1º ciclo, as autarquias responsáveis pela manutenção dos 
equipamentos e estruturas locais do Ministério da Educação. 

Os objectivos inicialmente estabelecidos tiveram um bom nível de sucesso durante o primeiro 
ano, que se pode verificar quer nos resultados finais anuais divulgados pela FCCN (Anexo 
26), quer pelo relatório de avaliação de Figueiredo et al. (2004:19). No relatório de avaliação 
externa salientam-se os sucessos do programa, afirma-se que cumpriu os objectivos 
quantitativos propostos e que tinham sido observados resultados qualitativos que revelavam o 
entendimento da missão subjacente ao programa, encarando-a “não como de mera natureza 
tecnológica”, mas promovendo uma integração harmoniosa de novas dimensões e desafios, 
colocadas pela utilização educativa das TIC, nos projectos pedagógicos das escolas.  

Por este conjunto de razões, reiterado pelas diversas IES envolvidas, o programa manteve-se 
em funcionamento durante mais dois anos. Não se registaram alterações significativas, no 
que se relaciona com as orientações centrais, com excepção do segundo ano, em cujo 
protocolo foi incluído um novo objectivo de promover a constituição de comunidades de 
prática nas escolas em parcerias com outras entidades e sugeria-se que essas entidades 
poderiam ser outras escolas, portuguesas ou de países de língua portuguesa. 

Neste relatório de avaliação são também referidos alguns indicadores qualitativos obtidos por 
análise de encontros distritais onde os professores partilharam trabalhos desenvolvidos ao 
longo do ano. No entanto a experiência que temos de envolvimento neste programa permitiu-
nos ter a ideia, ainda que pouco fundamentada, que só uma parte pouco significativa dos 
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professores do 1º ciclo integraria as TIC na sua prática lectiva. Estas ideias permitiram-nos 
acreditar ser necessário efectuar formação que promova a integração das TIC nas práticas 
lectivas dos professores deste nível de ensino, e que essa formação deverá ter em conta os 
resultados obtidos em experiências anteriores, nomeadamente a do programa Internet@EB1. 

O ponto essencial parece ser a mudança de práticas dos professores no que se relaciona 
com a integração de um instrumento que, para a maioria, não era parte do seu próprio 
percurso de formação e/ou aprendizagem, mas que pode ser um veículo promotor de 
mudança e de melhoria da qualidade da escola que hoje temos. 

Admitimos, por este conjunto de razões, que a análise do decorrer do programa no contexto 
de um agrupamento, nos poderá fornecer informações sobre o que efectivamente mudou nas 
práticas lectivas dos professores, ao longo destes três anos. Mais do que conhecer os 
resultados finais, pretendemos perceber se as metodologias utilizadas tiveram efeito no modo 
como os professores integram, ou não, as TIC nas suas aulas e que dificuldades sentem 
quando o pretendem fazer. 

As razões enunciadas parecem-nos já suficientes para iniciar este estudo. No entanto, 
constituiu-se também como uma motivação a nossa vivência do programa, no qual estivemos 
envolvidos desde o seu início. Ao longo dos anos lectivos de 2002/03 a 2004/05 
desempenhámos tarefas como membro da equipa coordenadora distrital, membro da equipa 
de formação de monitores e ainda acompanhámos algumas EB1 na região do Barreiro, na 
função de monitor. Trata-se também de perceber se os nossos modestos contributos para a 
construção de um modelo de orientações distritais e para a construção da rede de actores 
envolvidos no programa foram motivadoras para o envolvimento e crescimento profissional 
dos professores envolvidos no programa. 
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2. FINALIDADES E QUESTÕES INVESTIGATIVAS 

As IES intervenientes foram deixando transparecer a necessidade da continuidade deste 
programa, baseada na sensibilidade generalizada de que os professores do 1º ciclo 
continuam a sentir dificuldades na integração das TIC nas suas actividades lectivas. 

Mais do que a análise dos dados globais registados no continente, pareceu pertinente fazer 
uma análise cuidada do decorrer do programa no contexto de um agrupamento, 
caracterizando os objectivos iniciais, os resultados atingidos e procurando justificá-los. Ao 
longo do estudo pretendeu-se também obter possíveis contributos para futuros programas 
que estabeleçam, de entre os seus objectivos, a integração das TIC na prática dos 
professores do 1º Ciclo do Ensino Básico e, eventualmente, encontrar exemplos de boas 
práticas de inclusão das TIC nas actividades lectivas. 

As questões investigativas que enunciámos relacionam-se com a procura de compreensão 
sobre o eventual sucesso do programa Internet@Eb1 no agrupamento de Canha e Santo 
Isidro, nomeadamente no que se relaciona com os contextos de formação criados e o seu 
impacte nas práticas dos professores. Tentámos, assim, responder às seguintes questões: 

- De que forma o programa Internet@EB1 contribuiu para a mudança de práticas dos 
professores no que se relaciona com a integração das TIC nas práticas lectivas? 

- Com que finalidade, onde, como e quando os professores utilizam os computadores? 

- Que utilização fazem os professores da Internet e das outras TIC? 

- Que dificuldades e constrangimentos continuam a persistir na integração das TIC nas 
práticas lectivas? 

Os principais objectivos que nos propomos atingir correspondem à análise do impacte que o 
programa Internet@EB1 produziu junto dos professores do 1º ciclo, no que se relaciona com 
a integração das TIC nas suas práticas lectivas. Parece-nos ainda importante perceber que 
utilização os professores fazem das tecnologias, mesmo que seja exclusivamente para uso 
pessoal, e onde o fazem, uma vez que nos parece que o à vontade em utilizar as TIC em 
contextos informais pode facilitar a sua exploração em contextos educativos. Pretendemos 
ainda perceber que dificuldades persistem na utilização das tecnologias e na sua integração 
educativa. 

O estudo realizou-se entre Outubro 2005 e Outubro 2006 e centrou-se nas escolas do 
agrupamento de Canha e Santo Isidro. Este agrupamento caracteriza-se pela sua integração 
num meio rural, pela sua pequena dimensão relativamente à quantidade de professores que 
nele leccionam, pela dispersão geográfica dos estabelecimentos de ensino que o integram, 
pela enorme mobilidade anual do corpo docente e por um Conselho Executivo que procura, 
anualmente, a integração do corpo docente nos princípios orientadores do agrupamento. 

Neste estudo foram considerados como intervenientes o investigador, os monitores, os 
professores que leccionaram naquele agrupamento ao longo dos três anos em estudo, a 
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gestão do agrupamento, a gestão distrital sedeada na ESE de Setúbal, as entidades locais do 
Ministério da Educação e os representantes do Município. 

Procurou-se efectuar o estudo utilizando uma conjugação de metodologias qualitativas. A 
investigação constituir-se-á como um “olhar” para o passado recente (tracer study), com o 
levantamento e análise da documentação produzida pelos diferentes intervenientes. Esta fase 
foi complementada com a recolha das opiniões e sensibilidades dos professores, monitores e 
responsáveis da gestão de um agrupamento, promovendo o contacto directo por via de 
entrevistas, pelo que se trata de um estudo de caso. 
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3. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Os objectivos do programa Internet@EB1 relacionam-se com a integração das TIC na prática 
educativa das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico. Para atingir estes objectivos foram 
lançados desafios de construção da página da escola e de comunidades de prática que 
incluíssem alunos, professores e outras entidades de âmbito educativo. Nos contextos de 
formação gerados teve influência um conjunto vasto de actores para os quais também 
contribuíram os recursos disponibilizados e o facto da formação ter decorrido, 
predominantemente, nas EB1. 

Assim o enquadramento teórico inclui as seguintes grandes temáticas: 

O papel da escola na sociedade do conhecimento; 

O contexto legislativo em que o programa ocorre; 

As metodologias de integração das TIC nas áreas curriculares; 

As comunidades de prática; 

Os obstáculos e factores que favorecem a integração das TIC; 

A disponibilização de recursos; 

A formação em contexto. 

3.1. O papel da escola na sociedade do conhecimento 

As tecnologias têm desempenhado uma forte influência no modo como a actual sociedade se 
organiza, mas a escola tem sentido alguma dificuldade em se adaptar a essas mudanças.  

A escola actual é identificada por Papert (2000) com o paradigma da era industrial, época em 
que foi criada, e cujas reflexões críticas nos remetem para a necessidade de transformação 
dessa escola. No paradigma da era industrial o aluno continua a ser olhado como fazendo 
parte de um grupo, sem características próprias e onde todo o ensino é orientado para o 
aluno padrão. A transformação da escola, segundo Papert, é necessária e deve ter uma 
tónica construcionista onde o computador pode desempenhar o papel de artefacto, utilizado 
transversalmente, numa perspectiva transdisciplinar, para múltiplas construções de saberes. 

No âmbito deste estudo, as reflexões do Papert podem constituir uma referência para a 
compreensão, que pretendemos desenvolver, sobre a organização das actividades 
desenvolvidas nas escolas e sobre o reflexo que tiveram na prática dos professores, 
promovendo a integração das TIC e uma maior autonomia dos alunos. 

A escola actual, regida por um programa e em que o estudo se centra num manual, só terá 
uma mudança efectiva, segundo Figueiredo (2002), quando conseguirmos que uma parte 
significativa dessa escola não esteja nos “conteúdos”, mas sim nos “contextos” que 
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soubermos criar para dar vivência aos “conteúdos”. Por outras palavras, o futuro de uma 
aprendizagem enriquecida pelo recurso às tecnologias da informação está em tornar possível 
a construção de saberes pelos próprios aprendentes, em ambientes activos e culturalmente 
ricos, que raramente existem no contexto escolar, onde o recurso inteligente a novos media 
pode contribuir para a melhoria das aprendizagens e nos quais se aplicam paradigmas 
completamente distintos dos do passado. Ramos (2005) refere que esta contextualização da 
formação e consequente enriquecimento das actividades lectivas proporcionadas aos alunos 
pode ser conseguida pelo programa Internet@EB1 se este for integrado no quotidiano de 
aprendizagem e do currículo. 

Nesta mudança necessária na escola, Ponte (2000) assume que seja qual for a forma que as 
instituições educativas de futuro venham a assumir, podemos esperar que elas contemplem a 
interacção social como elemento fundamental na construção de conhecimento e na definição 
das identidades sociais e individuais. Levar a escola a contribuir para uma nova forma de 
humanidade onde a tecnologia está fortemente presente e faz parte do quotidiano, sem que 
isso signifique submissão à tecnologia. Para aliar as possibilidades multifacetadas das TIC 
com uma pedagogia centrada na actividade exploratória, na interacção, na investigação e na 
realização de projectos, é necessário existir um amplo acesso às TIC na sociedade e é 
também necessário que os professores assumam um novo protagonismo. Para atingir este 
novo protagonismo são necessárias mudanças profundas na forma dominante de agir de 
(re)transmitir conteúdos para, progressivamente, assumirem uma atitude de co-aprendentes 
com os seus alunos, com os seus colegas, com os outros actores educativos e com 
elementos da comunidade em geral. Ponte (2000) deixa ainda uma recomendação 
relacionada com o que o autor apelida de paradoxo. É desejável a integração das TIC nas 
instituições educativas, facilitar o acesso, generalizar oportunidades de formação, mas é 
necessário manter um olhar crítico sobre a escola e integrá-las numa pedagogia que valorize 
as pessoas, pressupondo uma intimidade com as TIC. 

Hargreaves (2003), numa reflexão sobre o que poderá ser a escola do futuro, refere-se a 
vários cenários estudados pela OCDE (2001). Um desses cenários perspectiva a reinvenção 
da escola como organização aprendente que dá ênfase à aprendizagem para a sociedade do 
conhecimento, onde as escolas funcionariam como comunidades genuínas baseadas na 
inteligência colectiva e nos seus recursos humanos, à procura de aperfeiçoamento contínuo. 
Todos os seus membros teriam uma percepção global da organização, compreendendo o 
modo como as partes e o todo se interrelacionam e como as acções num domínio criam 
consequências noutro. Eles compreenderiam que a ligação entre a própria aprendizagem 
pessoal e a forma como a organização aprende colectivamente é a chave para a mudança e 
o sucesso. O autor relaciona também estas ideias com as de Wenger (1998) sobre as 
comunidades de prática, na perspectiva de que as escolas eficazes funcionam como 
comunidades profissionais de aprendentes. 

Em oposição a estas perspectivas onde as TIC podem constituir um contributo para a 
melhoria da escola actual, a utilização das tecnologias e o seu potencial educativo podem 
transformar-se num problema de segregação por não existir um acesso generalizado a estas 
tecnologias. Numa perspectiva mais alargada das utilizações e das mudanças sociais e 
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educacionais que podem ser promovidas pela constituição de redes de aprendizagem, com 
utilização da Internet, Carneiro (2003) reflecte sobre as sociedades aprendentes e sobre a 
necessidade de inclusão social na utilização destas tecnologias. O contexto social de 
inserção das EB1 é muito diversificado, pelo que nos parece pertinente reflectir, também, 
sobre a necessidade de inclusão destas tecnologias neste grau de ensino e sobre o papel 
que esta utilização generalizada pode ter na literacia digital. 

A Webopedia (s.d.) define Digital Divide como a discrepância entre as pessoas que possuem 
recursos para acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação e as que não os têm. 
Segundo Riel & al (2001) este é um problema que se coloca na sociedade em geral e para o 
qual as escolas devem, também, encontrar uma resposta. Segundo estes autores, o “Digital 
Divide” pode ser caracterizado pelo diferencial de acesso às tecnologias nas escolas, o 
contexto cultural de utilização (como e porquê os professores escolhem as tecnologias para 
integrar no seu ensino) e as diferenças no acesso às tecnologias e no conhecimento das 
tecnologias.  

Nos últimos anos as condições de acesso público às tecnologias, em Portugal, melhoram 
significativamente, mas Sciadas (2005) refere que o Digital Divide é um conceito relativo e 
depende da evolução que cada país efectua na área do acesso proporcionado para utilização 
das TIC e no desenvolvimento das competências para a sua utilização. Apesar dos países, na 
sua generalidade, terem registado um avanço significativo nesta área, o Digital Divide está a 
aumentar porque o aumento dos índices de info-inclusão, nos países onde estes índices eram 
mais baixos, não foi suficiente para compensar semelhante evolução nos países que já 
tinham índices mais elevados. 

As tecnologias são já uma parte intrínseca da nossa vida e esta desigualdade de acesso aos 
recursos torna ainda mais pertinente a necessidade de a tornar parte integrante da escola. 
Num estudo promovido por Becta (2006b) concluiu-se que as crianças gostam de utilizar as 
tecnologias, fazem-no para jogar e comunicar e estão receptivas a utilizá-las também para 
aprender, pelo que não é surpreendente que as TIC na sala de aula sejam associadas à 
melhoria da atenção e motivação. O estudo indicia vários benefícios na utilização das TIC nos 
processos de ensino aprendizagem. No que se relaciona com o papel do professor o estudo 
aponta para a possibilidade de novos modos de ensinar, onde a criatividade pode ser 
estimulada e onde a partilha de ideias e materiais e o estabelecimento de processos 
colaborativos com outras escolas podem ser facilitados pelas tecnologias. Para o aluno são 
também referidas vantagens relacionadas com a abertura da sala de aula ao mundo real, por 
via dos processos de acesso à informação a da comunicação e da versatilidade das 
tecnologias que são adaptáveis a vários estilos de ensino e poderão permitir maior 
criatividade na resolução de problemas. 

3.2. Contexto legislativo em que o programa ocorre 

O contexto legislativo que existia, no nosso país, ao longo dos anos em que decorreu o 
programa Internet@EB1, com especial incidência no que se refere ao 1º CEB, contribuiu para 
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o seu funcionamento, pelo que nos pareceu interessante um breve levantamento desse 
contexto. 

Os perfis gerais e específicos de competências dos educadores de infância e dos professores 
do 1º ciclo, publicados em Diário da República em Agosto de 2001, incluem algumas 
recomendações para a integração curricular das TIC. O perfil geral destes profissionais1 está 
organizado em três dimensões e na dimensão de desenvolvimento do ensino e da 
aprendizagem refere-se que o professor deve utilizar situações diversificadas de promoção da 
aprendizagem e deve nelas incorporar suportes de aprendizagem diversificados, 
nomeadamente as tecnologias de informação e comunicação, promovendo por esta via a 
aquisição de competências básicas em TIC. 

Esta ideia é um pouco mais detalhada no perfil específico do professor do 1º CEB2 quando se 
enuncia a concepção e o desenvolvimento do currículo. Recomenda-se que o professor que 
desenvolva o currículo integrando nas aprendizagens métodos de estudo e trabalho 
intelectual, nomeadamente ao nível da pesquisa, organização e produção de informação com 
a utilização das TIC. É ainda referida a necessidade de promoção da autonomia dos alunos 
no sentido de promover a realização independente de aprendizagens futuras no contexto 
escolar ou fora dele. 

O documento “Organização curricular e programas para o 1º Ciclo do Ensino Básico” 
publicado por DEB (2001), à semelhança dos perfis, também enuncia três objectivos gerais 
para o ensino básico. O primeiro objectivo relaciona-se com a dimensão pessoal da formação 
e deve ser desenvolvido progressivamente de acordo com a aprendizagem efectuada pelo 
aluno, numa perspectiva individual e social e no sentido da aquisição de competências 
básicas e fundamentais de suporte a um saber em domínios diversificados. Para atingir este 
objectivo prevê-se o estímulo à iniciação ao conhecimento tecnológico e aos ambientes 
próprios dos contextos de trabalho. No conjunto de orientações para a organização e gestão 
do currículo3 existe uma referência às tecnologias de informação e comunicação que as 
enquadra na perspectiva da diversidade de metodologias e estratégias de ensino com vista 
ao desenvolvimento de competências que favoreçam a formação ao longo da vida. São 
estabelecidas as áreas curriculares não disciplinares (Área de Projecto, Estudo 
Acompanhado e Formação Cívica) que devem ser desenvolvidas em articulação entre si, que 
devem incluir uma componente de trabalho em TIC e constar explicitamente no projecto 
curricular de turma. 

                                                  
1 Decreto-Lei nº 240/2001 de 30 de Agosto – Perfil geral de desempenho profissional dos educadores de infância e dos 
professores dos ensinos básico e secundário 
 
2 Decreto-Lei Nº 241/2001 de 30 de Agosto – Perfis gerais de competência dos educadores e professores do 1º ciclo 
 
3 Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de Janeiro – Organização Curricular do Ensino Básico 
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Para além desta legislação, o documento GIASE (2001) prevê que os alunos, ao longo do 
ensino básico, devam adquirir as competências básicas em TIC4 e dispor de uma certificação 
que corresponda ao reconhecimento da aquisição das seguintes competências: 

a) aquisição de uma atitude experimental, ética e solidária no uso das TIC,  

b) capacidade de utilização consistente do computador,  

c) desempenho suficiente no manuseamento do software utilitário essencial,  

d) capacidade de recolha e tratamento de informação designadamente com recurso à 
Internet,  

e) desenvolvimento de interesse e capacidade de auto-aprendizagem e trabalho 
cooperativo com as TIC. GIASE (2001:4) 

No mesmo documento são elencadas as competências básicas em TIC que o professor deve 
possuir e que na generalidade se destinam a desenvolver as dos alunos, mas que possuem 
também competências básicas para o ensino da sua disciplina onde se inclui o modo como 
nela integrar as TIC. 

Estas referências à inclusão curricular das TIC parecem-nos muito genéricas e como tal 
passíveis de abordagens muito diversificadas. No extremo oposto podemos ter situações, 
como refere Hargreaves (2003), em que a procura acelerada de mais altos níveis de 
qualidade das escolas levou a uma normalização exagerada e insensível com reflexos 
negativos na amplitude e flexibilidade do currículo, pelo que num contexto de mudança 
acelerada parece desejável um currículo flexível que conviva com diversidade de orientações 
para a progressiva inclusão curricular das TIC.  

Para Wessel (2003) pedir a integração das TIC nos currículos parece uma questão simples, 
mas a realidade nas salas de aula é que os professores possuem já um vasto conjunto de 
tópicos curriculares e a escolha de integrar uma nova coisa é sentida como obrigatória de 
deixar outra de fora. O mesmo autor, referindo Torrance (1997), afirma mesmo que o 
currículo e a avaliação são um freio ao processo de mudança, influenciando as 
aprendizagens pelo modo como serão avaliadas. A ausência de orientações que levem à 
avaliação das competências adquiridas em TIC pelos alunos e as referências curriculares 
existente levam-nos a admitir que seria importante facilitar a sua integração por via de um 
conjunto de recomendações.  

O governo da Escócia emanou um documento, Scotland (2000), destinado a professores que 
leccionam ao grupo etário dos 5 aos 14 anos, onde é explicitada a metodologia geral a 
adoptar para integração curricular das TIC onde se sugere que o professor se deve centrar 
num trabalho onde a tecnologia possa ser usada como suporte a todos os aspectos do ensino 
e da aprendizagem e da gestão educacional, i. e., onde a aprendizagem das TIC deve ser 
efectuada através do uso das TIC.  

“As TIC já não são consideradas como acidentais ou como opcionais nas actividades de 
sala de aula. As TIC têm uma presença de importância crescente em todas as 
aprendizagens e estratégias de ensino” Scotland (2000:5) 

                                                  
4 Decreto-Lei Nº 140/2001 de 24 de Abril – Cria o Diploma de Competências Básicas em Tecnologias da Informação 
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A diferença de integração curricular das TIC nas orientações curriculares de ambos os países 
parece-nos significativa. Mas torna-se ainda mais importante quando se observa que, na 
Escócia, é detalhado um conjunto de competências que os alunos devem adquirir nos 
seguintes âmbitos: Utilização da Tecnologia; Criação e Apresentação; Recolha e Análise; 
Pesquisa e Investigação; Comunicação e Colaboração; Controle e Modelação e 
Desenvolvimento de Atitudes Informadas. Para cada um dos âmbitos são apresentados 
alguns níveis de desenvolvimento de competências distribuídos por anos de escolaridade.  

O documento contém ainda um conjunto de pequenas de utilizações das TIC, 
correspondentes a exemplos de boas práticas, de acordo com as temáticas do currículo e 
inclui recomendações para a atitude do professor. 

No documento do GIASE (2001) são referidas algumas necessidades de evolução das 
escolas no que se relaciona com infra-estruturas e recursos. Algumas das recomendações 
relacionam-se com a disponibilização de meios para que a gestão das escolas seja facilitada 
e para que estejam dotadas de maior diversidade de software educativo. Outras relacionam-
se com a necessidade de manutenção de equipamentos onde é já referida a possibilidade de 
assegurar recursos humanos assim como de parecerias, nomeadamente com as autarquias. 

Nos últimos anos assistiu-se a um forte investimento em equipamentos que a tutela 
disponibilizou quer para utilização em espaços públicos quer para colocação nas escolas. 
Num estudo sobre a utilização dos recursos digitais nas escolas onde 80% dos respondentes 
leccionam o 1º Ciclo. Moreira & Leal (2006) consideram que a “diminuição do custo das TIC 
está a proporcionar às escolas as estruturas necessárias para o acesso a estas tecnologias 
mas também consideram que a tradicional resistência à inovação poderá estar a condicionar 
a implementação das TIC no ensino”. No mesmo estudo os autores referem que a população 
escolar parece alheada da integração didáctica das TIC, embora as utilize para fins pessoais, 
e que algo semelhante se passa com as próprias escolas que desconhecem os recursos 
tecnológicos de que dispõem. No sentido de resolver este problema os autores consideram 
urgente a criação de mecanismos de liderança tecnológica nos agrupamentos e nas escolas 
que favoreçam a divulgação de boas práticas e de promoção das mais valias geradas pelos 
professores que já integram as TIC na sua prática lectiva. 

Parece haver uma preocupação semelhante por parte do Gabinete do Secretário de Estado 
da Educação ao emanar o Despacho n.º 26 691/2005 (2.a série) onde reconhece que o 
parque informático existente nas escolas levanta novas necessidades relacionadas com a 
gestão dos recursos, a sua manutenção e a promoção da utilização educativa destas 
tecnologias, pelo que admite a necessidade de uma estrutura responsável pela organização e 
dinamização destes recursos. Esta estrutura pode ser constituída por uma equipa 
dimensionada de acordo com o número de alunos, professores, espaços e recursos 
existentes na escola ou agrupamento e liderada pelo coordenador das TIC. A equipa 
coordenadora das TIC, a funcionar de forma articulada com a gestão da escola, terá 
responsabilidades ao nível técnico e ao nível pedagógico. Do ponto de vista pedagógico 
elaborará um plano de actividades anual, de acordo com o projecto educativo e o plano de 
actividades da escola/agrupamento, que deverá incluir as necessidades de formação dos 
professores. No final do ano lectivo serão efectuados um balanço e uma avaliação dos 
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resultados obtidos. Do ponto de vista técnico esta equipa será responsável pela manutenção 
dos equipamentos e será o interlocutor privilegiado para todos os contactos necessários ao 
bom funcionamento dos equipamentos. 

Este despacho é posterior ao período em que decorre o programa Internet@EB1 que 
analisamos neste estudo, mas parece pertinente como via de solução de alguns problemas 
organizacionais detectados nas escolas. 

3.3. A integração das TIC no 1º CEB 

Como já referimos o programa em estudo surge na sequência da colocação de um 
computador ligado à Internet, em cada EB1 do continente, pelo que uma parte significativa 
dos seus objectivos está vocacionada para a utilização educativa da Internet. Para atingir o 
objectivo da integração educativa da Internet nas práticas lectivas dos professores pode ser 
útil perceber que outras actividades os professores desenvolvem com as TIC e como o 
programa os estimulou para essa integração. Moreira (2002:14), citando Means & Olson 
(1997), afirma que: 

“se se pretende que os professores utilizem tecnologias de modo consequente com os 
seus alunos, então também se requer que detenham capacidades de concepção de 
actividades curriculares com componente tecnológica, de seleccionar e adaptar software, 
de organizar projectos que se socorram de tecnologias, de conduzir os alunos na 
utilização de recursos de base tecnológica e de avaliar as aprendizagens dos mesmos 
em trabalhos de projecto que impliquem o recurso a tecnologias”. 

Parece-nos então pertinente tentar perceber se os objectivos enunciados no programa e, em 
particular, as tarefas sugeridas pelos monitores, se constituíram como um desafio para os 
professores e se promoveram a utilização dos computadores em ambiente de sala de aula ou 
de Centro de Recursos.  

A investigação revela evidência sobre o aumento de eficácia no processo de ensino 
aprendizagem quando nele se integram as TIC, mas segundo Higgins (2003), tais resultados 
são mais substanciais quando a utilização das TIC é planeada, estruturada e efectivamente 
integrada, sendo a sua pertinência pedagógica, de acordo com Wessel (2003), o critério mais 
importante para adoptar um aspecto das TIC. Os professores precisam de estar envolvidos 
em experiências que os ajudem a perceber a utilização e as limitações do software. É ainda 
importante que estejam conscientes de que a gama de possíveis utilizações não é 
completamente conhecida e que cada professor poderá desenvolver novos modos criativos 
de utilizar as TIC na sua sala de aula.  

Wessel (2003) afirma ainda que são poucos os professores que integram as TIC nas suas 
aulas de um modo pedagogicamente apropriado e significativo para os alunos. As TIC muitas 
vezes servem para que os alunos naveguem na Internet com pouca ou nenhuma orientação, 
pelo que, aos professores, devem ser proporcionadas oportunidades de experimentar uma 
grande variedade de software que lhes permitam efectuar análise e avaliação e incorporem 
reflexão sobre as suas possíveis utilizações pedagógicas. A incorporação de utilizações 
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novas e criativas das TIC requerem que os professores adquiram novas competências e 
conhecimentos e que a formação incorpore experiências que as propiciem.  

A diversidade de contextos de trabalho proporcionada pelo computador pode gerar condições 
também diversificadas para construção de contextos de aprendizagem. Duarte et al. 
(2002:41) refere vários utilitários explicitando alguns dos contextos e vantagens educativas 
que com podem ser atingidas: os processadores de texto na valorização dos processos de 
escrita e reescrita, os programas de desenho na expressão plástica, os programas de 
apresentação electrónica e a entrada da Internet nas escolas que lhes abriu as portas e 
permite valorizar os processos de troca, intercâmbio e apresentações para grande audiência 
e proporcionou ainda a chegada à sala de aula do mundo real, com notícias na hora e relatos 
ou imagens do real.  

Nos pontos seguintes procuraremos contextualizar esta diversidade de contextos de 
utilização proporcionada pelas tecnologias tendo em atenção o enquadramento do programa 
Internet@EB1, e as Competências Básicas em TIC que se centram nas competências de 
utilização de software de utilização geral, da Internet e do correio electrónico. 

3.3.1. Utilitários de uso geral 

O processador de texto é, certamente, o software mais frequentemente usado na sala de 
aula. No entanto, segundo Mumtaz & Hammond (2002), os professores utilizam-no mais para 
desenvolver competências no âmbito das tecnologias do que para melhorar a qualidade e a 
quantidade de escrita produzida pelos alunos, apesar de a investigação efectuada por 
Caseiro (1989:172), indiciar, já há alguns anos, que o processador de texto tinha “grande 
impacto na dinâmica da aprendizagem da escrita e no desenvolvimento do gosto por esta 
actividade”. 

Os computadores podem ajudar a aumentar a quantidade de tempo que os alunos gastam 
em determinadas actividades, aumentando a motivação dos alunos e o seu envolvimento nas 
actividades. Segundo Goldberg et al. (2003), em média, os alunos que utilizam os 
computadores na fase de aprendizagem da escrita ficam mais envolvidos e motivados e 
produzem textos de maior dimensão e de melhor qualidade. A utilização do processador de 
texto no 1º CEB pode ainda ser facilitada por estarmos perante um professor generalista que 
pode utilizar a escrita para promoção das diversas áreas curriculares. 

Apesar da maior parte dos programas de software não oferecerem um feedback formativo 
que ajudem os alunos a identificar o que podem melhorar, Higgins (2003) refere que a 
investigação evidencia que o feedback do computador pode melhorar a aprendizagem dos 
alunos e, a título de exemplo, refere o processador de texto e o assinalar automático de uma 
palavra mal escrita, que o aluno, sem juízos de valor, pode alterar sem prejudicar o aspecto 
final do seu trabalho. 

A utilização do processador de texto em particular e dos outros utilitários em geral, deve ser 
efectuada com simplicidade, sem necessidade de aplicação de requisitos técnicos muito 
elaborados, porque se trata de utilização destes utilitários para desenvolvimento de textos, 
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desenhos ilustrativos ou outras formas de apresentação da informação e comunicação que 
surgem integrados na dinâmica da sala de aula e têm como objectivo principal o trabalho 
sobre as temáticas em estudo.  

Uma das possíveis utilizações dos utilitários de uso geral poderá ser a construção de 
portefólios, que foram propostos como elemento de trabalho, no ano lectivo de 2005/06 no 
âmbito do projecto CBTIC@EB1, sucessor do Internet@EB1. O conceito de portefólio não é 
universal e depende muito da finalidade para que é produzido. Se utilizarmos o portefólio 
como elemento de avaliação, de acordo com Fernandes et al. (1994) ele é constituído por 
uma colecção de trabalhos produzidos pelos alunos ao longo de um determinado período de 
tempo e tem como objectivo proporcionar uma visão alargada e detalhada dos diferentes 
componentes que contribuíram para o desenvolvimento do aluno nesse período de tempo e 
inclui a dimensão cognitiva, metacogintiva, afectiva e moral.  

Um portefólio construído para esta finalidade exige por parte de professores e alunos uma 
envolvência na sua construção e desenvolve capacidades de planificação, pensamento 
crítico, reformulação, avaliação, assunção de riscos, aceitação de críticas, persistência e 
busca de sucesso. Todo este processo de construção progressiva contribui para que os 
alunos possam desenvolver-se e vir a funcionar como cidadãos livres e responsáveis e 
permite ainda que o processo de avaliação não seja algo desinserido do contexto de 
aprendizagem vivido na escola. Os autores referem ainda que um portefólio não é um mero 
repositório de trabalhos organizados numa pasta de arquivo ou numa caixa. Pelo contrário, 
implica uma planificação e organização rigorosas, uma revisão sistemática e regular dos 
trabalhos dos alunos e um cuidado especial com a selecção das tarefas a propor aos alunos, 
proporcionando um trabalho colaborativo entre professor e aluno.� 

A utilização dos blogs para fins educativos é ainda recente, mas a facilidade com que 
permitem publicar informação na www e trocar opiniões tornaram-nos fonte de múltiplas 
experiências. d'Eça (2006) analisou algumas experiências de utilização de blogs na disciplina 
de inglês como meio de incentivar e melhorar a escrita dos alunos e concluiu que é 
necessário algum tempo para que os alunos se apropriem e interiorizem a novidade e 
comecem a participar com assiduidade. Mas, no final dessa fase os alunos utilizaram a língua 
estrangeira de forma autêntica, comunicaram com pessoas reais em linguagem real, do dia-a-
dia e melhoraram a qualidade das suas aprendizagens 

3.3.2. A Internet 

A disponibilização da Internet nas escolas do 1º Ciclo levou a WWW para a sala de aula que, 
segundo Moreira (2005), pode transforma-se numa biblioteca de fácil acesso sendo para tal 
necessário somente um motor de busca e algumas noções críticas que permitam a selecção 
da informação útil em cada contexto. O autor enfatiza a necessidade de desenvolver 
competências de pesquisa e justifica-as perante o cenário que está subjacente à construção e 
ao desenvolvimento da Internet, sem a existência de comissões editoriais ou quaisquer outros 
mecanismos de seriação ou selecção da pertinência da informação publicada, bastando a 
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qualquer pessoa dispor de um espaço num servidor para que as suas ideias fiquem 
publicadas e universalmente disponíveis.  

Neste contexto é particularmente pertinente desenvolver competências que permitam a 
selecção crítica da informação, junto de alunos e professores. 

March (1998, revisto em 2005, Activities, ¶2) tem vindo a reflectir sobre esta temática e afirma 
que “criar actividades é a principal estratégia para que os professores integrem a Web no 
processo de aprendizagem dos seus alunos”. Ao longo das suas reflexões existem múltiplas 
experiências sobre a utilização das “Aventuras na Web” e sobre “Caças ao Tesouro” como 
sendo dois tipos de actividades de carácter eminentemente social que, destinadas ao estudo 
dum tema específico, se centram na Internet utilizando-a como recurso para o seu 
desenvolvimento. Uma breve pesquisa pelo sítio SETTIC, de apoio ao programa, construído 
na ESE de Setúbal, permitiu-nos perceber que nele existe um conjunto de Aventuras na Web, 
cujo público-alvo são os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Trata-se da promoção de uma nova maneira de trabalhar, que inclui novos instrumentos, mas 
que, acima de tudo, lança aos professores desafios para utilização de metodologias, 
enriquecidas pelo recurso às tecnologias, mais centradas nos contextos de aprendizagem e 
nos alunos. Estamos então a pensar numa escola diferente da actual onde o professor 
desempenha novos papéis. 

Um dos desafios lançados pelo programa Internet@EB1 foi a construção das páginas Web da 
escola que podem proporcionar uma oportunidade de divulgação, a um público mais vasto do 
que a comunidade educativa, da organização da escola, das actividades que nela decorrem 
na escola e dos trabalhos que os alunos desenvolvem no âmbito dessas actividades. A 
página assume então o papel de uma janela5 por onde se pode olhar para descobrir algumas 
coisas sobre os habitantes da casa e, afinal, promover também por esta via uma partilha das 
actividades da escola. A observação das páginas das EB1, promovida por Barbeiro (2005), 
conduziu à conclusão de que a maior parte da informação publicada nas página se destina à 
apresentação da escola, seguindo-se os textos já produzidos sobre a região, as descrições 
das ocasiões particulares (por exemplos dias festivos ou visitas de estudo) e finalmente, com 
um peso ainda pequeno, os textos produzidos pelos alunos individualmente ou em pequeno 
grupo. Este estudo pode questionar a intenção primeira desta iniciativa que se destinava a 
estimular, na sala de aula, a produção de materiais digitais. 

A falta de materiais disponíveis para publicar na página da escola pode estar relacionada com 
a dinâmica de integração curricular das TIC mas pode também ter razões associadas à falta 
de confiança dos professores em divulgar o seu trabalho pelo que nos parece pertinente 
procurar meios de proporcionar aos professores competências para publicação de páginas e 
comunicação na Internet sem a responsabilidade adicional de exposição pública. Chagas et 
al. (2002), num estudo de caso junto de uma escola secundária, verificou que o site da escola 
se encontrava sem actualização regular e procurou reverter a situação constituindo uma 
equipa de professores, à qual foi fornecida formação sobre construção e publicação de 

                                                  
5 A Universidade de Évora promoveu, no âmbito do projecto CBTIC@EB1, uma actividade designada “Janelas do Alentejo” 
destinada a promover a publicação de páginas nas escolas de 1º Ciclo.  
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páginas, e que construiria, numa primeira fase, uma Intranet de apoio à construção do futuro 
site. Os professores envolveram-se neste processo por considerarem que se tratava de um 
poderoso instrumento de trabalho que propiciava a partilha de materiais e onde se sentiam à 
vontade para publicar os seus primeiros trabalhos. Esta predisposição inicial associada a uma 
fase experimental onde os professores foram estimulados a procurar novas formas de 
comunicação e participação foi decisiva para ir criando progressivamente novas maneiras de 
trabalhar e de cooperar entre professores e entre estes e os alunos. 

A Internet e os meios de comunicação proporcionados pelas tecnologias são ferramentas 
poderosas que abrem novas oportunidades de acesso a riqueza cultural, científica e 
intelectual a pessoas de todas as idades. Mas estes meios levantam também problemas de 
acesso a materiais inapropriados, em particular aos níveis etários mais baixos. A juventude 
dos alunos que frequentam as EB1 exige alguns cuidados no que se relaciona com a 
prevenção de problemas relacionados com o seu comportamento on-line e com a informação 
publicada nas páginas das escolas.  

O programa nacional Segur@net6, coordenado pelo Ministério da Educação, é um nó 
nacional do programa europeu Safer Internet que tem como objectivo “levar a cabo uma 
ampla campanha de informação e sensibilização para uma utilização segura das tecnologias 
on-line com vista a proteger as crianças e os jovens de possíveis perigos”. O site possui uma 
zona destinada a jovens onde se referem os riscos e os comportamentos adequados numa 
comunicação síncrona e uma zona destinada a pais e educadores com um conjunto de 
conselhos sobre os riscos da comunicação síncrona, dos conteúdos ilegais, nocivos, falsos 
ou não desejados, dos riscos inerentes ao comércio electrónico, e os riscos comportamentais 
onde se destacam a netiqueta, o plágio, a gestão do tempo de utilização e os relacionados 
com a ergonomia. 

Para além das recomendações a pais e jovens poderá ser pertinente alertar as instâncias 
responsáveis aos vários níveis de decisão. Becta (2006a) publicou um documento sobre a 
utilização segura da Internet que contém, para além do referido no site Segur@net, 
recomendações para a definição de políticas e práticas, infraestruturas e tecnologias e 
procura definir um conjunto de standards para a inspecção e o dia-a-dia.  

As prioridades enunciadas relacionam-se com a perspectiva de que a aprendizagem não é só 
efectuada na escola, onde o acesso pode ser mais monitorizado, pelo que as questões de 
segurança são muito pertinentes, e devem garantir que os espaços de trabalho autónomo dos 
alunos são tendencialmente seguros; que os professores devem estar sensibilizados para os 
riscos de utilização destas tecnologias, devem promover utilizações seguras pelos alunos e 
que estes, no seu processo de avaliação, devem ver integradas estas questões. 

O sítio Minerva (2005), da Universidade de Évora, possui informação diversificada sobre os 
problemas relacionados com a segurança da utilização da Internet pelas crianças e jovens. 
Apesar de a maior parte dos perigos que refere e das respectivas precauções a tomar serem 
centralizadas nas comunicações síncronas e assíncronas, possui também um referência à 

                                                  
6 http://www.seguranet.crie.min-edu.pt/segura/index_geral.htm 
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publicação de informação que nos parece muito importante não ser omitida no âmbito do 
programa Internet@EB1. 

Não afixe fotografias das crianças em locais da Web disponíveis ao grande público. 
Considere utilizar um pseudónimo e previna os seus filhos para nunca dar o seu nome e 
apelidos. Evite também alistar o seu nome e endereço electrónico em todos os portais 
públicos. 

3.4. Comunidades de prática 

Ao longo deste documento já referimos por diversas vezes a necessidade de adopção de 
metodologias de ensino aprendizagem que proporcionem uma escola mais integrada na 
actual sociedade. As comunidades de prática, lançadas como um dos objectivos do programa 
Internet@EB1, no ano lectivo de 2003/04, têm subjacente a ideia de que a aprendizagem é 
um acto com uma componente social importante. Nos parágrafos seguintes procuraremos 
fazer um breve resumo das teorias de aprendizagem na sua relação com as possíveis 
utilizações educativas das tecnologias. 

Clark (1998) sintetizou as arquitecturas cognitivas presentes em produtos de software e 
relacionou-as com as teorias de aprendizagem. Neste processo, caracterizou quatro 
arquitecturas - receptiva, comportamentalista, descoberta guiada e exploratória -, atendendo 
a quatro parâmetros fundamentais: o grau de controlo do aprendente; a organização dos 
tópicos de instrução, que pode ser globalmente baseada em problemas ou determinada pelo 
aprendente; a presença e a natureza das interacções, que podem não existir, serem 
orientadas por questões sucessivas, por resolução de problemas ou serem opcionais; a 
ênfase no papel da instrução externa ou nos processos mentais internos ao aprendente. 
Caracterizadas deste modo, as arquitecturas têm uma relação próxima com as teorias de 
aprendizagem, como se pretende ilustrar na imagem seguinte:  

 
Figura 1 – Relação entre as arquitecturas cognitivas e as teorias de aprendizagem. 

Clark refere, ainda, que a utilização de uma determinada arquitectura deve ter em conta os 
objectivos a atingir e as características dos aprendentes e que um produto poderá possuir 
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várias arquitecturas, se considerarmos que, em determinado tema, a aprendizagem se fará 
melhor segundo um ou outro paradigma de aprendizagem. 

Carneiro (2003) refere que as TIC, para além da sua função informativa, podem despoletar 
aprendizagens inegavelmente inovadoras, baseadas num modelo construtivista, desde que 
exploradas numa perspectiva comunitária e relacional, em que a aprendizagem se sustenta 
numa boa capacidade de metacognição dos aprendentes exercida sobre os seus saberes 
passados, presentes e futuros. 

Parece haver uma relação próxima entre as reflexões de Carneiro e a arquitectura 
exploratória, que Clark assumiu ser centrada nas potencialidades de informação e 
comunicação que se abrem com a Internet, mas que exige do aprendente uma boa 
capacidade de metacognição, estando o controlo da aprendizagem centrado no próprio 
aprendente. 

Numa perspectiva de aprendizagem em comunidade, Holmes et al. (2001) definem 
construtivismo comunal como um processo pelo qual os aprendentes constroem significados 
para as suas aprendizagens e desempenham um papel activo na sua comunidade. Segundo 
a perspectiva destes autores, é importante que os alunos sejam convidados a apresentar 
todos os trabalhos aos seus pares e a disponibilizá-los na Internet para uma comunidade 
mais alargada. Esta ideia pode conjugar-se com a metodologia assumida pela ESE de 
Setúbal (Anexo 31) de promover a publicação, na página da escola, de materiais produzidos 
pelos alunos. 

Pountney et al. (2002) advogam que o construtivismo comunal, não contendo roturas 
significativas com o construtivismo social, talvez não deva ser considerado uma nova teoria, 
mas poderá conduzir a métodos de boas práticas no desenho de ambientes de aprendizagem 
com a Internet.  

Pouts-Lajus & Riché-Magnier (2002) argumentam que as TIC nos dão uma oportunidade de 
repensar as relações educativas à medida que reflectimos sobre o que é actualmente 
oferecido aos alunos e optam por uma abordagem baseada na construção de uma 
comunidade de aprendentes com o foco na própria comunidade e não no aluno 
individualmente.  

Estejamos, ou não, perante uma nova teoria da aprendizagem, estes autores parecem de 
acordo no que se refere aos novos papéis a desempenhar pelo professor, como organizador 
e orientador da aprendizagem, e aos novos papéis dos alunos com um envolvimento muito 
mais activo na sua aprendizagem e no aspecto social que ela deve ter. No sítio SETTIC 
encontrámos um conjunto de “Propostas de projectos para envolvimento de alunos de 
diferentes escolas do distrito”, nomeadamente construção de um livro digital, festas populares 
e gastronomia. Estas temáticas são habitualmente tratadas nas EB1, no âmbito do estudo do 
meio, e enunciadas como projectos conjuntos, de escolas do distrito, podendo constituir uma 
oportunidade de publicar e partilhar conhecimentos. 

Acerca das comunidades, Dias (2000), tomando como referência Wenger (1998), refere que 
devem centrar-se na partilha, isto é, devem ser orientadas para a comunidade e não para o 
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indivíduo, pois só haverá “verdadeira” aprendizagem quando os conhecimentos resultarem da 
interacção e das múltiplas perspectivas de todos os indivíduos envolvidos nessa comunidade.  

As diversas teorias de aprendizagem têm subjacentes interpretações diferentes sobre o modo 
como aprendemos. Wenger (1998) distingue duas formas de aprendizagem. Numa o 
conhecimento é formado por “pacotes de informação” que o aluno vai agrupando, na sala de 
aula, longe de qualquer perturbação externa. O conhecimento é então algo que vai sendo 
adquirido de forma descontextualizada, e separado de qualquer envolvimento numa 
actividade. Na outra perspectiva Lave & Wenger (1991) e Wenger (1998) referem que o 
armazenamento da informação é só uma parte da construção individual da aprendizagem e 
que esta se faz pela participação activa em comunidades sociais. Isto corresponderá a um 
contexto de sala de aula onde o papel expositivo do professor é menos significativo e onde as 
discussões, o acesso a documentos diversos, e a participação activa do aluno, assumem um 
papel mais preponderante. 

As comunidades de prática são objecto de estudo de Wenger e Lave desde 1991 que as 
definem como estruturas sociais em que todos participamos, de modos diversificados, 
nalgumas com uma intervenção activa, noutras com uma intervenção periférica, ambas 
legítimas, mas que fazem parte do nosso dia-a-dia e do modo como interagimos e 
aprendemos em sociedade. Para além das comunidades de prática existem ainda as 
comunidades de aprendizagem entendidas por Ponte et al. (2006) como “a prática das 
escolas” e que, em qualquer dos casos, se configura como um conceito complexo composto 
por um conjunto de dimensões que se devem verificar cumulativamente: empreendimento 
conjunto, empenhamento mútuo, repertório partilhado. 

Empreendimento conjunto: corresponde à existência de uma prática comum que passa pela 
negociação, pelas semelhanças de interpretações e que se configura numa rede social da 
qual resultam importantes aprendizagens informais relacionadas com a prática. 

Empenhamento mútuo: para gerar conhecimento colectivo e individual, os membros da 
comunidade têm que estar envolvidos na participação e reconhecer que esta poderá ter 
grande diversidade, mas que a inter ajuda, mais do que o admitir que se sabe tudo, é a 
atitude mais significativa para o desenvolvimento da aprendizagem. 

Repertório partilhado: o desenvolvimento de um repertório colectivo e comum que se vai 
consolidando e crescendo com o tempo e que pode incluir documentos diversos, mas 
também aspectos participativos, como o desenvolvimento de um discurso, de significados e 
de sentimentos de identidade aos níveis local e global. 

O desenvolvimento das tecnologias e das suas capacidades de comunicação expandem 
estas comunidades sendo possível construí-las com independência do tempo e do espaço. 
Surgem as comunidades distribuídas que, segundo Wenger et al. (2002) passaram a ser mais 
comuns do que as localizadas. 

Wenger estuda, a pedido do Governo Federal dos Estados Unidos, as características 
desejáveis para um software que suportasse comunidades de prática e concluiu que devia 
possuir, como características fundamentais, a promoção da disponibilização de recursos e 
mecanismos que reforçassem a relação entre a comunidade e o individuo. 
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Os meios tecnológicos utilizados para suportar a constituição destas comunidades podem ser 
um Learning Management System ou pode resumir-se à utilização de uma ferramenta de e-
mail, por exemplo um webmail, como sugere Paiva et al. (2003), continuando a garantir todas 
as capacidades de comunicação entre os intervenientes, desde que exista o cuidado de 
enviar as mensagens a todos os participantes. Selwyn & Robson (1998) destacam algumas 
vantagens e desvantagens de utilização do e-mail. No que se relaciona com as vantagens, 
para além de quebrar as barreiras do espaço e do tempo (pouco tempo necessário para 
enviar uma mensagem e o tempo é quase independente da distância geográfica entre as 
pessoas), é simples de utilizar, tem um baixo custo, não possui taxa de envio e quando a 
mensagem é lida no ecrã evita consumo de papel pelo que pode contribuir para baixos custos 
de comunicação. O autor considera também algumas desvantagens que devem ser 
consideradas no trabalho de sala de aula, nomeadamente as relacionadas com a facilidade 
de apagar mensagens sem que sejam respondidas (é tão fácil enviar como apagar) ou com a 
proliferação de e-mails recebidos, factores que podem ser desencorajadores de uma 
resposta. 

d'Eça (2002) estudou a utilização do e-mail na sala de aula e reconhece que os recursos da 
Internet com a utilização da WWW, as listas de discussão ou o mail, são “uma fonte 
inesgotável de informação e um meio privilegiado e incomparável de comunicação”, mas 
reconhece também que são ferramentas e meios de aprendizagem fascinantes. No entanto, 
não substituem o professor e devem ser complementadas com o contacto presencial e social, 
mas permitem que esse contacto seja complementado e ampliado de formas anteriormente 
inimagináveis. 

3.5. Obstáculos e factores facilitadores da integração das TIC em 
contexto educativo 

A inércia de funcionamento das instituições e em particular das escolas podem ser factores 
desmoralizadores de inovação. As dificuldades que os professores sentem na utilização das 
tecnologias em contexto educativo não são problemas novos. Cuban (1989) estudou a 
integração das tecnologias no ensino ao longo do Século XX e refere que as barreiras 
internas e externas aos professores, para integração das tecnologias na sua prática, já 
existiam ao longo de todo o Século XX, nomeadamente com a tentativa de inclusão do filme.  

Num estudo efectuado na Inglaterra, Becta (2004) identificou um conjunto de razões, 
advogadas pelos professores, que justificam a falta de integração das TIC, muitas das quais 
dependem de factores que lhes são externos. Por exemplo, falta de acesso aos 
equipamentos por serem em pouca quantidade ou não funcionarem correctamente, software 
inadequado, problemas técnicos, falta de apoio técnico. De acordo com o relatório efectuado 
por Jones (2004), que cita Snoeyink (2001), vários autores referem dois tipos de barreiras que 
impedem o recurso às TIC pelos professores, que classifica em dois grandes grupos: 
“external or first-order barriers”, que incluem recursos limitados, falta de apoio técnico, falta de 
tempo, falta de formação adequada, etc., e “internal or second-order barriers”, que incluem as 
atitudes dos professores face às TIC, como a falta de confiança na sua utilização, resistência 
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à inovação, a não percepção da utilidade das TIC, entre outros. Contudo, segundo Mumtaz 
(2000), é difícil separar estas duas ordens de factores, pois existe uma inter-relação complexa 
entre eles.  

À semelhança da realidade inglesa, em Portugal, Paiva (2002) efectuou um estudo junto de 
19.337 professores e conclui que “Para a maioria dos professores (43%), o obstáculo mais 
forte à implementação das TIC no contexto educativo é a falta de meios técnicos”, resultados 
compatíveis com os encontrados por Wild (1996) e que correspondem à falta de 
oportunidades para usar os computadores regularmente, não criando uma continuidade 
pedagogicamente benéfica. A falta de meios técnicos inclui escassos recursos informáticos 
nas escolas e um défice de utilização destas tecnologias por parte dos alunos, 
nomeadamente os de extractos sócio-económicos mais baixos, mas inclui também a 
insegurança do professor por falta de confiança na utilização das TIC, pela falta de 
conhecimento sobre o verdadeiro impacto do uso das TIC em contexto educativo e por 
poucas experiências com TIC na formação de professores, quer inicial, quer durante a 
actividade profissional, todos factores geradores de stress do professor. Também aqui se 
verifica uma conjugação de barreiras internas e externas aos professores e é visível a inter-
relação enunciada por Mumtaz (2000). 

Riel & al (2001) considera que os antecedentes educacionais dos professores são um factor 
significativo no modo como utilizam os computadores e podem contribuir para uma postura 
séptica, rejeitando-os como impessoais e inibindo a sua utilização como parte do processo de 
ensino-aprendizagem. 

O ambiente educativo da escola e a sua relação com as TIC pode ser um factor decisivo para 
o sucesso da sua integração educativa. Mumtaz (2000:323) analisa os factores relacionados 
com as vantagens que os professores percepcionam na utilização educativa das TIC e refere 
que  

“Os resultados mostraram que os professores que já são utilizadores regulares das TIC 
têm confiança na utilização das TIC, prevêem a sua utilidade para o seu trabalho pessoal 
e para o ensino e planeiam estender a sua utilização no futuro”.  

Nas escolas onde existe uma liderança colaborativa verifica-se um maior sucesso de 
integração das TIC. Segundo Scrimshaw (2004), a liderança colaborativa suporta melhor a 
inovação e o risco a ela inerente por incluir os professores na tomada de decisões. Nestes 
contextos, os professores pioneiros são importantes, mas o sentido de colaboração permite 
que os outros professores se sintam progressivamente mais confiantes, que toda a escola se 
envolva neste processo, que se implementem metodologias mais centradas nos alunos e que 
o currículo seja observado como um instrumento a ser desenvolvido pela comunidade 
educativa. 

No sentido de facilitar a integração dos professores que anualmente são colocados no 
agrupamento, a sua gestão tomou a iniciativa de promover internamente acções anuais de 
formação. Este tipo de iniciativas é referido por Hargreaves & Fullan (2001) como a forma de 
colaboração mais forte entre os docentes, por permitir trabalho conjunto de ensino, 
planificação, observação em equipa, investigação-acção e treino contínuo dos pares e que, 
por isso, tem maiores probabilidades de conduzir a progressos significativos. Estas iniciativas 
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são estratégias de combate ao isolamento do professor que, no caso do agrupamento de 
Canha e Santo Isidro, decorre não só da distância existente entre as escolas que o integram, 
mas também, da mobilidade docente. 

Segundo Pinto (2000), citando Formosinho (1998), a mobilidade do corpo docente afecta 
negativamente o funcionamento das escolas no plano pedagógico, no plano organizacional e 
no quadro de relações que a escola constrói com a comunidade, mas o principal problema 
gerado pela instabilidade do corpo docente é a ruptura das relações interpessoais. O autor 
considera a ruptura de relações a vários níveis: entre o professor e aluno, que pode 
inviabilizar a construção de um conhecimento mútuo, base para o desenvolvimento de 
práticas de ajuda às dificuldades do aluno; entre o professor e os seus pares, que pode 
dificultar o desenvolvimento de práticas de colaboração mútua, fundamentais para o 
desenvolvimento de um trabalho pedagógico de qualidade; entre o professor e os 
encarregados de educação, que pode dificultar a construção de uma relação fundamentada 
na confiança e na solidariedade; e, finalmente, entre o professor e a comunidade escolar, que 
pode dificultar a construção de uma cultura organizacional e o desenvolvimento de um 
espírito de pertença inerente à própria ideia de comunidade. Mas, segundo o autor, esta 
instabilidade provoca problemas também aos que permanecem na escola, que têm 
dificuldades acrescidas em construir um projecto educativo consequente. 

A mobilidade do corpo docente afecta o funcionamento das escolas e o processo de 
integração das TIC pode ainda ser afectado pela desigualdade existente na formação de 
professores. Segundo Fragoso & Chagas (2001), que efectuaram um estudo de caso numa 
escola de 1º ciclo, podem coexistir diferentes níveis de integração das TIC e, em 
determinados momentos, a escola pode progredir significativamente, porque se conjugaram 
um conjunto de situações positivas que, abruptamente, podem terminar, voltando a escola ao 
ponto zero.  

A recente alteração legislativa no processo anual de colocação de professores, que o 
transforma em trienal, pode contribuir para alterar este contexto mas continuará a ser 
importante o trabalho colectivo de integração dos professores nas orientações pedagógicas 
das escolas ou agrupamentos. 

Esta colaboração em torno de objectivos comuns pode ser estendida também para o exterior 
de escola. Learning (2001:6) refere que “a responsabilidade da integração das TIC nas 
escolas recai sobre todos os envolvidos: administradores regionais de escolas, responsáveis 
por escolas, docentes, consultores educativos e responsáveis pelas TIC”. 

A diversidade de situações das escolas do 1º ciclo portuguesas leva à coexistência de 
escolas instaladas em edifícios modernos e de outras em instalações degradadas onde a 
colocação de computadores pode ser um problema complexo. Apesar da responsabilidade 
sobre este tipo de problemas ser dos municípios, Riel & al (2001) refere que o envolvimento 
da gestão da escola e da comunidade pode ser decisivo para superar problemas de escolas 
com instalações envelhecidas que não suportam a colocação de vários equipamentos.  
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O conjunto de problemas que envolvem a problemática de integração curricular das TIC é 
muito vasto, envolve múltiplos actores e acresce alguns problemas à prática profissional do 
professor. 

3.6. O desafio para o professor  

Ao longo deste texto já referimos que a integração das TIC na prática lectiva é também um 
desafio que pode contribuir para a mudança da escola, mas envolve necessariamente novos 
desafios para o professor. 

A realidade das escolas mostra-nos que o processo de integração das TIC na prática lectiva é 
lento e muito diversificado, tal como afirma Ramos (2005). Algumas escolas ou agrupamentos 
optaram por colocar os computadores num espaço de Centro de Recursos Educativos, 
disponível para toda a escola, enquanto outros optaram por, progressivamente, ir construindo 
uma solução de um computador por sala de aula. Na solução do Centro de Recursos existe a 
possibilidade de uma parte significativa da turma poder utilizar simultaneamente os 
computadores, mas tal utilização tem que ser planeada de acordo com a disponibilidade do 
espaço. Na solução de sala de aula, o computador tem que ser utilizado por um menor 
número de alunos simultaneamente, o que corresponderá, na maioria dos casos, à existência 
de actividades diversificadas, que permitam a utilização de diferentes meios, por alunos 
diferentes, ao mesmo tempo. Estes dois contextos exigem organizações distintas das 
actividades, mas permitem também utilizações diversificadas. 

As diversas formas de utilização educativa das TIC são objecto de reflexão de Higgins (2003) 
quando considera que os computadores podem ser utilizados individualmente, em pequeno 
ou grande grupo, ou pelo professor com toda a classe. A utilização individual funciona melhor 
em actividades de drill and practice. Contudo é também evidente que os computadores 
podem ser usados para um suporte eficaz de discussão quando os alunos trabalham em 
pequenos grupos, ou em tarefas colaborativas, e mesmo um software “directivo” pode ser um 
bom suporte para discussão e reflexão. Quando as TIC são utilizadas para discussão em 
pequeno grupo ou mesmo em toda a classe, podem ajudar no raciocínio e compreensão do 
currículo numa variedade de temas e de competências. 

A utilização dos computadores pelos professores como um meio para desenvolver 
competências noutros temas, segundo Squires & McDougall (1994), altera o papel tradicional 
do aluno, seja numa utilização individual ou em pequeno grupo. Os alunos tornam-se mais 
activos e participativos nas suas aprendizagens, no desenvolvimento do pensamento e 
adquirem maior responsabilidade nas suas próprias aprendizagens do que nas aulas 
tradicionais. Esta transferência de responsabilidade poderá gerar problemas não triviais no 
que se relaciona com as intervenções dos professores nas interacções entre alunos. Neste 
contexto de ensino-aprendizagem, o professor poderá desempenhar novos papéis: como 
disponibilizador de recursos, efectuará a recolha e selecção de materiais para as actividades; 
como gestor, deverá conhecer e perspectivar as diversas possibilidades de utilização do 
software pelos alunos na sala de aula, e deverá também gerir o tempo de uma aula que, em 
consequência das interacções, poderá ser consideravelmente maior do que numa aula 
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tradicional; como supervisor, efectuará acompanhamento de trabalho dos pequenos grupos; 
como investigador, ver-se-á confrontado com as dificuldades de aprendizagem dos alunos, 
sugerindo um papel de “investigador”; como facilitador, não deverá esquecer o seu papel 
tradicional de contribuir para que os alunos desenvolvam as suas aprendizagens. 

Os processos de apropriação destas tecnologias e do potencial educativo são complexos e 
estes desafios com que o professor se depara são, segundo Mumtaz & Hammond (2002), 
oportunidades que podem demorar muito tempo até ter um impacte na prática de sala de 
aula. 

Para que o professor possa integrar adequadamente as tecnologias na sua prática necessita 
de saber reflectir sobre a tecnologia no sentido de perspectivar possíveis utilizações e reflectir 
sobre as suas consequências. Mas, para atingir este estado, segundo Højsholt-Poulsen 
(2005), necessita de manusear a tecnologia do ponto de vista mais técnico, ou seja, sentir-se 
seguro quando pretende com elas efectuar alguma operação, e precisa também de perceber 
a tecnologia no sentido de conseguir seleccionar a ferramenta certa num determinado 
contexto e aplicar os métodos e processos de trabalho relevantes. Ponte (2000) coloca esta 
mesma questão quando refere que o uso das TIC quando é condicionado pelo receio será 
sempre inconsequente ou ineficaz. Esse uso deve pressupor intimidade com as tecnologias e 
utilizá-las sem se deixar deslumbrar e sem perder o sentido crítico da sua utilização. 

3.7. Disponibilização de recursos 

Um dos objectivos que o programa traçava para ser atingido por cada uma das IES 
envolvidas era a construção de Centro de Recursos on-line para apoio à formação. 

A única entidade de âmbito nacional que teve como missão a construção progressiva de um 
centro de recursos de recursos foi a uARTE que, como se analisará no ponto de análise da 
documentação, viu a sua actividade terminada a meados do ano lectivo de 2004/05. As IES 
intervenientes no programa procuraram contribuir para a construção de um centro comum 
com as referidas características, que nunca foi levado a bom termo, e que teria o valor 
acrescido de centralizar toda as actividades, recursos e descrições de boas práticas 
desenvolvidas pelas IES e que é sugerida à tutela por Moreira & Leal (2006), no sentido de 
evitar que muitos professores desconheçam os materiais digitais existentes na escola. Tal 
centro era também referido por GIASE (2001) quando perspectivava a necessidade de 
desenvolvimento de software para o suporte à integração curricular das TIC e a respectiva 
divulgação, mas nada observámos que indiciasse uma estrutura deste tipo que permitisse 
uma divulgação do software de acordo com as necessidades dos professores. 

Uma iniciativa semelhante é referida por Becta (2006b). Trata-se de um sítio governamental, 
na Inglaterra, que se constitui como um catálogo de produtos multimédia organizado de um 
modo compreensivo e facilitador da localização de recursos multimédia disponíveis para 
apoio às aulas. O sítio pode ser utilizado para verificar a qualidade do software de acordo 
com os objectivos educacionais e os recursos informáticos disponíveis na escola. Os recursos 
estão associados ao currículo e muitos possuem breves relatórios de utilização de 
professores, com metodologias adoptadas e descrição de actividades. 
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Apesar de um sítio com estas características poder ser desmobilizador das vontades 
individuais de cada uma das IES poderá ter a vantagem de não multiplicar esforços e 
centralizar a informação disponível de um modo mais compreensível para os docentes. 

3.8. A formação em contexto 

Uma das características interessantes do programa Internet@EB1 foi a adopção do modelo 
de formação em contexto. O facto da formação ser disponibilizada no local de trabalho do 
docente poderá permitir que este perceba como pode integrar as TIC no seu contexto 
específico com os recursos de que dispõe. Fragoso & Chagas (2001) detectaram que nas 
escolas de 1º ciclo havia falta de motivação para uma plena integração das TIC na prática dos 
professores e tentaram colmatar este problema efectuando abordagens diferentes de acordo 
com a especificidade das escolas. Surgiu assim uma experiência de formação dentro das 
escolas, integrada no normal funcionamento da sala de aula. Os autores referem a 
necessidade de envolvimento de todos os actores educativos para o sucesso desta 
experiência e procuraram dar visibilidade ao projecto induzindo a formação e disseminando 
da sua utilização pelos professores. Tratava-se de uma metodologia que não procurava 
obrigar os professores à adesão na formação mas, pelo contrário, procurava induzi-la e 
conseguir sucessos pela motivação dos professores envolvidos.  

Parece-nos que o modelo de formação aqui experimentado se assemelha bastante ao 
utilizado no âmbito do programa Internet@EB1, que procuraremos analisar nos capítulos 
seguintes. 
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4. METODOLOGIA ADOPTADA 

As questões investigativas a que nos propomos responder relacionam-se com os resultados 
do programa, mas fundamentalmente com a prática dos professores na sala de aula ou em 
centros de recursos e com o modo como nela integram as TIC. Para obter respostas a estas 
questões optámos por recolher e consultar os documentos produzidos ao longo dos três anos 
de implementação do programa, inquirir os intervenientes para melhor perceber os seus 
objectivos, dificuldades, vitórias alcançadas e derrotas sofridas, sempre na perspectiva da 
utilização integrada das TIC, no contexto de aprendizagem criado pelo professor.  

4.1. Fases do estudo 

Numa fase inicial, efectuou-se o levantamento exaustivo dos objectivos traçados para o 
agrupamento em causa, tomando em consideração os três níveis de intervenientes directos 
com poder decisório sobre a organização do programa: a gestão nacional (FCCN), a gestão 
distrital (ESE de Setúbal) e a gestão do agrupamento. Este levantamento foi efectuado junto 
da gestão distrital do programa e da gestão do agrupamento, por termos considerado que a 
ESE seria o actor principal e o agrupamento o actor que dispõe da informação relativa às 
suas organização e metodologias de funcionamento. A gestão distrital do programa possuía 
não só as orientações nacionais, enviadas pelo MCT e pela FCCN, mas também toda a 
informação produzida pela IES para organização e preparação do processo de formação e 
por se constituir como repositório dos relatórios produzidos ao longo das sessões de 
formação. 

Ao longo desta primeira fase, foi ainda possível analisar alguns resultados que se foram 
obtendo. Uns de índole mais quantitativa, onde se incluem os relatórios periódicos efectuados 
pelas IES e coligidos pela FCCN, nos dois primeiros anos, outros de cariz mais qualitativo 
onde se destacam os relatórios de avaliação e os relatórios das visitas efectuadas às EB1 do 
agrupamento. 

De entre os documentos produzidos considerou-se pertinente a análise dos sítios publicados 
pela IES e pelas escolas do agrupamento. O sítio da IES inclui documentos orientadores e 
propostas de trabalho que fornecem informações sobre as metodologias adoptadas no distrito 
e contribuem indícios para a compreensão das propostas que foram efectuadas aos 
professores. Por outro lado, a natureza e a forma da informação contida nos sítios das 
escolas, permitem perceber se houve envolvimento directo ou indirecto de alunos e de 
professores. 

Esta primeira fase constituiu-se como uma etapa fundamental para o entendimento da 
organização da formação e das metodologias adoptadas e, ao longo dela, foram sendo 
formuladas algumas questões que, por insuficiência da informação disponível, consideramos 
fundamental perceber ao longo das entrevistas. 
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A segunda fase do estudo centra-se na inquirição dos intervenientes para um melhor 
entendimento do decurso da formação e dos resultados obtidos. Nesta fase procurou-se 
perceber como os professores se tinham envolvido no programa e que reflexo ele teve na sua 
utilização pessoal das TIC, na pertinência com que encaram a sua utilização educativa e na 
integração destas tecnologias junto das suas práticas lectivas. Esta foi também uma 
oportunidade de esclarecer algumas questões que fomos enunciando ao longo da análise da 
documentação. A inquirição foi efectuada utilizando entrevistas aos intervenientes directos na 
formação, aos professores do agrupamento e aos monitores, que ao longo dos três anos nele 
trabalharam directamente. Procurámos ainda outros actores, que não sendo intervenientes 
directos, desempenharam papéis decisivos para a sua concretização: a gestão do 
agrupamento, a Câmara Municipal e a gestão distrital. 

A revisão de literatura efectuada, no que se relaciona com metodologias de investigação em 
educação, faz-nos admitir que estamos perante uma investigação qualitativa que adopta um 
misto de duas outras metodologias: o tracer study e o estudo de caso. 

Brown (s.d.) caracteriza o tracer study como uma pesquisa de factos ocorridos antes da 
investigação, sem que o investigador tenha intervenção directa junto dos intervenientes 
enquanto a acção decorre, baseada em indícios que foram deixados e na recolha das 
reflexões que os intervenientes possuem sobre os factos. Ainda segundo este autor, uma das 
vantagens deste tipo de estudo é o facto do investigador não efectuar observações directas 
dos factos e, portanto, não se constituir como um factor que pode alterar o decorrer da acção. 

No contexto de um estudo sobre avaliação de cursos, utilizando o tracer study, Rosa (1997), 
citando Weir & Roberts (1994), advoga que esta metodologia permite aos intervenientes uma 
oportunidade de reflectir no valor dos cursos, a partir de uma perspectiva enriquecida pelo 
tempo e pela experiência. A autora refere ainda que tem havido um interesse acrescido por 
este tipo de estudos, onde os dados não se baseiam nos desempenhos, mas nas atitudes, e 
são recolhidos algum tempo após o programa ter terminado. Esta possibilidade de análise 
dum processo de formação, numa perspectiva enriquecida pelo tempo e a experiência, 
parece-nos que pode ser uma mais valia para a avaliação do impacte do programa em 
estudo. 

Uma investigação qualitativa, de acordo com Jacobs (2005), recolhe e analisa dados não 
numéricos, durante um determinado período de tempo, com o objectivo de situar o significado 
de uma perspectiva num contexto particular, pelo que nos parece que podemos afirmar estar 
perante um estudo qualitativo. Apesar de termos efectuado o tratamento de alguns dados 
numéricos, nomeadamente os incluídos nos relatórios periódicos produzidos pela gestão 
central e pelas IES, com o objectivo de perceber se os objectivos quantitativos tinham sido 
atingidos, esta análise é periférica e não constitui o centro deste estudo. 

Segundo Bogdan & Biklen (1994:89), referindo Merriam (1988), “o estudo de caso consiste na 
observação detalhada de um contexto ou individuo” e pode assumir diferentes perspectivas 
de entre as quais o autor considera a perspectiva histórica, que consiste num estudo 
efectuado ao longo de um determinado período de tempo, relatando o seu desenvolvimento. 
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Tuckman (2000) refere que um investigador utiliza a metodologia de estudo de caso quando 
“a questão fundamental é todo o processo, ou seja, o que aconteceu, bem como o produto e 
o resultado final” e “diz respeito essencialmente ao significado das coisas, ou seja, ao 
"porquê" e ao "o quê".  

A análise de um determinado processo num curto espaço de tempo, como o existente para a 
execução deste trabalho, obriga à limitação do campo de estudo. Surge assim o estudo do 
agrupamento de Canha e Santo Isidro onde, de acordo com Bell (1997), procurámos 
identificar as especificidades características daquele contexto e perceber como afectaram a 
implementação do programa. As conclusões que retirámos deste contexto podem contribuir 
para uma análise do programa mas, como se trata de um contexto específico, não devem ser 
generalizadas. 

Este estudo constitui um olhar sobre o passado recente pelo que não fará sentido a 
observação dos fenómenos mas utilizará as entrevistas e os documentos produzidos como 
objectos de análise, procurando uma análise em profundidade do caso em estudo. 

Ao longo deste estudo procurámos perceber o que os professores do agrupamento de Canha 
e Santo Isidro evoluíram pelo trabalho efectuado ao longo do programa, perceber o contexto 
em que tal evolução ocorreu e detectar factores que tivessem contribuído de forma positiva 
ou negativa para a referida evolução. O estudo é uma análise de factos já ocorridos, ainda 
que num passado próximo. Este afastamento temporal dos factos poderá ser um factor que 
estimule os intervenientes à reflexão para a qual podem também contribuir algumas 
experiências ocorridas posteriormente. De acordo com estas perspectivas pensamos que o 
estudo se constitui como um misto de estudo de caso e de tracer study. 

A opção pelo Agrupamento de Canha e Santo Isidro foi efectuada com base em algum 
conhecimento prévio da sua metodologia de funcionamento, que nos parecia propiciadora do 
envolvimento dos professores no programa. Trata-se de um agrupamento de pequena 
dimensão que nos permitiria efectuar este estudo abrangendo uma parte importante da sua 
população docente, no prazo de que dispomos para o efectuar. Não foi alheio a esta opção o 
facto de conhecermos todos os monitores que acompanharam o agrupamento ao longo dos 
três anos em estudo, assim como os membros do conselho executivo do agrupamento, que 
considerávamos factor decisivo para mobilizar os professores à reflexão sobre os processos 
de trabalho e formação em que estiveram envolvidos. Consideramos todos estes factores 
importantes na facilitação das entrevistas como processo de recolha de reflexões dos 
intervenientes. 

Nos pontos seguintes, procuraremos detalhar os procedimentos para recolha de informação, 
quer no que se refere a documentação produzida quer junto dos intervenientes do programa. 

4.2. Intervenientes 

Os intervenientes mais directos neste projecto de investigação são os professores que 
estiveram colocados nas escolas do agrupamento ao longo dos três anos em estudo e os 
respectivos monitores. Tuckman (2000) considera que pode ser útil entrevistar pessoas que 
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não sejam nem participantes nem observadores directos, mas que estejam conscientes de 
um conjunto de experiências que lhes foram transmitidas, pelo que as suas impressões 
merecem ser recolhidas e guardadas, visto que experiências posteriores podem depender 
delas. No caso deste projecto de investigação, as pessoas ou entidades que, não tendo 
envolvimento directo no trabalho efectuado no terreno, foram decisivas para a organização 
das actividades e para a sua prossecução, são a gestão central e distrital do projecto, a 
Câmara Municipal do respectivo concelho e a gestão do agrupamento. 

O papel dos professores 

Entendemos o professor como principal actor de qualquer processo de mudança na escola, a 
quem cabe analisar a forma como as TIC o poderão auxiliar na sua prática docente, pelo que 
consideramos que terá um papel de informador directo. Pretendemos perceber se o professor 
desenvolveu tarefas que promoveram a integração das TIC nas suas aulas e se as propostas 
efectuadas pelos monitores do programa estimularam essas iniciativas. As entrevistas 
auxiliaram à compreensão do contributo que o programa prestou, ou não, para alguma 
alteração nas práticas docentes.  

O plano de acções da ESE de Setúbal para o ano lectivo 2002/03 (Anexo 31) referia que o 
trabalho dos monitores se deveria centrar na construção e manutenção da página da escola, 
nela integrando as actividades efectuadas na escola ou na sala de aula. Procurámos 
perceber se a página foi concebida segundo estes princípios orientadores, com intervenção 
directa dos professores na sua construção, investigando se revelam evolução técnica e se 
contribuíram activamente para a produção de materiais nela incluídos. No que concerne a 
este último ponto, pareceu-nos importante perceber se os alunos tiveram envolvimento 
directo, ou indirecto, na respectiva construção, em formato digital, e se esse envolvimento foi 
reflexo de alterações na integração das TIC na sala de aula. 

De acordo com as perspectivas enunciadas optámos por recolher e analisar todos os 
documentos produzidos e inquirir os intervenientes, recorrendo ao inquérito por entrevista. 
Contudo, as características do agrupamento em análise, onde se observa uma grande 
flutuação de pessoal docente, constituem-se como uma dificuldade adicional na localização 
de todos os professores intervenientes no processo, ao longo dos três anos em estudo. A 
selecção de professores a serem entrevistados foi efectuada com a preciosa colaboração do 
Conselho Executivo do agrupamento, que nos forneceu informação sobre os professores que 
se mantinham em funções desde o início do programa, e sobre o modo de localizar outros 
professores que, tendo estado um ou dois anos no agrupamento, à data exerciam funções 
noutras escolas. 

O papel dos monitores 

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

Esta poderá ter sido a tónica das propostas que os monitores fizeram aos professores, mas 
parece-nos importante esclarecer as metodologias e as propostas concretas que adoptaram, 
assim como a sua sensibilidade face às dificuldades com que os professores se depararam 
para encontrar as suas próprias soluções de integração das TIC nos seus contextos de 
docência. 

Os monitores foram portadores de uma mensagem decidida a nível distrital que divulgaram 
junto das escolas, pelo que devemos perceber como interpretaram as orientações distritais e 
as disseminaram juntos dos professores. Estes actores também participaram na formação 
prestada pela IES aos seus monitores, pelo que a sua interpretação da adequação desta 
formação às actividades que desenvolveram junto das escolas e o modo como se 
relacionaram e foram apoiados pela IES é também um factor importante para compreensão 
de todo o processo de formação subjacente ao programa. 

O papel do investigador 

Os documentos e iniciativas de âmbito nacional poderão fornecer uma perspectiva geral do 
programa e contribuirão para caracterizar com algum rigor o contexto em que funcionou. Esta 
informação poderá ainda ser complementada com entrevistas, previamente planificadas, aos 
responsáveis pelo lançamento e gestão do programa. Toda esta informação poderá ser 
enriquecida com o conhecimento que temos do programa, por nele termos participado desde 
o seu início como responsáveis locais, como formadores de monitores e como monitores. 

As múltiplas intervenções que tivemos ao longo do programa e os múltiplos papéis que 
desempenhámos permitem-nos conhecer as origens de muitos dos documentos necessários 
a este estudo, assim como o ambiente em que decorreram diversos eventos em que 
participámos. No entanto, sentimos uma responsabilidade acrescida para conseguir construir 
os instrumentos de recolha de dados e uma interpretação isenta das respostas que 
obtivemos. Tuckman (2000:510) refere-se a esta problemática. 

“A objectividade completa é impossível; a subjectividade pura enfraquece a credibilidade; 
a paixão do investigador é a compreensão do mundo em toda a sua complexidade – não 
demonstrar seja o que for, não defender, não avançar notas pessoais, mas apenas 
compreender; o investigador inclui a sua experiência pessoal e um insight empático 
como parte integrante dos dados relevantes, ao mesmo tempo que assume uma postura 
neutral e não judicativa em relação a qualquer situação possível.”  

O investigador tem consciência da dificuldade em efectuar uma análise que não seja induzida 
pelo seu envolvimento pessoal no programa, mas procurará fazê-la com a isenção possível. 

O papel da gestão distrital  

A organização da formação era da responsabilidade da IES, centro de decisão distrital sobre 
as metodologias a adoptar para prossecução dos objectivos protocolados e que, junto dos 
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monitores teve um papel decisivo na orientação das actividades desenvolvidas no terreno. No 
sentido de implementar as metodologias adoptadas, a IES realizou formação de monitores e 
de professores e desenvolveu múltiplos materiais de apoio às actividades. A IES 
desempenhou o papel de actor principal, responsável pela dinamização dos restantes 
actores, assim como de estímulo à cooperação entre eles, com o objectivo de melhorar a 
qualidade geral da formação prestada e do estabelecimento das condições para a sua 
realização. 

No que se relaciona com a gestão distrital pareceu-nos importante perceber como foram 
envolvendo neste processo complexo os municípios, entidades responsáveis pela 
manutenção dos equipamentos, e como estes participaram no processo.  

A gestão distrital produziu muitos documentos destinados aos vários actores deste processo 
de formação. Todos estes documentos foram analisados, e têm particular pertinência os 
relacionados com as metodologias adoptadas que se encontram no site SETTIC, Centro de 
Recursos on-line produzido no âmbito do programa. 

O papel da gestão do agrupamento 

Consideramos igualmente importante a intervenção, embora mais distante, do município do 
Montijo e da gestão do agrupamento.  

Junto destes intervenientes, pareceu-nos importante perceber que contributos forneceram no 
sentido de diminuir as barreiras externas à integração das TIC nas práticas lectivas. 

A gestão do agrupamento tem um papel importante na constituição de um ambiente propício 
à utilização das TIC, na promoção de um ambiente colaborativo entre todos os professores e 
mesmo na progressiva construção de um contexto que facilite os novos papéis do professor e 
do aluno, numa perspectiva de crescente responsabilização destes no seu percurso de 
aprendizagem. 

A mobilização dos professores para uma participação activa no programa, referida no 1º 
relatório de avaliação externa como um dos pontos críticos, poderá ser fortemente 
influenciada pela importância que a gestão atribui à integração das TIC em todos os âmbitos 
da vida da comunidade educativa. A atitude da gestão do agrupamento face à utilização das 
TIC pode influenciar os meios tecnológicos à disposição de professores, alunos e monitores, 
a sua utilização em tarefas relacionadas com a gestão pedagógica do agrupamento, que 
progressivamente poderá levar à apropriação destas tecnologias pelos professores e mesmo 
à necessidade de as integrar nas suas práticas educativas.  

O papel da Câmara Municipal 

Junto do município houve que perceber como resolveu a sua responsabilidade de manter os 
equipamentos funcionais com o mínimo de perturbação para o funcionamento do programa e, 
numa perspectiva mais geral, como integraram as actividades do programa nas suas 
orientações junto das EB1. 
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O município, enquanto responsável pelos equipamentos colocados nas EB1, tem um papel 
importante na disponibilização de equipamentos, de software e na sua manutenção. 
Considerando todas estas vertentes importantes, parece-nos mais complicada a que se 
relaciona com os problemas com que os professores se deparam no dia-a-dia, com a rapidez 
com que a manutenção dos equipamentos é efectuada e com a qualidade desta manutenção, 
nomeadamente na relação com a preservação dos materiais existentes nos computadores e 
finalmente com a sensibilidade da manutenção face aos problemas específicos das EB1. 

As informações que fomos recolhendo junto da gestão do agrupamento permitiram-nos 
perceber que o interlocutor privilegiado na Câmara Municipal do Montijo era a Vereadora da 
Educação e Cultura, à qual foi pedida uma entrevista. Apesar dos múltiplos contactos 
efectuados e de nunca nos ter sido negada a possibilidade desta recolha de informação por 
entrevista, ela não se concretizou porque a vereação em causa nunca mostrou 
disponibilidade para marcação de uma data e hora que a tornasse viável. 

4.3. Entrevistas  

Como já foi referido, a análise da documentação deverá ser complementada com entrevistas 
aos intervenientes. Estas entrevistas terão como finalidade não só discutir as análises e 
inferências que fizermos sobre a documentação, mas fundamentalmente perceber o ambiente 
existente no agrupamento, as sensibilidades dos professores envolvidos, o modo como os 
monitores se integraram nestes contextos, tentando, assim, justificar os resultados obtidos. 

De acordo com Bogdan & Biklen (1994:134), “a entrevista é utilizada para recolher dados 
descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver 
intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo”. 
Estes dados podem contudo ser distorcidos pelo sujeito, na intenção de criar uma impressão 
favorável. De forma a evitar isto, é imprescindível que o investigador conheça bem as 
técnicas de construção e utilização destas ferramentas e que as teste previamente, de forma 
a tirar o maior partido delas e a minimizar possíveis fontes de distorção.  

As entrevistas poderão assumir diversos formatos, conforme os objectivos que se pretendem 
atingir. Segundo Patton (1987), referido por Tuckman (2000), existem quatro tipos de 
entrevistas que vão desde as menos estruturadas às mais estruturadas – entrevista através 
de conversa informal, modelo de entrevista-padrão, entrevista estandardizada de final-aberto 
e entrevista fechada ou de resposta fixa.  

Para obtermos resposta às questões de investigação mencionadas anteriormente e com a 
finalidade de completar e confrontar a informação obtida através dos documentos analisados 
numa primeira fase, acreditamos que o modelo de entrevista-padrão seja o que mais se 
adequa aos nossos objectivos. Numa entrevista deste tipo, os tópicos e questões a abranger 
são especificados antecipadamente num guião, que servirá de garantia de que todos os 
tópicos relevantes serão abordados. Este modelo permite ao entrevistador decidir a 
sequência e o enunciado das questões no decorrer da entrevista, possibilitando o aprofundar 
de algumas questões de acordo com o rumo do diálogo que se estabelecer com o 
entrevistado.  
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A diversidade de actores que entrevistámos obrigaram-nos a efectuar vários guiões de 
entrevista, um para cada tipo de entrevistado. Foram efectuados os seguintes guiões: Guião 
da entrevista a efectuar à gestão distrital da ESE de Setúbal (Anexo 107); Guião da entrevista 
a efectuar ao responsável no Município do Montijo, por esta área (Anexo 108); Guião da 
entrevista a efectuar aos monitores que acompanharam o agrupamento de Canha e Santo 
Isidro (Anexo 109); Guião da entrevista a efectuar aos professores do agrupamento de Canha 
e Santo Isidro (Anexo 110).  

Considerámos tipologias distintas de entrevistas porque o que pretendemos saber junto de 
cada um destes intervenientes depende do papel que desempenharam no programa. Estes 
papéis são distintos entre si mas têm zonas sobrepostas, por exemplo, junto dos monitores e 
da Câmara Municipal pretendemos saber como resolveram os problemas técnicos que foram 
surgindo ao longo do programa. O facto destes papéis serem interdependentes leva-nos a 
construir guiões de entrevista distintos para cada um dos actores, registando, entre eles, 
zonas semelhantes que correspondem aos papéis diferenciados dos actores sobre o mesmo 
conjunto de problemas. 

No sentido de construir uma versão definitiva dos guiões optou-se por efectuar uma entrevista 
exploratória que visou economizar perdas inúteis de energia e tempo na leitura, na 
construção de hipótese e na observação. Trata-se, de certa forma, de uma primeira “volta à 
pista”, antes de pôr em jogo meios mais importantes. 

Segundo Quivy & Campenhoudt (2005), as entrevistas exploratórias têm como função 
principal revelar determinados aspectos do fenómeno em estudo em que o investigador não 
teria espontaneamente pensado e, assim, completar as pistas de trabalho sugeridas pelas 
suas leituras.  

Seguimos esta sugestão e escolhemos um professor da ESE, com larga experiência de 
integração educativa das TIC e participante activo nos projectos nacionais neste âmbito 
desde o início do Projecto MINERVA. A sua intervenção no Internet@EB1 na ESE de Setúbal 
inclui a organização do programa no distrito de Setúbal, na sua fase inicial, e o desempenho 
do papel de monitor desde o primeiro ano. Procurou-se deste modo recolher as sensibilidades 
de um professor que, sendo conhecedor da área em estudo, fosse também uma testemunha 
privilegiada do processo e nos permitisse detectar falhas ou omissões no guião de entrevista 
que elaborámos. 

Ainda segundo Quivy & Campenhoudt (2005:74) “a entrevista não é um interrogatório nem 
um inquérito por questionário”, pelo que procurámos, na fase inicial das entrevistas, clarificar 
junto dos entrevistados os objectivos da entrevista, com garantia de anonimato, e procurando 
que as perguntas fossem elaboradas com clareza, de modo a permitir ao entrevistado um 
reflexão sobre a sua prática e evitando respostas directas cujo conteúdo seria muito pobre 
para a investigação em curso. No decurso das entrevistas, procurámos seguir as 
recomendações de Yin (2000), tentando que os guiões funcionassem como pontos de 
referência úteis para orientar a entrevista para as questões em investigação, mais do que 
serem seguidos à letra. 
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4.4. Critérios utilizados para selecção dos entrevistados 

O facto de, ao longo destes três anos em estudo, termos pertencido à equipa coordenadora 
distrital do programa, levou a que a entrevista à gestão distrital fosse efectuada ao outro 
membro da equipa coordenadora, o professor Mário Baía. A entrevista foi efectuada 
procurando, para cada um dos pontos, recolher organizadamente as reflexões do referido 
professor e, nalgumas situações, completada com a minha, tendo sempre em conta a divisão 
de responsabilidades efectuada na gestão do programa. 

A gestão do agrupamento, constituída por três professores ou educadores, alterou-se ao 
longo dos três anos em estudo, por aposentação de alguns dos seus elementos. Assim, 
procurou-se entrevistar a actual presidente do Conselho Executivo, que exerceu funções de 
vice-presidente ao longo dos três anos em estudo e a presidente anterior, com a qual foi 
efectuada a articulação da formação ao longo do tempo em estudo. 

Os quatro monitores, com os quais tínhamos contactos privilegiados pelas funções que 
desempenhámos na coordenação distrital, mostraram-se inteiramente disponíveis para 
connosco reflectir sobre o seu trabalho no âmbito do programa, pelo que foram todos 
entrevistados. 

No sentido de garantir o anonimato dos entrevistados, optámos pela atribuição de nomes 
fictícios e por referir as escolas do agrupamento por um código numérico.  

A grande mobilidade do corpo docente colocou alguns problemas na localização de 
professores envolvidos no programa. Dos actuais professores a exercerem funções docentes 
no agrupamento, só dois participaram no programa durante os três anos, um na Escola 3 e 
outro na Escola 5. Para além destes, foram também entrevistados dois professores que 
exerceram funções em 2004/05 na Escola 2. Um destes professores foi também monitor 
nesse ano, pelo que a sua entrevista foi mais longa, cobrindo não só as temáticas do guião 
para os monitores mas também o destinado aos professores. Entrevistámos ainda um 
professor que participou no programa no ano lectivo de 2003/04, na Escola 1, e um outro que, 
no mesmo ano, exerceu funções na Escola 4. Procurou-se espelhar a diversidade de 
sensibilidades face ao envolvimento dos professores no funcionamento do agrupamento e 
dispor de, pelo menos, uma opinião sobre o funcionamento de cada uma das escolas. Um 
dos professores entrevistados exerceu funções nos Apoios Educativos durante dois dos anos 
e todos os outros são professores titulares de turma. 

 
Anos 

lectivos Monitores entrevistados Codificação 
utilizada 

2002/03 
e 

2003/04 

Equipa constituída por dois monitores que já tinham sido professores 
da ESE, experientes na utilização educativa dos computadores. 

Jorge 
Marta 

2004/05 Equipa constituída por dois monitores, um com pouca experiência e 
outro professor de 1º ciclo em Canha com experiência. 

Rui 
José 

Tabela 1 – Distribuição dos monitores pelos anos lectivos e respectivas codificações. 
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 Escolas do agrupamento 

Anos 
lectivos Escola 1 Escola 2 Escola 3 Escola 4 Escola 5 

2002/03    

2003/04 Sofia  Mónica 

2004/05  
José 
Célia 

Filomena 

 

Patrícia 

Tabela 2 – Distribuição dos professores entrevistados e respectivas codificações, por anos lectivos e escolas. 

 

Na realização das entrevistas, parece-nos haver uma referência generalizada a uma evolução 
do próprio programa. Há a percepção de que os três anos do programa correspondem a duas 
fases distintas no que se relaciona com as metodologias adoptadas e a utilização das TIC no 
agrupamento. Os dois primeiros anos foram muito semelhantes, do ponto de vista 
metodológico. As actividades foram organizadas em torno da publicação da página da escola, 
com envolvimento directo dos professores e no pressuposto de que esta organização 
proporcionasse um envolvimento indirecto dos alunos, por via da construção dos materiais a 
publicar na página. No terceiro ano, os monitores desempenharam papéis diferentes. Um 
deles esteve dedicado ao trabalho com os professores, uma vez mais na perspectiva da 
construção da página, e o outro dedicou-se ao trabalho em contexto de sala de aula, 
procurando conciliar a aquisição de competências básicas em TIC por parte dos alunos, com 
as actividades em curso na sala de aula. 

4.5. Tratamento dos dados  

Tuckman (2000) refere que “a investigação qualitativa desenvolve-se na situação natural, 
sendo o investigador o instrumento de recolha de dados. A sua preocupação essencial é 
descrever, referindo o processo, analisando os dados indutivamente e preocupando-se com o 
significado das coisas.”  

A documentação produzida foi objecto de uma análise descritiva ao longo da qual foram 
surgindo algumas dúvidas impossíveis de clarificar nesta fase e que procurámos remeter para 
as entrevistas, no sentido de as esclarecer. 

A riqueza das entrevistas, e mesmo de alguns relatórios de visita, levou-nos a procurar uma 
análise de conteúdo na tentativa de detectar padrões nas respostas obtidas dos vários 
intervenientes. Essa análise foi efectuada com o suporte do programa QSR N6 (Nud*Ist 
version 6) 7. 

As categorias que utilizámos para encontrar padrões foram inicialmente construídas com 
base na revisão da literatura efectuada, nomeadamente nos documentos nacionais e 
internacionais de análise da integração das TIC no 1º CEB, nas barreiras à integração das 
TIC em contexto educativo, nos factores que facilitam essa integração e nas comunicações e 

                                                  
7 Copyright © of QSR International Pty Lda. 
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documentos nacionais com reflexão sobre o programa Internet@EB1. Foram ainda fonte para 
a construção das categorias iniciais as temáticas incluídas nos relatórios da ESE de Setúbal e 
no relatório de avaliação externa produzido no primeiro ano.  

O critério que utilizámos para construir as categorias foi a sua natureza semântica donde 
resultou um conjunto de categorias iniciais que foram progressivamente melhoradas por um 
processo recursivo de análise dos dados recolhidos nas entrevistas e, no final do qual, se 
utilizaram as seguintes: caracterização do entrevistado; contexto em que decorreu a 
formação; trabalho desenvolvido e resultados obtidos (Anexo 111). 

De acordo com Bardin (2004) a análise que efectuámos é temática e transversal. Temática 
porque temos um conjunto de temas em análise e transversal porque as referências aos 
temas foram analisadas cruzando as intervenções dos vários intervenientes. 

 





Universidade de Aveiro 
2006 

Internet@EB1 – Estudo de Impacte num agrupamento de Setúbal  

 

 39 

5. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

Neste capítulo procuraremos analisar a documentação produzida pelos vários intervenientes 
ao longo dos três anos do programa. As questões investigativas que colocámos orientaram-
nos nessa análise, pelo que tentaremos perceber que objectivos foram traçados, que meios 
foram colocados à disposição dos intervenientes no programa para se atingirem esses 
objectivos e, finalmente, o grau de consecução desses objectivos. 

5.1. Fontes de informação 

Para esta fase de análise da documentação tivemos acesso a dossiers organizados pela 
gestão distrital do programa, assim como a todas as mensagens electrónicas trocadas entre a 
gestão distrital, a gestão central e entre aquela e os monitores e centros de formação de 
professores que, neste distrito, se constituíram actores de gestão descentralizada da 
formação. 

A gestão central e a distrital construíram sítios de apoio ao programa, que serão também 
objecto de análise, quer do ponto de vista dos recursos que disponibilizaram, quer do ponto 
de vista dos resultados obtidos que neles possam ser observados. No caso específico dos 
recursos digitais, é provável que não consigamos resultados intermédios, mas tentaremos 
analisar os dados que neste momento existem. 

Quanto à documentação produzida pelo agrupamento de Canha e Santo Isidro, ao longo dos 
três anos em que o programa decorreu, foi-nos facultada a consulta a todos os materiais que 
nos pareceram relevantes no âmbito deste estudo. 

Toda esta informação foi complementada com o conhecimento que temos do programa, por 
nele termos participado desde o seu início como responsáveis distritais, como formadores de 
monitores e como monitores. 

5.2. O ano inicial do programa (2002/03) 

O primeiro ano do programa foi aquele em que se produziu um maior número de documentos. 
Havia necessidade de clarificar objectivos e construir e disponibilizar recursos por parte da 
gestão central e da gestão distrital, mas havia também necessidade de conhecer melhor as 
múltiplas realidades das EB1 e desenvolver o programa de acordo com as suas necessidades 
específicas. Foram produzidos múltiplos documentos com orientações, assim como vários 
centros de recursos virtuais, uns mais vocacionados para disponibilização de indicadores de 
progresso das actividades, e outros mais vocacionados para a disponibilização de recursos e 
meios de comunicação entre os vários intervenientes no programa. 

No sentido de facilitar a interpretação de todos estes documentos decidimos organizar a sua 
análise por anos e, no caso do primeiro ano, por se tratar do que possui maior quantidade e 
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também maior diversidade de documentos, decidimos dividir essa análise pelas várias 
organizações intervenientes: a gestão central, a gestão distrital e o agrupamento. A 
documentação produzida pelos monitores está incluída no agrupamento por nos parecer que 
nela se reflecte o trabalho desenvolvido junto dos professores. 

5.2.1. A Gestão Central 

5.2.1.1. O início e a fase de preparação do programa 

O primeiro documento a que tivemos acesso, do ponto de vista cronológico, é um fax enviado 
às IES pelo Gabinete do Ministro da Ciência e Tecnologia em Janeiro de 2002 (Anexo 1). O 
fax faz referência ao trabalho colaborativo efectuado com as Câmaras Municipais para a 
ligação de todas as Escolas Básicas do 1º Ciclo à Internet, à sua integração na Rede Ciência 
Tecnologia e Sociedade (RCTS) e apela a uma reunião com todas as Escolas Superiores de 
Educação do continente, reconhecendo-as como “… precioso parceiro para a transformação 
qualitativa da Escola, neste novo contexto proporcionado pelas tecnologias da informação” e 
solicitando que se “juntem ao esforço nacional de apoiar os agentes educativos do primeiro 
ciclo do Ensino Básico nesta mudança não só tecnológica, mas, sobretudo de formas de 
aprender e ensinar”. 

A reunião entre o Ministro da Ciência e Tecnologia e as ESE, em que estivemos presentes, 
contou ainda com a presença das Universidades que possuem cursos de formação inicial de 
professores do 1º ciclo do Ensino Básico, nos distritos onde não existem ESE. Nesta 
perspectiva, havia a intenção de cobrir todos os distritos do continente, dotando cada um 
deles de uma IES que se responsabilizasse localmente pela gestão educativa do programa. 
Na reunião esteve também presente o responsável pela uARTE. 

Nesta sessão de trabalho, ficaram esclarecidos os parceiros intervenientes no programa e as 
respectivas funções. Os Municípios, com os quais a FCCN estabeleceu protocolos, seriam 
responsáveis pela manutenção dos equipamentos colocados nas EB1; a FCCN garantiria o 
funcionamento das ligações à Internet, via RCTS, assim como a disponibilização de 
indicadores de utilização por parte das EB1, às quais disponibiliza espaço em servidor próprio 
para publicação de uma página; a uARTE constituir-se-ia como parceiro educativo para a 
disponibilização de recursos digitais específicos para as EB1; as IES, uma por distrito, seriam 
responsáveis, junto das EB1, pelo acompanhamento da utilização educativa da Internet. A 
uARTE (1997) – Unidade de Apoio à Rede Telemática Educativa – tem como função 
assegurar o acompanhamento do Programa Internet na Escola através da promoção 
coordenada: da produção de conteúdos científicos e tecnológicos a disponibilizar na Rede; do 
desenvolvimento de actividades telemáticas nas escolas; de formas de interacção e parceria 
entre os vários parceiros educativos. No contexto do programa Internet@EB1, a uARTE 
constitui-se como parceiro para a área educativa, dispondo de um sítio com recursos e 
propostas de utilização educativa dos computadores, que será reforçado com propostas 
destinadas especificamente ao 1º ciclo. A uARTE dispõe ainda de um Netmóvel (1997-2005), 
carrinha equipada com um conjunto de computadores e ligação à Internet, disponível para 
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circular pelo país em acções de formação de professores, pais e alunos, e em articulação 
com as actividades a desenvolver pelas IES. 

Nesta reunião inicial, foram enunciados um conjunto de indicadores que, na sua maioria, 
vieram a concretizar-se ao longo do tempo destinado à preparação do programa. 

• Número aproximado de EB1 a funcionar em cada distrito. Nesta fase já era claro que 
o programa devia decorrer em todas as EB1. 

• O programa é enunciado para os seguintes prazos: meio ano de preparação, um ano 
de acções junto das EB1 e meio ano de avaliação. 

• O programa é caracterizado como sendo uma acção complementar da instalação dos 
equipamentos com o objectivo de acompanhar, no terreno, o uso educativo dos 
computadores e da Internet. 

• O modelo de acompanhamento destina-se a professores e alunos. A cada uma das 
EB1 deveriam efectuar-se duas visitas, com a duração de dois dias cada uma, a 
serem efectuadas por duas pessoas. 

• A cada uma das IES serão disponibilizados equipamentos portáteis considerados 
necessários para as acções a decorrer nas EB1, um equipamento a colocar na IES, 
com características semelhantes aos colocados nas EB1, que permitisse um ambiente 
de trabalho semelhante ao que se encontrará no terreno.  

• Por se tratar de um programa sem relação com o Ministério da Educação, não haverá 
recursos humanos por via de requisições ou destacamentos. Foi sugerido que as 
equipas de monitores pudessem ser constituídas por docentes, recém licenciados ou 
estagiários das IES. Também por esta razão, não haverá créditos, semelhantes aos 
conseguidos por via da formação contínua, nem quaisquer outros mecanismos de 
promoção da evolução na carreira docente, pelo que será da responsabilidade das 
IES motivar os professores para a adesão ao programa. 

• Quanto a objectivos quantitativos a atingir, foi enunciada a necessidade de publicar, 
em cada escola, uma página Web e emitir Diplomas de Competências Básicas (DCB) 
a professores e alunos. 

No sítio da FCCN (2002), está disponível o protocolo assinado entre a ESE de Setúbal e o 
MCT em Fevereiro de 2002. Nesse protocolo estão clarificados todos os princípios 
enunciados na reunião e é ainda indicado o número de EB1 existente em cada distrito, onde 
se pode verificar que em Setúbal existiam, então, trezentas e dez. 

Costa (2005), referindo-se a Papert (1997), afirma que “um computador ligado à Internet em 
cada sala de aula é melhor do que nada, mas não é mais do que um mísero passo em 
direcção à verdadeira mudança”. Parece-nos que o MCT, nesta altura, tinha consciência 
desta realidade e que sabia também que era necessário que os computadores fossem 
utilizados. A colaboração da uARTE e das IES responsáveis pela formação inicial de 
docentes do 1º ciclo do ensino básico neste programa constitui-se como a procura de uma 
solução para a integração educativa das TIC. 
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Ainda em Fevereiro de 2002 é enviada à ESE de Setúbal, para conhecimento, a carta que o 
MCT remeteu às Câmaras Municipais com informação sobre o início do programa, seu 
enquadramento e solicitando “a melhor atenção para este programa, no sentido de 
estabelecer a colaboração que for considerada adequada com a Escola Superior de 
Educação ou Universidade desse distrito” (Anexo 2). 

O cuidado revelado pelo MCT ao relembrar às Câmaras Municipais as responsabilidades a 
elas atribuídas, pela assinatura do protocolo entre ambos, e o reforço destas 
responsabilidades com o envio da informação sobre o início do programa, podia constituir um 
contributo para a diminuição do peso dos factores externos reconhecidos como barreiras para 
integração das TIC.  

No sítio oficial do Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral, STAPE 
(2002), pode verificar-se que em 17 de Março de 2002 ocorreram eleições legislativas. Em 
consequência deste processo eleitoral, o programa Internet@EB1 sofre o seu primeiro revés, 
pois as eleições provocam a mudança de partido maioritário e consequente alteração de 
governo e de políticas. 

É neste contexto, que recebemos da Associação para a Reflexão e Intervenção na Política 
das Escola Superiores de Educação, ARIPESE (2000), um e-mail com indicação de que o 
programa, na sua vertente educativa, passa a ser da responsabilidade da FCCN, estando 
garantidas todas as condições para a sua continuidade, tal como até então planeado (Anexo 
3). A partir de então, a FCCN, para além da gestão técnica do programa, assume também a 
sua gestão educativa. 

Em Maio de 2002 (Anexo 4) teve lugar uma reunião, convocada pela gestão central, com os 
seguintes objectivos: 

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

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

• Estabelecimento de indicadores de acompanhamento do programa. 

Nesta reunião foi explicitado um conjunto de mecanismos para apoio logístico do programa 
que disponibilizou às IES, o acesso a estatísticas dos sítios destinados a cada uma das EB1 
do respectivo distrito, assim como a um número de telefone que funcionaria como help-desk 
para os problemas técnicos. Fomos ainda informados de que informação semelhante seria 
disponibilizada junto dos municípios, possibilitando que todos os intervenientes directos no 
programa tivessem ao seu dispor dados actualizados que lhe permitissem observar, a 
distância, a actividade dos sítios. 

A 9 e 11 de Julho (Anexo 5), decorreram reuniões geograficamente descentralizadas com os 
seguintes objectivos: 

“Os encontros contarão com a participação activa da equipa da uARTE (Unidade de 
Apoio à Rede Telemática Educativa), e centrar-se-ão principalmente em questões 
educativas: apresentação das actividades da uARTE dirigidas às EB1, boas práticas 
apresentadas por um professor de uma EB1, alguns aspectos operacionais do projecto, 
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tais como o Diploma de Competências Básicas em TI e modelos de acompanhamento e 
formação de professores na área da utilização educativa da Internet” (Anexo 5:1). 

Estas reuniões reforçaram a ideia de estarmos perante um programa cujos objectivos não se 
limitavam a ser medidos por um conjunto de indicadores de cariz quantitativo, que medissem 
o número de páginas publicadas ou o número de DCB emitidos, mas que se preocupava 
também com as metodologias de integração das TIC em contexto educativo. 

Até ao final do mês de Agosto de 2002 a ESE de Setúbal recebe ainda da gestão central uma 
ligação RDIS e um equipamento semelhante aos colocados nas EB1, um conjunto de 
portáteis de apoio aos formadores nas deslocações às EB1, a palavra-chave de acesso ao 
sítio da FCCN com os indicadores das páginas e um endereço de uma lista de distribuição a 
que pertencem todos os responsáveis distritais do programa, nas várias IES. Ainda durante 
este período fomos informados sobre os modelos a preencher e enviar periodicamente à 
gestão central, para cumprimento das obrigações enunciadas no protocolo (Anexo 6). Estes 
modelos são fundamentalmente constituídos por indicadores quantitativos sobre a execução 
física do projecto e incluem valores acumulados de: 

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

• Categorização de professores e alunos segundo Idade e Sexo; 

• Indicadores sobre a formação realizada; 

o Acções realizadas nas EB1; 

o Outras sessões de trabalho realizadas; 

• Informação sobre os objectivos do projecto; 

o Indicadores sobre páginas Web; 

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

Estávamos, assim, perante um conjunto de dados a fornecer, periodicamente, à gestão 
central do projecto, onde se omitiram os objectivos educativos e que se centrava em 
indicadores de visitas efectuadas, público abrangido, número de páginas publicadas e DCB 
emitidos. Provavelmente, num contexto em que os objectivos educativos tinham sido 
remetidos para cada uma das IES, seria difícil, para a gestão central, recolher outros dados. 
No entanto, parece-nos que um outro relatório conjunto que incluísse também as conquistas 
que fossem realizadas junto dos professores no que se relaciona com a efectiva integração 
das TIC, podia ser útil para nos ajudar a reflectir sobre o processo de formação em que 
estávamos envolvidos. 

Em Julho de 2002 a ESE de Setúbal recebe um convite do Instituto de Prospectiva para um 
encontro subordinado ao tema “O Futuro da Sociedade de Informação em Portugal e o 
Desenvolvimento do Espaço Público (Cidades e Regiões Digitais; Escolas Abertas e em 
Rede)” a realizar no Convento da Arrábida (Anexo 7). O convite promovia uma reflexão 
conjunta e nele estiveram presentes as IES envolvidas no programa Internert@EB1, a 
uARTE, a Comissão Nacional da Educação e o Instituto de Prospectiva, e o tema central em 
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debate foi a necessidade de desenvolver investigação científica nacional na área da utilização 
educativa dos computadores e em particular da Internet. 

Figueiredo (2003:16), referindo-se ao papel que a investigação pode ter na prática lectiva dos 
professores quando pretendem integrar as TIC no seu contexto de ensino aprendizagem, 
enunciou as seguintes questões:  

“Que contextos criar? Como criá-los e geri-los? Como estruturar os conteúdos? Que 
repositórios? Como estruturá-los e geri-los? Que parcerias? Que referências, para a 
actividade escolar, da Investigação Educacional, da Psicologia, da Sociologia, da 
Antropologia? Que modelos organizacionais? Que abordagens para a Gestão da 
Qualidade? Que arquitecturas de Informação? Que modelos, ferramentas e técnicas 
para a concepção e gestão das respectivas estruturas? Que avaliações da 
aprendizagem?”.  

Dado o exposto, parece-nos de toda a pertinência ter-se encontrado um espaço de reflexão 
sobre o desenvolvimento da investigação no contexto do programa. 

5.2.1.2. O decurso do ano 2002-03 no terreno 

Terminada a fase de preparação do programa, podemos concluir que chegamos ao início do 
ano lectivo de 2003-04, ano de início do programa no terreno, com a esmagadora maioria dos 
recursos disponíveis e com um conjunto de iniciativas que podiam despoletar um trabalho de 
efectiva integração das TIC no dia-a-dia de, pelo menos, algumas das EB1 do continente. 

A correspondência trocada posteriormente permite-nos ainda concluir que ficou em falta o 
processo formal de credenciação das IES para emissão de diplomas de competências 
básicas, em torno do qual houve um conjunto de contratempos que só vêm a ser resolvidos 
em Fevereiro de 2003 (Anexo 8). 

Em Novembro de 2002 chega-nos, da uARTE, a notícia de uma videoconferência (Anexo 9) 
subordinada ao tema "Uma reflexão sobre o uso das TIC pelos Professores”, que tem por 
base um estudo publicado por Paiva (2002), com participação da autora. É uma oportunidade 
de todos os intervenientes assistirem à conferência e sobre ela discutirem a temática central 
do programa Internet@EB1. Não temos notícia de que alguém ligado ao distrito de Setúbal 
tenha participado, eventualmente por ter sido difundida durante a manhã. No entanto, a 
uARTE (2002) mantém activo um fórum onde se podem observar quatro participações 
efectuadas em diferido. 

Os participantes nesta iniciativa referem que, de um modo geral, se pode afirmar que existem 
computadores nas escolas. O problema está na utilização educativa que com eles é 
efectuada, ou na falta dela. São ainda lançadas algumas ideias que possam justificar essa 
ausência de utilização, nomeadamente a falta de formação contínua adequada e a 
insegurança dos professores na utilização destas tecnologias, nomeadamente em contexto 
de sala de aula. 

Nessa mesma altura somos informados da possibilidade de utilizar um software desenvolvido 
pela ESE de Leiria para a gestão do programa. Nessa data já a gestão distrital de Setúbal 
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tinha construído o sítio de apoio ao projecto que incluía também a gestão das visitas às EB1, 
pelo que pareceu desnecessária a sua aquisição. 

Em Janeiro de 2003 recebemos o “1º Relatório de Execução Física do Projecto” com 
informação sobre as acções de preparação e os dados nacionais acumulados até Novembro 
de 2002. A informação chega-nos com duas componentes, uma de cariz mais quantitativo 
(Anexo 10) e outra mais qualitativa (Anexo 11) que nos reporta a síntese do trabalho de 
preparação efectuado pela gestão central e por cada uma das IES envolvidas no programa. 
Neste relatório são focadas as iniciativas tomadas pela gestão central para preparação do 
programa, assim como as opções fundamentais seguidas pelas IES, nomeadamente no que 
se relaciona com os critérios de recrutamento de formadores ou de relacionamento 
institucional com outras entidades do distrito. 

Nesse primeiro relatório podemos destacar os seguintes dados: 

• Em Setúbal estão reportadas 307 EB1 (eram 310 no início); 

• 87% das EB1 do distrito já tinham sido visitadas, pelo menos 1 vez; 

• Para além das visitas às escolas, tinham sido efectuadas sete outras sessões de 
trabalho nas quais não havia participação de professores das EB1, pelo que 
acreditamos que se referem a reuniões com os Centros de Formação e com a equipa 
de formadores; 

• Até à data só tinha sido detectada uma EB1 com página publicada em anos anteriores e 
não havia novas páginas publicadas. 

Com estes dados parece-nos que se começa a ter uma ideia mais clara do que se passa no 
terreno, quer no que se relaciona com o número efectivo de escolas existentes, quer com a 
realidade das EB1 com página publicada. 

Procurámos ainda, no mesmo relatório, calcular médias e desvios padrão dos vários 
indicadores e a única conclusão a que chegámos relaciona-se com o comportamento destes 
dois indicadores aplicados aos vários valores recolhidos, verificando-se que, na maior parte 
dos cálculos, o desvio padrão tinha um valor muito elevado. Podemos talvez concluir que não 
existem ainda padrões de comportamento, o que poderá ser reflexo da autonomia das IES e 
de vários ritmos a que o programa se iniciou. 

Após a divulgação dos primeiros resultados teve lugar uma reunião convocada pela gestão 
central, na qual participaram as IES e o gestor do POSI. Foi efectuado o balanço das 
actividades até então desenvolvidas e houve uma tónica muito forte nos problemas 
encontrados com os equipamentos no terreno, não só por avarias nos routers, mas também 
problemas relacionados com furtos ou com falta de disponibilidade de software original com o 
qual fosse possível manter a funcionalidade das máquinas. Foram também focados 
problemas relacionados com o reconhecimento da tutela face ao trabalho dos monitores e 
dos professores das EB1, assim com a falta de visibilidade pública e nacional do programa. 

A manutenção dos equipamentos é da responsabilidade das Câmaras Municipais, que nem 
sempre deram uma resposta atempada e que se coadunasse com a disponibilidade de 
professores e monitores das EB1. 
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Os problemas relacionados com a manutenção dos equipamentos foram sentidos como 
grandes obstáculos ao decurso do programa, desde o seu início. Podemos estar face a um 
problema mais geral que se relaciona com a dificuldade de articulação de interesses de 
múltiplas entidades com responsabilidades no funcionamento do programa junto das EB1. 

A este problema junta-se um outro, relacionado com a motivação de professores e monitores. 
O seu envolvimento no programa significa um acréscimo de trabalho sem qualquer reflexo na 
sua progressão profissional, o que pode constituir um factor desmobilizador. 

Ainda em Fevereiro, as IES foram convidadas pelo POSI a participar no “Encontro Nacional 
de Responsáveis de Espaços Internet” (Anexo 12), sugestão que surge pela possibilidade de 
articulação de ambos os programas na tarefa de emissão de diplomas de competências 
básicas em TI. O encontro teve um cariz eminentemente técnico, focando também problemas 
relacionados com a continuidade daqueles espaços, tendo-se afigurado como uma iniciativa 
que se traduziu em poucos contributos para o desenvolvimento do programa.  

Em Março de 2003, recebemos o segundo relatório enviado pela gestão central, com dados 
acumulados do programa até 31 de Janeiro desse ano. Uma vez mais este relatório é 
composto por dois documentos: um de cariz mais descritivo (Anexo 13) e outro 
exclusivamente quantitativo, constituído por um quadro com a execução física do projecto 
(Anexo 14). Neste segundo relatório observa-se que o descritivo tem a informação da 
execução física acrescida de informações relativas a reuniões que foram realizadas entre as 
IES, a FCCN e os Municípios, na tentativa de resolver questões relacionadas com a 
manutenção dos equipamentos. 

Os dados relativos ao distrito de Setúbal permitem-nos retirar algumas conclusões. Podemos 
verificar que tinham sido visitadas 279 das 307 EB1, o que corresponde a 91% das escolas, 
mas só 140 (46%), tinham, até à data, sido visitadas uma segunda vez. Pode ainda observar-
se que o número de “outras sessões” subiu para 9, significando que entre Dezembro e 
Janeiro só se efectuaram duas destas sessões. Consideramos que este dado pode ser uma 
consequência de ter terminado a fase de preparação e os actores se encontrarem 
fundamentalmente a trabalhar no terreno. Continuam a não existir DCB passados pela ESE 
de Setúbal. No que se relaciona com as páginas das EB1, verifica-se que o número de EB1 
com página publicada em anos anteriores subiu de 1 para 25, certamente reflexo de um 
melhor conhecimento do terreno. Verifica-se ainda que, até à data, não foram publicadas 
novas páginas. 

A comparação dos resultados nacionais com os obtidos em Setúbal, incluída na tabela 
seguinte, indicam que, neste distrito, estão cerca de 3,8% das EB1 do continente e o número 
total de visitas realizadas no distrito também corresponde a 3,8%, o que nos permite concluir 
que o ritmo das visitas em Setúbal foi semelhante ao registado no país. No entanto, 
observando o número total de horas de formação efectuado, esta percentagem desce para 
2,6%, o que revela um número de horas de visita inferior à média registada no país. 
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Distritos Nº EB1/ 
distrito  Nº total visitas realizadas 

Volume Formação 
executado  
(nº horas) 

Setúbal 307 419 1.257 

Total 8.183 11.060 48.740 

 3,8% 3,8% 2,6% 

Tabela 3 – Relatório Nacional – Março de 2003 – Formação efectuada em Setúbal. 

Em Maio de 2003, é-nos enviado, pela gestão central, o terceiro relatório de execução física e 
respectivo descritivo (Anexo 15 e 16) onde, pela primeira vez, se faz referência ao número 
total de DCB já registados e aos encontros distritais que vão acontecendo pelo país. Este 
relatório tem dados acumulados até 31 de Março. 

 
Num de EB1 Visitadas 

Num total EB1 de Setúbal Uma 
visita 

Duas 
visitas 

Três 
visitas 

Quatro 
visitas 

Num total de visitas 

305 292 171 50 15 528 

 96% 56% 16% 5%  

Tabela 4 – Relatório Nacional – Março de 2003 – Visitas efectuadas em Setúbal. 

Neste relatório, o número total de EB1 do distrito volta a baixar (de 307 para 305). Pensamos 
que esta diferença corresponde a alguma incerteza nos dados nacionais iniciais, que vai 
sendo corrigida pelo contacto directo que os monitores estabelecem com cada uma das EB1. 
Foram até à data visitadas 96% das EB1 do distrito, o que pode reflectir alguma dificuldade 
em visitar as 13 EB1 em falta. Esta dificuldade pode ser ocasionada quer por falta de 
interesse dos professores daquelas escolas, quer por incompatibilidade de horários entre os 
professores e os monitores que acompanharam aquelas escolas. Só cerca de metade das 
escolas foram visitadas duas vezes. No entanto, existem já 5% das EB1 com quatro visitas 
efectuadas, o que reflecte uma diversidade muito grande no envolvimento conseguido junto 
das EB1. Regista-se ainda que foram publicadas, pela primeira vez, 21 páginas de EB1 e que 
foram emitidos dois DCB. 

 

Distritos 
  

Nº EB1/ distrito  
  

Nº total sessões 
realizadas 

Volume Formação 
executado  
(nº horas) 

Setúbal 305 528 2.640 
Total 8.143 17.880 80.883 

 3,7% 3,0% 3,3% 

Tabela 5 – Relatório Nacional – Maio de 2003 – Volume de formação efectuado em Setúbal. 

Relativamente aos dados do relatório anterior, parece possível concluir que o ritmo de 
realização de sessões abrandou, face às outras IES (3,8% no relatório anterior face a 3% 
neste relatório) mas, em contrapartida, o volume de formação aumentou (2,6% no relatório 
anterior e 3,3% no presente). Podemos estar perante uma evolução do objectivo das visitas. 
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Numa primeira fase, as visitas tinham como objectivo a divulgação do programa junto dos 
professores, a tomada de decisão sobre a metodologia a adoptar e a escolha dos professores 
a envolver no programa. Posteriormente as visitas tornaram-se mais longas, envolvendo os 
professores no trabalho efectivo com as TIC e promovendo tarefas intermédias entre visitas, 
tornando-se estas menos frequentes. 

5.2.1.3. Avaliação e dados finais do primeiro ano 

Em meados de Junho recebemos do Professor Dias de Figueiredo a primeira versão dos 
“Termos de Referência” e do “Guião para a Avaliação” do programa, conjuntamente com um 
pedido de contributos. Este processo de recolha de contributos originou as versões finais 
destes documentos que nos foram enviados no início de Julho (Anexo 17 e 18). O “Guião 
para a Avaliação” contém um conjunto de orientações específicas, cujo enunciado 
metodológico se encontra nos “Termos de Referência”, pelo que centraremos a nossa análise 
neste últimos, incluindo os detalhes do guião que se mostrem relevantes para o entendimento 
do processo de avaliação efectuado. 

Na introdução dos “Termos de Referência” podemos ler os objectivos que este processo de 
avaliação pretende atingir: 

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

Um objectivo formativo, de recolher e sistematizar ensinamentos susceptíveis de ser 
explorados no futuro, quer no prolongamento do programa, quer em programas futuros 
que se revistam de idêntica índole. (Anexo 18:1) 

A equipa responsável por este processo de avaliação refere a enorme dimensão do 
programa, quer no que se relaciona com a quantidade de actores, quer ainda na diversidade 
de interesses a eles subjacente, e podemos ler no Método de Avaliação que: 

 O número de actores envolvidos é muito elevado… As relações entre esses actores são 
complexas, envolvendo interesses e motivações de difícil conciliação, e o afastamento 
do Ministério da Educação relativamente ao programa, cuja acção se localizou num sub-
sistema por si tutelado, dificultou a estabilização de tais relações, muitas das quais 
tiveram de ser construídas, pacientemente, a partir do zero (Anexo18:2). 

Por outro lado, a equipa de avaliação refere ainda a dimensão do programa, no que se 
relaciona com a quantidade de actores envolvidos, e a dimensão dos números que foram 
atingidos como indicadores de sucesso do programa, mas alerta para que: 

O número de páginas construídas e de diplomas conferidos são meros indicadores de 
competência no uso primário de ferramentas tecnológicas. Nada dizem sobre a 
construção de relações culturais sólidas com essas ferramentas, capazes de assegurar 
efeitos duradouros, estruturantes e emancipatórios. 

Muito menos diz sobre a construção de competências intelectuais, afectivas e sociais de 
largo espectro. Nada diz, também, sobre benefícios induzidos na própria actividade 
pedagógica, nem na criação de práticas pedagógicas inovadoras e sustentáveis. Além 
disso, cada escola, em cada ano lectivo, é um caso. Mesmo uma mesma escola, noutro 
ano lectivo, pelo simples ganho ou perda de um professor com capacidade para 
empreender e liderar, pode passar a ser um caso inteiramente diferente (Anexo18:3). 
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Esta caracterização do contexto do programa permite evoluir para algumas recomendações 
sobre a metodologia a seguir: 

Afigura-se recomendável que a avaliação do programa Internet@EB1 não incida 
especificamente sobre o produto, mas sim sobre o processo, em moldes que permitam 
avaliar concomitantemente o produto, na sua eminente ligação ao processo.” … “optou-
se por um enquadramento teórico fundado na Teoria das Redes de Actores8. A 
complexidade da rede justificou, por outro lado, que a recomendação fundamental desta 
teoria – “sigamos os actores” – fosse simplificada para uma formulação mais restrita: 
“sigamos o actor central” (Anexo18:3). 

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

O esquema geral do Guião (Anexo 19), construído com base no índice do referido 
documento, permite-nos uma visão geral do seu conteúdo e das preocupações subjacentes. 
Pretende-se saber como a IES acolheu e organizou o plano de acções do programa e que 
envolvimento teve em programas anteriores de utilização educativa dos computadores, 
nomeadamente no Projecto Minerva e no Programa Nónio-Século XXI. Procura-se um olhar 
sobre os diversos actores intervenientes, sobre os seus relacionamentos e dificuldades de 
compatibilização de interesses. O processo de avaliação incluirá uma descrição das acções 
levadas a cabo pela IES no que se relaciona com a organização do programa, construção e 
disponibilização de recursos on-line, recrutamento e formação de monitores e, finalmente, as 
acções públicas de envolvimento dos diferentes actores, nomeadamente as que tomaram 
forma de conferências, encontros ou workshops. Existe um espaço de carácter mais 
quantitativo que contém fundamentalmente o levantamento dos dados dos relatórios finais de 
execução física. Por fim, procura-se que as IES descrevam os contextos pedagógicos 
encontrados nas EB1 e as metodologias utilizadas para o funcionamento do programa nas 
escolas. 

Como nota final a estes documentos referimos que, no guião, existe, nos seus parágrafos 
introdutórios, a seguinte referência: 

Subjacente a este Guião está a ideia de que o processo de avaliação do programa 
Internet@EB1 constitui, não um acto administrativo, de natureza essencialmente 
burocrática, mas sim um momento alto da vida do programa, capaz de contribuir para 

                                                  
8 Segundo Ryder (2003), referindo Michel Callon e Bruno Latour, a Teoria das Redes de Actores é descrita 

como sendo uma constituição progressiva de uma rede na qual actores humanos e não humanos assumem 

identidades de acordo com estratégias que prevalecem nas interacções. As identidades e qualidades dos 

actores são definidas durante as negociações dos actores humanos e não humanos. Nesta perspectiva, 

“representação” é entendida na sua dimensão política, como um processo de delegação. O mais importante 

nestas negociações é a “tradução”, uma interacção multifacetada na qual os actores, (1) constroem 

definições e significados comuns, (2) definem representantes, e (3) cooperam entre si para atingir objectivos 

individuais e colectivos.  
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que a sua renovação, já prevista para o próximo ano lectivo, se desenvolva em 
condições mais favoráveis, mais estimulantes e mais susceptíveis de concitar o interesse 
e apoio do Poder Político e da própria Opinião Pública (Anexo 19:1). 

Trata-se da primeira referência que encontramos sobre a continuidade do programa e que 
nos sugere que, de facto, o programa terá um segundo ano de funcionamento. 

Ainda em Julho recebemos um Relatório de Avaliação Intercalar (Anexo 20), cuja estrutura 
tem os seguintes pontos: Introdução; As dificuldades; Os sucessos; Os desafios e 
Conclusões. 

Na “Introdução” esclarece-se que o objectivo era sustentar uma primeira reflexão conduzida a 
partir do exterior e tomando como dados de partida. 

um conjunto apenas exploratório de impressões recolhidas nos planos de acção e 
relatórios até agora produzidos por aquelas instituições, num número limitado de 
contactos com coordenadores, em algumas visitas a eventos do Programa e numa 
primeira análise do portal Acompanhamento da FCCN” (Anexo 20:3). 

O ponto “O programa” traça-nos o modo como este foi organizado pela gestão central, já 
descrito neste estudo. 

O ponto “As dificuldades” tem uma parte inicial que explana a complexidade da teia de 
actores envolvidos no programa e trata depois cada um deles com maior detalhe. No que se 
relaciona com o Ministério da Educação, refere-se a sua completa ausência do programa e 
nota-se que esta se constituiu como um dificuldade porque 

as Instituições de Ensino Superior, que tinham assumido a concretização do Programa 
no terreno, ver-se-iam obrigadas a construir, pacientemente, a partir do zero, a complexa 
teia de relacionamentos indispensável ao funcionamento do Programa. De facto, ao 
tentarem iniciar a calendarização das acções de terreno, deparariam, inesperadamente, 
com compreensíveis reacções de obstrução por parte das escolas e dos professores, 
que se interrogavam sobre a legitimidade de tais intervenções” (Anexo 20:8). 

Em relação às Tecnologias, são focados os diferentes aspectos da falta de funcionalidade 
dos equipamentos (avarias, furtos…) e as dificuldades provocadas por ausência de software 
original, nas zonas onde se registou atraso da empresa responsável por essa distribuição. No 
que se refere à resposta dos municípios, regista-se uma variação enorme ao longo do país, 
havendo alguns que excederam as obrigações protocoladas com a FCCN e outras com 
índices de resposta muito baixa. Estes factos são atribuídos à diversidade de olhares que os 
municípios possuem sobre a responsabilidade de colaboração com o desenvolvimento deste 
grau de ensino. É ainda focada a adesão dos professores do 1º ciclo, aspecto que também 
registou uma enorme variação. Reconhece-se “grande empenho de muitos professores – que 
nunca será demais enaltecer, tendo em conta, em particular, as condições difíceis em que, 
muitas vezes, actuam”. No entanto, reconhece-se também que 

o problema da participação dos professores das EB1 continua a afigurar-se como um 
dos de mais difícil resolução, tanto mais que os professores do 1º ciclo do Ensino Básico, 
ao contrário dos seus colegas dos restantes ciclos, nada têm a ganhar, em termos de 
carreira, pela participação em acções de formação que sobrecarregam o seu dia-a-dia. 
Afigura-se que este será um dos aspectos onde a intervenção da tutela, com medidas 
que reconheçam o esforço adicional dos professores, poderá ter um papel muito 
importante a desempenhar” (Anexo 20:13). 
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No que concerne aos “Sucessos”, são enumerados alguns dados quantitativos de número de 
visitas efectuadas, número de páginas publicadas e número de DCB emitidos, que indiciam 
algum sucesso do programa. Os dados qualitativos recolhidos são escassos, mas aponta-se 
como indício de sucesso a participação activa de docentes do 1º ciclo em encontros distritais 
onde se revelou maturidade na utilização das TIC em contextos pedagógicos. No que se 
relaciona com a gestão do programa, há referência à qualidade dos serviços prestados pela 
FCCN, que excedeu largamente os requisitos impostos pelos programas Europeus, e às 
estruturas on-line que disponibilizou para o seu acompanhamento. Existe ainda referência ao 
trabalho de apoio pedagógico prestado pela uARTE que, no seu portal, abriu um espaço 
privilegiado para o programa, onde se encontra um repositório de informação para apoio ao 
trabalho dos professores assim como um conjunto de desafios e actividades destinados a 
promover o aparecimento de novos projectos. 

No ponto “Desafios” considera-se que 

existe um conjunto de desafios de fundo, que se sobrepõem parcialmente, cuja 
superação no próximo ano de vigência do Programa se afigura essencial: os desafios do 
estatuto, da mobilização, da criação de contextos e do modelo de intervenção do 
Programa (Anexo 20:10). 

Relativamente ao estatuto, é reforçada a ideia da necessidade do programa ser integrado no 
Ministério da Educação, de modo a promover a participação empenhada do país, 
eventualmente articulando-o com outros projectos ou programas já existentes nesta área. 
Esta sugestão é considerada como passo fundamental para melhorar a mobilização dos 
actores, mas sugerem-se outras medidas que levem à constituição de uma imagem de 
marca, dando-se como exemplo a adopção de uma designação abreviada para o programa. 
No que se relaciona com os “Desafios” é sugerida a criação de novos contextos para o 
desenvolvimento do programa com o lançamento de projectos nacionais, onde se incluem as 
ideias de um livro digital com o olhar dos alunos do 1º ciclo sobre a sua região, obtendo-se na 
sua globalidade uma visão geral do país. Sugere-se ainda a criação de comunidades de 
prática que incluam os professores e/ou os alunos das EB1, ou comunidades de monitores 
que possam partilhar dificuldades e sucessos das suas actividades junto das EB1. 

Este relatório preliminar termina com um balanço final onde se afirma que, 

ao fim de um ano em que o repto fundamental foi o de colocar no terreno um programa 
desta complexidade, montando e afinando infra-estruturas, vencendo resistências, 
mobilizando entusiasmos, criando uma cultura, empenhando uma vasta rede de 
instituições de ensino superior, muitos milhares de escolas e professores e muitas 
dezenas de milhares de alunos, o Programa “Acompanhamento da Utilização Educativa 
da Internet nas Escolas Públicas do 1º Ciclo do Ensino Básico” se encontra agora 
animado de uma forte dinâmica e dotado de infra-estruturas de apoio técnico e 
pedagógico de primeira qualidade. É nossa convicção que, superadas as dificuldades e 
enfrentados os desafios que o presente Relatório aponta, se poderão esperar resultados 
de grande sucesso no seu segundo ano de actividades (Anexo 20:13). 

Nos dias seguintes à recepção do relatório preliminar de avaliação, recebemos, da FCCN, a 
notícia de que o Ministro de Educação se mostrava interessado em se constituir como 
parceiro no programa e que teria lugar uma reunião cuja agenda apontava para um balanço 
das actividades desenvolvidas ao longo do ano, seguida do planeamento das actividades 
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para o ano 2003/04 (Anexo 21). Nessa reunião estiveram presentes, para além da FCCN, a 
uArte, a equipa de avaliação externa e os responsáveis pelo programa nas IES. 

Poucos dias depois recebemos ainda a notícia de uma tentativa de divulgação pública do 
programa (Anexo 22), que não se viria a confirmar, mas que correspondia, do nosso ponto de 
vista, a uma tentativa de conseguir melhores condições para o seu funcionamento, tendo em 
conta as recomendações contidas no relatório preliminar. 

Ainda em Julho de 2003, recebemos o quarto relatório de execução do programa (Anexos 23 
e 24), onde se pode verificar um número significativo de seminários efectuados pelas IES, 
requisito protocolado entre as IES e a FCCN. Com efeito, realizaram-se 944 seminários, em 
que participaram 2.339 escolas e agrupamentos de escolas e 5.462 professores. Estes 
números indiciam vários seminários efectuados em algumas das instituições, pelo que o 
tratamento que possamos fazer sobre, por exemplo, percentagens de docentes de EB1 
envolvidos nestes eventos, pode não ter significado. No entanto, parece-nos que existe um 
envolvimento importante dos professores das EB1 nestes eventos o que pode corresponder 
ao entendimento de pelo menos uma parte daqueles professores sobre a importância de 
partilhar experiências ou recolher ensinamentos de experiências de outros que possam 
adaptar à realidade da escola em que leccionam. 

Neste relatório pode ainda observar-se um acréscimo significativo do número de DCB e 
regista-se também a continuidade de acções conjuntas das IES e da FCCN, que assim 
desenvolvem um esforço significativo de envolvimento dos actores neste processo de 
formação. 

No final de Julho recebemos, inesperadamente, uma comunicação da gestão central que 
clarificava a impossibilidade de garantir o funcionamento do programa para o ano de 2003/04, 
por dificuldades relacionadas com o financiamento (Anexo 25). Terminava assim o ano lectivo 
sem certezas sobre a continuidade do programa, que nos parece comprometedora de um 
planeamento atempado das actividades para o ano seguinte. 

No mês de Outubro recebemos da gestão central o relatório de execução final do programa, 
uma vez mais acompanhado de um breve descritivo das actividades desenvolvidas e dos 
resultados alcançados (Anexos 26 e 27). 

No sentido de se realizar uma breve análise dos dados quantitativos, dividimo-los em dois 
grupos, representados nas tabelas seguintes. A primeira tabela contém dados relativos às 
visitas efectuadas e a segunda contém o número de páginas publicadas e de DCB atribuídos. 

 

Distritos 
Nº 

EB1/ 
distrito  

Nº EB1 visitadas 
Volume 

Formação 
executado  

    1ª 
visita 

2ª 
visita 

3ª 
visita 

4ª 
visita 

» 5 
visitas 

Nº total 
sessões 

realizadas 
(nº horas) 

Setúbal 305 299 280 271 219 388 1457 5828 

Total 8101 7918 7786 7588 5021 2188 31648 137949 

 3,8% 3,8% 3,6% 3,6% 4,4% 17,7% 4,6% 4,2% 

Tabela 6 – Relatório Nacional – Outubro de 2003 – Volume de formação em Setúbal. 



Universidade de Aveiro 
2006 

Internet@EB1 – Estudo de Impacte num agrupamento de Setúbal  

 

 53 

Constatamos que a ESE de Setúbal foi responsável pelo acompanhamento de 3,8% das EB1 
do país, pelo que era expectável percentagem semelhante no que se relaciona com o volume 
de horas de formação efectuada. No entanto, verifica-se que efectuou cerca de 4,2% do total 
de horas de formação efectuadas, o que indicia um volume de formação superior à da 
generalidade do país. 

Podemos perceber que, no que se relaciona com as visitas efectuadas no distrito de Setúbal, 
houve um maior número de EB1 com 4 e 5 visitas, do que na generalidade do país. 
Provavelmente este resultado associa-se ao facto de haver uma adesão significativa de 
alguns professores e existirem também algumas visitas de curta duração, correspondendo ao 
desdobramento de visitas efectuadas.  

Por outro lado, os dados relativos ao distrito de Setúbal mostram que foram efectuadas 1.457 
visitas (média de 4,7 visitas por escola), às 305 EB1 então existentes, num total de 5.828 
horas de formação, o que equivale a cerca de 19 horas de formação efectuada por escola. 
Estes dados são compatíveis com o planeamento efectuado que apontava para 3 a 4 visitas 
por escola, dependendo do número de professores com turma existente em cada uma delas 
(Anexo 31). Cada EB1 do país foi visitada, em média, 17 horas e, em Setúbal, essa média foi 
de 19 horas. 

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

 

Distritos 
nº 

EB1/ 
distrito  

Nº EB1 c/Pág WEB 

    Anteriores ao 
projecto Novas 

nº Diplomas 
Competências 
Básicas em TI 

atribuídos 

Setúbal 305 29 242 546 

Total 8101 709 6032 38503 

 3,8% 4,1% 4,0% 1,4% 

Tabela 7 – Relatório Nacional – Outubro de 2003 – Indicadores obtidos em Setúbal 

A percentagem de páginas novas publicada só regista um leve acréscimo face à percentagem 
de EB1 mas, no que se relaciona com o número de DCB, existe uma quantidade muito 
inferior à esperada. 

Ainda neste distrito, os dados finais relativos ao ano lectivo de 2002/03 indicam que, no início 
do programa, existiam 29 EB1 com página publicada, número que no final do ano atingiu as 
242, o que nos parece compatível com a opção metodológica tomada no distrito (Anexo 31) – 
centrar o trabalho na construção da página, procurando que ela reflicta a dinâmica da escola. 
Finalmente pode ainda verificar-se que foram atribuídos 546 Diplomas de Competências 
Básicas em TIC neste distrito.  
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Distribuição dos DCB  por 
habilitações literárias

Até ao 9º 
ano
7%

Freq. 1º 
ciclo E.B.

32%

Bacharelato 
ou superior

61%

 
Gráfico 1 – Distribuição de DCB por habilitações literárias. 

 

Este número, comparativamente com 
os das outras IES, é muito baixo 
(penúltimo lugar) o que certamente é 
compatível com o plano de acções 
traçado (Anexo 31), onde se previa que 
o trabalho seria efectuado com os 
professores, pelo que se presume que 
este foi o público privilegiado para a 
emissão dos referidos diplomas.  

Esta presunção confirma-se com o tratamento dos dados registados em UMIC (2002), pela 
ESE de Setúbal no âmbito deste programa e que se apresentam no gráfico, onde se pode 
perceber que cerca de 61% dos diplomas emitidos se destinaram a um público possuidor de 
grau de Bacharelato ou superior. Poderá ainda ser interessante observar a evolução anual do 
número de visitas, de páginas publicadas e de número de DCB atribuídos e que se encontram 
representados no gráfico. 
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Gráfico 2 – Evolução dos indicadores quantitativos ao longo de 2002/03. 

O que nos parece mais relevante nesta evolução relaciona-se com a quantidade de visitas 
efectuadas nos dois últimos meses, que quase duplicou as efectuadas até então. Pensamos 
que poderão existir múltiplas razões para justificar este facto, algumas associadas à 
premência de atingir os resultados que o protocolo impunha e outras associadas à própria 
organização do trabalho nas EB1 que pode ter exigido um esforço maior de trabalho de 
construção da página, após as decisões relativas à sua organização e à recolha de materiais.  

O relatório final de avaliação só seria divulgado em Maio de 2004 por Figueiredo et al. (2004). 
Na sua generalidade, este relatório confirma as reflexões já efectuadas pelos autores no 
relatório preliminar de avaliação, mas agora a reflexão é efectuada com base num conjunto 
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de dados que engloba todos os relatórios produzidos pelas IES ao longo do ano de 2003 e 
um inquérito efectuado aos monitores. 

De acordo com os autores, o inquérito procurava caracterizar o perfil dos monitores, a 
natureza da sua formação e os modelos de intervenção. O tratamento dos dados deste 
inquérito dá-nos algumas conclusões interessantes. No que se relaciona com o perfil dos 
monitores conclui-se que mais de metade (60%) eram mulheres, a maioria (40%) dos 
formadores/monitores pertence à faixa etária dos 20-25 anos, sendo no entanto curioso que 
11,43% tem idade igual ou superior a 43 anos.  

Quanto à natureza da formação dos monitores, 79% tem o grau de licenciado e 92,91% tem 
formação pedagógica. Inquiridos quanto à adequação da sua formação pedagógica para o 
programa Internet EB@1, a quase totalidade faz uma apreciação globalmente positiva, sendo 
que 25,71% a consideram adequada e 37,14% bastante adequada. No que respeita à 
formação no domínio das TIC, a quase totalidade (96%) dos monitores afirma possuir esta 
formação. Parece assim haver um misto de recrutamento de jovens licenciados com pessoas 
com experiência no domínio de integração das TIC em contexto educativo. 

No que respeita às dificuldades pedagógicas na implementação e execução das actividades 
programadas, 37% dos monitores inquiridos afirmam não ter tido quaisquer dificuldades. 
Contudo, o total de inquiridos refere que algum tipo de dificuldade é maioritário (63%). 

A resistência (46%) e a pouca receptividade (37%) por parte dos professores são apontadas 
como as grandes causas das dificuldades de relacionamento na implementação do programa, 
sendo de realçar a escassa resistência dos alunos, o que poderia sugerir, para uma segunda 
fase, uma maior carga de formação para este grupo, tendo em conta os Diplomas de 
Competências Básicas. 

A identificação com a missão do projecto (22%) é apontada como o principal factor de 
motivação para o empenho dos formadores/monitores no desempenho das suas funções, 
com uma diferença mínima do segundo factor apontado, o envolvimento com os alunos 
(21%). 

Entendidos os objectivos específicos do programa como se traduzindo pelo número de 
diplomas de competências básicas e de páginas Web de escolas, a maioria (45%) dos 
inquiridos considera que estes são adequados às potencialidades do programa. Contudo, 
quase ¼, considera-os pouco adequados (22%). 

A falta de tempo para a implementação das actividades (28%) e a resistência dos professores 
(25%) são apontados como as principais causas de diminuição da motivação para o total 
empenho dos formadores/monitores na implementação do projecto, logo seguida da não 
contabilização do tempo dedicado ao projecto para a contagem do seu tempo de serviço. 

Os formadores/monitores foram inquiridos quanto a melhoramentos que gostariam de ver 
introduzidos no programa, na perspectiva da sua continuidade. As sugestões abrangem 
domínios variados, da gestão do tempo à gestão do pessoal. No entanto, e considerando que 
a resistência por parte dos professores foi um dos elementos mais apontados como causador 
da diminuição do empenho dos formadores/monitores no programa, e como uma das maiores 
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dificuldades na sua implementação, os autores realçam a sugestão de potenciar uma 
participação mais activa dos professores na implementação do projecto e a criação de 
incentivos para os professores. 

5.2.2. A Gestão Distrital 

5.2.2.1. A fase de preparação 

Encontrámos múltiplas mensagens de correio electrónico trocadas entre o Conselho Directivo 
da ESE e os professores do seu Departamento de Tecnologias de Informação e 
Comunicação, que assumiu, desde o início, a coordenação distrital do programa. No entanto, 
só no início de Março encontrámos o primeiro convite para uma reunião conjunta e que 
parece corresponder à decisão interna no sentido da cooperação com os Centros de 
Formação de Professores (Anexo 29). A decisão parece associada ao volume de escolas 
envolvidas e à dimensão do edifício onde se encontra sedeado este departamento, 
manifestamente pequeno para acolher uma equipa de formadores neste âmbito, que 
previsivelmente seria numerosa. 

A ESE estabelece um protocolo de colaboração com os Centros de Formação (Anexo 30). 
Este protocolo é, na sua essência, semelhante ao estabelecido entre as IES e o MCT. A 
diferença mais significativa verifica-se na inclusão de um ponto relativo à coordenação distrital 
do programa, que é assumida pela ESE, em colaboração com os Centros. A ESE assume 
ainda a construção do centro de recursos virtuais. O protocolo permite a percepção de um 
sentido de cooperação entre a ESE e os Centros, na perspectiva de colaboração em todas as 
actividades disponibilizadas no distrito, sendo a ESE a responsável pela sua construção e 
disponibilização. 

O plano de acções enviado pela ESE de Setúbal à FCCN (Anexo 31) contém um conjunto de 
informações pertinentes para o entendimento da organização distrital do programa. 

Numa fase introdutória, o plano contém um resumo das actividades da ESE no domínio da 
integração educativa das TIC, do qual se podem destacar a sua participação no Projecto 
Minerva desde 1985 e, posteriormente, enquanto Pólo daquele projecto desde 1994, bem 
como o seu reconhecimento como Centro de Competência do Programa Nónio Século XXI 
desde 1997. Pode ainda perceber-se que, ao longo de todos estes anos, tem trabalhado com 
Escolas Básicas do 1º Ciclo, sendo esta uma das áreas de trabalho preferenciais, em paralelo 
com a Matemática e a Língua Materna e Estrangeira. 

Por outro lado, refere-se ainda que a sua intervenção visou dois objectivos fundamentais: a 
integração das TIC nos diferentes espaços pedagógicos da escola e a formação dos 
docentes numa perspectiva de valorização das suas práticas pedagógicas e de 
desenvolvimento de pequenos projectos com intervenção dos alunos. 

No documento faz-se ainda uma caracterização das EB1 do distrito com base na localização 
geográfica das escolas e no número de professores colocados e com turma atribuída, dados 
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recolhidos juntos das Direcções Regionais de Educação (DRE) que incluem escolas do 
distrito. 

Refere-se que o norte do distrito e o seu litoral, de cariz mais urbano, têm maior concentração 
de escolas e, na generalidade, um maior número médio de professores, comparativamente 
com a zona sul e o interior do distrito, de cariz mais rural, onde se registam muitas escolas de 
pequena dimensão e geograficamente dispersas. 

São apontadas razões para a colaboração com os Centros de Formação, de entre as quais a 
dispersão geográfica das escolas, a previsibilidade de sessões de formação conjunta de 
escolas, as relações previamente construídas entre os Centros de Formação e as EB1 do 
distrito e ainda a dispersão geográfica dos Centros que podem assim constituir-se como 
centros de recursos e apoio com maior proximidade destes estabelecimentos de ensino. 

No que se relaciona com o planeamento das acções no terreno, este documento revela a 
preocupação de colaboração com os Municípios no sentido de garantir a sua efectiva 
participação no programa, reconhecendo-os como parceiros indispensáveis para o seu bom 
funcionamento. O documento caracteriza o modo como se estabelecerá a coordenação 
distrital do programa, articulando as coordenações locais, asseguradas pelos centros de 
formação, com a coordenação distrital.  

Relativamente ao trabalho junto das EB1, tenta uma articulação das visitas com acções de 
formação promovidas pelos centros, constituindo-se estas como um espaço de reflexão, de 
troca de opiniões, de problemas e das respectivas soluções, sendo assim uma oportunidade 
de enriquecimento pedagógico do contexto em que decorrerá o programa. 

Ainda na perspectiva de enriquecimento adicional à formação de professores, prevê um 
encontro no final do ano lectivo, onde possam ter reflexo as experiências das escolas, mas 
que contará também com a participação de individualidades reconhecidas na área. 

Considera-se que as acções a decorrer nas EB1 poderão depender das condições humanas 
e materiais de cada escola, mas devem promover a construção de um página da escola que 
reflicta o seu quotidiano pedagógico, devendo também desenvolver mecanismos de formação 
e apoio a distância e estratégias de autoformação que superem as dificuldades decorrentes 
do isolamento de muitos estabelecimentos. 

O esquema de visitas adoptado é variável, segundo a dimensão da escola, e optou-se por 
efectuar 3 visitas com 1 formador às escolas com menos de 5 professores, sendo as 
restantes visitadas 4 vezes por dois formadores. 

Prevê-se ainda a construção de um Centro de Recursos de Apoio Pedagógico que conterá 
não só materiais e desafios de apoio à formação, mas também mecanismos de contacto e 
partilha de ideias entre coordenadores, monitores e professores das escolas. 

Não fica claro deste documento o modo como se distribuíram as EB1 pelos vários centros e 
pela ESE, nem os critérios adoptados para o recrutamento de monitores. No entanto, a partir 
do relatório de progresso enviado pela gestão distrital à FCCN em Janeiro de 2003 (Anexo 
42), é possível perceber que a distribuição das escolas pelos vários centros e pela própria 
ESE foi efectuada conjugando dois critérios: a proximidade geográfica da EB1 ao centro e a 
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existência de relações anteriores, no âmbito de outros projectos, entre a escola e o centro. 
Havia assim o objectivo de, por um lado, dotar o programa de centros de recursos locais que 
facilitassem o acesso dos professores a meios humanos e materiais ao dispor do programa e, 
por outro, articular o trabalho no âmbito deste programa com outros já em curso no terreno. 

Encontrámos muitos documentos produzidos pela gestão distrital nesta fase de preparação 
das actividades. Destacaremos aqui alguns que nos parecem pertinentes para a 
compreensão da organização educativa que esta IES procurou implementar no âmbito do 
programa. 

O documento sobre o papel do formador (Anexo 32) foi distribuído numa das primeiras 
reuniões efectuadas com os Centros de Formação. Caracteriza o conceito de formador, os 
papéis que deve desempenhar e como pode articular o trabalho presencial com o trabalho a 
distância, utilizando uma perspectiva de desenvolvimento do trabalho do professor de acordo 
com os novos papéis que este deve desempenhar. 

É um mediador e um orientador de projectos, que deve ter a capacidade de lidar com 
realidades bem diferentes que vai encontrar, desde escolas pequenas, isoladas e sem 
qualquer conhecimento das TIC, a outras onde já existe uma dinâmica integradora 
destas ferramentas e da Internet no seu projecto educativo, traduzida ou não pela 
existência de página da escola. A flexibilidade e a sensibilidade devem ser as 
características principais da sua acção (Anexo 32:1). 

 A componente pedagógica […] deve responder ao diagnóstico da situação local […] 
sugerindo ideias e tentando envolver professores e alunos, em particular os que 
terminam a escolaridade, num trabalho de projecto cujo produto esperado é a página da 
escola, constituindo esta uma ‘montra pedagógica virtual’ que espelha a dinâmica real 
das pequenas actividades que se vão desenvolvendo ao nível da sala de aula e das 
bibliotecas ou centros de recursos, com particular destaque para as que envolvem as 
TIC (Anexo 32:1). 

Parece haver aqui um cuidado em contextualizar a formação a efectuar nas escolas, tendo 
em conta a realidade encontrada e também ficam claras as orientações segundo as quais a 
página da escola devia ser construída. Trata-se de conhecer o contexto em que o trabalho vai 
decorrer e integrar na página os projectos em curso na escola. Esta orientação é também 
explicitada, de uma outra forma, no documento “Visitar e formar” (Anexo 33). 

Não há soluções "milagrosas" ou "receitas" específicas para a formação. Compreender 
as necessidades de cada escola, os seus interesses e especificidades é a melhor 
maneira do formador perspectivar o trabalho a desenvolver e de se integrar no "espírito" 
predominante em cada local.�

Neste sentido é importante o primeiro contacto com a escola.  

Quais são as ideias do professor enquanto elemento de uma comunidade? Qual é o 
projecto educativo da escola? Quais são os interesses de cada professor? Que 
actividades estão a decorrer nas salas de aula? E o que está previsto para o futuro? 
(Anexo 33:1) 

Ainda no mesmo documento e seguindo o princípio de respeito pelas actividades em curso na 
escola e de integração do programa de acordo com essas actividades, lançam-se algumas 
ideias sobre o que poderá constituir-se como princípios orientadores de utilização da Internet 
e do processador de texto. 
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Construir um Projecto específico para utilizar a Internet pode ser uma ideia facilmente 
aceitável, mas, no actual contexto, e com os recursos disponíveis, é pouco realista. 
Integrar a Internet nas actividades que estão a decorrer na sala de aula, respeitando os 
interesses dos alunos e dos professores, parece ser o meio mais favorável para se 
atingirem os objectivos que pretendemos alcançar durante o Ano Lectivo 2002/03. 

Uma das ferramentas de maior impacto no 1º Ciclo é, sem dúvida, o processador de 
texto. Aproveitar a utilização desta ferramenta nas actividades mais comuns (como 
aquelas que normalmente são objecto de tratamento curricular relacionadas com o 
Estudo do Meio) parece-nos primordial. Esta é a área de especialização dos professores 
do 1º Ciclo. É aquilo que realizam com frequência e em que têm maior experiência. 
Integrar nestas actividades o processador de texto pode constituir um factor de 
motivação e o início da construção de um dossier dos trabalhos dos alunos que poderá 
posteriormente integrar o conteúdo da Página da Escola (Anexo 33:1). 

De acordo com o plano de actividades da ESE de Setúbal, é enviada a todas as Câmaras do 
distrito uma carta-convite para participação numa reunião conjunta com os Centros de 
Formação (Anexo 34). Dessa reunião existe um documento de conclusões (Anexo 35) onde 
se pode verificar que os trabalhos se desenvolveram em torno das necessidades de manter 
os equipamentos funcionais para que o programa possa efectivamente desenvolver-se. É 
também notória, neste documento, a dificuldade expressada pelas câmaras no que se 
relaciona com verbas disponíveis e com pessoal especializado que suporte a manutenção 
dos equipamentos. Estiveram presentes na reunião 6 dos 13 Municípios do distrito. A baixa 
percentagem de presenças e a necessidade de criar elos de ligação aos municípios, levaram 
a ESE a enviar a todos eles um resumo do plano de actividades apresentado à FCCN, assim 
como as conclusões da referida reunião.  

Ainda no final do ano lectivo de 2001-02 é enviada uma carta a todas as EB1 do distrito com 
informação relativa ao programa (Anexo 36). Nesta carta divulgam-se as visitas a efectuar às 
EB1 pela ESE e pelos Centros de formação, a formação contínua que todos farão em 
articulação com o programa e ainda o encontro final a realizar no termo do ano lectivo. 

Esta fase de preparação do trabalho tem, mais tarde, reflexos na formação de monitores e 
nos conteúdos disponibilizados no sítio de apoio ao programa designado SETTIC (SETúbal + 
TIC), que analisaremos nos pontos seguintes. 

Ao longo do ano foram efectuadas um conjunto de iniciativas de divulgação do programa a 
nível distrital e que, de algum modo, correspondem também às necessidades de divulgação 
que a nível nacional se foram revelando. Nesse sentido registamos um Encontro realizado 
ainda em Julho de 2002, em Sines (Anexo 37), umas Jornadas de Reflexão realizadas em 
Alcácer do Sal (Anexo 38), um Encontro no Montijo (Anexo 39) e, finalmente, um artigo 
publicado no jornal digital “Setúbal na Rede” (Anexo 40). 

5.2.2.2. O Centro de Recursos On-Line 

A primeira notícia de publicação do sítio de apoio ao programa data de finais de Outubro de 
2002 (Anexo 41). Encontrámos notícias posteriores da sua actualização, pelo que o sítio 
actualmente publicado não nos pode servir de referência para perceber os conteúdos que 
possuía nessa época. 
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O relatório de progresso apresentado pela ESE de Setúbal em Janeiro de 2003 tem, para 
além dos dados de execução física, um texto com dados de natureza qualitativa onde 
podemos observar uma breve descrição do sítio, à data (Anexo 42). 

O Sítio tem 4 níveis de utilização dependendo do tipo de utilizador: 1) zona aberta, 2) zona 
restrita às escolas participantes no projecto, 3) zona restrita aos formadores e 4) zona de 
coordenação. 

A zona aberta possui as seguintes entradas: 

Postais: onde estão publicados postais de Natal efectuados pelos alunos das 
EB1 e podem ser enviados por e-mail. 

Aventuras: um conjunto de WebQuest que contêm informação organizada 
com endereços temáticos na Internet. 

MatTic: actividades de exploração matemática com manuais de exploração 
para os professores. 

Recursos da Internet: contém uma colecção classificada de endereços úteis 
para o 1º ciclo. 

Ferramentas: Contém guiões e manuais de software, muitos deles são da 
uARTE. 

A zona reservada às escolas possui mecanismos de “anúncios de ideias” que podem 
ser aproveitadas para projectos nas escolas ou inter-escolas e um mecanismo que 
permite colocar dúvidas a que qualquer formador pode responder. 

A zona reservada aos formadores permite registar as caracterizações das escolas, os 
relatórios das visitas e permite comunicação e-mail com qualquer formador ou escola. 
Permite ainda registar novos sítios da Internet com interesse para o 1º ciclo. 

A zona de coordenação permite registar a equipa de formadores, atribuir formadores a 
escolas e permite ainda comunicação com qualquer equipa de formação ou formador 
(Anexo 42:11). 

As fichas de caracterização aqui referidas (Anexo 43) constituíram um modelo para uma 
primeira conversa com os professores das EB1 e permitem criar uma imagem das condições 
de trabalho existentes em cada uma delas. Existe alguma relação entre estas fichas e os 
modelos de relatórios de execução física fornecidos pela FCCN, pelo que, certamente, 
também se constituíram como fonte de dados para a construção dos relatórios periódicos a 
enviar à gestão central. 

Parece ter havido dois tipos de preocupações na construção do SETTIC: por um lado, servir 
de apoio à gestão do programa e por outro a disponibilização de materiais de apoio à 
formação. Para apoio à gestão do programa existe a possibilidade de marcação de visitas, 
registo dos relatórios das visitas e registo da caracterização das EB1. Parece-nos ser de 
salientar que os relatórios das visitas, uma vez registados, ficam à disposição de todos os 
intervenientes (escolas, monitores e coordenação), constituindo-se, deste modo, como um 
mecanismo de transparência das actividades realizadas. Existem também mecanismos de 
comunicação, na forma de fórum, que se podia vir a constituir como apoio à própria formação. 
Pode ser considerada uma primeira tentativa de construção de uma comunidade de 



Universidade de Aveiro 
2006 

Internet@EB1 – Estudo de Impacte num agrupamento de Setúbal  

 

 61 

formadores/coordenadores, ideia que no final do primeiro ano é explicitada no relatório final 
de avaliação por Figueiredo et al. (2004). 

As EB1 podem utilizar o sítio para enviar pedidos de ajuda que podem ser respondidos por qualquer 

um dos formadores. Este mecanismo tem como objectivo permitir que em qualquer altura o professor 

possa ultrapassar uma dificuldade que o inibe de continuar a sua evolução nestas tecnologias, 

quebrando assim o isolamento entre duas visitas (Anexo 42:12). 

Esta ideia do embrião para a comunidade de prática pode também ser estendida a 
professores das EB1 que têm possibilidade de trocar opiniões e expor e resolver problemas 
por um processo assíncrono em colaboração com outros professores das EB1 ou com 
qualquer um dos formadores. 

 
Figura 2 – Esquema de funcionamento do SETTIC. 

Encontrámos um esquema geral de 
funcionamento do sítio SETTIC (à esquerda) onde 
nos parece ser destacada a ideia de se tratar de 
um “baú” de informação acessível a todos, mas 
também de construção colectiva e que reflecte 
esta ideia de embrião de comunidades de prática. 

 

O documento com a descrição do papel do formador e o intitulado “Visitar e formar”, já 
descritos anteriormente, foram produzidos na fase de preparação do programa e encontram-
se publicados no sítio. Nas mesmas circunstâncias estão dois outros documentos, um de 
cariz mais organizativo intitulado “O papel do coordenador” (Anexo 44) e um outro com 
possíveis Utilizações Educativas do Processador de Texto organizadas por diferentes 
cenários passíveis de serem encontrados nas escolas (Anexo 45). 

O documento “Utilizações Educativas do Processador de Texto” possui um conjunto de 
sugestões de actividades passíveis de serem realizadas nas escolas, explicita que o 
processador de texto pode ser uma ferramenta facilmente integrável num contexto de 
aprendizagem da língua materna, natural no 1º Ciclo do Ensino Básico, supõe um conjunto de 
contextos diversificados de acordo com o grau de conhecimento e utilização que o professor 
e os alunos têm desta ferramenta e sugere, para cada um deles, actividades de produção de 
texto, individuais ou colectivas, cujos produtos podem posteriormente ser publicados na 
página da escola. 

O documento termina com um conjunto de considerações pedagógicas sobre o uso do 
processador de texto que podem ser estendidas com a utilização do e-mail, facilitando assim 
a construção de projectos comuns entre turmas de uma mesma escola ou entre escolas 
diferentes.  

A zona dos postais parece constituir-se como um processo simples de utilização dos meios 
informáticos de comunicação, aproveitando épocas específicas habitualmente tratadas no 1º 
ciclo do Ensino Básico. Por este meio os alunos têm mais uma oportunidade de utilizar 
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mecanismos assíncronos de comunicação, publicar desenhos construídos manualmente e 
digitalizados à posteriori ou construídos num programa de desenho e podem ainda utilizá-los 
no envio de mensagens. 

As aventuras publicadas no sítio foram construídas por professores ou futuros professores do 
1º Ciclo do Ensino Básico e têm como público-alvo alunos e professores deste ciclo de 
ensino. O Departamento de Tecnologias de Informação e Comunicação da ESE de Setúbal 
tem integrado esta linha de trabalho na Formação Inicial e na Formação Contínua e surgiu em 
consequência de um trabalho de investigação de um dos seus docentes. 

Sabemos que as actividades publicadas em MatTic, construídas em colaboração com o 
Departamento de Matemática da ESE de Setúbal, foram significativamente melhoradas no 
decurso do segundo ano deste programa, pelo que não é possível caracterizar as que no 
primeiro ano já estavam publicadas. 

Os “Recursos da Internet” e as “Ferramentas” são constituídos respectivamente por sítios 
considerados interessantes para o 1º CEB e por manuais de utilização de software, tendo 
sido coligidos pela equipa de formadores. Os Recursos da Internet possuem ainda uma breve 
descrição de cada um dos sítios coligidos. 

O espaço “Pergunta!” está acessível a todos os monitores e professores das EB1 e destina-
se à troca de perguntas e respostas sobre os mais variados temas relacionados com a 
utilização das TIC na sala de aula e nas actividades de formação. 

5.2.2.3. A formação aos monitores 

A primeira notícia que encontrámos relativa à equipa de monitores acompanhada 
directamente pela ESE é de meados de Outubro (Anexo 46), e nela se convoca uma reunião 
com o objectivo de divulgar a informação disponível e discutir o funcionamento do programa. 
Esta pequena equipa era constituída por ex-alunos da Variante de Matemática e Ciências da 
Natureza e por professores da ESE, pertencentes ao Departamento de Tecnologias de 
Informação e Comunicação ou de outros departamentos, mas, nestes casos, com experiência 
de primeiro ciclo e de utilização educativa das tecnologias.  

Tratava-se de um grupo heterogéneo quanto à experiência na profissão, particularmente no 
primeiro ciclo, e quanto à experiência na utilização técnica das TIC, nomeadamente do 
FrontPage, programa que utilizariam para construção e publicação das páginas das EB1. 

Esta heterogeneidade levou à construção de um programa de formação de formadores 
maleável que foi também aberto a todos os outros monitores a trabalhar no distrito. A 
formação previa duas componentes, uma de carácter mais técnico de aprendizagem do 
FrontPage e uma outra de carácter mais pedagógico, centrada nos problemas das escola e 
respectivas soluções, e ainda reflexão sobre as metodologias a adoptar no trabalho com os 
professores no sentido de integrar os trabalhos dos alunos na página da escola (Anexo 47). 
Só encontrámos um documento de apoio a esta formação de cariz mais pedagógico, 
intitulado “Questões para debate” (Anexo 48), que corresponde a um levantamento das 
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questões colocadas pelos formadores após as primeiras visitas às EB1. Nesta formação 
participaram 26 monitores, o que corresponde a cerca de 67% dos 39 membros desta equipa. 

Para além da formação de monitores foi também efectuada formação contínua para 
professores das EB1, em articulação com as visitas. Esta formação decorreu na ESE e em 
cada um dos Centros de Formação, tendo como tema central os projectos em que os 
professores nela participantes estavam envolvidos. 

5.2.2.4 O Encontro “As TIC nas EB1” 

O encontro “As TIC nas EB1” realizou-se a 11 e 12 de Julho de 2003 na ESE de Setúbal. A 
informação que conseguimos recolher sobre o evento encontra-se publicada na página do 
SETTIC. Podemos perceber que as inscrições foram maioritariamente efectuadas pela 
Internet e participaram professores das EB1, formadores e representantes de CAE. Uma 
primeira nota interessante será o facto de terem estado presentes 94 professores de EB1 de 
um total de 1.978 professores envolvidos na formação durante este ano, o que indicia uma 
fraca adesão mas, apesar disso, pode significar um número interessante e professores 
disponíveis para partilhar a sua experiência. 

Para além das quatro sessões plenárias efectuadas por pessoas do exterior, que, de acordo 
com o plano de actividades (Anexo 31), teriam o objectivo de contribuir para o enriquecimento 
colectivo dos participantes com um olhar exterior sobre a utilização educativa das TIC, houve 
ainda 15 comunicações, 13 das quais efectuadas por professores das EB1 e uma por alunos. 
Ainda no que se relaciona com a adesão de professores das EB1, regista-se que na 
exposição estiveram presentes 62 posters, representando igual número de EB1. Apesar do 
número de participantes ser bastante inferior às 305 EB1 existentes no distrito, parece-nos 
que a adesão é bastante boa e mostra um empenhamento de alguns professores, não só em 
divulgar os seus trabalhos, mas também em procurar enriquecimento pessoal e profissional 
pelo conhecimento e discussão das experiências em curso nas outras escolas. 

Estavam planeadas quatro oficinas de formação das quais só duas funcionaram, sendo 
apontadas no sítio, algumas razões para este facto. 

A estrutura inicial do encontro foi planeada para uma quantidade de público superior 
àquela que se veio a registar. Como consequência houve duas oficinas de formação, 
previstas em paralelo com outros eventos, para as quais não houve público. É curioso 
registar que as temáticas das referidas oficinas eram a Matemática e a Internet. 
Admitimos que o público não aderiu a estas oficinas por motivos distintos. No caso da 
Internet tratava-se de um tema trabalhado ao longo do ano e que foi preterido em 
relação à novidade que a montagem de um vídeo podia significar. Relativamente à 
Matemática parece ser coerente com a realidade verificada ao longo do ano nas EB1 
onde se constatou que existem poucos projectos nas escolas deste ciclo que envolvam 
temas da Matemática. 

Uma análise mais detalhada sobre o conteúdo das comunicações está dificultada pela 
ausência de informação escrita. No entanto, os títulos das comunicações são, nalguns casos, 
elucidativos, e por outro lado, o facto de termos moderado algumas sessões, assistido a 
outras e participado nalgumas das discussões permite-nos alguma análise, ainda que pouco 
profunda.  
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As orientações que tinham sido fornecidas para a EB1 iam no sentido de que os posters e as 
comunicações deviam reflectir o trabalho efectuado em torno da página da escola, 
eventualmente destacando um dos projectos nela publicados.  

Assim, tivemos comunicações que reflectiram a dinâmica das escolas em torno das EB1, 
nomeadamente no que se relaciona com os Centros de Recursos Educativos com alguma 
experiência acumulada nesta área e com participação anterior no projecto Minerva ou no 
Programa Nónio Século XXI. Outras comunicações deram destaque a projectos em curso na 
escola onde as TIC intervieram. Nestes casos houve uma prevalência de projectos no âmbito 
da língua materna, com utilização do processador de texto, de um programa de desenho para 
as ilustrações e, nalguns casos, de meios de comunicação síncrona e assíncrona para 
construção colectiva de textos. 

Houve ainda um relato de uma experiência de complementaridade do acompanhamento do 
programa a distância, utilizando meios síncronos e assíncronos de comunicação, que 
abrangeu um conjunto de escolas isoladas da zona de Sines e Santiago do Cacém. Esta 
experiência decorreu com professores que iniciaram este ano lectivo a utilização das TIC com 
os seus alunos e não teve qualquer reflexo directo em projectos com eles efectuados, mas 
poderá constituir-se como uma mais valia para futuros projectos. Apesar de não existir 
continuidade imediata desta experiência, ela deve ser valorizada por se constituir como uma 
quebra de barreiras na utilização das TIC como veículo de comunicação. 

O envolvimento com que estes professores discutiram o processo de formação pode significar 
que foi dado um primeiro passo do ponto de vista da utilização das TIC. 

5.2.2.5. Os relatórios de progresso 

A ESE enviou à gestão central do programa quatro relatórios de execução física ao longo do 
ano lectivo de 2002-03. Todos estes relatórios eram compostos pelo modelo de recolha de 
dados da FCCN e por um texto que contém alguns dados de natureza qualitativa. 

Os relatórios de Novembro de 2002 (Anexo 49), de Março (Anexo 50) e Maio de 2003 (Anexo 
51) são de cariz predominantemente factual. Neles se podem ler descrições dos contactos 
estabelecidos com Câmaras, Direcções Regionais de Educação, Centros de Formação e 
Escolas e que nos permitem prever algumas dificuldades de relacionamento com as 
Câmaras, com excepção da de Setúbal, com a qual houve, até à data, possibilidade de 
articular trabalho. Referem as acções de formação contínua, já em curso, a funcionar em 
articulação com as visitas e referem ainda uma visita “zero” já efectuada às escolas, que é 
descrita do seguinte modo: 

Para além do contacto inicial feito por ofício, as escolas foram contactadas por telefone e 
foi efectuada uma visita zero. Esta visita tem como objectivos a divulgação do projecto 
junto dos professores e o levantamento da situação concreta da escola no que se refere 
a equipamentos, condições de trabalho e dificuldades dos professores (Anexo 49:2). 

Parece, assim, ter havido um cuidado particular em obter um conhecimento mínimo do 
contexto específico de cada escola, antes de iniciar o trabalho. Esta preocupação é 
compatível com as orientações do plano de acções (Anexo 31), onde se referia que o 
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programa devia decorrer articuladamente com outras actividades já em curso na escola, e 
que a página devia reflectir essa dinâmica. 

No relatório de Março encontramos múltiplas referências a equipamentos avariados, mas 
também é referido um conjunto de estratégias encontradas para ultrapassar essas 
dificuldades. 

Foram encontradas soluções diversificadas para que estas escolas pudessem participar 
no projecto. Algumas têm equipamento emprestado pela ESE ou pelos Centros de 
Formação ou têm efectuado deslocações aos Centros de Formação ou a outras EB1 
próximas para trabalharem (Anexo 31:3). 

O relatório intercalar de Janeiro (Anexo 42) é bastante extenso e complementa a informação 
contida no plano de acções (Anexo 31).  

No que se relaciona com a equipa de monitores, o relatório refere que se optou por contactar 
professores com experiência na utilização educativa das TIC, em regime de acumulação e, 
sempre que possível, as equipas deviam também possuir, pelo menos, um professor do 1º 
ciclo. A ESE de Setúbal oferecia, desde 1999, um Curso de Qualificação para o exercício de 
outras funções educativas em Centros de Recursos Educativos, com formação específica na 
área de integração educativa dos computadores e que, à data de inicio do programa, 
dispunha já alguns licenciados que se podiam constituir como uma bolsa de monitores com 
qualidade para intervenção neste programa. As equipas foram constituídas por 91 monitores, 
dos quais 92% eram professores, mas só cerca de metade das referidas equipas tinham 
professores a leccionar ou com experiência no 1º CEB. 

No que se refere à organização das visitas, houve necessidade de coordenar as 
necessidades das EB1 com a disponibilidade dos monitores, muitos dos quais se 
encontravam em acumulação de funções. 

As dificuldades detectadas [pelos professores das EB1] são, frequentemente, pequenos 
problemas técnicos que o professor isolado não tem competências para resolver, mas 
que rapidamente se transformam em factores de desmotivação. 

No interior da equipa de coordenação foi discutida a possibilidade dos formadores 
desdobrarem os dias de visita em meios dias, aumentando a frequência de contactos 
entre a escola e os formadores. Esta opção também facilita a deslocação dos 
formadores em exercício de funções lectivas (Anexo 42:6). 

No que se relaciona com a metodologia adoptada para as visitas existem também referências 
que complementam as do planeamento inicial. 

A primeira visita efectuada teve como objectivo principal o conhecimento mútuo entre a 
comunidade da EB1 e o(s) formador(es) no sentido de possibilitar que o projecto se 
desenvolva em harmonia com a dinâmica da escola.  

A equipa coordenadora assumiu que o projecto se centrará na construção da página da 
escola recolhendo contributos de professores e alunos. As tarefas conducentes à recolha 
de materiais a publicar promoverão, junto de professores e alunos, a utilização dos 
vários programas cuja manipulação está incluída nas competências básicas em TIC.  

Na maioria dos casos a informação a publicar resultará do desenvolvimento de projectos 
de turma e de escola que se encontrem já programados e em execução (Anexo 42:7). 
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Apesar de não se perceber se há envolvimento dos professores no sentido da inclusão das 
TIC na sua prática lectiva, esta metodologia de inclusão dos trabalhos em curso na página da 
escola, exige a utilização das TIC, quer para construção de materiais em formato digital, quer 
em conversão de materiais para este formato. 

No que se relaciona com a adesão das EB1 ao programa parece haver uma grande 
diversidade. Se existem escolas que tomaram a iniciativa de contactar a gestão distrital por 
não terem sido visitadas durante o mês de Outubro, existem outras com alguma resistência. 

No entanto existem escolas onde se verifica alguma resistência. São tipicamente escolas 
com poucos professores, com poucos recursos materiais e em locais isolados. Esta 
resistência está também associada à falta de hábitos dos professores na utilização das 
TIC. A insegurança que estes professores sentem na utilização destas tecnologias leva-
os a concluir que se trata de um projecto muito complicado (Anexo 42:9). 

A utilização do sítio também é referida neste relatório. Percebe-se, nesta altura, que o sítio é 
bastante utilizado pelos monitores, para registo das fichas de caracterização das EB1 e dos 
relatórios das visitas efectuadas. No entanto, a sua utilização pelos professores das EB1 é 
ainda diminuta. 

O relatório termina com um breve balanço das actividades desenvolvidas até à data. 

Apesar da reacção ser positiva na generalidade das escolas, para alguns docentes o 
projecto parece apresentar-se como mais uma imposição, uma tarefa que se junta a 
muitas outras, um trabalho que vai para além do seu horário normal.  

Nesta fase do projecto parece-nos que teremos três ritmos de concretização que 
dependem das actividades anteriormente desenvolvidas pelas escolas. 

• Nas escolas onde não existiam hábitos de utilização das TIC é possível que não 
se atinjam alguns dos objectivos do projecto, mas acreditamos que seja possível 
sensibilizar os professores para as vantagens educativas de utilização destes 
meios nas suas práticas lectivas; 

• Nas escolas onde existem hábitos de utilização do processamento de texto é 
possível construir uma página na Internet, com bastante esforço de selecção, 
organização e digitalização de materiais. Acreditamos também que será 
possível aumentar a utilização do e-mail. 

• Nas escolas onde já existem professores e alunos que utilizam a Internet, a 
publicação de uma página poderá ser iniciada a curto prazo ou já foi iniciada. 

Em qualquer uma destas situações o sucesso do projecto dependerá fundamentalmente 
da mobilização de vontades que os formadores conseguirem junto de professores e 
alunos (Anexo 42:13). 

É aqui referido o problema da falta de incentivos que os professores sentem ao colaborar no 
programa, por não existir colaboração do Ministério da Educação, ficando o seu sucesso 
dependente da capacidade de mobilizar vontades colectivas. Esta referência é posteriormente 
acentuada no relatório de avaliação externa do programa, já referido neste estudo. 

Este relatório intercalar de Janeiro de 2002 possui também um breve estudo (Anexo 52) 
conduzido junto de 75% das EB1 do distrito, efectuado com base nas fichas de 
caracterização preenchidas, até à data, pelas escolas (Anexo 43).  

 



Universidade de Aveiro 
2006 

Internet@EB1 – Estudo de Impacte num agrupamento de Setúbal  

 

 67 

Caracterização das EB1 - 2002/03
Meio em que a EB1 se insere

Rural
40%

Urbano
34%

Misto
26%

 
Gráfico 3 – Caracterização das EB1 em 2002-03. Meio 

urbano ou rural. 

 

A distribuição das EB1 no que se relaciona 
com a sua inserção em meios urbano, rural 
ou misto é coerente com a inicialmente 
efectuada e reflecte uma distribuição com um 
pendor ligeiramente superior das escolas em 
meio rural, caracterizadas por grande 
flutuação do seu corpo docente, poucos 
recursos humanos e materiais. As condições 
de funcionamento destas escolas constituir-
se-ão como dificuldades acrescidas para a 
implementação do programa. 

 

Caracterização das EB1 - 2002/03
Pág inas p ub licadas no  iní cio  d o  p ro g rama

Sem página
86%

Com página
14%

 
Gráfico 4 – EB1 com página publicada no início do 

programa. 

 

Regista-se que só 14% das EB1 tinham 
página publicada no início do programa, e 
dessas, só algumas tinham actividade 
regular. Parece-nos que a mobilidade do 
corpo docente pode ter contribuído para 
aumentar este número de páginas, por haver 
professores que num ano publicavam uma 
página da escola em que estavam colocados, 
sem que isso reflectisse a dinâmica da escola 
e, no ano seguinte, poderia haver outra 
página publicada pelo mesmo professor, mas 
noutra escola. 

 

A ficha de caracterização permitiu ainda perceber o que os professores afirmam sobre a 
utilização educativa que fazem dos computadores. Cerca de 64% dos professores afirmaram 
utilizar o processador de texto para o seu trabalho individual. No entanto, questionados sobre 
a utilização do computador com os seus alunos, aquela percentagem desceu para 45%. Esta 
diferença está associada ao conhecimento que o professor possui destas tecnologias, a 
questões de auto confiança, mas também à disponibilidade de recursos materiais. 

Nas 227 escolas que preencheram o questionário existem 987 computadores, muitos 
dos quais antigos e cuja utilização se resume ao processador de texto. Estes números 
conduzem a uma relação de 4,4 computadores por escola e de 18,7 alunos por 
computador. 

No que se relaciona com acesso à Internet verifica-se que em média cada escola tem 
1,5 computadores com acesso a esta rede e que cada um destes computadores é 
utilizado por 44 alunos. 

Apesar do esforço recente de dotar cada EB1 com um computador ligado à Internet, 
estes números reflectem que não houve nenhum outro investimento significativo nesta 
área. Neste contexto tecnológico existem certamente dificuldades em tornar este meio 
de comunicação num instrumento de utilização educativa frequente neste nível de 
ensino. 
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Estes valores médios tomam ainda outro significado quando se observa que, nas 22 
escolas com rede interna, estão instalados 105 computadores com acesso à Internet. 
Assim, nestas escolas a média de computadores ligados a esta rede passa a ser de 4, 
revelando assim uma grande discrepância entre escolas (Anexo 52:8). 

O relatório de Maio de 2003 possui informações quantitativas sobre o programa, referindo-nos 
que cerca de metade das visitas já tinham sido efectuadas e 31% das escolas já possuíam 
todas as visitas completadas. São ainda referidos alguns problemas persistentes com 
equipamentos e vimos referência, pela primeira vez, à lentidão do acesso à Internet nas 
escolas, que tem levantado problemas, nomeadamente os relacionados com a publicação 
das páginas. 

A publicação das páginas tem sido complicada pelos tempos de resposta e erros 
sucessivos na transferência de ficheiros. Este problema tem levado a que algumas 
sessões de formação sejam consumidas com as tarefas de publicação (Anexo 51:2). 

Os relatórios anteriores são omissos no que se relaciona com os DCB mas no de Maio 
encontra-se a seguinte referência. 

Na fase inicial estão a ser passados diplomas à equipa de formadores e seguir-se-ão os 
professores directamente envolvidos nos processos de formação que decorreram ao 
longo do ano ou nos processos de construção de actividades educativas ou na 
construção da própria página da EB1 a que pertence (Anexo 51:2). 

Esta referência confirma a ideia de que os DCB, neste distrito, foram fundamentalmente 
atribuídos a docentes e confirma a ideia da formação estar vocacionada para trabalho directo 
com os professores. 

5.2.3. O Agrupamento de Escolas de Canha e Santo Isidro 

 
Figura 3 – Geografia do Concelho do Montijo. 

 

O concelho do Montijo apresenta 
características quase únicas no país 
constituindo-se por duas zonas 
geograficamente separadas: a zona oeste e a 
zona este.  

O agrupamento de Canha e Santo Isidro 
distribui-se geograficamente pelas freguesias 
de Canha e Santo Isidro de Pegões, ambas 
pertencentes à zona este do concelho do 
Montijo. 
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Figura 4 – Distribuição geográfica das escolas pertencentes 

ao agrupamento. 

De acordo com informações recolhidas na 
página do agrupamento, as escolas inserem-
se na zona rural que, globalmente, apresenta 
as seguintes características: actividades 
económicas relacionadas 
predominantemente com a agricultura e a 
pecuária, mas também com a pequena 
indústria, o comércio local e alguns serviços; 
a maioria das famílias apresenta um nível 
sócio-económico baixo, verificando-se porém, 
em casos pontuais, um nível médio; muitas 
famílias são monoparentais ou reconstruídas. 
Poucas crianças vivem num ambiente sócio-
afectivo estável.  

Num dos relatórios das visitas efectuadas à EB1 de Canha existe ainda a seguinte referência: 

[…] a escola situa-se numa zona carenciada com bastantes imigrantes, com famílias já 
estabelecidas e tem muitos alunos com Necessidades Educativas Especiais.  

As Escolas e os Jardins de Infância que integram o agrupamento estão distribuídas por cinco 
edifícios dispersos e distantes uns dos outros, como se representa na tabela seguinte. 

 

Localidade Distância à Sede do 
Concelho EB1 JI 

Faias 20 km EB1 de Faias --- 

Foros do Trapo 26 km EB1 de Foros do Trapo --- 

Pegões Velhos 28 km EB1 de Pegões Velhos 
JI de Figueiras 

JI de Pegões Velhos 

Taipadas 30 km EB1 de Taipadas JI de Taipadas 

Canha 35 km EB1 de Canha JI de Canha 

Tabela 8 – Constituição do Agrupamento de Escolas de Canha e Santo Isidro. 

Trata-se de um agrupamento cujas escolas estão bastante distantes umas das outras, o que 
não permite uma fácil deslocação dos professores que nelas leccionam para trabalho 
conjunto.  

Com base numa breve análise das caracterizações iniciais das escolas (Anexo 55), pode 
verificar-se que são todas escolas de pequena dimensão no que se relaciona com o número 
de professores (entre 1 a 4 professores por escola), e no que se relaciona com o número de 
alunos (num total de 148 alunos). O corpo docente, em 2002/2003, era composto por 13 
docentes, todos do sexo feminino, era bastante jovem, encontrando-se dois professores na 
faixa etária de 35 a 44 anos e os restantes (11) na faixa etária de 25 a 34 anos.  

De acordo com Paiva (2002), o facto de o agrupamento ser composto por docentes jovens e 
do sexo feminino parece não constituir nenhum factor decisivo no que se relaciona com a 
integração educativa das TIC. 
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Todas as escolas possuem dois computadores e respectivas impressoras, colocados em 
salas de aula, com excepção de uma das EB1, onde o computador se encontra num 
laboratório de uso comum a toda a escola. Apesar da quantidade de equipamentos ser 
restrita, não se regista qualquer dificuldade de ordem organizacional que limite a sua 
disponibilidade para utilização pelos professores, ou por estes com os seus alunos. Duas das 
escolas dispõem ainda de um scanner. Para além destes equipamentos, colocados nas 
escolas, existe também equipamento que, sendo pertença do agrupamento, está disponível 
para todas as escolas do agrupamento: uma máquina fotográfica digital, uma máquina de 
filmar e uma máquina fotográfica. 

No início do programa, nenhuma das escolas possuía página publicada na Internet, mas 
havia alguma predisposição para a utilização das TIC. Verifica-se que havia um hábito de 
troca de mensagens de correio electrónico entre os docentes das escolas para partilha de 
materiais e documentos, que “os alunos usualmente pesquisam na Internet e participam em 
chats entre os vários alunos das diferentes escolas do Agrupamento (com combinação prévia 
de dia e hora)” e que havia habitualmente utilização do processador de texto por parte dos 
alunos. 

A professora esteve a seleccionar os textos dos seus alunos do 4º ano já gravados no 
disco do computador (…). Colocou textos nas páginas “Histórias”, “Carnaval”, “Dia da 
Árvore”, “Textos Livres” e “Passatempos”. Na página “Notícias”, deu conta da visita à 
escola de António Torrado, nesse próprio dia, na parte da manhã, e colocou na mesma o 
texto que os seus alunos tinham redigido para dar as boas vindas ao escritor e que leram 
na ocasião do evento (Anexo 53:1). 

Nota-se ainda alguma vontade de utilizar recursos existentes na Internet assim como de 
colaborar em páginas publicadas por outras escolas ou professores. 

As docentes perguntaram-me como é que poderiam colaborar no sítio de um professor 
do 1º Ciclo que disponibiliza um conjunto de materiais e de fichas de trabalho 
catalogadas por ano e disciplina, enviando também fichas elaboradas por elas (Anexo 
53:3). 

5.2.3.1. Metodologia de funcionamento do agrupamento 

No distrito de Setúbal, as EB1 foram acompanhadas directamente pela ESE ou por um dos 
Centros de Formação de Professores que colaboraram com a ESE neste programa. Neste 
primeiro ano não houve a preocupação de integrar todas as EB1 de um mesmo agrupamento 
numa mesma equipa de acompanhamento. A distribuição das escolas, pelas equipas, foi 
efectuada de acordo com critérios geográficos ou com a existência de projectos previamente 
desenvolvidos entre as instituições. A EB1 de Canha, com a qual a ESE tinha já uma prática 
anterior no âmbito da prática pedagógica, ficou sob responsabilidade directa da ESE, estando 
todas as outras escolas do agrupamento distribuídas pelo CENFORMA, Centro de Formação 
de Professores do Montijo, cuja área geográfica corresponde àquela onde se inserem as 
escolas do agrupamento de Canha. Logo que teve conhecimento deste facto, a gestão do 
agrupamento pediu uma reunião com a gestão distrital para colocar o problema que esta 
distribuição gerava, tendo em conta o funcionamento do agrupamento. Nessa reunião ficou 
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decidido, no respeito pelo funcionamento do agrupamento, que todas as suas escolas seriam 
acompanhadas directamente pela ESE de Setúbal. 

Apesar do pequeno número de professores do agrupamento, este distribui-se 
geograficamente por uma zona muito vasta, o que dificulta a comunicação entre os 
professores das várias escolas. Por outro lado, como é característico das EB1 inseridas em 
meios rurais, estas escolas possuem uma flutuação anual muito grande do corpo docente. A 
associação destas características levanta problemas complexos de integração anual dos 
docentes no trabalho do agrupamento e gera descontinuidades na formação dos jovens 
alunos. 

Na perspectiva de colmatar estes problemas, o agrupamento desenvolveu um funcionamento 
de acordo com a teoria do construtivismo social Vygotsy (1978), com o objectivo de facilitar a 
integração dos novos professores e a sua evolução profissional. Neste sentido promove, com 
assiduidade, acções de formação científica e pedagógica do corpo docente. 

O agrupamento foi constituído por iniciativa dos professores que nele leccionavam, ainda 
antes de legislativamente ter surgido a necessidade das escolas se agruparem. Existe a 
prática de formação conjunta que promove um relacionamento próximo entre os docentes e 
que facilita a integração dos professores na sua metodologia de funcionamento. Na reunião 
inicial efectuada a pedido da gestão do agrupamento, verificámos que a filosofia do seu 
funcionamento está centrada no desenvolvimento de projectos, na confiança depositada nas 
crianças, na sua responsabilização e na formação de professores, efectuada no próprio 
agrupamento. Ainda nesta reunião, foram destacados alguns projectos “Ocupação de 
Tempos Livres para os alunos do 1º Ciclo e Prolongamento Horário para as crianças do 
Jardim de Infância, gratuitos”, “Casinha das Novidades” com vários Ateliers (Fotografia, 
Multimédia, Culinária, Tapeçaria e Computadores) e Ludoteca com Atelier de Informática e 
jogos diversos. Estes espaços estão abertos aos alunos do Jardim de Infância, do 1º Ciclo e 
do 2º Ciclo, e as suas actividades são orientadas por vários animadores que aqui prestam 
serviço ao abrigo de parcerias estabelecidas com a Junta de Freguesia e o Centro de 
Emprego. Também existia um programa de iniciação ao Inglês, que é ministrado em todas as 
escolas do Agrupamento por uma professora que nele lecciona. Anualmente é organizada 
uma semana de praia ou piscina para os alunos, já que usualmente não usufruem delas no 
meio familiar. O Plano de Formação, na perspectiva de formação dos professores do 
Agrupamento, é centrado na partilha do trabalho desenvolvido na sala de aula e cuja 
formadora é a presidente de Conselho Executivo. Existe ainda uma prática de Avaliação 
Interna da Unidade Educativa. 

Esta perspectiva de entendimento da escola parece próxima de uma escola aprendente, 
defendida por Hargreaves (2003) e referida no enquadramento teórico. 

5.2.3.2. Os monitores 

O agrupamento foi, ao longo dos três anos, acompanhado por quatro monitores. Nos dois 
primeiros anos, a equipa manteve-se e foi constituída por dois elementos. Estes monitores 
eram professores na ESE e ambos tinham já pertencido à equipa do Programa Nónio Século 
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XXI, em anos anteriores. No terceiro ano não foi possível manter a equipa não só porque 
ambos os professores deixaram de exercer funções na ESE, mas também por ambos se 
encontrarem em fase de elaboração de trabalhos de investigação – uma dissertação de 
mestrado e uma tese de doutoramento. Foi constituída nova equipa, também composta por 
dois elementos, mais jovens e menos experientes do que os anteriores. Ambos os monitores 
do terceiro ano são ex-alunos da ESE e um deles era professor numa das escolas do 
agrupamento. Procurou-se assim seguir a lógica de funcionamento do próprio agrupamento, 
assegurando que a formação era ministrada por um professor que teria o contacto facilitado 
com os outros professores do agrupamento. 

Junto dos monitores que acompanharam as escolas do agrupamento de Canha soubemos 
que foram efectuadas todas as visitas planeadas. 

5.2.3.3. As visitas 

As caracterizações iniciais das escolas mostram que três delas possuíam dois professores 
com turma atribuída, uma tinha só um professor, e a sede de agrupamento, sendo a escola 
de maior dimensão, tinha três docentes. De acordo com a metodologia distrital adoptada para 
atribuição do número de visitas por escola, todas as escolas do agrupamento seriam visitadas 
3 vezes por um monitor. 

A primeira visita efectuada no agrupamento contou com a presença de todos os professores, 
da coordenadora distrital do programa e de um dos monitores, e teve como objectivo principal 
divulgar o programa e o sítio de apoio junto de todo o corpo docente e definir uma estrutura 
geral para as páginas a publicar. 

Parece-nos que estamos perante uma metodologia de trabalho em que se envolveram todos 
os elementos do agrupamento, desde a sua gestão, passando pelos professores e integrando 
também os educadores que, de acordo com a revisão da literatura, é um factor detectado nas 
escolas onde o sucesso da integração das TIC foi mais acentuado. Neste sentido, a 
documentação que consultámos parece indiciar um início de programa em condições 
favoráveis ao seu desenvolvimento. 

A lógica de funcionamento do agrupamento, muito centrada em projectos comuns, levou a 
equipa de monitores, os professores e a gestão do agrupamento a tomarem decisões no 
sentido de que todas as escolas e todos os jardins de infância deverem possuir uma página, 
assim como o próprio agrupamento. A navegação nas páginas far-se-ia sempre em torno do 
agrupamento, havendo ligações deste para todas as escolas e vice-versa. 

Uma parte muito significativa da informação estaria na página do agrupamento, onde o Plano 
Anual de Actividades funcionaria como eixo central para proporcionar visibilidade do trabalho 
efectuado no âmbito dos projectos e das actividades desenvolvidas em cada uma das 
escolas. No entanto, numa das visitas posteriores, verifica-se que existe um recuo face a esta 
posição inicial, o que trouxe a necessidade de planeamento das páginas de cada uma das 
escolas. 
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Estabelecido portanto que a página de EB1 de Canha não seria apenas uma página de 
rosto mas sim um sítio com os diversos conteúdos que espelhem a vida da escola, as 
docentes tiveram necessidade de pensar na respectiva estrutura e registaram-na, 
primeiro, no papel (Anexo53:3). 

Nos relatórios de visita registaram-se múltiplas referências à participação conjunta de 
professores e educadores nos trabalhos do programa, o que nos leva a crer que ambos os 
níveis de ensino terão participado em igualdade de circunstâncias, com responsabilidade de 
publicar uma página da sua escola ou jardim de infância e de intervenção igualitária nas 
sessões de formação.  

Quanto à metodologia a adoptar para as visitas optou-se por trabalho conjunto das escolas, 
no sentido de iniciar a utilização do FrontPage para a produção da página inicial de cada uma 
das escolas. Ficou também decidido que o correio electrónico seria o meio de comunicação 
privilegiado para contacto entre os professores e os monitores. Houve ainda o cuidado de 
designar um responsável por todas as páginas, membro do Conselho Executivo, que teria 
também a responsabilidade adicional de continuar a manutenção das páginas nos anos 
subsequentes. 

A observação das datas em que as visitas foram efectuadas permite-nos perceber a 
existência de uma descontinuidade entre 30 de Janeiro de 2003 e 14 de Abril do mesmo ano, 
originada por um incêndio, de grandes dimensões, que deflagrou na sede do agrupamento 
em Fevereiro desse ano e que afectou significativamente a vida do Agrupamento. 

O incêndio afectou bastante a vida do Agrupamento, destruindo trabalho já realizado, e 
obrigando a um grande esforço de reorganização. Por exemplo, quando questionei as 
docentes acerca dos trabalhos dos miúdos alusivos ao dia da Ciência para que os 
mesmos constassem da página, disseram-me que também tinham ficado queimados 
pois encontravam-se na sede do Agrupamento e que portanto já não os poderiam 
recuperar (Anexo 53:4). 

A professora […] falou-nos do incêndio e respectivas consequências. Entregou as 
disquetes que estavam na sua posse com algum do trabalho feito anteriormente, e que 
já julgávamos perdido (Anexo 54:3). 

O modo como estes acontecimentos são descritos leva-nos a acreditar que o incêndio inibiu 
as professoras de frequentar a acção de formação contínua oferecida aos professores no 
âmbito do programa, pela ESE de Setúbal, e que os resultados do programa neste 
agrupamento, durante este ano, terão sido significativamente afectados por este incêndio. 
Esta ideia é também explicitada num dos relatórios. 

Vê-se ainda pouco trabalho feito, de forma autónoma, em torno da Página, entre as 
minhas visitas, o que de certa forma se compreende, dada a sobrecarga de trabalho que 
têm tido em consequência do incêndio (Anexo 53:4). 

No entanto, uma análise dos relatórios das visitas, efectuada em torno de grandes temáticas, 
permite-nos algumas conclusões parcelares. 

No que se relaciona com a utilização, pelos professores, do sítio SETTIC, observa-se que, 
para além das duas reuniões iniciais onde foi efectuada a sua divulgação, as outras 
referências centram-se nas actividades relacionadas com a preparação do encontro realizado 
em Maio e com a divulgação de novas potencialidades publicadas no sítio, nomeadamente 
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com o projecto dos Postais e dos Pequenos Escritores, onde se referencia alguma adesão 
dos professores. Não se encontram outras referências ao sítio, quer na perspectiva de 
utilização dos materiais educativos aí publicados, quer dos mecanismos de comunicação 
entre os diferentes intervenientes do programa.  

Nas referências que encontrámos ao trabalho efectivamente desenvolvido ao longo das 
visitas parece-nos que, na generalidade, os professores possuíam um bom grau de 
autonomia na utilização das TIC. Existem referências de trabalho a executar entre visitas com 
responsabilização das professoras em trabalho de digitalização de imagens, recolha de textos 
a partir de disquetes, discos fixos ou CD e, já no final do ano, existem ainda referências à 
publicação autónoma de alterações às páginas publicadas. 

Como ainda pretende inserir uma imagem alusiva à visita de António Torrado e inserir 
uma outra foto do Jardim de Infância, e não as tinha consigo na disquete, ficou de fazer 
isso sozinha, publicar, telefonando-me, caso tivesse alguma dúvida (Anexo 53:1). 

Apesar deste nível de utilização ser bom, existem também referências a uma professora com 
dificuldades na utilização das TIC. 

Houve necessidade de refazer, nesta sessão, a página inicial da EB1 de Taipadas dada 
a dificuldade da professora […] em trabalhar sozinha e autonomamente com as 
tecnologias (Anexo 53:4). 

Registam-se ainda várias referências à participação activa dos membros do Conselho 
Executivo nas visitas, quer na perspectiva de organização do trabalho, quer ainda na 
participação activa na construção das páginas, o que reflecte a cooperação existente entre 
todos os elementos no programa. 

Notam-se também algumas dificuldades no desenvolvimento de trabalho continuado com os 
grupos de professores. Algumas dessas dificuldades são reflexo do incêndio já referido, mas 
parece também haver algumas outras actividades que se sobrepuseram às do programa, sem 
que isso faça transparecer alguma falta de interesse, havendo mesmo alteração de datas 
marcadas no sentido de conjugar essas actividades. 

[…] parte das professoras que tinham intenções de participar, tiveram que faltar devido a 
reuniões na Câmara e outros imprevistos (Anexo 53:2). 

[…] antecipando para 22 a visita anteriormente marcada para dia 29, uma vez que o 
agrupamento vai a uma visita de estudo a Vila Franca de Xira nesse dia (Anexo 53:2). 

O modo como a formação foi organizada, em pequenos grupos, com professores e 
educadoras de várias escolas, teve o aspecto positivo de cooperação entre todos e de 
coerência do produto final que foi desenhado conjuntamente, mas levantou também alguns 
problemas. Os monitores registram dificuldades de comunicação entre os grupos de docentes 
que trabalham em sessões de formação diferentes, de modo a dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido pelas colegas. Referiram ainda alguma falta de enquadramento das professoras 
dos apoios educativos que, não tendo turma própria, não possuem materiais para publicação, 
o que constitui um factor de desmotivação e alguma desresponsabilização destes 
professores. Por parte dos monitores parece ter havido tentativas de reorganização do 
trabalho, talvez na tentativa de resolver estes problemas, mas as professoras referiram as 
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suas limitações de tempo disponível afirmando que preferiam que as tarefas não fossem 
divididas, evitando assim sobrecarga de trabalho só para algumas. 

Apesar destes problemas, em Maio são referidas atitudes muito positivas face ao trabalho até 
então desenvolvido e ao acréscimo de trabalho que o programa representou. 

A publicação da página do Agrupamento entusiasmou as docentes em geral.  

As docentes começam agora a apropriar-se mais deste processo, desenvolvendo 
trabalho autonomamente entre as visitas.  

Poderei até referir como exemplo a afirmação da educadora […] de que iria continuar o 
trabalho assim que chegasse a casa, em vez de ir jantar e tratar dos preparativos para a 
visita ao Portugal dos Pequeninos do dia seguinte (à qual vai todo o Agrupamento) 
(Anexo 54:5). 

No que se relaciona com os conteúdos das páginas, há relatos sobre as discussões 
efectuadas entre docentes, monitores e gestão do agrupamento e as respectivas decisões. 
Ainda sobre esta temática, existem múltiplas referências dos monitores à publicação dos 
trabalhos dos alunos e à colaboração activa dos alunos na construção das páginas. 

[…] os trabalhos dos alunos deveriam constar das páginas das escolas e não da página 
do Agrupamento: esta conteria apenas as actividades comuns, organizadas ao nível do 
Agrupamento, e as consequências dessas actividades comuns expressas nos trabalhos 
dos alunos apareceriam nas páginas específicas de cada uma das escolas (Anexo 54:3). 

Os problemas com equipamentos e com a funcionalidade do software foram uma constante 
ao longo do ano. Podemos perceber que várias vezes houve problemas com a configuração 
de correio electrónico, o que complicou a comunicação entre os professores do agrupamento 
e destes com os monitores. Houve vários problemas com avarias de computadores que, 
quando regressavam, estavam com software mal configurado ou tinham perdido a informação 
até então construída. Existem ainda várias referências a problemas de ligação à Internet, 
alguns dos quais também associados ao incêndio e a soluções de recurso que se mostraram 
pouco funcionais. 

Estes problemas com equipamentos levaram a que algumas sessões tivessem iniciado com 
instalação ou configuração de software efectuada pelos monitores, que assim viam reduzido o 
seu tempo de trabalho de cariz mais pedagógico, mas que não podia ser efectuado sem que 
os equipamentos estivessem funcionais. 

5.2.3.4. As páginas publicadas 

As páginas da Internet que aqui analisaremos são as versões que estavam publicadas no 
final do ano lectivo de 2004/05. Certamente que reflectem o trabalho efectuado pelas escolas 
do agrupamento ao logo dos três anos do programa, mas foi impossível analisar as várias 
fases por que passaram ao longo do tempo. 

Do ponto de vista da navegação, as páginas apresentam as seguintes possibilidades. 
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Figura 5 – Estrutura de navegação das páginas das Escolas e Jardins de Infância do Agrupamento de Canha e Stº Isidro. 

O sítio do Agrupamento (2005) tem uma zona superior de identificação seguida de fotografias 
dos vários edifícios onde estão instaladas as escolas, que possuem os links para as 
respectivas páginas. 

Possui também um menu, à esquerda, que permite acesso a um conjunto de informações e 
uma zona central com destaques. Os destaques são constituídos por uma notícia, sobre a 
oficina de formação interna que decorreu no ano lectivo de 2004/05 denominada "Ler, 
Escrever e Contar". A notícia tem uma tónica na produção e experimentação de materiais 
efectuada e na reflexão conjunta que proporcionou a construção de “um espírito de 
agrupamento muito forte”. 
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“O Acantonamento da Páscoa” e “O Dia da Criança”. 

Ligações Ligações úteis para os concursos de docentes. 

Docentes 

Possui informações sobre Conselhos e Núcleos. Nos Conselhos estão publicadas as 

planificações do ano lectivo de 2004/05. Nos Núcleos encontra-se informação sobre a 

planificação dos projectos em curso e alguns jogos educativos construídos em Director. 

Pais 
Mostra a intenção de disponibilizar informações úteis sobre as actividades realizadas, 

envolvendo os pais e a comunidade escolar. 

Alunos 

A área de alunos possui as seguintes ligações: Links, Jogos, E-mail, Visitas de Estudo, 

Notícias, Chat. 

Nos “links” existem ligações úteis para os alunos, nomeadamente o sítio “Júnior”. Os 

“Jogos” possuem um conjunto de actividades vocacionadas para os alunos, de carácter 

lúdico, e o grafismo que apresentam leva-nos a acreditar que foram efectuadas com o 

software Hotpopatoes. O “e-mail” possui os endereços de correio electrónico de todas 

as escolas do agrupamento, possibilitando assim o contacto com elas a partir do 

exterior. A ligação “Visitas de estudo” possui a calendarização das visitas colectivas já 

planeadas. As “Notícias” e o “chat” permitem acesso a ferramentas de comunicação 

assíncrona e síncrona, respectivamente. A partir da análise da página não conseguimos 

uma percepção da utilização que professores e alunos têm efectuado destas 

ferramentas, pelo que deverá ser uma temática a remeter para as entrevistas. 

Fórum 
Permite aceder ao fórum referido na entrada alunos, comum a toda a comunidade 

escolar do agrupamento. 

Contactos Permite o acesso, por formulário, ao mail da sede do Agrupamento. 

Tabela 9 – Conteúdos da página inicial do sítio do Agrupamento. 

Apesar do menu só estar visível na página inicial, a navegação é simples, pois possui sempre 
um botão de retorno colocado no final da cada página. Existe coerência gráfica em todo o 
sítio, com utilização de cores leves e algumas animações que indiciam os níveis de ensino 
leccionados no agrupamento. 

A interface dos jogos publicados nas páginas apresenta cuidados do ponto de vista gráfico e 
está adaptada à faixa etária a que se destina. A arquitectura subjacente tem características 
de arquitectura directiva, constituída por questões de resposta directa com feedback do tipo 
certo ou errado e é também composta por exposição de informação passível de ser 
consultada em caso de necessidade de esclarecimento sobre as temáticas que inclui. 

As páginas das escolas não têm aspecto uniformizado. No entanto, todas possuem uma 
imagem da escola, ou a escola desenhada pelos alunos, e um menu com actividades e uma 
ligação ao agrupamento.  
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Sítio de EB1 de Canha 

No sítio de Canha (2005) existem duas ligações, para além das já referidas, uma com 
trabalhos de sala de aula e outra com visitas de estudo. 

Em ambos os casos estão publicados trabalhos de alunos constituídos maioritariamente por 
digitalizações de textos e ilustrações. Os textos parecem ter sido efectuados num 
processador de texto e as ilustrações são manuais. 

Existe ainda uma ligação ao Jardim de Infância de Canha, à qual não conseguimos aceder. 

Sítio de EB1 de Faias 

O sítio de EB1 de Faias (2005) tem uma estrutura linear e uma navegação simplificada pela 
utilização de palavras ou expressões com hiperligações e uma mesma imagem animada, que 
se constitui como o símbolo de regresso à página anterior. Possui uma ligação para “Quem 
somos” com uma breve caracterização da escola, do meio envolvente e da origem geográfica 
e social dos alunos. Permite ainda acesso a cada uma das turmas onde todos os alunos 
estão identificados pelo primeiro nome e por um auto-retrato. Parece-nos uma ideia curiosa 
que permite a cada um dos alunos reconhecer-se, e reconhecer os seus amigos facilmente 
sem que, com a mesma facilidade, os estranhos os possam identificar, garantindo assim que 
os princípios básicos de segurança não sejam violados. 

Na ligação “Meio em que vivemos” podemos aceder a uma breve caracterização da escola, 
do meio envolvente e das famílias de que os alunos são oriundos. Encontramos ainda uma 
página com a “História de Faias”, documento redigido com base em relato efectuado pelos 
alunos e com o apoio das auxiliares educativas, o que nos parece um princípio interessante 
para envolvimento da comunidade escolar na construção da página da escola. 

A ligação “Actividades” possui várias reportagens fotográficas das actividades desenvolvidas 
pelos alunos, alguns desenhos ilustrativos e um conjunto de textos por eles produzido. 

Sítio de EB1 de Foros do Trapo 

A página de Foros (2005) tem uma entrada com uma fotografia da escola, várias animações, 
algumas das quais ligam aos contactos da escola (telefone, endereço postal e endereço de 
correio electrónico). 

Apesar de não haver referência a datas de publicação, o aspecto da página e a quantidade 
de informação que possui leva-nos a concluir que esta página terá sido actualizada com 
maior frequência do que as das outras escolas. Poderá ser um aspecto a esclarecer durante 
as entrevistas. 

Encontrámos neste sítio muitas reportagens fotográficas de iniciativa da escola ou do 
agrupamento, assim como ilustrações, efectuadas pelos alunos, de algumas dessas 
iniciativas.  
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Parece-nos interessante referir que esta página possui muitos textos produzidos por alunos 
sobre as temáticas mais diversas. Parecem indiciar uma utilização assídua do processador de 
texto pelos alunos, que tem reflexo na página da escola. Há ainda uma página onde se refere 
que os discentes do 3º ano estão a construir a página da turma e também aí existem muito 
pequenos textos sobre temáticas diversificadas. 

Sítio de EB1 de Pegões Velhos 

O sítio da escola de Pegões (2005) tem uma organização da página inicial dividida em várias 
zonas rectangulares possuindo, cada uma delas, um link para uma temática. As temáticas 
são semelhantes às páginas das outras escolas do agrupamento, inclui uma caracterização 
da escola e do meio envolvente e um desenho que ilustra cada uma das turmas. 

Este sítio possui ainda ligações aos Jardins de Infância de Pegões Velhos e Figueiras. Nestas 
páginas dos Jardins de Infância encontra-se também informação sobre algumas actividades 
que, para além das fotografias, possuem textos que reflectem as experiências vividas por 
alunos e professores nessas actividades. 

Sítio de EB1 de Taipadas 

O sítio da escola de Taipadas (2005) está organizado por anos lectivos, tendo para cada um 
deles informação da EB1 e do Jardim de Infância, o que nos permite perceber que a página 
foi actualizada ao longo dos três anos em que o programa Internet@EB1 decorreu. 

Para cada um dos anos lectivos, e para cada uma das escolas, o sítio possui informação 
sobre as respectivas turmas, com identificação dos alunos. A identificação é composta por um 
pequeno texto e um auto-retrato. 

O sítio tem ainda referência a actividades desenvolvidas e destaca o reconto de histórias com 
trabalhos de alunos sobre “A fada Oriana”, textos produzidos pelos alunos sobre temáticas 
diversificadas e uma zona de diversão, que inclui actividades com o Tangram.  

5.2.3.5. Outros documentos 

A gestão do Agrupamento facultou-nos acesso a vários documentos, alguns que se 
constituem como elementos estruturantes da sua vida educativa, como o Projecto Educativo e 
o Projecto Curricular, outros relacionados com as actividades efectivamente desenvolvidas, 
como os Dossiers Individuais dos alunos, que contêm todos os trabalhos efectuados por 
estes ao longo do ano, ou o Dossier da Formação Interna, efectuada durante o ano lectivo de 
2004/05, que contém todos os trabalhos produzidos pelos professores durante a referida 
formação e os resultados obtidos quando estes foram testados juntos dos alunos. Tivemos 
ainda acesso às especificações dos projectos em curso, ao Regulamento Interno e aos 
Relatórios de Execução do Plano de Actividades. 

No Projecto Educativo não encontrámos referências à integração das TIC, mas são 
explicitadas preocupações com a constituição de uma “ESCOLA APRENDENTE com 
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capacidade para pensar e criar ideais, trabalhar em equipa e lidar com a mudança”. Do 
Projecto Educativo relevamos também as ideias, compatíveis com Ponte (2000), de que a 
mudança da escola tem que ser construída com e pelas pessoas, proporcionando situações 
que desenvolvam a socialização, no respeito pela diversidade cultural, hoje cada vez mais 
presente na escola. 

Ainda no Projecto Educativo é explicitada a intenção de proporcionar ao aluno o gosto pela 
experimentação e curiosidade científica que nos parece próxima de uma intenção de 
integração das tecnologias na prática lectiva e duma abordagem construtivista das 
aprendizagens. 

As referências explícitas às TIC podem ser observadas no Projecto Curricular onde se 
privilegiam as metodologias activas, nomeadamente o jogo, a resolução de problemas e o 
trabalho de projecto, utilizando estratégias que incentivem a “aprender a aprender”. Ao 
serviço dessas estratégias são colocados vários recursos, de entre os quais estão as 
tecnologias de informação. 

No Regulamento Interno do Agrupamento, relativo ao ano de 1999/2000, encontrámos o 
enunciado de um projecto, classificado no conjunto de projectos em desenvolvimento, 
designado “Construir o Futuro”, e caracterizado como um projecto que visa ligar todos os 
estabelecimentos de ensino através da Internet e estabelecer a comunicação entre alunos 
dos vários estabelecimentos de ensino do agrupamento. Ainda neste documento, 
considerando que o agrupamento é formado por estabelecimentos de ensino pequenos, 
isolados e distanciados uns dos outros, considera-se que o Núcleo de Projectos, no qual está 
integrado o “Construir e Futuro”, é imprescindível para assegurar uma efectiva igualdade de 
oportunidades e a correcção das desigualdades existentes e reforçar a capacidade 
pedagógica dos estabelecimentos que integram o agrupamento. Desde então há várias 
referências a este projecto, nas várias versões dos Regulamentos Internos, assim como nas 
Actas das Reuniões do Núcleo de Projectos de Desenvolvimento Curricular e nos relatórios 
de Execução dos Planos de Actividades. 

Analisámos alguns dos projectos em curso no agrupamento e que decorreram 
simultaneamente com o programa Internet@EB1. 

Bibliotecas em Movimento 

O projecto das Bibliotecas em Movimento é constituído por um conjunto de actividades 
assentes em estratégias desencadeadoras da leitura funcional e do prazer de ler e que, por 
consequência, permitam cultivar o gosto pela leitura e permitam criar condições para que a 
leitura possa ser um acto livre, voluntário e desejado pelos alunos. 

O projecto tem como objectivo central a criação, em cada sala de aula, de um canto de 
leitura, integrado na organização da turma, projectado conjuntamente pelo professor e pelas 
crianças, que propicie um ambiente onde a leitura circule com afecto. Este espaço deve estar 
dotado de obras de literatura infantil de qualidade, a que as crianças devem ter acesso livre. 
Deve ainda ser estimulada a audição de pequenas histórias, a sua animação, a partilha de 
leitura e escrita e os momentos de debate. 
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Procura-se ainda encorajar a tomada de consciência, por parte dos professores, de que um 
processo pedagógico centrado nos alunos e na sua interacção com a turma, é propiciador da 
construção da sua aprendizagem, da criação de um clima favorável à socialização e constitui-
se como um factor de progresso profissional para o professor. 

Ciência Viva 

Este projecto parte do pressuposto de que as crianças devem ser construtores do seu próprio 
conhecimento, tornando-se autónomos e intelectualmente independentes e cooperando na 
gestão dos conteúdos, do espaço e do tempo. O projecto tem como objectivos: despertar nas 
crianças o gosto pela experimentação e pela curiosidade científica; ajudar as crianças a 
construir conceitos próximos dos que a comunidade científica vai estabelecendo; gerar 
atitudes mais positivas e conscientes da Ciência e da Técnica enquanto actividades 
humanas; estimular as interacções permitindo uma melhor inserção na sociedade actual.  

Matemática 

Este projecto surge em consequência de, na avaliação interna da unidade educativa, se 
terem revelado dificuldades de aprendizagem na área da matemática, mais tarde confirmadas 
com as provas de aferição, que permitiram também perceber a natureza dessas dificuldades. 
Estas dificuldades eram de particular importância no que se relaciona com a resolução de 
problemas.  

O projecto foi lançado assumindo que a resolução de problemas deverá ser encarada como 
um trabalho sistemático, previamente organizado, que tenha em conta os interesses e as 
vivências dos alunos, estimule a sua curiosidade e lhes permita, individualmente e/ou em 
grupo, pesquisar, observar, explorar, experimentar e tomar decisões. 

O projecto destina-se a professores e alunos e procura desenvolver a capacidade de 
formulação e resolução de problemas; inter-relacionar a teoria e a prática, a cultura escolar e 
a cultura do quotidiano; produzir materiais que favoreçam a organização do ambiente 
educativo e facilitar trocas de experiências e saberes entre educadores de infância e 
professores do 1º ciclo do ensino básico. 

No sentido de atingir estes objectivos, são desencadeadas as seguintes acções: uma acção 
de formação interna para professores e educadores; criar em cada sala de aula uma “Oficina 
da Matemática” que fomente nos alunos o desejo de experimentar diversos aspectos da 
actividade matemática e lhes dê oportunidade de construir saberes contextualizados; instituir 
o “Dia da Matemática”, que incluirá todos os alunos do agrupamento numa partilha de 
problemas formulados, discussão de ideias e estratégias e confronto de actividades no 
sentido do aprofundamento e melhoria de competências nesta área. 
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Dó Ré Mi 

Este projecto procura propiciar condições favorecedoras da expressão e educação musical, 
com incidências nos eixos: escutar, cantar, dançar e tocar. 

Golfinho (primeiro ciclo) ou Chapinhar (pré-escolar) 

Projecto que visa a iniciação à prática da natação com objectivos de estimular atitudes 
sociais, criar hábitos lúdicos e desportivos e desenvolver competências no domínio das 
aquisições motoras básicas. 

Saltitar (primeiro ciclo) ou Sapatilhas (pré-escolar) 

Projecto com objectivos semelhantes ao Projecto Golfinho desenvolvido em colaboração com 
técnicos da Câmara Municipal do Montijo. Inclui um complemento de formação para 
professores, no âmbito das actividades motoras básicas na perspectiva de combater lacunas 
resultantes da mono docência. 

Interagir 

O projecto Interagir é destinado à animação de tempos livres e funciona em cinco núcleos, 
cada um deles sediado num dos edifícios do agrupamento. O projecto desenvolve actividades 
de acolhimento no início do dia e após as actividades lectivas, actividades lúdicas e de 
enriquecimento curricular, com o objectivo de promover uma “discriminação positiva que 
minimize as dificuldades das crianças no acesso à cultura e a reais condições de sucesso 
escolar”. Neste projecto estão previstas actividades nos seguintes domínios: biblioteca, 
informática e Internet, oficina de artes e passeios culturais. 

5.2.3.6. Algumas conclusões 

A análise dos documentos referentes a este primeiro ano de funcionamento do programa 
permite-nos retirar algumas conclusões. 

No que se relaciona com os objectivos nacionais, os indicadores quantitativos apontam para 
um bom grau de sucesso face aos objectivos estabelecidos. Contudo, existem múltiplas 
referências à dificuldade de envolver professores no processo de formação, o que ofecere 
colocar a seguinte questão: como foram atingidos os objectivos, se houve dificuldade em 
envolver os professores? 

No agrupamento de Canha podemos registar que, em todas as visitas, existiu participação 
directa dos professores, apesar do incêndio ter afectado bastante a vida do agrupamento e, 
consequentemente, ter afectado o decorrer do programa durante nesse ano. 

A gestão central definiu que o sucesso do programa se mediria pelo número de visitas 
efectuadas, pelo número de Diplomas de Competências Básicas emitidos, e pela publicação 
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das páginas das EB1 na Internet. Quanto às metodologias a adoptar, a IES de Setúbal 
assumiu que o programa devia ser integrado nas actividades que estivessem em curso na 
EB1. Procurava-se assim integrar a utilização educativa das TIC nas actividades em curso 
procurando reflecti-las na página da EB1. As actividades no âmbito do programa deviam 
desenvolver-se, preferencialmente, com professores que seriam também o público 
privilegiado para a emissão dos DCB. 

Nas visitas iniciais registam-se reuniões conjuntas entre a gestão distrital, a gestão do 
agrupamento, os monitores e os professores das EB1 que constituem o agrupamento, o que 
certamente terá contribuído para adaptar os objectivos distritais à realidade do agrupamento. 
Nos relatórios subsequentes registam-se ainda alterações às orientações definidas 
inicialmente, o que parece constituir uma capacidade de resposta dos monitores, face às 
necessidades dos professores com que trabalharam. 

Não conseguimos recolher informação precisa sobre o número de DCB emitidos junto do 
agrupamento, mas registámos várias mensagens de correio electrónico com a identificação 
dos professores, algumas delas com múltiplas identificações, o que nos permite acreditar que 
terão sido emitidos mais de uma dezena, número próximo dos professores directamente 
envolvidos no programa (no total de 13 professores). 

Os recursos afectados ao programa, no agrupamento, parecem escassos, no que se 
relacionam com o número de equipamentos com ligação à Internet. Contudo, esta escassez 
de recursos nunca foi referida nos relatórios de visita e parece não se ter constituído como 
um factor limitador do trabalho efectuado junto do agrupamento em estudo. 

Parece-nos relevante que cada escola e cada jardim de infância tivesse, no final do ano, uma 
página publicada que incluía trabalhos de alunos e que os professores se tivessem envolvido 
no trabalho de recolha, organização e publicação desses materiais. Parece-nos ainda 
relevante que, apesar do contratempo do incêndio, estes professores tivessem participado 
activamente no encontro efectuado na ESE com a construção de um poster que reflectia o 
trabalho efectuado na página e com uma comunicação que relatasse esse trabalho e o modo 
como foi organizado, tendo em conta o funcionamento característico do agrupamento. 

Nas visitas iniciais existem várias referências à divulgação do SETTIC junto dos professores 
mas, nos relatórios posteriores, não existe continuidade destas referências nem da sua 
utilização pelos professores e registam-se múltiplas notas sobre as actividades de construção 
das páginas. Parece-nos ser necessário reflectir sobre a organização da formação e parece-
nos ainda que a necessidade de atingir os objectivos de publicação da página pode ter 
descentrado a formação na utilização das TIC, promovendo, quase exclusivamente, a 
utilização de materiais já produzidas para inclusão nas páginas. 

Neste primeiro ano do programa parece possível afirmar que os objectivos nacionais tiveram 
um bom grau de sucesso. Esse sucesso também é observável em Setúbal, com excepção do 
número de DCB emitidos. Em Setúbal, os DCB só foram emitidos junto de professores, pelo 
que o seu número global é bastante inferior à das outras IES. Face a esta orientação distrital, 
no agrupamento de Canha houve um sucesso também neste domínio, pois a esmagadora 



Universidade de Aveiro 
2006 

Internet@EB1 – Estudo de Impacte num agrupamento de Setúbal  

 

84 

maioria de professores do agrupamento obteve as competências necessárias à emissão do 
referido diploma. 

As orientações distritais iam no sentido da inclusão de materiais construídos pelos alunos nas 
páginas das escolas. A informação existente nos sítios das escolas, com múltiplos 
documentos produzidos pelos alunos, permite-nos afirmar que tais orientações foram 
seguidas, com a participação dos professores. 

A documentação que consultámos não nos permite perceber se houver alterações nas 
práticas dos professores, com reforço da utilização educativa das TIC, pelo que as entrevistas 
poderão fornecer informação mais precisa sobre esta temática. 

5.3. O segundo ano do programa (2003/04) 

Em Setembro de 2003 recebemos, da gestão central, a confirmação da continuidade do 
programa (Anexo 28). Só nesta altura foi possível dar início ao conjunto de actividades 
preparatórias. A complexidade da preparação não era tão grande como a do ano anterior, 
porque um conjunto significativo de articulações entre intervenientes na formação estava já a 
funcionar. 

Verificámos que ao longo do tempo de indefinição sobre a continuidade do programa, a lista 
de distribuição criada pela FCCN com participação de todas as IES teve uma grande 
actividade, bem superior à registada durante o ano lectivo anterior. Parece possível concluir 
que a referida lista de distribuição era fundamentalmente utilizada pelos responsáveis 
institucionais das IES, sem grande actividade fomentada pelos responsáveis operacionais do 
programa.  

5.3.1. O início das actividades 

A primeira proposta de protocolo foi recebida pelas IES no final de Setembro. Esta proposta é 
efectuada pela FCCN, sua signatária, que substitui o MCT na versão de protocolo do ano 
anterior. Parece uma alteração natural, em consequência dos ajustes efectuados ao 
programa, ao longo do primeiro ano. Na versão final do protocolo, divulgada em Novembro, 
registam-se duas alterações relativamente ao ano anterior. Enuncia-se um novo objectivo: 

.promover a constituição de comunidades de prática nas escolas em parcerias com 
outras entidades (outras escolas, portuguesas ou de países de língua portuguesa, 
autarquias, outras entidades). FCCN (2003:2) 

Este objectivo estava já referido no relatório preliminar de avaliação externa do primeiro ano e 
parece surgir em consequência das sugestões aí incluídas. A segunda alteração consiste em 
um considerando que refere o interesse do Ministério da Educação na continuidade do 
programa: 

Considerando a importância que o Ministério da Educação atribui às tecnologias da 
informação e comunicação na preparação, desde cedo, dos alunos para o seu domínio, 
bem como a potenciação da sua utilização no desenvolvimento das aprendizagens; 
FCCN (2003:1) 
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Este considerando constitui-se como a primeira intervenção do Ministério da Educação no 
âmbito do programa. 

Em meados de Outubro foi enviada, pela gestão central, às IES, uma carta com a justificação 
do atraso na assinatura do protocolo (Anexo 56), onde se pode perceber alguma insegurança 
das IES face aos compromissos que têm que assumir para iniciar as actividades. 

A equipa da uARTE enviou às IES, também em meados de Outubro, uma carta (Anexo 60), 
onde reforçava a ideia de estreitar relações para a construção e dinamização de materiais 
destinados às EB1 e que incluía um pedido de sugestões de actividades. Esta notícia fazia 
prever uma intervenção acrescida da uARTE no programa. Em Novembro recebemos a 
informação da integração da uARTE no Ministério da Educação, medida que parecia coerente 
com a tomada de posição deste ministério sobre o articulado do protocolo.  

a extinção desta unidade no MCES, é concretizada no despacho conjunto n.º 1038/2003, 
assinado pelo Ministro da Ciência e do Ensino Superior e pelo Ministro da Educação e 
publicado no Diário da República do passado dia 18 de Novembro. Com esta medida, o 
Ministério da Educação assume o apoio educativo à Internet na Escola, enquadrando 
estas acções no seu plano de actividades no domínio da sociedade de informação, em 
particular na aposta na criação de conteúdos educativos e na promoção da utilização 
das tecnologias de informação no processo de aprendizagem, ao mesmo tempo que 
integra elementos da equipa da uARTE na sua estrutura (Anexo 61:2). 

Contudo, a actividade da uARTE foi somente profícua até meados de Dezembro, data a partir 
da qual deixámos de receber as publicações periódicas que produziam. Mais tarde os 
servidores da uARTE ficaram inacessíveis e esta equipa deixou progressivamente de ter 
condições de prestar o apoio que até então tinha efectuado no âmbito do programa. 

A sessão solene de assinatura de protocolos foi efectuada a 17 de Novembro com um 
programa que incluía a divulgação de boas práticas, a divulgação do “Manual só para 
miúdos”, desenvolvido por docentes da ESE do Porto e da ESE de Viseu e intervenções dos 
Ministros da Educação e da Ciência e Ensino Superior (Anexo 57). O manual divulgado nesta 
sessão foi publicado pela FCCN, distribuído às várias IES e por estas às EB1, constituindo 
um documento de suporte às sessões de formação efectuadas junto de professores e alunos 
para aquisição das competências básicas em TIC. A ESE de Setúbal foi uma das IES 
convidadas para apresentarem uma comunicação sobre a divulgação de boas práticas, o que 
nos parece corresponder ao reconhecimento do trabalho desenvolvido, neste distrito, no 
primeiro ano do programa. 

Após o acto de assinatura dos protocolos há uma divulgação pública do programa no jornal 
Público e nos destaques do Ministério da Educação. 

Durante este período inicial, a gestão distrital efectuou vários contactos com os centros de 
formação no sentido de organizar a informação necessária ao estabelecimento de protocolos. 
Existem várias mensagens de correio electrónico enviadas pela IES para os centros de 
formação e para a gestão central, referentes a EB1 encerradas e à distribuição das EB1 pelos 
agrupamentos verticais e horizontais que tinham sofrido alterações significativas no ano de 
2002/03. Nota-se uma preocupação em efectuar um acompanhamento das EB1 de acordo 
com os agrupamentos e a procura de correcção de dados sobre as EB1 efectivamente em 
funcionamento neste ano lectivo. A estrutura de acompanhamento distrital envolvia 14 centros 
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de formação e uma equipa de formadores directamente orientada pela ESE, que se 
transformou numa complexa teia de negociações por haver alteração de escolas a 
acompanhar pelos vários centros. Esta negociação termina em 16 de Janeiro com a 
assinatura dos protocolos entre a ESE e os centros, o que corresponde a um início tardio das 
actividades neste distrito. 

A assinatura de protocolos na ESE foi efectuada numa sessão solene com a presença do 
Conselho Directivo da ESE, dos directores dos Centros de Formação e para a qual foram 
convidados os representantes dos Municípios. Registou-se, com alguma preocupação, que só 
o Município do Montijo esteve presente. Esta preocupação foi igualmente sentida noutros 
distritos, como é referido num comunicado da gestão central (Anexo 63). 

O plano de actividades para o ano lectivo de 2003-04 (Anexo 58) refere este esforço de 
reorganização das EB1 em consequência da constituição dos agrupamentos verticais, 
considerando “desejável um acompanhamento global das EB1 de um agrupamento a ser 
efectuado por uma mesma equipa de formadores”. 

Existe uma proposta de alteração no sentido de todas as EB1 serem visitadas quatro vezes. 
No ano anterior, o número de visitas podia ser de três ou quatro, dependendo da dimensão 
da EB1 mas este número foi considerado manifestamente insuficiente na avaliação interna. 
Para o ano lectivo de 2003/04 prevêem-se efectuar visitas de acordo com a tabela seguinte: 

 
Nº lugares 

na EB1 
Nº EB1 

existentes 
Nº Monitores 

previstos 
Nº Visitas a 

efectuar 

<3 128 1 512 

>=3 172 2 1.376 

Total 300  1.888 

Tabela 10 – Previsão do número de visitas e de monitores, segundo a dimensão das EB1. 

Parece haver uma preocupação em adequar a emissão de DCB à relação aluno-professor. 
Nesse sentido, o plano refere que: 

É nossa convicção que as sessões de formação e as visitas devem ser 
fundamentalmente vocacionadas para os professores, no sentido de lhes desenvolver 
competências para um trabalho assíduo com as TIC e os seus alunos. Assim, os 
professores das EB1 devem decidir se os seus alunos estão em condições de efectuar a 
avaliação que comprova as suas competências básicas em TIC, com a colaboração dos 
formadores, sempre que necessário (Anexo 58:2). 

E refere ainda a possibilidade de articular este trabalho com os municípios e os vários 
Espaços Internet do distrito. 

O plano prevê também a alteração do sítio SETTIC, adaptando-o à necessidade de recolha 
de informação para o processo de avaliação e melhorando os aspectos relacionados com a 
formação descentralizada, permitindo resumos on-line das actividades desenvolvidas por 
cada equipa. Relativamente aos recursos de apoio à formação, é explicitada a intenção de 
continuar a estimular a sua utilização e melhorar a informação disponível. Quanto ao desafio 
das comunidades de prática, é referido que não é expectável uma grande adesão por razões 
associadas à pouca experiência de utilização das TIC nas EB1 e pela escassez de recursos 
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materiais existentes, mas assume-se a tentativa de constituição de uma comunidade, 
admitindo-se que alguns professores iniciem a sua utilização e possam interiorizar as 
vantagens de participação nestas comunidades. 

Durante o início das actividades desse ano chegou-nos informação sobre a mudança de fonte 
de financiamento para assegurar as ligações à Internet nas EB1. O referido financiamento, 
que até então era assegurado pelo POSI, passou a ser da responsabilidade do Ministério da 
Educação. Esta mudança provocou a circulação de algumas notícias contraditórias e houve, 
pontualmente, algumas EB1 que, por engano nas bases de dados, viram o serviço de acesso 
à Internet interrompido (Anexo 62). 

O programa inicia o seu segundo ano de funcionamento num contexto conturbado, apesar da 
gestão central ter procurado corresponder às sugestões apresentadas pela avaliação externa, 
para melhoria das condições do seu funcionamento. 

5.3.2. Os resultados produzidos pela gestão central e distrital  

O documento que caracteriza as alterações efectuadas ao sítio SETTIC foi distribuído aos 
Centros de Formação e aos monitores em meados de Março de 2004 (Anexo 59). A sua 
análise não permite perceber com exactidão que alterações foram efectuadas, mas 
subentendem-se alterações relacionadas com a zona de gestão e com a zona de recursos 
educativos. Na zona da gestão parece ter havido alterações profundas, nomeadamente as 
relacionadas com os relatórios de visita, onde são pedidas aos monitores mais informações 
no sentido de permitir uma melhor caracterização do trabalho efectuado, e no que se 
relaciona com a disponibilidade de informação aos Centros, no sentido de lhes proporcionar 
um acesso às bases de dados com informação sobre todo o trabalho efectuado. Quanto à 
zona de recursos educativos, são referidas alterações às actividades da Matemática (MatTIC) 
e aos projectos colaborativos das escolas. 

O primeiro relatório enviado pela IES para a gestão central, em Dezembro de 2003 (Anexos 
64 e 65), refere que as visitas se iniciariam em Janeiro. Neste relatório está reportada a 
emissão de alguns diplomas e a publicação de algumas páginas, mas refere-se que são 
ainda consequência do trabalho do ano anterior, não havendo ainda registo de visitas 
efectuadas. No relatório são referidas duas acções de formação contínua destinadas a 
professores das EB1, cujo objectivo foi dotar os professores de competências para publicar e 
manter as páginas das EB1, e uma acção de divulgação subordinada ao tema “O 
processador de texto na emergência da leitura e da escrita”. Estas acções externas 
envolveram 26 professores do 1º CEB. 

No relatório relativo a Dezembro de 2003, enviado pela FCCN para as IES (Anexo 66), 
verifica-se que o programa está já em pleno funcionamento em todo o país e regista-se um 
atraso substancial do distrito de Setúbal. Este atraso é significativo quando comparado com o 
ano anterior, onde, em Novembro, Setúbal tinha já efectuado uma visita a 87% das escolas 
do distrito. 
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Nº de EB1 c/Pág. WEB 
Nº de 
EB1 

N º total 
sessões 

realizadas 

Nº de Horas de 
Formação 

No ano 
lectivo 

anterior 

Novas neste 
ano lectivo 

Nº de DCB 
emitidos 

7.858 4.803 19.548 5.649 73 230 

Tabela 11 – Relatório Nacional com dados de Dezembro de 2003 – Indicadores Quantitativos. 

Calculando a razão entre o número de sessões realizadas e o número total de EB1, pode 
concluir-se que cerca de 60% das escolas já tinham sido visitadas, o que corresponde, 
sensivelmente, aos valores do ano anterior, nos quais, para indicador semelhante, em 
Novembro, se registava 62%. Estes valores parecem contrariar a ideia de que o início tardio 
das actividades poderia prejudicar o funcionamento do programa neste ano lectivo. Esta 
semelhança de dados entre os dois anos confirma-se se compararmos o número de horas de 
formação já executada, que em 2002-03 era 22.190 horas e, neste ano, é de 19.548.  

No relatório de Janeiro, a IES refere que as actividades se tinham iniciado e revelando 
também preocupação com a quantidade de equipamentos avariados e com a falta de apoio 
prestada por muitas câmaras (Anexo 67). Quanto aos indicadores quantitativos (Anexo 68), a 
IES refere que foram efectuadas 79 visitas, o que corresponde ainda a um volume muito 
baixo de formação efectuada.  

No relatório nacional, com resultados referentes a Janeiro, coligido pela FCCN (Anexo 69), 
pode verificar-se que o ritmo do programa já é semelhante ao do ano anterior, no que se 
relaciona com o volume de formação efectuado. O gráfico seguinte relaciona o volume de 
formação nos vários distritos, em fases semelhantes do programa, nos dois anos. 
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Gráfico 5 – Comparação do volume de formação nacional, relativo a Janeiro dos dois primeiros anos. 

Verifica-se também que, ao contrário do ano anterior, os relatórios da FCCN não são 
acompanhados de um descritivo das actividades e que os relatórios da ESE de Setúbal 
possuem muito pouca informação para além dos indicadores quantitativos exigidos pelo 
programa. 

No relatório relativo a Março de 2004, a ESE refere que “Apesar das visitas às escolas se 
terem iniciado com bastante atraso, neste momento as equipas estão no terreno e as visitas a 
decorrer em ritmo normal.” Destaca-se também a preocupação, já enunciada em relatórios 
anteriores, da falta de cooperação dos municípios para a manutenção dos equipamentos 
(Anexos 70 e 71).  

Neste relatório, os indicadores relativos à publicação de páginas das EB1 mostram que 
existem 253 escolas com página publicada, o que corresponde a 84% das escolas. Das 253 
escolas, somente 46 são actualizadas com regularidade, o que corresponde a 15%, e reflecte 
a quantidade de EB1 com dinâmica interna que permita esta actualização. Por outro lado é 
ainda referido o número de escolas cuja página tem outro conteúdo para além da página 
principal. Este indicador leva-nos a concluir que, em Setúbal, existiam, nesta data, 5 páginas 
constituídas só pela página principal. Acreditamos que nestas escolas o envolvimento de 
professores e monitores para a sua construção foi mínimo e não corresponde a qualquer 
trabalho válido de utilização das TIC pelos professores com os seus alunos. 

 

N.º de escolas com página criada até ao final do ano lectivo 2002-2003 242 

N.º de escolas que criaram página em 2003-2004  13 

N.º de escolas que actualizam regularmente a página 46 

Nº escolas com várias páginas internas acessíveis a partir da página principal 250 

Tabela 12 – Indicadores sobre páginas publicadas, em Setúbal, até Março de 2004. 

O relatório nacional com dados relativos a Março de 2004 (Anexo 72) permite-nos também 
algumas comparações com os dados do primeiro ano do programa, por corresponderem 
ambos ao mês de Março. 

 

Anos Nº EB1 
Nº total de 
sessões 

realizadas 

Volume de horas de 
formação executado 

2002/03 8.143 17.880 80.883 

2003/04 7.855 20.808 89.582 

Tabela 13 – Comparação de indicadores nacionais sobre a formação realizada (Março de 2004). 

Nesta comparação de dados pode verificar-se a diminuição de 288 EB1, o que corresponde a 
cerca de 3,5% de EB1 encerradas no ano lectivo de 2003/04. Apesar deste decréscimo de 
número de escolas, o número total de sessões de formação aumentou, em igual período do 
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segundo ano (acréscimo de 2.012 sessões, correspondentes a 16,4%), assim como o volume 
de formação efectuado (acréscimo de 8.699 horas, correspondendo a 10,8%).  

 
Nº EB1 com Página WEB 

Anos 
No ano lectivo anterior Novas 

Nº Diplomas 
Competências Básicas 

em TI atribuídos 

2002/03 643 2.640 2.629 

2003/04 6.447 458 9.227 

Tabela 14 – Comparação dos indicadores nacionais sobre páginas publicadas (Março de 2004). 

Quanto ao número de páginas publicadas, os dados parecem não permitir uma análise 
comparativa por corresponderem a realidades muito distintas. No primeiro ano foram 
publicadas muitas páginas novas, mas havia um número muito baixo de escolas com página, 
pelo que nos parece expectável que neste ano o número de páginas novas seja pequeno. O 
número de DCB atribuídos neste ano é bastante superior ao do ano anterior, o que poderá 
ser consequência da autorização tardia para emissão destes diplomas verificada no primeiro 
ano do programa. 

O relatório de progresso, relativo a Maio de 2004, elaborado pela ESE de Setúbal (Anexo 73), 
reflecte alguma aproximação aos valores do ano anterior, o que pode significar um trabalho 
acrescido de professores e monitores, por ter sido efectuado num espaço de tempo mais 
curto, provocado pelo início tardio das actividades. 

 

Anos 
Nº total sessões 

realizadas 
Volume de horas formação 

executado 

1º ano 735 3.675 

2º ano 1.029 3.190 

Tabela 15 – Comparação dos indicadores relativos à formação executada em Setúbal (Maio de 2004). 

O relatório nacional relativo a Maio de 2004 (Anexo 74) mostra uma boa evolução do trabalho 
no terreno.  

 

Anos 
Nº total sessões 

realizadas 
Volume de horas formação 

executado 

1º ano 24.929 110.572 

2º ano 29.808 126.153 

Tabela 16 – Comparação dos indicadores relativos à formação executada (Maio de 2004). 

Analisaremos o relatório final da ESE de Setúbal (Anexo 75) na perspectiva de perceber se 
os valores obtidos para cada um dos índices nacionais foram bem sucedidos. 
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Sucesso no indicador nº de visitas
Setúbal

Efectuadas
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efectuadas
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23%

 
Gráfico 6 – Relação entre as visitas planeadas e as efectuadas. 

 

 

No plano de actividades para 2003/04, 
a ESE de Setúbal tinha previsto 
efectuar 1.888 visitas às EB1 do 
distrito. No relatório final relativo ao 
mesmo ano verifica-se que realizou 
1.457, o que corresponde a uma 
percentagem de execução de 77%. 
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Gráfico 7 – Distribuição das visitas efectuadas pelas EB1 em 

Setúbal, durante 2003/04. 

 

A análise da distribuição do número de 
visitas efectuadas por escola permite-
nos perceber que houve uma escola 
que não foi visitada, 20 escolas foram 
visitadas uma única vez, e 29 foram 
visitadas 3 vezes. De acordo com o 
planeamento deste ano todas as 
escolas deveriam ter sido visitadas 4 
vezes, o que nos permite inferir que 29 
escolas tiveram uma fraca adesão ao 
programa. 

Por outro lado verifica-se que houve um volume importante de visitas (388) efectuadas a 
escolas para além do inicialmente planeado. Este dado, conjugado com o anterior permite-
nos afirmar que há um desequilíbrio na adesão das escolas ao programa, sendo visível em 
algumas EB1 uma fraca adesão e em outras um trabalho que excedeu o planeado. 
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Gráfico 8 – Evolução comparativa do nº de visitas efectuadas em Setúbal, nos anos 2002/03 e 2003/04. 

Comparando o número de visitas efectuado no distrito, ao longo dos dois anos, verifica-se 
que no segundo ano se excedeu o efectuado no primeiro. 
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Gráfico 9 – Evolução comparativa do volume de horas de formação efectuadas em Setúbal, nos anos 2002/03 e 2003/04. 

Apesar de ter existido um maior número de visitas em 2003/04, comparativamente a 2002/03, 
o volume de horas de formação efectuado em Setúbal é semelhante em ambos os anos.  
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Gráfico 10 – Evolução das páginas publicadas em Setúbal. 

 

A análise das páginas publicadas permite 
perceber que em 2002/03 foram publicadas 
242 páginas novas e que em 2003/04 
foram publicadas 30 novas páginas, o que 
totaliza 252 (91% de EB1 com página 
publicada), correspondendo a um bom nível 
de sucesso relativamente a este indicador. 
No entanto verifica-se que existem ainda, 
neste distrito, 28 escolas sem página 
publicada. 
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Um outro indicador do programa, definido a nível nacional, era o número de diplomas 
emitidos que, em Setúbal, subiu de 546 em 2002/ 03, para 1.128 em 2003/04. Ao contrário do 
ano anterior, só 77 destes diplomas foram emitidos a professores, sendo 1.006 emitidos a 
alunos do 1º ciclo. 

O relatório final, com valores nacionais, relativo a este ano, permite analisar alguns dos 
indicadores nacionais (Anexo 76). 

 

 Nº EB1 Nº de sessões 
realizadas 

Volume de horas de 
Formação executado 

2002/03 8.101 31.648 137.949 

2003/04 7.831 34.896 152.935 

Tabela 17 – Comparação da formação nacional executada em 2002/03 e 2003/04. 

Observa-se que existe um acréscimo de 10% no número de sessões realizadas e de 11% no 
número total de horas de formação. 

 
Nº EB1 com Página WEB 

 
 

Nº EB1 

No ano lectivo 
anterior Novas 

Nº de DCB 
emitidos 

2002/03 8.101 709 6.032 38.503 

2003/04 7.831 6.514 866 63.838 

Tabela 18 – Comparação do número de páginas publicadas e do número de DCB emitidos em 2002/03 e 2003/04. 

No que se relaciona com o número de páginas, temos alguma dificuldade em interpretar os 
dados porque pensamos que, em cada um dos anos, o número total de páginas devia 
corresponder à soma aritmética das existentes no ano anterior com as publicadas nesse ano. 
No entanto, aplicando este critério, o número de páginas do ano lectivo anterior, no 2º ano, é 
inferior ao esperado, talvez em consequência do encerramento de escolas verificado ao longo 
destes anos. Aplicando este mesmo princípio aos resultados finais deste ano podemos 
concluir que 7.380 escolas tinham página publicada o que corresponde a 94% das escolas 
públicas do continente. 

Estes indicadores quantitativos são, na sua generalidade, mais favoráveis do que os 
registados no ano anterior, pelo que, de acordo com Figueiredo et al. (2004), se pode afirmar 
que, do ponto de vista quantitativo, o programa atingiu, neste ano, um bom nível de sucesso. 

No final deste ano lectivo foi realizado um encontro destinado aos professores das EB1 do 
distrito (Anexo 77). Tratou-se de uma organização conjunta no âmbito de dois projectos: o 
Internet@EB1 e os PRImeiros passos. O projecto PRImeiros_passos (sd) destina-se a ex-
alunos do curso de professores do 1º Ciclo do Ensino Básico da ESE de Setúbal e tem como 
objectivos a divulgação e partilha de experiências dos jovens professores.  

Existe pouca informação disponível sobre este evento, mas encontrámos referência a duas 
comunicações plenárias, uma sobre comunidades de prática e outra sobre a experiência da 



Universidade de Aveiro 
2006 

Internet@EB1 – Estudo de Impacte num agrupamento de Setúbal  

 

94 

Universidade de Évora no âmbito do programa Internet@EB1, assim como algumas 
comunicações efectuadas por professores das EB1.  

Ao longo do ano, a equipa de coordenação distrital do programa participou ainda num outro 
encontro, realizado em Sines (Anexo 78), e Rodrigues (2004) publicou um artigo de 
divulgação do programa. 

5.3.3. O decurso das actividades no agrupamento 

A análise das fichas de caracterização das escolas foi infrutífera, pois só duas das cinco EB1 
do agrupamento têm a ficha actualizada com os dados do ano lectivo de 2003/04. 

No que se relaciona com a análise dos relatórios das visitas, optou-se por categorizar em 
grandes temáticas os seus conteúdos e procurar uma análise de cada uma das categorias 
encontradas. A decisão sobre as categorias em análise foi tomada após um primeira leitura 
do seu conteúdo e são as seguintes: Mobilidade do corpo docente e organização do trabalho, 
Avarias, Trabalho de sala de aula, Construção de conteúdos, Publicação/Actualização da 
página, Autonomia dos professores. 

Quatro das cinco escolas do agrupamento têm registadas 20 horas de formação e Canha 
possui cerca de 40 horas, o que permite concluir que todas as escolas foram visitadas quatro 
vezes, com excepção de Canha, onde foram efectuadas 8 visitas. Estes totais correspondem 
à concretização de todas as visitas planeadas. 

Um dos formadores efectuou o acompanhamento de Canha e Taipadas e as outras escolas 
foram acompanhadas pelo segundo formador. 

Mobilidade do corpo docente e organização do trabalho 

Foi efectuada uma primeira reunião dos formadores que no ano anterior tinham exercido 
essas funções neste agrupamento com o Conselho de Docentes, que inclui as Educadoras de 
Infância. Nesta reunião os monitores aperceberam-se de que grande parte da composição do 
corpo docente tinha mudado relativamente ao ano anterior. Nesta reunião foram divulgados 
os objectivos do Programa Internet@EB1 e enfatizado o desejo da promoção de uma 
crescente autonomia das escolas no âmbito do projecto, e de uma maior participação dos 
alunos. Foi ainda considerado conveniente que o trabalho decorresse em cada uma das 
escolas no sentido de facilitar o acesso aos materiais produzidos pelas crianças (Anexo 79). 

A mudança substancial do corpo docente obrigou a que, numa primeira visita a cada EB1, 
fosse efectuada a análise do conteúdo do sítio, para permitir a tomada de decisões sobre as 
alterações a efectuar. Em algumas optou-se por criar um botão “2002/03”, dando ligação à 
informação do ano anterior, em outras optou-se por continuar a publicar informação na 
estrutura existente. 

No que se relaciona com a frequência dos professores nas visitas podemos concluir que, em 
todas as escolas, houve participação directa de professores e regista-se ainda que nas 
escolas onde existia Jardim de Infância houve também a colaboração directa de educadoras. 
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Em todas as escolas houve uma equipa constituída por dois professores que colaboraram em 
todas as sessões de trabalho, com excepção de Canha, onde só uma professora de 4º ano 
esteve em todas as visitas. Nesta escola houve uma grande flutuação de professores ao 
longo do ano, provocada por situações de doença ou substituição temporária e regista-se 
também que o trabalho do monitor foi dividido entre a página da escola e a do agrupamento, 
com frequência assídua de um elemento do conselho executivo. A presença da gestão nestas 
actividades parece-nos de salientar pelo papel decisivo que pode ter na integração das TIC 
na vida da escola. 

Avarias 

Em todas as escolas se verifica a referência a avarias nos equipamentos que, de algum 
modo, limitaram as actividades. Em Canha há referências à necessidade de instalar software 
de utilização livre que, desde o ano anterior, se tinha extraviado. Existem várias referências à 
impossibilidade de publicação de páginas por não existir ligação à Internet, cuja solução 
passou por levar os ficheiros a publicar para outro computador, ou transportá-los da EB1 para 
a sede do agrupamento (edifícios contíguos). Existem ainda referências à impossibilidade de 
digitalizar trabalhos de alunos por avaria de um scanner. Algumas das descrições efectuadas 
sobre estas avarias, assim como das tentativas para as ultrapassar, levam-nos a admitir que 
se constituíram como contratempos significativos, nomeadamente no que se relaciona com o 
tempo útil de visita que consumiram (Anexo 79:5). 

Na EB1 de Faias existe uma referência clara à perturbação provocada por uma avaria no 
computador. 

As colegas explicaram que não puderam fazer nenhum do trabalho combinado na 
sessão anterior uma vez que o computador se encontrou avariado tendo sido reposto 
apenas na sexta-feira passada (Anexo 80:2). 

Existem ainda referências à dificuldade de acesso ao servidor RCTS e à lentidão da 
transferência das páginas, que se tornou desmotivante para os professores. 

Trabalho de sala de aula 

Nos relatórios das visitas é referido, em todas as escolas, trabalho efectuado pelos monitores 
com os alunos. Este trabalho versou quatro grandes temáticas: a fotografia digital, a produção 
de texto, a página da escola e a utilização do e-mail. No que se relaciona com a fotografia 
digital, os alunos utilizaram uma máquina para registar algumas fotografias que incluíram na 
página da escola, depois de redimensionadas num programa de desenho. Existem várias 
referências à produção de texto, uma delas registada na segunda visita. 

Foi reforçada, no final, a ideia de, em cada sala, se ir orientando os alunos para irem 
passando os seus trabalhos no Word (Anexo 79:2). 

Nestas referências à produção de texto, e durante uma sessão de trabalho com os alunos, foi 
lançado o desafio de produção de um texto colectivo. Parece existir a prática de produção de 
texto no papel com transcrição posterior para o processador de texto. 
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Os alunos estavam a concluir, em grupo, os textos sobre o que faziam na escola e os 
desenhos alusivos ao grupo de alunos de cada um dos anos de escolaridade, para 
depois os irem passar no computador (Anexo 81:3).  

Sobre a utilização da Internet registaram-se conversas com os alunos acerca das suas 
possíveis utilizações e sobre a divulgação dos trabalhos. Efectuaram-se percursos às páginas 
das escolas publicadas com identificação dos trabalhos de cada um dos alunos. 

Registaram-se também algumas referências à utilização desenvolta que os alunos fazem das 
TIC, mas existem também notas sobre dificuldades de identificação de acentos e de 
manuseamento do rato, pelo que alguns dos alunos parecem ainda pouco ambientados com 
a utilização das TIC.  

Refere-se que foram lançados desafios de utilização do mail entre alunos e professores e 
entre aqueles e os monitores. 

Existe uma descrição de um ambiente de sala de aula que nos permite perceber a 
diversidade de actividades em curso. 

Na sala de aula, estava um ambiente calmo e o trabalho era diversificado: três alunos 
estavam no computador, outros faziam uma ficha de Matemática e outros, ainda, 
pintavam latas para concluir a prenda para o Dia da Mãe (Anexo 79:6). 

Parece ser possível admitir que o computador está integrado na vida quotidiana da sala de 
aula e funciona como um recurso à disposição dos alunos. 

Construção de conteúdos 

Os relatórios de visitas incluem múltiplas referências às actividades desenvolvidas com os 
professores para selecção e organização da informação a colocar nos sítios das escolas. 
Estas referências incluem alguns projectos em curso e algumas comemorações de datas 
festivas e relacionam-se quase sempre com as actividades desenvolvidas pelos alunos 
naquele âmbito. 

Verifica-se que alguns trabalhos efectuados pelos alunos estão já em formato digital, 
nomeadamente textos, mas existem também situações em que os textos e os desenhos não 
estão neste suporte. 

A tónica dos relatórios aponta para que a construção e publicação dos sítios tenham sido 
efectuadas pelos professores, em colaboração com os monitores. 

Visionou as fotos do Dia da Matemática no ecrã da câmara digital, seleccionou as que 
queria colocar na Página e transferiu-as para o disco do computador (Anexo 79:4). 

A educadora […] foi para o outro computador criar as três páginas para inserir os 
trabalhos dos meninos de 3 anos, de 4 e de 5 anos. Nessas páginas, criou tabelas e 
identificou a técnica usada em cada um dos trabalhos. Simultaneamente, a professora 
[…] digitalizou os desenhos e no PSP rodou as imagens e reduziu-as. Por fim, criou a 
página referente à ida ao Teatro e inseriu dois desenhos (Anexo 81:2). 

Existem mesmo referências ao contribuito de alunos na construção das páginas. 

Com essas fotos foi, de seguida, construída uma página onde os alunos irão 
acrescentar, por baixo das fotos, algumas das suas características. Uma vez que têm 
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computador na sala serão eles próprios a escrever essa informação directamente na 
página (Anexo 80:3). 

Publicação/Actualização da página 

Nas visitas à EB1 de Canha é referido o envolvimento dos professores nas actividades 
conducentes à construção e actualização das páginas do agrupamento e da própria escola. 

Na Página do Agrupamento foram incluídas informações sobre alguns Projectos e 
Comemorações, sobre o Natal, a Prevenção Rodoviária e o Dia da Matemática, para as quais 
foram elaborados pequenos textos explicativos e foram inseridas fotografias, depois de 
reduzidas. 

Na página da EB1 de Canha foram publicadas Histórias, Textos Livres e actividades sobre a 
“A menina do mar”, com os textos produzidos pelos alunos e escritos por eles no processador 
de texto, no computador da escola. Foram tratadas e publicadas fotografias do Magusto e do 
Natal.  

Na EB1 de Faias refere-se a construção de uma página onde foram colocadas fotografias 
digitais tiradas pelos alunos e, por baixo das fotos, um pequeno texto, com algumas das suas 
características, escrito directamente na página, pelos próprios alunos, na sala de aula. 

Na EB1 de Foros do Trapo e em Pegões Velhos os alunos construíram auto-retratos que 
foram digitalizados e integrados, na página, pelas professoras. 

Na EB1 e no Jardim de Infância de Taipadas há referências à construção de uma página 
com auto-retratos dos alunos. Nesta EB1 foi também publicada informação sobre o teatro 
efectuado na Festa de Natal, sobre o Dia da Matemática, sobre a Prevenção Rodoviária e o 
Carnaval. 

Autonomia dos professores 

Ao longo dos vários relatórios de visita são referidas as intervenções directas dos professores 
e educadores nas actividades de construção de páginas, nomeadamente no que se relaciona 
com a utilização do FrontPageExpress, do software para digitalização de imagens e do 
programa de desenho para o seu tratamento – “todas as docentes tiveram momentos de 
trabalho directo no computador com o PSP e o FPExpress” (Anexo 79:4).  

Há também referências ao trabalho efectuado entre visitas que só não foi cumprido quando 
os equipamentos, por avaria, não o permitiram. 

Ficaram algumas ideias para integração de material elaborado pelos alunos e as 
professoras […] vão começar a remodelar a página trazendo dúvidas técnicas para a 
próxima sessão de trabalho (Anexo 82:2). 

As professoras disseram que compreenderam o processo de lançamento [da página no 
servidor] e que tentariam no dia seguinte (Anexo 82:3). 
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Encontrámos ainda referências a pedidos das professoras para criação de contas de mail, 
envio de mensagens com anexo, instalação e alguma utilização de meios de comunicação 
síncrona. 

Solicitaram ainda apoio no download e instalação de programas de conversação em 
tempo real (MSN). O programa foi instalado e foi feito um pequeno teste que deu para 
reflectir sobre as potencialidades educativas deste tipo de software (Anexo 83:4). 

5.3.4. Algumas conclusões 

Neste ano lectivo o programa começou com um atraso significativo. Contudo, registou-se 
sucesso dos indicadores quantitativos. Pensamos que a ESE terá assumido que o programa 
teria só o primeiro ano de vida (tal como anunciado aquando do seu lançamento) e não 
construiu mecanismos que facilitassem a sua continuidade. Acresce ainda a organização 
pesada, com intervenção dos centros de formação, que foi necessário recolocar em 
andamento e que registou um tempo de reinício maior do que nas outras IES. 

A quantidade de informação produzida neste ano pelos vários actores é bastante inferior à 
produzida no ano anterior. O primeiro ano constituiu o ano de arranque do programa, com 
produção de muitos documentos que permitiram organizar os vários actores e que, neste 
segundo ano, foi reutilizada, eventualmente com pequenos ajustes. Em relação aos relatórios 
produzidos pela IES de Setúbal estes quase se limitaram à informação de cariz quantitativo. 
Sabemos da existência de um relatório final, com reflexão sobre o decurso das actividades, 
ao qual não tivemos acesso, por ter desaparecido dos computadores. Regista-se assim uma 
menor riqueza de informação de carácter qualitativo. 

Durante a análise dos relatórios de visita observámos que só nas primeiras sessões houve 
referências ao sítio distrital (SETTIC) e ao “Manual só para Miúdos”. Neste momento não 
temos ainda opiniões dos intervenientes sobre este deficit de utilização, mas parece-nos que 
o modo como as sessões foram organizadas, tendo como centro do trabalho a produção da 
página, tornou estes recursos pouco úteis para a formação. 

Quanto às actividades desenvolvidas nas escolas, parece haver alguma autonomia por parte 
dos professores no que se relaciona com as actividades a desenvolver com os alunos para 
produção de conteúdos a publicar nas páginas, mas parece também que as actividade de 
construção e publicação das páginas decorrem exclusivamente durante as sessões de 
formação. 

5.4. O terceiro ano do programa (2004/05) 

Este ano lectivo, à semelhança do que aconteceu em 2003/04, também começou sem 
novidades sobre a continuidade do programa. A primeira informação a este respeito surge no 
final de Novembro, na qual a gestão central dá conta dos esforços desenvolvidos para o 
prosseguimento do programa. Nesta informação tomamos conhecimento de alguns contactos 
efectuados com o Ministério da Educação que havia já dado o seu aval para a continuidade 
do programa: "Encarrega-me a Sra. ME de informar que concorda com o prosseguimento do 
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projecto Internet@EB1" (Anexo 84:1). Nesta data havia ainda necessidade de garantir que o 
financiamento do programa seria também possível. A notícia da continuação do projecto, 
durante mais um ano lectivo, surge a meados do mês de Dezembro (Anexo 85). 

Em Janeiro de 2005 foi efectuada uma reunião, convocada pela FCCN e com a presença de 
todas as IES. Nesta reunião foi discutido o funcionamento do programa para ano lectivo de 
2004/05 e, pela primeira vez, discutiram-se estratégias para desenvolvimento do programa a 
mais longo prazo. Existe uma acta dos trabalhos efectuados ao longo da reunião, na qual se 
regista uma alteração ao protocolo:  

Em casos devidamente justificados e tendo em conta o nível de desenvolvimento das 
escolas, a Escola Superior de Educação poderá propor à FCCN o ajustamento do 
programa de acções substituindo uma das visitas a que se refere a alínea b) do número 
1 do presente artigo por outro tipo de acções, nomeadamente por oficinas de formação 
para aprofundamento (Anexo 86:1). 

Ainda nesta acta é referida a possibilidade da gestão central lançar um concurso nacional 
para aluguer e aquisição de computadores portáteis, que permitisse actualizar os 
equipamentos atribuídos às IES no primeiro ano do programa, que já se encontram 
deteriorados. Nesta reunião foi também anunciada a migração, para ADSL, das ligações à 
Internet existentes nas EB1, processo para o qual foi pedida a colaboração das IES no 
sentido de promover a sua rapidez. Uma vez mais foi reforçada a necessidade de divulgação 
pública do programa e assumidas, pela FCCN, algumas iniciativas para este efeito. No 
sentido de organizar a continuidade do programa, foram constituídos dois grupos de trabalho, 
um vocacionado para a concepção de um centro de recursos nacional on-line e um outro 
destinado “à elaboração de propostas estratégicas para o futuro da intervenção na escola, 
nas áreas da telemática educativa e da Sociedade da Informação” (Anexo 86:2).  

Em consequência de uma apresentação pública do programa e de um press release enviado 
pela FCCN aos órgãos de comunicação social, é publicado um conjunto de notícias de 
divulgação pública do programa (Anexos 87 a 90). Estas notícias têm um breve historial do 
sucesso quantitativo do programa nos anos transactos, dos seus objectivos e divulgam o seu 
prolongamento para o presente ano lectivo. 

O modelo de protocolo a assinar entre as IES e a FCCN, datado de Janeiro de 2005, possui 
algumas diferenças face ao do ano anterior: a já enunciada possibilidade de substituir visitas 
por oficinas de formação e a quantidade de relatórios a apresentar, que diminui para dois 
intercalares e um final (Anexo 91), consequência da fase tardia em que o programa se inicia. 

Ao longo dos meses de Fevereiro e Março a FCCN promoveu reuniões com as direcções 
Regionais de Educação e os Municípios com o objectivo de sensibilizar estes actores para o 
processo de migração para Banda Larga e de promover a aceleração deste processo. 

O STAPE (2005) possui informação sobre as eleições legislativas efectuadas em 20 
Fevereiro, em resultado das quais temos nova mudança de partido maioritário e, 
consequentemente, novo Governo da República, cuja tomada de posse, do segundo Governo 
(2005), teve lugar em Março. Uma vez mais a mudança de governo tem reflexo na vida do 
programa, desta vez com a saída da Dr.ª Emília Moura, que desde o início tinha garantido a 
gestão do programa junto da FCCN. Esta mudança não seria definitiva pois, por razões de 
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reestruturação interna da FCCN, em Maio, seria designada uma outra pessoa para 
acompanhar este projecto. 

5.4.1. O início das actividades 

O Plano de trabalho efectuado pela ESE, entregue em Fevereiro (Anexo 93), refere que o 
trabalho de preparação do programa está em curso e, de acordo com os resultados da 
avaliação interna efectuada em anos anteriores, se continuará a metodologia de trabalho 
descentralizado e colaborativo com os Centros de Formação. 

Nas linhas orientadoras do plano refere-se que a formação a decorrer nas escolas deverá 
centrar-se nos aspectos pedagógicos da utilização educativa de Internet no contexto de sala 
de aula/escola, e ter a implicação de professores e alunos nas actividades a desenvolver. 

No que se relaciona com o acompanhamento do trabalho dos monitores, é enfatizada a 
gestão descentralizada, remetendo para cada uma das equipas de coordenação a garantia de 
“uma acção consistente e coordenada dos formadores, nas acções a realizar nas escolas” 
(Anexo 93:3). O acompanhamento dos monitores pode tomar a forma de reuniões de 
coordenação de trabalho ou de acções de formação, visando o sítio de apoio ao programa 
(SETTIC), as actividades a desenvolver nas escolas ou a formação técnica dos monitores. De 
modo semelhante se focam as acções complementares de formação destinadas a 
professores das EB1, também elas descentralizadas e vocacionadas para:  

1) o debate sobre a utilização educativa da Internet;  

2) a realização de oficinas de formação visando a formação técnica e pedagógica sobre 
a utilização das TIC e em particular da Internet ; 

3) sessões de apresentação e reflexão sobre práticas e projectos realizados nas EB1 
(Anexo 93:4). 

5.4.2. Os resultados no distrito  

Ao contrário dos anos anteriores, e talvez em consequência da mudança de responsável pelo 
programa na FCCN, durante este ano não tivemos acesso a quaisquer dados nacionais 
coligidos a partir dos fornecidos pelas IES, pelo que nos limitaremos a comparar a progressão 
dos indicadores em Setúbal, comparativamente com os anos anteriores, na perspectiva de 
obter alguma clareza sobre o sucesso relativo obtido nos indicadores quantitativos. 

De acordo com o protocolo, durante este ano foram produzidos três relatórios distritais, nos 
meses de Março (Anexo 94), Maio (Anexo 95) e Julho (Anexo 96), com dados de natureza 
quantitativa e que não foram acompanhados de informação qualitativa. 

Os gráficos seguintes reflectem uma análise comparativa da evolução de alguns indicadores 
quantitativos, registados por Setúbal, ao longo dos três anos do programa em análise.  
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Gráfico 11 – Comparação do número de visitas efectuadas em 

Setúbal ao longo dos três anos. 
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Gráfico 12 – Comparação do volume de formação 
efectuado em Setúbal ao longo dos três anos. 

Os gráficos que comparam o número de visitas efectuadas e o correspondente volume de 
formação, ao longo dos três anos, permitem-nos perceber algumas diferenças. No que se 
relaciona com o número de visitas efectuadas há um decréscimo de 11% no segundo ano (de 
1.457 para 1.293) e regista-se um acréscimo de 28% do segundo para o terceiro ano. Pode 
ainda verificar-se que a linha correspondente à evolução do número de visitas em 2005 é 
praticamente uma linha recta, significando alguma constância no ritmo em que essas visitas 
decorreram, ao contrário do acontecido em 2002/03, onde se regista uma aceleração entre 
Maio e Julho. 

O plano de acções previa a realização de 1.908 visitas (Anexo 93:2), tendo sido realizadas 
1.656, o que corresponde a uma taxa de realização de 87%. Esta percentagem, no ano 
anterior, tinha ficado pelos 77%, o que significa que este indicador teve maior sucesso neste 
ano lectivo, do que em 2003/2004. 

Quanto ao volume de formação efectuado em Setúbal, é praticamente semelhante nos três 
anos (2002/03 – 5.828 horas, 2003/04 – 5.630 horas e 2004/05 – 5.560 horas), registando-se, 
no entanto, um pequeno decréscimo de ano para ano.  
 

Tabela 19 – Evolução da duração das visitas, em 
Setúbal, ao longo dos três anos. 

 

Ano 
Lectivo 

Número 
de visitas 

Número de 
horas de 
formação 

Número 
médio de 
horas da 

visita 

2002/03 1.457 5.828 4,0 h 

2003/04 1.293 5.630 4,4 h 

2004/05 1.656 5.560 3,4 h 

A análise comparativa dos dois gráficos pode 
ainda permitir perceber que há diferenças, entre 
os vários anos, quanto à duração média de cada 
visita, dado que, para número semelhante de 
horas de formação, se registam diferenças no 
número de visitas efectuadas.  

Pode verificar-se que a evolução do número 
médio de horas de visita ao longo dos anos é 
inversamente proporcional à evolução do 
número de visitas. 

Ao longo deste trabalho quase não nos referimos ao número de professores e alunos 
envolvidos na formação. Esta quase omissão deve-se à falta de clareza no modo como estes 
números foram recolhidos e consequentemente ao significado que podem ter. Parece-nos 
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que podiam ser recolhidos com base nos relatórios de visita mas, frequentemente, neles não 
são referidos os professores e alunos envolvidos. Por outro lado, as fichas de caracterização 
das escolas possuem o número total de professores a leccionar na escola, sendo são poucas 
as escolas, em que todos eles intervêm no programa.  

Neste ano lectivo a gestão distrital alterou os modelos para recolha dos relatórios de visita. O 
modelo (Anexo 97) é muito mais detalhado do que os dos anos anteriores (Anexo 98). 
Existem agora novas zonas para identificação de: Sugestões de trabalho para o futuro; Local 
onde se realizaram as actividades; Número de equipamentos utilizados; Avarias e Problemas 
de funcionamento; Outros problemas; e Página Web da escola. A zona do modelo referente 
ao envolvimento de professores e alunos está dividida em duas outras áreas, uma destinada 
à quantificação de professores e alunos envolvidos na sessão a que o relatório diz respeito, e 
outra destinada à contabilização de dados da mesma natureza acumulados até à data. Estes 
dados poderiam responder com alguma precisão à quantidade de alunos e professores 
envolvidos em Setúbal, mas verifica-se, por análise de alguns relatórios, que o seu 
preenchimento nem sempre foi coerente. 

Os dois gráficos seguintes reflectem a evolução do número de EB1 existentes ao longo dos 
três anos, em Setúbal, e o número de páginas que foram publicadas. Quanto ao número de 
EB1 verifica-se que no 1º ano existiam 305 escolas e que no 3º ano esse número foi reduzido 
para 296, correspondendo a uma taxa de encerramento de 3%. O gráfico da esquerda 
permite-nos visualizar a aproximação sucessiva do número de páginas ao número de EB1 
existentes. Em 2005 existiam 277 EB1 com página publicada, o que corresponde a 94% de 
escolas com página na Web. O número de escolas com página publicada parece-nos 
corresponder a um bom nível de sucesso deste indicador e poderá reflectir um bom 
envolvimento das escolas nesta iniciativa, ou mesmo o seu reconhecimento da utilidade de 
uma página nas EB1. 
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Gráfico 13 – Evolução comparativa entre as EB1 existentes em Setúbal e o número de páginas publicadas, ao longo dos 
três anos. 

Existem algumas discrepâncias entre os valores, divulgados nestes dois últimos anos, 
relativos a sítios de escolas que só possuem a página inicial, valor que subiu de 5, no ano 
anterior, para 27, este ano. Temos dificuldade em interpretar esta alteração, que poderá 
significar mudança de critérios para esta contabilização. Mas este indicador pode significar 
que houve algumas escolas onde só se pretendeu atingir algum sucesso nos indicadores 
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quantitativos, sem que tenham existido qualquer envolvimento das escolas e dos professores 
nesta actividade. De entre todas as páginas somente 85 são actualizadas regularmente, o 
que corresponde a cerca de 33% do total. Este dado parece um bom indício, pois 
corresponde a cerca de 1/3 das escolas onde, provavelmente, existe actividade sobre os 
materiais a publicar.  

O gráfico que inclui a evolução do número de DCB emitidos em Setúbal, ao longo dos três 
anos do programa, reflecte um aumento muito significativo. 
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Gráfico 14 – Evolução do número de DCB, emitidos em Setúbal, ao 
longo dos três anos. 

 

 

O número de diplomas emitidos no 
terceiro ano quase triplicou 
relativamente ao primeiro ano. Este 
aumento parece corresponder a uma 
alteração da perspectiva inicial desta 
IES que, no primeiro ano, quase só 
emitiu diplomas juntos dos professores.  

Neste último ano foram emitidos 1.249 
diplomas a alunos do 1º CEB, dos quais, 
1.148 diplomas a alunos do 4º ano de 
escolaridade. Apesar deste acréscimo, o 
número de diplomas emitidos é muito 
baixo comparado com as outras IES, 
onde, em 2003/04, a percentagem de 
diplomas emitidos em Setúbal, face à 
população abrangida pelo programa, é 
de 2%, e corresponde à antepenúltima 
das percentagens conseguidas por 
todas as IES. 

No ano lectivo de 2004/05 foi efectuada uma avaliação externa (Anexo 112) que inclui o 
estudo de quatro casos de IES envolvidas no programa, de entre os quais se encontra 
Setúbal. Nos pontos seguintes faremos uma análise deste relatório procurando cruzá-los com 
o relatório final produzido pela gestão distrital (Anexo 105). 

Organização da participação 

A ESE de Setúbal optou por manter a estrutura de funcionamento dos anos anteriores, face 
ao início tardio das actividades do programa. Nesse sentido assinou protocolos de 
colaboração com Centros de Formação do distrito, constituindo assim catorze equipas de 
coordenação local, de âmbito concelhio, que asseguraram a descentralização das actividades 
e uma maior aproximação às escolas e à realidade local. A equipa de avaliação externa 
considera que este modelo de coordenação é peculiar por encerrar potencialidades 
interessantes na adequação das actividades às características de cada contexto, o que nesta 
análise foi pouco focado porque o agrupamento em estudo foi acompanhado directamente 
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pela ESE e Setúbal, mas considera também que as sucessivas indefinições do programa e o 
seu início tardio não contribuíram para uma boa sintonia entre as instituições. 

Centro de Recursos/Apoio Pedagógico 

Neste relatório são referidas adaptações do sítio SETTIC de apoio ao programa, mas não são 
explicitadas. É efectuada uma breve análise à utilização do sítio, referindo-se a sua intensiva 
utilização para registo das actividades relacionadas com a formação mas, no que se relaciona 
com os materiais de apoio à formação, a sua utilização é só pontual. Sobre os centros de 
recursos produzidos pelas IES a avaliação externa considera que denotam alguma 
diversidade, havendo alguns que reflectem um grande investimento e que possuem uma 
notável variedade de conteúdos e outros que, pelo contrário, não parecem ter correspondido 
a um grande investimento, eventualmente pela expectativa de construção de um portal 
educativo de âmbito nacional.  

Os monitores 

A base de recrutamento dos monitores foi a manutenção das equipas do ano anterior, na sua 
maioria professores em regime de acumulação de funções e, sempre que possível, com 
experiência em actividades anteriores com as Tecnologias de Informação e Comunicação nas 
escolas e/ou na formação de professores. Foi planeada uma formação concisa aos 
monitores, que não se efectuou por razões associadas à vida profissional e às 
incompatibilidades de horário dos monitores. A falta desta formação foi substituída pelo apoio 
das coordenações locais.  

No relatório considera-se que a existência desta formação podia ter sido benéfica para uma 
maior integração das TIC nas actividades da sala de aula. É emitida uma opinião 
desfavorável sobre os Diplomas de Competência Básicas que, sem reflexo sobre a integração 
das TIC na prática dos professores, consumiram uma fatia significativa do tempo útil de 
formação. 

Seminários, conferências e/ou workshops 

Considera-se que a acumulação de visitas no terceiro período inibiria a envolvência dos 
professores num trabalho continuado no âmbito do programa, o que foi considerado como a 
razão principal para não se efectuar um encontro distrital. No entanto, foram realizadas várias 
actividades pelas coordenações regionais com envolvimento dos professores do 1º CEB.  

Escolas 

As linhas orientadoras do trabalho a desenvolver nas escolas no âmbito do Internet@EB1 
apontavam para a inserção das actividades no trabalho em curso em sala de aula e, em 
consequências dessas actividades, a elaboração ou actualização da página Web e a emissão 
dos DCB. 
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A ESE de Setúbal considera que “o envolvimento dos professores no Programa e a sua 
percepção da utilização das TIC no contexto das actividades da sala de aula são factores 
fundamentais para a facilitação das actividades de formação e do trabalho do 
monitor/formador” (Anexo 105:12).  

Nas escolas onde se encontraram professores que consideram a utilização das TIC um meio 
de valorização da sua prática pedagógica e da aprendizagem dos alunos, o trabalho decorreu 
dentro das dinâmicas criadas nas salas de aula, integrando as TIC no seu plano curricular.  

Sempre que se verificou resistência dos professores à utilização da Internet e das TIC em 
geral, no seu trabalho na sala de aula, a orientação era a de procurar, no mínimo, autorização 
para que o trabalho se realizasse com os alunos, orientando esse trabalho para as questões 
previstas no “exame” para obtenção do Diploma de Competências Básicas por parte dos 
alunos. 

No que se relaciona com a dificuldade de envolvimento dos professores são identificadas 

algumas origens: 

Resistência dos professores em realizar actividades em colaboração resultando do 
trabalho centrado no professor e no isolamento da sala de aula. 

Dificuldades em calendarizar as actividades por se verificar constante “choque” entre as 
actividades programadas pela escola no início do ano; 

Desmotivação de alunos e professores por constantes sobressaltos técnicos; 

Mobilidade do corpo docente, em muitas escolas, que teve como consequência a “perda 
da continuidade” do trabalho realizado nos anos anteriores (Anexo 105:15). 

Dificuldades 

A intervenção do programa nas escolas esteve sempre dependente de relações e interesses 
dos professores, das direcções e responsáveis de escola e da direcção dos agrupamentos, 
estando, assim, dependente do voluntarismo encontrado em cada contexto. 

Um programa com as características do INTERNET@EB1 necessitava de uma 
preparação cuidadosa envolvendo Direcções de Agrupamentos, responsáveis pelas 
escolas e um envolvimento forte e exigente das Entidades Oficiais responsáveis pelas 
Escolas do 1º Ciclo, em particular do Ministério da Educação (com metas e objectivos 
bem definidos sobre a utilização das TIC ) e das Câmaras Municipais (Anexo 105:18). 

O relatório de avaliação externa refere, acerca do caso de Setúbal, a necessidade dos 
programas de integração das TIC em contexto educativo envolverem de forma articulada 
professores e alunos, pois sem o envolvimento e a participação activa dos professores, 
restringe-se fortemente o impacto dos programas nas gerações futuras de alunos.  

Apesar dos aspectos negativos houve casos de sucesso e é referido, no relatório de 
avaliação externa, o seguinte exemplo que aqui destacamos por se tratar do agrupamento em 
estudo neste trabalho. 

“no caso do Agrupamento de Canha e Santo Isidro (Montijo), inserido numa zona rural, 
os recursos disponibilizados pelo Programa foram imediatamente aproveitados para 
satisfazer necessidades específicas (dificuldades de comunicação resultantes da 
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dispersão geográfica das cinco EB1 e dos três Jardins de Infância que o constituem), 
através da criação de mecanismos de comunicação síncrona e assíncrona (um chat e 
um fórum) que facilitaram a interacção entre instituições, professores, educadores e 
crianças. Desde o início do Programa Internet@EB1, tanto a direcção do agrupamento 
como as diferentes instituições que o constituem assumiram uma participação activa na 
negociação, articulação e coordenação das actividades facilitando a sua integração nos 
projectos educativos e nos planos de actividades” (Anexo112:152). 

Ao longo do período de funcionamento do programa nas EB1, houve múltiplos problemas 
com os equipamentos que, em alguns casos, foram impeditivos de se realizar trabalho 
“consequente e relevante no âmbito da formação”. Alguns destes problemas foram resolvidos 
pelos monitores em detrimento das actividades que tinham programado.  

São descritos os seguintes problemas: falta de assistência técnica em tempo útil; deficientes 
reparações com permanência de problemas com as configurações ou instalação de software; 
perda dos trabalhos realizados por alunos e professores durante as reparações; constante 
“cair de linha” da ligação à Internet que se constituiu como factor de desmotivação dos 
professores; a migração para ADSL provocou que, nalgumas escolas, não houvesse acesso 
à Internet durante largos períodos de tempo. 

As páginas Web das Escolas 

A construção da página acabou por assumir um carácter extremamente artificial pelo facto de 
não ter surgido como um prolongamento natural e desejado das actividades previstas pelos 
professores e não traduzem minimamente os trabalhos normalmente realizados pela 
comunidade escolar.  

No relatório distrital refere-se que a criação, publicação e manutenção de páginas, são 
consideradas, por muitos dos participantes no Programa, como as actividades em que 
ocorreu o maior insucesso. Esta opinião é motivada pelo facto de não se ter conseguido 
desenvolver a autonomia dos professores nesta área de trabalho, de modo a dotar as escolas 
com as competências necessárias para manter actualizados os respectivos sítios. Parece ser 
evidente a necessidade de um trabalho de formação mais longo e persistente.  

5.4.3. As actividades no agrupamento 

À semelhança do primeiro ano do programa, em 2004/05 também dispomos de fichas 
actualizadas de caracterização das escolas (Anexos 99 a 103).  

A análise dessas fichas permite-nos perceber que o agrupamento dispõe de 15 professores 
(10 dos quais com turma atribuída), o que significa um acréscimo de dois docentes face ao 
ano lectivo de 2002/03.  
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professores
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Gráfico 15 – Distribuição etária dos professores do 

agrupamento de Canha e Santo Isidro, em 2004/05. 
 

O corpo docente mantém como 
característica predominante a juventude, 
com cerca de 80% dos professores na 
faixa etária dos 20 aos 24 anos. 

Quando questionados sobre as suas 
competências de utilização das TIC, 
todos afirmaram que as utilizavam com 
os seus alunos. 
 

Distribuição dos alunos por 
anos de escolaridade

2º ano
30%

3º ano
22%

4º ano
26% 1º ano

22%

 
Gráfico 16 – Distribuição dos alunos do Agrupamento de Canha 

e Santo Isidro, por anos de escolaridade, em 2004/05. 
 

Os dados recolhidos sobre a população 
escolar indicam que existiam, no 
agrupamento, em 2004/05, 186 alunos, o 
que significa um acréscimo de 16 alunos 
face a 2002/03. A distribuição dos alunos 
pelos anos de escolaridade, representada 
no gráfico ao lado, mostra algum 
equilíbrio. 

As caracterizações das escolas não reflectem alterações no que se relaciona com os 
equipamentos disponíveis, mas são reportadas expectativas de chegada de novos 
computadores a colocar nas EB1 de Faias, de Foros do Trapo e de Taipadas. 

A equipa de monitores que acompanhou o agrupamento de Canha e Santo Isidro, durante o 
ano lectivo de 2004/05, foi constituída por elementos diferentes daqueles que a compunham 
nos anos anteriores. A equipa foi constituída por dois ex-alunos das ESE: um deles era um 
professor com turma na EB1 de Foros do Trapo, e já com alguns anos de experiência; o outro 
mais jovem, ainda sem experiência lectiva. A sugestão de incluir na equipa um professor a 
leccionar em Foros do Trapo veio da gestão do agrupamento, que conhecia já as 
características do professor, e que considerou ter condições para dinamizar uma comunidade 
interna de professores. Este monitor ficou ainda com a responsabilidade de coordenar, em 
articulação com os professores, a publicação de trabalhos de alunos nas páginas das 
escolas. O segundo monitor teve como responsabilidade o acompanhamento dos alunos, em 
articulação com os respectivos professores, para desenvolvimento de trabalho no âmbito das 
competências básicas em TIC. 

Os relatórios de visita (Anexo 104) reflectem que todas as escolas foram visitadas por ambos 
os monitores, com excepção da EB1 de Foros do Trapo. Um dos monitores, professor 
naquela escola, trabalhou junto dos professores e dos alunos. Os relatórios referentes a este 
ano lectivo são mais sucintos do que os dos anos anteriores, pelo que não nos permitem uma 
análise tão detalhada. Esta alteração pode ser justificada pela mudança da equipa e pelo 
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novo modelo de relatório que, possuindo maior detalhe sobre dados quantitativos, poderá ter 
inibido a descrição mais detalhada dos acontecimentos. 

Nos relatórios de visita são nomeados nove professores com intervenção directa nas 
actividades do programa, mas encontrámos também referências `presença de educadores de 
infância. Estas indicações fazem-nos perspectivar que, à semelhança de anos anteriores, 
houve uma adesão significativa dos professores ao programa, durante este ano lectivo. 

Em cada uma das escolas foram registadas três visitas relacionadas com a actualização da 
página da escola, efectuadas em horário pós-laboral e, em todas, verifica-se uma mesma 
organização de trabalho: uma sessão inicial para análise da página já publicada, com alguma 
formação em FrontPage, seguida da tomada de decisão sobre a estrutura da página para 
esse ano e sobre as temáticas a publicar. As professoras envolvidas ficaram com a 
responsabilidade de seleccionar os trabalhos a publicar e de os produzir em formato digital. 
Nas segunda e terceira sessões houve trabalho directo com os programas de manipulação de 
imagem, de construção das páginas e da respectiva publicação. Em todas as escolas 
existem, pelo menos, duas sessões que incluem actividades relacionadas com publicação de 
páginas. A concisão que os relatórios de visitas espelham não nos permitem concluir se 
houve envolvimento directo dos professores nas actividades conducentes à construção e 
publicação das páginas. 

As actividades de sala de aula descritas nos relatórios de visita dão-nos a percepção de que 
foram realizadas fundamentalmente com alunos, havendo também referência à presença do 
professor e de alguma relação com as tarefas em curso: “Os alunos dos 3º e 4º anos 
estiveram a realizar trabalho de Internet (pesquisa, navegação, e-mail) e a efectuar um texto 
para o projecto curricular de turma” (Anexo 104:19). 

Esta relação entre as actividades dos alunos e a dinâmica de sala de aula pode ter sido 
facilitada pelo facto do computador se encontrar na sala de aula. 

O trabalho desenvolvido incluiu os alunos dos terceiros e quartos anos, mas existem também 
referências a alunos dos primeiros e segundos anos. 

Estiveram presentes os alunos do 3º e 4º ano numa fase inicial, e posteriormente os 
alunos do 1º e 2º. Com os primeiros efectuou-se uma preparação para a realização do 
DCB. Para tal efectuaram-se mini tarefas em que os alunos iam efectuando exercícios 
semelhantes aos contidos no exame. A turma foi dividida em grupos para uma melhor 
organização.  

Com os alunos do 1º e 2º ano efectuou-se trabalho ao nível da visualização de sítios 
didácticos apropriados para este escalão etário, como por exemplo o Sítio dos Miúdos e 
o Sótão da Inês (Anexo 104:17). 

O facto de haver turmas de vários anos pode ter facilitado este trabalho com todos os alunos, 
e pode também ter provocado a necessidade de não excluir destas actividades os alunos dos 
primeiros anos. 

Numa das visitas realizadas à EB1 de Foros do Trapo verifica-se que: 

Os alunos do 3.º ano estiveram a construir uma página para a sua turma, para colocar na 
página da escola. A página contém textos, jogos e notícias de desporto. Os alunos do 4.º 
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ano preferiram navegar na Internet uma vez que estão a realizar um trabalho na sala e 
procuraram informação sobre esse assunto (Anexo 104:13). 

Esta descrição permite perceber que houve actividades diversificadas na sala de aula, de 
acordo com as actividades em curso e planeadas pelo professor da turma. Parece ser 
possível concluir que há já a consciência de que a Internet é um recurso que pode ser 
utilizado para melhorar as aprendizagens dos alunos. É ainda interessante observar que são 
os alunos a construir uma página da sua turma o que parece indiciar o reconhecimento de 
que os materiais produzidos pelos alunos podem ser construídos e publicados por eles, 
remetendo-os para uma responsabilização acrescida pelos materiais que produzem. 

Apesar do trabalho directo que os monitores efectuaram com alunos, no sentido da aquisição 
das competências básicas em TIC, observa-se, por consulta de UMIC (2002) que, no 
agrupamento, foram emitidos 18 diplomas a alunos. O trabalho relatado criava expectativas 
de que este número fosse mais elevado, pois no agrupamento existiam 43 alunos de 4º ano e 
37 alunos de 3º ano, num total de 80 alunos. 

5.4.4. A documentação produzida pelo agrupamento 

A consulta da documentação produzida pelo agrupamento permitiu-nos detectar referências a 
projectos de integração curricular das TIC. 

O Projecto Educativo foi elaborado para vigorar de 2003/04 a 2005/06, pelo que não 
apresenta alterações face aos anos anteriores. O Projecto Curricular também não apresenta 
alterações significativas face às versões dos anos anteriores. No entanto, em dois Relatórios 
de Execução do Plano de Actividades, encontrámos referências a um projecto designado 
“SETTIC/Amigos Electrónicos”. Num dos relatórios é referido que o projecto se destina à 
actualização e reformulação da página Web e que está disponível um chat e um fórum com 
três secções: comunidade, alunos e professores. No relatório final do ano lectivo de 2004/05 
o projecto é identificado como sendo muito recente e que ainda se encontra em fase de 
apropriação por parte dos docentes. É ainda referida a disponibilidade e o empenho dos 
formadores que “proporcionaram um incremento muito grande na qualidade e na permanente 
actualização das páginas das escolas” e realça também o trabalho efectuado com os alunos 
que “lhes proporcionou enriquecimento nos conhecimentos relativos às TIC”. Refere-se ainda 
que “É um projecto que deve ter continuidade, pois só desse modo é que os docentes se vão 
apropriando dos conhecimentos e adquirindo maiores competências a nível informático”. 

Na Acta da Reunião de Núcleo de Projectos de Desenvolvimento Curricular, efectuada em 
Outubro de 2005, refere-se que o Projecto “Construir o Futuro”, identificado com a 
implementação das TIC na sala de aula, aguarda proposta da ESE de Setúbal, no âmbito do 
projecto SETTIC, para prosseguir o desenvolvimento das actividades nas escolas. 

5.4.5. O relatório de avaliação externa 

O relatório de avaliação externa referente ao ano de 2004/05 considera que, relativamente 
aos indicadores quantitativos, existe um nível de execução nacional muito alto. Existem cerca 
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de 65% de alunos de 4º ano com DCB, uma percentagem também significativa de escolas 
possuem página publicada, havendo mesmo alguns distritos em que todas as escola têm uma 
página actualizada com regularidade e, no que se relaciona com as visitas, a equipa de 
avaliação considera com “decorreram dentro dos parâmetros esperados e que houve um 
esforço de formação extremamente importante realizado pelas equipas distritais” (Anexo 
112:10). Em termos qualitativos, as iniciativas empreendidas pelas instituições de ensino 
superior, desencadeando projectos curriculares inovadores, criando sítios virtuais, 
promovendo oportunidades de partilha e de formação presenciais e virtuais testemunham 
claramente as potencialidades que existem neste campo. 

A análise mais detalhada das conclusões deste relatório foi incluída no ponto seguinte e no 
ponto onde se efectuou a análise paralela deste relatório e do relatório final de Setúbal 
relativo ao ano de 2004/05. 

5.4.6. Algumas conclusões 

A gestão central do programa introduziu perspectivas de continuidade do programa para anos 
subsequentes, o que corresponde uma novidade e poderá, só por si, modificar o modo como 
as IES se organizam face ao programa. No entanto, talvez pelo início tardio de actividade, em 
Setúbal não houve reflexo desta alteração. 

A saída da Dr.ª Emília Moura da gestão central do programa coincide com a omissão de 
dados quantitativos nacionais e não nos permite ter uma visão global do programa, no que se 
relaciona com os índices de sucesso quantitativos. O fornecimento destes dados não 
correspondia a uma responsabilidade por via do protocolo assinado entre a FCCN e as IES, 
mas era o único instrumento de que estas dispunham para perceber a evolução dos 
indicadores quantitativos do programa, junto de cada distrito. 

A gestão distrital não efectuou alterações ao funcionamento adoptado nos anos anteriores e 
verifica-se um índice de sucesso nos indicadores quantitativos semelhante ao registado em 
anos anteriores, com excepção do indicador de número de DCB emitidos que possui um valor 
muito superior ao dos anos anteriores. Porém, o relatório final é bastante crítico face ao efeito 
que os DCB possam ter juntos dos monitores, que podem relevar o trabalho directo com os 
alunos, enviando para segundo plano as actividades de integração das TIC em sala de aula. 
Sobre os DCB o relatório de avaliação externa admite que a sua eficácia se revela bastante 
duvidosa, uma vez que as competências poderão ter sido adquiridas em actividades pouco 
continuadas e que dificilmente poderão perdurar, contexto agravado pelo facto de serem 
certificadas por elementos estranho à escola, quando todas as outras competências do 
alunos são certificadas pelo professor do 1.º ciclo. 

Parece-nos também importante a reflexão da ESE de Setúbal no que se relaciona com a 
publicação das páginas. Por um lado parece-nos haver um sucesso razoável no indicador de 
páginas publicadas mas, em contrapartida, a IES considera que este sucesso não existe 
porque se continua a verificar falta de autonomia dos professores para execução das tarefas 
conducentes à manutenção e publicação das páginas. 
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As actividades que decorreram no agrupamento têm uma tónica diferente da dos anos 
anteriores. A mudança da equipa de formadores, por impossibilidade da equipa anterior e a 
pedido da gestão do agrupamento, inclui um professor do próprio agrupamento. Parece-nos 
ser um indício de apropriação do programa pela gestão do agrupamento. A existência de 
monitores que conhecem a realidade das EB1 é referida, pelo relatório de avaliação externa, 
como um ponto positivo por terem melhores condições de desenvolverem uma abordagem 
educativa das TIC, e por permitir uma maior proximidade entre os professores e o monitor. 

Uma outra questão problemática, referida no relatório de avaliação externa, relaciona-se com 
a selecção de monitores que, de acordo com as funções que devem desempenhar, 
necessitam de possuir competências em TIC e em educação e que dificilmente corresponde 
ao perfil de um recém-licenciado. Este problema associado ao início tardio de actividades e 
ao estatuto precário em que colaboraram no programa não permitiu a capitalização da 
experiência adquirida. 

A mudança de equipa de formadores teve também como consequência a produção de 
relatórios de visitas mais sucintos que não nos permitiram perceber com alguma profundidade 
as alterações relativamente a anos anteriores: o trabalho directo com alunos, em contexto de 
sala de aula; a produção de uma página de turma com intervenção directa dos alunos; e o 
trabalho efectuado no contexto da comunidade. Procurámos aprofundar estas temáticas no 
âmbito das entrevistas que efectuámos e das quais daremos conta mais adiante. 
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6. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

O capítulo anterior centrou-se na análise dos documentos produzidos ao longo dos três anos 
do programa em estudo. Essa análise incluiu uma primeira fase do estudo de caso do 
agrupamento de Canha e Santo Isidro que agora procuraremos completar com a análise de 
conteúdo das entrevistas realizadas. As citações incluídas neste capítulo são extraídas das 
entrevistas realizadas sem qualquer correcção e, portanto, caracterizadas por um pendor 
eminentemente oral de linguagem.  

6.1. Caracterização dos entrevistados  

Iniciaremos a análise das entrevistas pela caracterização dos entrevistados, onde se 
pretendeu perceber, para além dos dados gerais de caracterização, a formação que 
professores e monitores possuem no âmbito das TIC, a experiência que possuem na sua 
utilização, a importância que atribuem à integração curricular das TIC e, no caso dos 
professores, alguns exemplos dessa integração na sua prática lectiva. 

6.1.1. Os monitores 

Nos dois primeiros anos, a equipa de monitores que acompanhou o agrupamento foi 
constituída pelos professores Jorge e Marta, docentes na ESE de Setúbal. São ambos 
professores experientes, o Jorge tem quinze anos de serviço docente e a Marta vinte e 
quatro, dez dos quais no 1º CEB, onde iniciou a sua actividade profissional. Ambos 
integravam a equipa de professores do Centro de Competência Nónio Século XXI da ESE de 
Setúbal, função que o Jorge ainda desempenha. Ambos utilizam com frequência o 
computador, quer para fins pessoais, quer como parte da sua actividade profissional, ambos 
têm uma vasta experiência de envolvimento em projectos de integração curricular das TIC, 
assim como de formação contínua e inicial de professores. 

Esta equipa considera importantíssima a utilização das TIC no 1º ciclo quando integradas 
como uma ferramenta ao serviço da aprendizagem dos alunos. 

Porque aquilo a que eu dou mais importância é à qualidade e à natureza do trabalho que 
se desenvolve na sala de aula e às aprendizagens que os miúdos costumam fazer, e 
que puderam fazer na sala de aula (Marta). 

Para que esta integração seja efectiva, o computador deve fazer parte da dinâmica da sala de 
aula e ser utilizado sempre que o professor considere que aquele recurso é útil, para uma 
determinada aprendizagem. 

[…] mais do que os alunos irem esporadicamente ao computador, era ter uma 
ferramenta que se ligava no início do dia e em que eventualmente os alunos iriam 
pesquisar alguma coisa na Internet, uns iam passar um texto enquanto outros faziam 
outra coisa qualquer, mas integrado nas actividades (Jorge). 
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O Jorge e a Marta consideram que uma página de uma EB1 não precisa de ser tecnicamente 
muito evoluída porque, apesar de estar acessível a toda a gente, tem como público-alvo 
preferencial os pais, os alunos e a própria comunidade educativa. Pode ter informação de 
cariz mais institucional, mas fundamentalmente permite “dar visibilidade […] aos projectos e 
às dinâmicas que lá se vivem” e coloca ao dispor de alunos e professores “um meio de 
mostrar os seus trabalhinhos já feitos, à família e a outras pessoas conhecidas”. 

Ambos consideram que a integração das TIC nas práticas docentes é um processo lento, um 
percurso que os professores têm que progressivamente ir efectuando e que a construção de 
uma página foi um bom instrumento porque a necessidade de dispor de materiais em formato 
digital para inclusão na página levou à utilização dos computadores pelos professores, com 
os seus alunos. 

No ano lectivo de 2004/05, a Marta já não desempenhava funções docentes na ESE. Ambos 
estavam envolvidos em processos de pós-graduação factores que, associados à distância 
que separa o agrupamento das suas zonas de residência, foram decisivos para a constituição 
de uma outra equipa de acompanhamento, que viria a ser constituída pelo José e pelo Rui. 
Ao contrário da equipa anterior, o José e o Rui não se conheciam e nunca tinham efectuado 
trabalho conjunto. 

Além disso, a juventude que caracterizava esta equipa reflectia-se na sua experiência 
profissional: o José contava com 9 anos de prática lectiva, sempre no 1º CEB, enquanto que 
o Rui era recém-licenciado. O José conhecia bem a dinâmica do agrupamento de Canha e 
Santo Isidro, onde iniciou a sua carreira de professor e onde permaneceu durante os 4 
primeiros anos da sua vida profissional, tendo regressado em 2004/05. Ambos foram alunos 
da ESE de Setúbal onde terminaram cursos de professores do Ensino Básico, o José na 
variante de Português-Inglês e o Rui na variante de Matemática e Ciências da Natureza. 
Apesar de ambos terem frequentado a ESE em épocas distintas e de os cursos serem muito 
diferentes no que se relaciona com a utilização das tecnologias, consideram que a 
componente das TIC na formação inicial foi decisiva para a percepção sobre as 
potencialidades educativas das TIC. Utilizam assiduamente as TIC e o José parece 
particularmente motivado para processos de formação em contexto, que lhe permitam 
desenvolver materiais, testá-los com os alunos, avaliá-los e discuti-los em comunidade.  

A caminhada... e acho que isso é o que é mais importante, porque se vai fazer e se vai 
aplicar, volta-se atrás e vê-se o que se reformula, o que é que se pode adaptar. Ainda 
por cima naquele contexto, com aquelas crianças, com aquelas dificuldades que eles 
têm, o que é que se pode fazer para melhorar? (José) 

O Rui iniciou o papel de monitor no programa Internet@EB1 logo que terminou a licenciatura, 
mas no primeiro ano esteve no distrito de Lisboa onde frequentou de um “curso de produção 
de materiais práticos”. Não possui experiência lectiva no 1º CEB, pelo qual mostra uma 
grande apetência, mas tem vindo a trabalhar em contextos de formação não formais onde as 
TIC são um instrumento de trabalho diário. 

Ambas as equipas de monitores foram constituídas exclusivamente por professores com 
grande à-vontade na utilização das tecnologias. Todos referem a utilização assídua dos 
utilitários de uso geral e dos meios de comunicação síncrona e assíncrona. Do ponto de vista 
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educativo, apesar de possuírem percursos distintos, são professores experientes, com 
excepção do Rui. De acordo com Wessel (2003), os professores com experiência na 
tecnologia possuem maior capacidade para os problemas característicos de um processo de 
integração educativa das TIC, nomeadamente por reconhecerem com mais facilidade as 
situações onde é vantajosa a sua utilização. A composição destas equipas parece também 
estar de acordo com as sugestões incluídas no relatório de avaliação referente ao ano de 
2004/05, que sugere a necessidade dos monitores possuírem simultaneamente competências 
de âmbito técnico e de âmbito pedagógico. 

6.1.1. Os professores 

Cinco dos seis professores entrevistados são do sexo feminino (Célia, Filomena, Mónica, 
Patrícia e Sofia) e o único elemento do sexo masculino, o José, desempenhou também 
funções de monitor no ano lectivo de 2004/05, pelo que a sua caracterização já está incluída 
no ponto anterior. 

A Filomena sempre foi professora no 1º CEB, tem 26 anos de serviço, quase todos ao serviço 
do agrupamento de Canha e Santo Isidro. O conhecimento que possui do agrupamento é 
ainda reforçado pelo facto de ter pertencido ao seu primeiro Conselho Executivo. A sua 
formação consiste no curso do Magistério Primário e num Complemento de Formação, ao 
longo dos quais nunca teve contacto com as TIC, defendendo que foi resistente à sua 
utilização, fundamentalmente por razões técnicas. Apesar de considerar que “não ligava e 
não dominava o rato, […] clicava lá num sítio e depois desaparecia tudo e era um drama”. No 
entanto, reconhece que as TIC são um imperativo da sociedade e uma maneira de cativar os 
alunos. A necessidade de ir ao encontro dos interesses dos alunos e a sua percepção sobre 
as responsabilidades que a escola tem de lhes proporcionar igualdade de oportunidades, em 
particular num meio sócio-cultural desfavorecido como o de Canha, constituíram-se como 
estímulos para a sua aprendizagem nesta área. 

Todas as outras professoras são mais jovens e convivem com os computadores, pelo menos, 
desde a sua formação inicial. Todas possuem cursos de formação de professores para o 1º 
CEB, em variantes de Português Inglês, Matemática ou Educação Física, e a Patrícia está em 
fase de elaboração de dissertação no âmbito de um mestrado em Didáctica das Línguas.  

A Célia e a Mónica só estiveram um ano no agrupamento, mas a Célia já conhecia bem o seu 
modo de funcionamento por relações estabelecidas enquanto membro de um Conselho 
Executivo de um agrupamento próximo. A Mónica refere que não se conseguiu ambientar ao 
modo de funcionamento do agrupamento, advogando como principais razões o isolamento 
geográfico e o facto de não ser autónoma nas deslocações que era obrigada a efectuar 
diariamente. 

A Sofia e a Patrícia conhecem bem o funcionamento do agrupamento por nele permanecerem 
há mais tempo, 3 e 8 anos respectivamente, e pelas funções que têm desempenhado. A Sofia 
integra o Conselho Executivo e a Patrícia foi colocada no agrupamento por destacamento, 
para o projecto da "Casinha das Novidades", caracterizado na análise da documentação, que 
acumulava com o Inglês e onde esteve durante 4 anos. Durante este período leccionou Inglês 
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em todas as escolas e jardins de infância do agrupamento de Canha, o que lhe permite uma 
visão global do seu funcionamento. 

Todas as professoras foram unânimes em considerar muito importante a utilização dos 
computadores com os seus alunos e referiram actividades efectuadas fundamentalmente com 
o processador de texto e a Internet, mas também com o PowerPoint, os programas de 
desenho e os programas educativos em CD. O computador é considerado como um 
instrumento de trabalho que os alunos utilizam à semelhança de outros instrumentos. A Sofia, 
a Célia e a Patrícia mostraram sensibilidade para o facto do computador proporcionar 
também utilizações menos desejáveis e referiram que não deve servir para “entreter” os 
meninos:  

Porque eu acho que o computador deve ser um espaço de aprendizagem e acho que o 
facto de nós termos jogos giros disponíveis deturpa o papel do computador, ou 
empobrece-o (Sofia). 

O objectivo da integração dos computadores é a melhoria do ambiente de aprendizagem e os 
motivos invocados com maior frequência para a sua utilização são o aumento de motivação 
dos alunos, que desenvolvem mais trabalho e de melhor qualidade, também referido por 
Højsholt-Poulsen (2005), nomeadamente quando utilizam o processador de texto. Algumas 
professoras referiram que o processador de texto é muito utilizado para produzir directamente 
pequenas sequências, por exemplo legendas ou textos a incluir num cartaz, mas no que se 
refere à produção textual, utilizam-no fundamentalmente para transcrever escritos em papel. 
No entanto, também há situações em que o processador de texto é utilizado para produção 
escrita e é reconhecida a vantagem de tal utilização  

Se um miúdo vai escrever um texto […] e tem um erro, sabe que tem de voltar atrás e 
corrigir; não se torna tão chato, como ter de apagar com a borracha (Mónica). 

Penso que [a vantagem é] propriamente na escrita, quando o próprio computador 
assinala os erros. Às vezes eles pensam que está bem escrito e é uma maneira de eles 
próprios se autocorrigirem..."professora assinalou um erro!" "porquê? ", vamos identificar 
o porquê, acho que é um meio muito bom (Filomena). 

Quando questionámos a Patrícia sobre a construção de aplicações em PowerPoint com os 
alunos, ela refere: 

Claro [que já tentei], e resulta muito, muito bem. Acho que eles ficam muito motivados 
para a tarefa e o conhecimento que é trabalhado, enquanto estão a fazer aquela 
actividade, não é mais esquecido, porque o envolvimento é muito grande (Patrícia).  

Na generalidade, são de opinião que o computador deve estar colocado na sala de aula, 
como acontece no agrupamento, por facilitar a sua utilização integrada com as outras áreas 
do conhecimento. Apesar de considerar que um computador é pouco, Célia explicita que a 
sua utilização  exige uma outra organização da sala de aula, onde se permita grupos de 
trabalho diversificados, que utilizem os diversos recursos existentes, de entre os quais o 
computador.  

Os novos papéis do professor, referidos por Squires & McDougall (1994), também estão 
patentes no discurso de alguns professores, apesar de terem características diferentes. A 
Filomena considera que ser professor hoje já não se assemelha nada à professora que ela 
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era no seu início de carreira, o que constitui um desafio aliciante. A este respeito, o José 
opina que “aquela ideia de que o professor é explicador, sabe tudo e os miúdos ouvem e 
aprendem está ultrapassada. O papel do professor mudou completamente”. Ao tentar 
aprofundar esta ideia, o José refere a relação entre o papel do professor e a necessidade de 
utilizar outros recursos e outras metodologias. 

A escola do quadro e do giz e do livro acabou. Temos que ter a noção disso, nem os 
miúdos se sentem motivados para isso.  

 [Procuro ser] orientador de aprendizagens. […] Tento orientar as aprendizagens mas 
deixar que sejam eles a chegar ao conhecimento, não seja eu a transmiti-lo. É a única 
maneira de eles compreenderem. Se formos para lá dizer que “é assim, porque é assim”, 
eles acreditam, porque é o professor que diz, mas têm que ser eles a procurar o 
conhecimento. […] Eles têm que, desde pequenos, aprender a filtrar essa informação [da 
Internet], o que é verdadeiro, o que não é, mas têm que ser eles a fazê-lo (José). 

Parece haver junto destes professores a percepção dos novos papéis do professor referidos 
por Ponte (2000) e da necessidade de optar por metodologias de ensino e aprendizagem 
mais centradas no aluno, de cariz mais construtivista.  

A opinião emitida pelos professores acerca da página Web da EB1 reflecte alguma 
unanimidade sobre a importância deste meio de divulgação dos trabalhos produzidos pelos 
alunos. Mais do que mostrar os aspectos organizativos da escola, a importância da página 
advém da exposição pública do trabalho efectuado na sala, que aumenta a responsabilização 
de professores e alunos, melhora a qualidade do trabalho produzido, induz a utilização dos 
computadores na sala de aula e é particularmente importante num contexto de turmas 
pequenas, onde os trabalhos são construídos mas deixam de estar fechados no pequeno 
círculo constituído pela sala de aula. Este aspecto da exposição pública também é referido 
como uma vantagem no que se refere à partilha da informação. 

Não temos que deixar ficar no armário o que fazemos, devemos divulgar sempre. Isso 
também nos faz obter críticas, também crescemos, por isso eu acho a página muito 
importante (Patrícia). 

Esta ideia é corroborada pelo José que, tal como a Célia, refere a construção de páginas com 
envolvimento directo dos alunos e realça a utilização das TIC para o efeito, e a aprendizagem 
implícita neste processo. 

Mostrar aos alunos várias páginas antes de a construir. Eles podem ter uma ideia, mas 
podem ir buscar outras ideias. Todo esse trabalho de construção... depois todo o 
trabalho de sala de aula com a interacção entre as várias turmas da escola com o 
objectivo comum e depois a publicação da página, se calhar é o último passo. E talvez 
numa fase posterior serem os alunos a fazer todo esse processo. Primeiro orientados, 
mas depois serem eles capazes de fazer isso. Eu acho que isso é que é importante. 
Depois a página é o produto final de todo esse processo, de todo esse trabalho (José). 

O conjunto de professores entrevistados, com excepção da Mónica, conhece muito bem o 
modo de funcionamento do agrupamento e sente-se membro daquela comunidade. São todos 
utilizadores assíduos das TIC mas referem que os utilitários que mais utilizam são o 
processador de texto e a Internet, como disponibilizador de recursos. Utilizam com facilidade 
o correio electrónico e alguns são também utilizadores de mecanismos de comunicação 
síncrona. Todos dispõem de computador pessoal e consideram isso muito importante, tendo 
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alguns deles verbalizado a sua dependência face ao computador. Este ambiente tecnológico 
tem como excepção a Filomena que ainda não utiliza os mecanismos de comunicação on-
line, verbaliza a sua insegurança na utilização das TIC, mas reconhece vantagens educativas 
naquela utilização. 

A Noémia e a Pilar, representantes dos Conselhos Executivos, também são utilizadoras 
assíduas das tecnologias. A Noémia é professora do 1º CEB e a Pilar é educadora de 
infância. Ambas reconhecem as TIC como um instrumento importante para o 
desenvolvimento organizacional da escola e para a melhoria das condições de aprendizagem 
dos alunos, facilitando assim o processo de integração curricular das TIC e o 
desenvolvimento dos trabalhos no âmbito do programa Internet@EB1. 

6.2. O contexto em que decorreu a formação 

Caracterizados os actores mais directos no programa, parece-nos importante perceber o 
contexto em que ele decorreu. Para caracterizar esse contexto tentaremos explicitar, nos 
pontos seguintes, a organização do agrupamento e a organização do programa. 

6.2.1. Organização do agrupamento 

A Noémia foi fundadora do agrupamento de Canha e Santo Isidro e membro do Conselho 
Executivo do agrupamento durante o período de análise do programa e é também a 
responsável pela formação interna que se efectua anualmente. É uma pessoa reconhecida 
pelos seus pares como a primeira responsável pelo ambiente que nele se vive e durante a 
sua entrevista proporcionou-nos uma perspectiva muito interessante sobre a sua filosofia de 
funcionamento. 

Para a Noémia, a orientação da sala de aula é um processo de aprendizagem, no qual o risco 
de experimentar tem que existir para enfrentar o desafio de, perante aquele público, 
responder às suas necessidades específicas. A assumpção deste risco só é possível se 
houver uma “retaguarda”, ou seja, se houver um suporte à inovação. Trata-se, no fundo, de 
constituir uma comunidade à qual o professor pertence e na qual tem oportunidade de 
detectar os problemas existentes, de procurar soluções, de as experimentar e de reflectir 
sobre os resultados obtidos. É o trabalho conjunto, é a pertença a um corpo onde o trabalho 
pode e deve ser observado, partilhado e discutido, para que possa ser progressivamente 
melhorado. É este o desafio que os professores encontram em Canha e é neste sentido que a 
formação interna é anualmente construída. 

Quando a Noémia foi colocada pela primeira vez em Canha, a escola estava degradada e a 
comunidade tinha por ela pouco respeito. O envolvimento progressivo dessa comunidade na 
reconstrução da escola e na valorização do trabalho efectuado pelos professores levou à 
constituição do agrupamento, em 1997/98. 

Este agrupamento surgiu da vontade dos professores e dos pais. É um agrupamento 
traçado geograficamente. Fomos o primeiro agrupamento a ser constituído. 
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A carência de infraestruturas sociais e culturais que permitam qualquer tipo de suporte 
às experiências e a grande divergência entre a cultura escolar e a cultura familiar […] só 
era possível ser minimizada, se houvesse possibilidade de quem estava, […] pudesse, 
de alguma forma, intervir nas outras salas de aula (Noémia). 

Ficámos com a percepção de que a construção deste agrupamento se relaciona com a 
necessidade de tornar funcional e dignificar uma escola, colocando-a ao serviço dos alunos e 
de construir uma comunidade que se envolva num projecto, o encare como seu e o 
desenvolva. 

Neste contexto, o Conselho Executivo, mais do que um órgão de gestão administrativo, é 
uma estrutura de suporte à inovação, ao desenvolvimento profissional dos professores, 
procurando respostas para os problemas reais dos alunos daquela comunidade, contexto que 
propicia o surgimento da formação interna. 

Se criássemos um ambiente formativo em que os professores são capazes de verbalizar 
as dificuldades que sentem e se esse espaço de formação for utilizado para resolver 
colectivamente os problemas de cada sala, em vez de ser cada um a trabalhar por si, a 
qualidade melhora (Noémia). 

Ficámos com a percepção de que as TIC são utilizadas no agrupamento desde o seu início e 
que a sua apropriação pelos professores tem sido progressiva. O ambiente colaborativo que 
se vive no agrupamento é, segundo Scrimshaw (2004), um factor propício à inovação.  

A constituição do agrupamento ocorre num contexto de grande mobilidade dos professores, 
que se mantém ao longo dos anos, mas que é encarado como mais um problema que é 
necessário resolver. A formação interna constitui-se como um mecanismo para a integração 
dos professores. 

Mas há trabalho que fica feito, a formação também serve de reenquadramento, e 
responsabiliza de outra maneira quem chega e pega num trabalho que já lá está feito. 
Embora em muitos aspectos se tenha que recomeçar. Mas de qualquer forma, a quem 
chega, há o testemunho vivido, escrito, registado, na sua escola, de que o caminho 
seguido deu resultado. E isso responsabiliza as pessoas para, pelo menos, não fazerem 
pior (Noémia).  

Os professores que já estiveram no agrupamento são sensíveis a este modo de 
funcionamento: 

Apesar de haver aquela mobilidade, há umas pessoas chave que ficam sempre no 
agrupamento, de uns anos para os outros, há pessoas que já lá estão há algum tempo. 
Essas pessoas acabam por ser “forçadas” pelos outros colegas para coordenadores de 
núcleos e coisas assim do género. São essas pessoas que depois fazem a ligação 
dessa filosofia com essas pessoas que chegam. Esse núcleo de pessoas que se reúnem 
à volta do agrupamento que gosta de trabalhar ali, e que está dentro daquela filosofia 
também serve de apoio para os outros colegas (José). 

Parece-nos que este núcleo de professores, no qual se encontram alguns dos entrevistados, 
é decisivo para o desenvolvimento do agrupamento. 

6.2.1.1. O papel desempenhado pelas TIC na formação interna 

A formação interna tem como principal objectivo detectar problemas e resolvê-los em grande 
grupo. As problemáticas em estudo são sujeitas a propostas para cuja resolução podem ser 
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utilizados os recursos existentes nas escolas, e as TIC desempenham um papel como 
recurso privilegiado. As várias soluções são testadas na sala de aula e os respectivos 
resultados discutidos no grupo. 

Estamos perante uma comunidade onde todas as soluções para os problemas e as 
metodologias adoptadas têm como objectivo a melhoria das condições de ensino e 
aprendizagem dos alunos, neste contexto específico, e que, apesar de fundamentalmente 
presencial parece seguir os princípios, enunciados por Holmes et al. (2001), do construtivismo 
comunal. 

Em termos de formação, realmente tudo o que produzimos tem sido feito no computador 
e isso é um ponto de honra da casa (Pilar).  

Praticamente todos os professores, a nível pessoal, são capazes de utilizar o computador, 
sendo as TIC utilizadas de forma transversal, naturalmente.  

Primeiro todos os materiais da formação são construídos em suporte informático, já de 
alguns anos, todos os produtos da formação estão disponíveis para todas as escolas, 
em CD. Por exemplo, constroem-se jogos para o computador, ou fichas ou... como se 
constroem com outros materiais... é mais um recurso (Noémia). 

No entanto, a utilização deste recurso, em sala de aula, parece ficar ao critério dos 
professores. As ideias que surgem na formação são experimentadas na sala de aula, mas os 
professores ao efectuarem a experimentação utilizam, naturalmente, os recursos com que se 
sentem mais à vontade. 

Nós acabamos sempre por estar a trabalhar com as tecnologias, de uma forma ou de 
outra, isso agora dependia muito dos professores. Eu que gosto tanto também tentei 
mostrar esse gosto aos meus alunos e trabalhamos a Língua Portuguesa [...] (Célia). 

A opção pelo uso das tecnologias depende também da vontade dos próprios alunos e da sua 
adesão às propostas efectuadas pelo professor. Os alunos do agrupamento contactam com 
as TIC desde o jardim de infância, o que tem vindo a proporcionar alguma predisposição para 
a sua integração curricular. 

Este agrupamento sempre tentou fazer interligação entre o jardim de infância e o 1º ciclo, 
dando-lhes uma continuidade […] os meninos do jardim vão ao computador e desenham, 
e tiram imagens, e tiram o nome deles...é o inicio de uma evolução e depois vão 
continuar esse tipo de trabalho no 1º ciclo.  

Os meninos começam-se a aperceber para que é que serve um computador, que não é 
só para jogar, que é praticamente para isso que eles o utilizam em casa, mas também 
serve para trabalhar e para fazer trabalhos na escola, eu acho que é muito importante 
(Filomena). 

A utilização das TIC no jardim de infância proporciona um conjunto de competências aos 
alunos que vem a facilitar a sua integração no 1º CEB.  

A importância atribuída à integração das TIC também é referida pela gestão, que tenta 
proporcionar as melhores condições de entre as quais refere a existência de dois 
computadores por sala de 1º CEB e um em cada sala de jardim de infância, apesar destes 
não estarem ligados à Internet. É ainda efectuado um esforço de fornecimento de papel e 
tinteiros, apesar dos custos envolvidos, e sempre que é colocado um professor com 



Universidade de Aveiro 
2006 

Internet@EB1 – Estudo de Impacte num agrupamento de Setúbal  

 

 121 

insegurança na utilização dos computadores, há um empenho no sentido de que promova a 
sua utilização. 

Este esforço conjunto de promoção da qualidade do ensino, onde é reconhecido um papel 
importante para as TIC, leva os monitores a considerar que, apesar de alguns problemas 
técnicos registados com mais incidência nos dois primeiros anos, o agrupamento de Canha 
tem boas condições para uma correcta utilização das TIC. 

Eu penso que em Canha têm as condições para desenvolver um trabalho, do ponto de 
vista da utilização pedagógica das TIC na sala de aula, que me parece o mais correcto 
(Marta). 

6.2.1.2. Acolhimento do programa 

Quando o programa foi lançado e o agrupamento teve dele conhecimento, tomou a iniciativa 
de uma reunião inicial com a gestão distrital do programa, cujo relatório de visita foi referido 
na análise da documentação e a gestão do agrupamento assume-a como decisiva para tornar 
o programa útil.  

Tinha que ver com a filosofia do agrupamento. O projecto é interessante mas a gente 
não quer os projectos interessantes, a gente quer os projectos que sejam úteis para a 
gente crescer, que sejam ferramentas de trabalho (Noémia). 

O sentido de pertença parece ter sido decisivo para um bom acolhimento do programa. Face 
às suas necessidades, a gestão do agrupamento provocou um ajuste do programa e 
transportou esta ideia para os professores que passaram, também eles, a considerar que o 
programa era interessante. 

Para mim a liderança, às vezes, tem assim uma conotação algo negativa, mas elas têm 
uma capacidade notável de nos mobilizar. Também somos 22 e como temos muitos 
projectos e muitas reuniões acabamos por fazer muito trabalho conjunto. E este modo de 
funcionamento também permite uma dinamização mais fácil e elas facilitam imenso esta 
colaboração. Só temos que dizer se queremos participar ou não, todo o trabalho de 
organização elas fazem. E depois telefonam a dizer " olha, não te esqueças que amanhã 
tens não sei o quê". Esta organização é óptima e também é um peso que nos retira de 
cima (Patrícia). 

Este papel da gestão também foi reconhecido pelos monitores que consideram que a adesão 
dos professores se fica a dever a esse facto e que o seu trabalho foi sempre bem 
enquadrado. 

A partir do momento que se considerou que se ia desenvolver aquele trabalho, foram 
logo desenvolvidas determinadas estratégias e uma determinada calendarização que, 
como era entendido como uma actividade do agrupamento, todos os professores das 
escolas, sem excepção, deviam entrar. Ao contrário do que se passou nas outras 
escolas que eu acompanhei (aqui tenho que fazer uma comparação), todos os 
professores participaram. E isso foi só realmente em Canha que se verificou. E dá-me a 
ideia que, a não existir este tipo de implementação de actividades, como se fazia 
naquele agrupamento, eu acho que isto não se consegue em mais lado nenhum (Marta). 

Foi um aproveitar dos recursos que chegaram à escola e que eles tentaram explorar, e 
eu acho que ainda bem. […] Mas senti que para eles, não é que caiu do céu, mas que foi 
muito benéfica para eles, a nível educativo, porque eles valorizavam essas questões 
(Rui). 
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O sentido de pertença ao programa está patente nas afirmações da gestão quando relata as 
atitudes dos professores. 

Por exemplo este ano lectivo, que vamos iniciar mais tarde o projecto, já alguns 
professores tinham perguntado e já desde o primeiro período que estamos à espera que 
se entre em contacto para prosseguirmos o projecto. E isso é bom. É bom que os 
professores se lembrarem que têm um projecto e que este ano ainda não se começou... 
(Pilar). 

Apesar deste envolvimento conjunto, há referência à adesão diversificada dos professores. 
Todos participaram, incluindo os educadores de infância, mas a adesão ao projecto dependia 
de pessoa para pessoa e enquanto uns aderiam plenamente, participando activamente nas 
propostas efectuadas, outros tinham uma presença mais ou menos distante. 

Para conseguir o envolvimento dos docentes foram efectuadas reuniões de conselhos 
específicas para a sua discussão, nas quais participaram a gestão distrital, os monitores e os 
professores. Nestas reuniões estabeleceram-se princípios para a organização geral das 
páginas de todas as escolas, o modo como, em cada uma delas, seria integrada a página do 
respectivo jardim de infância e os processos de navegação entre as páginas das escolas e a 
do agrupamento. 

6.2.2. Organização do acompanhamento 

No primeiro ano, o trabalho foi efectuado quase exclusivamente com professores, em horário 
pós-laboral, e com o objectivo de construir as páginas das escolas. As sessões de trabalho 
eram efectuadas na sede do agrupamento, com ambos os monitores e com todos os 
professores e educadores. No segundo ano, a tónica principal continuou a ser a construção 
das páginas, mas cada monitor ficou responsável por algumas escolas, onde efectuava as 
sessões de trabalho. Neste ano procurou-se efectuar algum trabalho com alunos e 
professores e, para o efeito, algumas das sessões iniciaram-se mais cedo, ainda durante o 
horário lectivo. Foi também neste segundo ano que a página do agrupamento foi construída e 
publicada. 

A coordenação distrital do programa clarificou esta opção no âmbito das linhas estratégicas 
que desenvolveu. Havia a ideia inicial de promover o trabalho de sala de aula a partir do 
desafio de publicação de uma página da escola, mas rapidamente se percebeu que o 
trabalho tinha que ser contextualizado, e que era necessário envolver os professores em 
trabalho de sala de aula com as TIC. Aquela coordenação considera que, ao início, se admitia 
que o trabalho em torno da página com os professores poderia ser um meio de despoletar o 
interesse destes para o trabalho com as tecnologias e as crianças, mas que tal opção 
descontextualizou o trabalho:  

Perante as dificuldades que sente em trabalhar com a página, em organizar materiais, 
em trabalhar com os alunos, ou não ter conteúdos para publicar na página, o professor 
pode passar o trabalho para o monitor. Acaba por ser um trabalho administrativo. O que 
ele faz é negociar com o monitor, ou arranjar materiais para o monitor fazer a página 
(Coordenação distrital do programa). 
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O trabalho desenvolvido nos dois primeiros anos é objecto de algumas reflexões dos 
professores que o consideram útil por ter permitido a publicação da página, ter desenvolvido 
nos professores mais competências de utilização das TIC, e ter tido também reflexos junto 
dos alunos que participaram activamente na construção dos materiais a publicar. No entanto, 
há também pontos menos positivos neste trabalho, relacionados com a insegurança que os 
professores sentiam na utilização das tecnologias neste contexto. 

Nessa fase ainda não usava a Internet, era tudo ainda muito novo, muito novo. Depois 
tivemos a fase de vimos cá trabalhar com os meninos a página da Internet das escolas. 
Isso não aconteceu nos dois primeiros anos, nesses anos desviámos a coisa. Como não 
nos sentíamos seguros a fazer com os meninos ao pé de nós, porque não 
dominávamos, fomos adiando. No segundo ano já se devia ter feito isso, mas nós 
resistimos (Patrícia). 

Não terá sido alheio a esta opinião o incêndio ocorrido no primeiro ano que atrasou todos os 
trabalhos, mas é a própria filosofia de construção da página que é posta em causa por alguns 
dos professores por considerarem que o tempo e a disponibilidade necessária para o trabalho 
de publicação é muito elevado e difícil de conjugar com todas as outras actividades. A Sofia 
sugere até que seria desejável ter alguém que se dedicasse, em colaboração com os 
professores, à selecção da informação, sua organização e respectiva publicação. Talvez este 
trabalho possa ser assegurado pelo professor responsável das TIC, que nesta altura, ainda 
não existia no agrupamento. 

A própria utilidade da página é também colocada em causa, por se considerar que é útil, mas 
talvez não seja o mais importante.  

Nos anos anteriores o que se conseguiu foi publicar trabalhos de alunos na página e 
isso, sinceramente não acho muito interessante. Os meninos gostam, não digo que os 
trabalhos dos meninos não são importantes. Agora, para mim, não são prioritários. 
Prioritário para mim é uma página de trabalho. Para a interligação da comunidade. No 
fundo o importante é que a página possa funcionar como uma Intranet, como meio de 
comunicar e partilhar (Noémia). 

O terceiro ano é aquele que parece ter envolvido mais os professores do agrupamento. Por 
um lado houve trabalho em sala de aula, que se procurou contextualizar nas temáticas em 
curso, e por outro lado as actividades desenvolvidas junto dos professores através da 
construção de um fórum de discussão e a utilização de um chat por alunos e professores que 
obteve grande adesão.  

Nós combinámos e eu, por exemplo, comunicava com a turma da escola […]. Um dia por 
semana, das tantas às tantas, íamos para o chat conversar. Também conversávamos 
com os colegas, víamos que já tínhamos dado isto e aquilo e depois havia um tempo que 
era livre, de conversa perfeitamente informal. Todos os anos temos experimentado 
coisas novas muito engraçadas (Patrícia). 

Esta utilização do chat é referida como um pretexto para trabalhar algumas temáticas que os 
alunos foram discutindo entre si e proporcionou até o desenvolvimento de actividades novas.  

Neste ano passou também a existir um monitor (o Rui) que efectuou formação específica dos 
alunos, na sala, em articulação com os professores. 

Geralmente como não podíamos estar toda a turma em frente ao computador […] 
dividíamos a turma em 3/4 grupos, dependendo da dimensão da turma, um grupo estava 



Universidade de Aveiro 
2006 

Internet@EB1 – Estudo de Impacte num agrupamento de Setúbal  

 

124 

comigo e os outros dois estavam em ambiente normal de escola com a professora. 
Aproveitava para ter um contacto mais directo com a professora na hora do intervalo, 
quando os miúdos saíam.  

Portanto os miúdos não estavam descontextualizados da sala de aula, estavam no 
ambiente deles e [os professores] viam que era possível. E isso foi proveitoso para os 
professores (Rui). 

O terceiro ano é focado pelos professores como muito útil. Permitiu-lhes ter apoio de sala de 
aula e perceber como utilizar as TIC contextualizadas nos outros conteúdos curriculares. No 
final de cada sessão de trabalho o monitor articula com o professor as temáticas a tratar na 
sessão seguinte o que permite esta contextualização. O monitor tem um papel de orientador e 
supervisor do trabalho dos alunos que estão no computador e vai articulando esse trabalho 
com o professor. 

6.2.3. Utilidade do sítio SETTIC 

Quando questionámos os monitores sobre a utilização do sítio SETTIC, de apoio ao 
programa, todos se lembravam de o ter apresentado aos professores mas não referiram 
actividades efectuadas a partir dele. Os docentes também o referem como local para procurar 
uma ou outra informação, mas nunca como um local muito útil para o trabalho. Alguns 
monitores referem mesmo que, para as actividades em torno da construção de páginas, a que 
dedicavam uma parte substancial do trabalho das sessões, os conteúdos do sítio não lhes 
pareciam úteis e que, talvez ingenuamente, consideravam que os professores podiam fazer a 
sua exploração autonomamente. 

Parece-nos possível concluir que as actividades de construção da página, mais centradas em 
questões técnicas e de organização de informação, tinham pouca relação com os conteúdos 
do sítio SETTIC, mais vocacionado para actividades e sugestões de utilização das TIC na 
sala de aula. Este afastamento entre as actividades em curso na escola e os conteúdos do 
SETTIC era acentuado pela pouca quantidade e diversidade de recursos, que não o tornavam 
apelativo como sítio de referência quando os professores efectuavam uma pesquisa 
específica. 

A gestão distrital do programa refere que o princípio de construção do sítio estava assente na 
ideia de coleccionar um conjunto de recursos que facilitasse o trabalho de monitores e 
professores de integração curricular das TIC e na disponibilização de mecanismos que 
fossem progressivamente promovendo o trabalho colaborativo. 

Por várias situações, até por falta de recursos, de ideias e de tempo, o site passou 
lentamente a ser mais um sistema de apoio à gestão do projecto e muito pouco na sua 
função de apoio pedagógico. Estará também associado a isso o facto de, a partir de 
determinada altura, se verificar muito pouco utilização por parte dos professores, dos 
materiais que estavam no site (Coordenação distrital do programa). 

Esta ideia é ainda relacionável com o modo como as equipas de monitores foram 
constituídas. Inicialmente havia a ideia de que os monitores deviam, tanto quanto possível, 
ser professores da ESE, com algum vínculo à instituição, mas a indefinição quanto à 
continuidade do programa, a gestão descentralizada que se verificou em Setúbal e a saída, 
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da ESE, de alguns dos monitores dos primeiros anos, foram factores que contribuíram para 
que estes não interiorizassem a ideia de partilha dos materiais que vão produzindo ao longo 
do processo de formação. 

Que fossem eles próprios os geradores de novos materiais e de novas propostas 
efectuadas na sala de aula e que pudessem enriquecer o site. Independentemente de 
nós sabermos e termos alguns exemplos de trabalhos realizados por parte dos 
monitores, fundamentalmente levando já preparado coisas que negociavam com os 
professores, sites e links de sites onde podiam ir buscar materiais para a sala de aula 
(Coordenação distrital do programa).  

6.2.4. Barreiras e factores facilitadores da integração das TIC 

Ao longo das entrevistas foi referido um conjunto de razões que inibiram ou facilitaram a 
utilização das TIC no agrupamento. Organizámo-las nos parágrafos seguintes, de acordo com 
Jones (2004), em barreiras externas e internas aos professores. 

6.2.4.1. Barreiras externas aos professores 

A mobilidade do corpo docente foi referida por todos os entrevistados como um factor que 
influencia fortemente o funcionamento das escolas. A Mónica é um caso paradigmático, pois 
ao longo da sua carreira nunca esteve dois anos na mesma escola, e deixa transparecer as 
dificuldades resultantes dessa mobilidade: 

Nos primeiros anos de carreira, as pessoas não param sossegadas, não criam raízes em 
lado nenhum, não constituem relações nem profissionais nem pessoais....é terrível 
(Mónica). 

Apesar da gestão do agrupamento estar atenta a este fenómeno, o Jorge refere que, nos dois 
primeiros anos, foram poucos os professores que se mantiveram a trabalhar no programa e 
que assim é difícil perceber se houve alguma evolução significativa no modo como integram 
as TIC. A este respeito, a Célia afirma que os professores, muitas vezes, ficam colocados em 
escolas que não desejavam, factor suficiente para que a sua motivação seja pouca e tenha 
reflexo no seu envolvimento no programa. A mobilidade é um factor que afecta negativamente 
o desenvolvimento profissional dos professores e da própria escola, como refere Pinto (2000). 

O isolamento geográfico de Canha é um dos factores promotores desta mobilidade e o seu 
reflexo é agravado pelo facto das escolas serem bastante pequenas, porque a mobilidade de 
um ou dois professores pode significar que todo o corpo docente de uma escola se renova 
anualmente. A Filomena refere-se ao isolamento geográfico como mais um factor que 
consome tempos adicionais para promover o acesso da família a bens que não existem na 
zona. No entanto, na zona existem já vários pontos de acesso público à Internet que são 
considerado factores favoráveis à utilização das TIC pelos alunos. Existem pontos públicos de 
acesso na Junta de Freguesia que são utilizados pelos os alunos, após as aulas terminarem, 
e o seu valor é referido por se ter verificado que vários alunos melhoravam as suas 
prestações em trabalhos com recurso a estes postos públicos. 
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Um dos factores perturbadores do programa, em particular nos dois primeiros anos, é a 
funcionalidade dos computadores. Alguns dos equipamentos então existentes eram antigos, 
sem acesso à Web e avariavam com frequência. Algumas das referências às dificuldades de 
ligação à Internet permanecem, nomeadamente em Foros do Trapo, com as linhas exteriores 
à escola, mas tal está em vias de solução. 

No que se relaciona com a manutenção dos equipamentos, parece decisiva a posição da 
gestão do agrupamento, que considera que estes devem ser reparados com a maior 
brevidade, assim como a Câmara, que é referida como um bom parceiro de trabalho. 
Normalmente as avarias são reportadas à gestão do agrupamento, que contacta a Câmara e 
da qual obtém resposta ao fim de alguns dias. O técnico responsável pela manutenção é 
considerado como excelente, desloca-se às escolas procurando não só resolver a avaria, 
como responder a todas as questões que os professores lhe vão colocando. 

Um outro problema que foi focado por muitos dos entrevistados foi a falta de tempo para 
investimento pessoal nas tecnologias. Particularmente nos dois primeiros anos, nos quais o 
trabalho desenvolvido se centrou na construção das páginas, na aprendizagem do FrontPage, 
sempre efectuado em horário pós-lectivo, existem referências de falta de investimento por 
parte dos professores, que não se deveu ao empenho no programa, mas que foi 
consequência da dispersão provocada pela quantidade de actividades em que os professores 
se envolvem. 

"Ai, eu realmente queria ter feito isto, mas estive envolvida naquilo e naqueloutro". E 
como eles têm uma série de actividades sempre agendadas, têm que preparar os alunos 
e fazer uma série de coisas... Outras vezes são aquelas oficinas de formação e depois 
também têm que preparar coisas, […] realmente é facto que às vezes elas não 
conseguem... O tempo realmente é pouco (Marta). 

Há também a noção clara de que a preparação de actividades com a utilização das TIC é 
mais demorada, por exigir uma consulta prévia dos recursos para que o trabalho de sala de 
aula funcione sem grandes perturbações. 

Claro que isto requer um trabalho de bastidores, porque antes de ir com eles para o 
computador, tive de ir ver que sites é que são apropriados, para não ter de estar a perder 
tempo porque ainda por cima a ligação da escola é mais lenta do que a de casa (Sofia). 

Este trabalho de preparação é referido como mais exigente em tempo do que o mais 
tradicional, particularmente junto dos professores com menores competências em TIC. 

Para mim é, porque como é uma técnica que não domino muito bem, envolve mais 
investimento de tempo, só nesse sentido (Filomena). 

6.2.4.2. Barreiras internas aos professores 

A Filomena é referida por quase todos os monitores como a professora que mais evoluiu ao 
longo do tempo do programa Internet@EB1. Ela considera-se ainda uma pessoa muito 
insegura, mas acha fundamental a utilização das TIC com os alunos e mostra-se disposta a 
arriscar a sua utilização porque considera que, se houver problema, alguém ajudará. Essa 
ajuda poderá ser oferecida pelos próprios alunos, por um dos animadores dos ATL, ou 
mesmo por algum colega. Neste aspecto, o trabalho efectuado pelos monitores tem sido 



Universidade de Aveiro 
2006 

Internet@EB1 – Estudo de Impacte num agrupamento de Setúbal  

 

 127 

responsável pela articulação com os temas de curriculares e pelas metodologias adoptadas 
na gestão de sala de aula. Os novos papéis do professor, como gestor de aprendizagens, 
mas simultaneamente como aprendente, é claro nas reflexões. 

Às vezes há dúvidas, mas eu sou adepta de que o professor não é uma enciclopédia 
nem um dicionário. Às vezes, eu sugiro fazer de uma maneira, mas eles dizem “eu faço 
assim, e eu também”, e acabamos por aprender todos (Patrícia). 

O processo de aprendizagem ocorrido ao longo dos três anos em estudo é considerado como 
“uma caminhada que se vai fazendo” por muitos dos entrevistados. A aprendizagem das TIC 
faz-se lentamente e, ao longo desse processo, o professor vai progressivamente utilizando o 
computador nas suas práticas lectivas, que consequentemente também se modificam no 
sentido de uma maior autonomia do aluno. 

A maior parte dos professores entrevistados refere que o computador na sala de aula já é um 
instrumento do dia-a-dia. Não consideram obrigatória a sua utilização diária, mas afirmam que 
a dinâmica da sala inclui iniciar o dia com a abertura das janelas, a subida das persianas e a 
ligação do computador. A dinâmica do dia de trabalho pode não proporcionar a sua utilização 
mas, na generalidade, essa utilização ocorre, mesmo com os professores que 
tecnologicamente são menos evoluídos. Mas também são referidas resistências à sua 
utilização. 

Neste momento todos os meninos usam o computador, nem que seja para jogar, mas 
todos os professores já contactaram para pesquisar na Internet, todos os professores já 
reconhecem que está ali um instrumento que os meninos usam e que ele usa. 
Provavelmente haverá uns dois ou três que pessoalmente ainda são muito reticentes no 
seu uso.  

Quando as pessoas têm lacunas graves do ponto de vista científico, principalmente 
desacompanhadas do ponto de vista pedagógico, cingem-se aos manuais. Mas os 
manuais não contemplam computadores, não contemplam materiais didácticos, não 
contemplam biblioteca, porque as pessoas que resistem aos computadores são as 
mesmas que resistem ao material didáctico, são as mesmas que resistem à 
aprendizagem em comunidade, são as mesmas para quem a expressão plástica e a 
educação musical estão a mais... são as mesmas (Noémia). 

Este problema dos materiais considerados como padrão para orientação das aulas é uma 
questão colocada por vários professores e que, de algum modo, também se relaciona com os 
materiais do SETTIC. Os manuais escolares constituem uma orientação que facilita a vida do 
professor, têm propostas de actividades e suportam uma metodologia behaviourista, centrada 
no professor, sem recurso a materiais diversificados.  

As pessoas têm que começar e começaram, com o apoio dos monitores do projecto, a 
ter a noção que existem outros recursos. Deixar o livro um bocadinho de parte, ter a 
Internet como um recurso, os alunos conversarem sem pensar isso como uma aula de 
português. Em vez de ser aquela aula de texto e interpretação, agora vamos ler todos, 
dá para fazer outro tipo de trabalho e esse trabalho é uma mudança de mentalidade das 
pessoas. As pessoas começarem a encarar isto como uma coisa que pode ser útil para o 
dia-a-dia. Uma coisa que faça parte do próprio processo educativo do ensino e 
aprendizagem (José). 

Esta mudança é um processo lento e a disponibilização de materiais, de acordo com Moreira 
& Leal (2006), pode ser um passo significativo para a facilitar. A Filomena refere as 
dificuldades que por vezes sente quando procura utilizar a Internet com os alunos: “Mas às 
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vezes encontrar uma informação sobre um tema em estudo que queremos tratar com eles 
também não é fácil”. As metodologias de ensino utilizadas pelos professores ficam facilitadas 
quando se centram no livro e o tomam como principal orientação para o ensino, pelo que nos 
parece que a inclusão nos manuais de referências a outros recursos pode ser determinante. 
O caminho a efectuar nesse sentido pode passar por um sítio nacional, tal como sugerido 
numa das reuniões analisadas, cuja organização facilite a utilização dos recursos pelos 
professores, e o exemplo referido por Becta (2006b) poderá sugerir algumas ideias para 
iniciar a sua construção. 

A resistência à inovação, que se reflecte na utilização do livro, é focada por alguns 
professores e monitores como sendo mais notória junto dos professores mais jovens, facto 
aparentemente contraditório pois estes já possuem mais competências na utilização pessoal 
das TIC. No entanto, essa resistência parece ser motivada por alguma insegurança na gestão 
do currículo e por sentirem que as TIC são mais uma aprendizagem que os alunos devem 
efectuar, sem as encararem como um recurso para aprendizagem das diferentes áreas 
disciplinares. 

A gestão da sala de aula foi uma temática que surgiu ao longo de várias entrevistas. A 
escassez de recursos não permite que todos os alunos possam utilizar o computador ao 
mesmo tempo, pelo que é necessário diversificar estratégias que facilitem a existência de 
trabalhos distintos a efectuar por vários alunos em simultâneo. Uma primeira questão que se 
coloca é a opção entre um ou dois computadores na sala de aula ou um Centro de Recursos 
que permita a sua utilização por toda a turma ao mesmo tempo. Neste aspecto, a opinião dos 
entrevistados vai, maioritariamente, para a opção de sala de aula. 

Num colégio em Lisboa […] havia uma sala de informática que eu podia usar uma hora 
por semana […] mas não é fácil de gerir, porque não tem de estar todos a fazer a 
mesma coisa e torna-se absolutamente extenuante. 

[…] não sei se me queixe da escassez de recursos ou da existência de recursos a mais, 
não sei o que é que é mais fácil de fazer […], mas para conseguir que o computador 
entre na rotina de trabalho parece mais pertinente ter um na sala de aula (Sofia). 

O problema da gestão da sala de aula é agravado com a existência de turmas onde 
coexistem vários anos de escolaridade. 

Era um bocado complicado aplicar na sala com os miúdos, por causa das nossas 
condicionantes... Não temos computadores suficientes, e muitas vezes apanhamos 
turmas com vários níveis de ensino e é mais complicado gerir (Mónica). 

Tenho pena de este ano estar com uma turma de 3º e 4º ano porque tendo todos dentro 
da sala torna-se um bocado complicado de gerir. Nos outros anos tive com uma turma 
única e aí era menos complicado (Filomena). 

Mas estas dificuldades também se vão ultrapassando como refere a Patrícia: “A rotatividade, 
quando se dá autonomia aos alunos, já não é novidade […] e também está relacionada com a 
organização da aula”. Trata-se de perceber que é necessária outra organização da sala de 
aula, que o papel do professor passa a ser o de gestor de aprendizagens e que o grau de 
autonomia do aluno aumenta. Mas esta professora refere um outro problema, relacionado 
com a gestão dos tempos na sala de aula, que considera o mais complicado de resolver. 
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Este grupo vai para o computador, depois vai outro, e acaba por se fazer sempre só 
metade. Ainda tenho dificuldade em perceber o que demora mais tempo ou menos 
tempo e organizar esse tempo dentro da minha planificação. Essa é a minha maior 
dificuldade (Patrícia).  

Ficámos com a percepção de que os problemas fundamentais destes professores não se 
relacionam com o manuseamento da tecnologia, mas com as metodologias que utilizam com 
os seus alunos. Højsholt-Poulsen (2005) refere que esta é uma etapa para que os 
professores reflictam sobre a tecnologias e possam aplicá-las segundo métodos e processos 
de trabalho relevantes. 

6.2.5. Relacionamento entre actores 

A complexidade do programa, no que se refere à diversidade de actores que contribuem para 
o seu sucesso, é um dos factores referidos no relatório de avaliação referente ao ano lectivo 
de 2002/03. A compreensão da diversidade de actores e do modo como se envolveram no 
programa parecem-nos decisivos para o sucesso do programa no caso do agrupamento de 
Canha e Santo Isidro. Procuraremos fazer essa análise seguidamente. 

6.2.5.1. O Município do Montijo 

Apesar de não ter sido possível efectuar a entrevista à responsável do Município do Montijo, 
as referências que todos os entrevistados fazem ao seu funcionamento é muito favorável. Os 
procedimentos estabelecidos para a manutenção em caso de avaria nem sempre 
funcionaram como os professores desejavam, mas ao fim de alguns dias o problema resolvia-
se.  

A frequência de avarias parece ter sido maior nos primeiros anos, consequência da existência 
de alguns computadores muito antigos, que foram progressivamente substituídos, processo 
no qual a câmara teve um papel importante. A gestão do agrupamento refere reuniões 
periódicas entre o município e os responsáveis pelos agrupamentos, onde são discutidas as 
políticas a adoptar e, a título de exemplo, refere que a câmara tomou a iniciativa de incluir no 
seu sítio oficial uma ligação para as páginas de todas as escolas, permitindo assim uma 
maior visibilidade e um acesso mais fácil. 

A gestão distrital refere problemas com o comportamento de algumas câmaras pela falta de 
cumprimento das suas obrigações e mesmo pela sobreposição de objectivos no que se 
relaciona com a emissão de DCB, mas esses problemas não são referidos no Montijo. 

6.2.5.2. Os monitores 

Ao longo deste estudo, e mesmo nos relatórios de avaliação externa, foram analisadas várias 
questões relacionadas com o recrutamento e o papel dos monitores. No caso do 
agrupamento em estudo, parece-nos que a existência de um professor do agrupamento que 
foi simultaneamente monitor é digna de destaque e foi mencionada por todos como um ponto 
bastante positivo. Os factores favoráveis ao desempenho destas funções relacionam-se com 
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as vivências anteriores do José, que conhecia muito bem o funcionamento do agrupamento e 
que com ele se identificava. O próprio descreve a experiência como sendo muito interessante 
e cujo sucesso se deve fundamentalmente às relações estabelecidas. 

Ao fim e ao cabo sabemos de tudo porque os colegas partilham, tanto materiais na 
formação, como as dúvidas em relação a questões concretas de alunos e em relação às 
competências da turma. Portanto estando a pessoa no próprio terreno, para os colegas 
não é uma pessoa estranha... é o […] que trabalha connosco, que sabe e que nos vai 
ajudar. Eu acho que isso é um ponto muito importante num agrupamento, numa escola 
ou seja onde for, uma pessoa conhecer, ter confiança nessa pessoa. São as relações 
humanas. […] Se o monitor estiver envolvido com as pessoas é tudo muito mais simples 
(José). 

Mas a gestão do agrupamento e os próprios professores destacam características neste 
colega/monitor que parecem interessantes de tomar como referência. 

Porque, se calhar, se for com uma pessoa que conheço melhor, temos mais à vontade 
para dizer que não percebo nada e que quero ajuda. E depois era uma pessoa que 
estava integrada no trabalho do próprio agrupamento e então acho que isso foi muito 
bom porque conhecia o nosso modo de funcionamento e porque estava por cá 
(Filomena). 

Era importantíssimo que houvesse alguém de dentro do agrupamento que fosse capaz 
de actualizar a página. O José é um elemento do agrupamento, sabe as fragilidade mas 
também sabe os pontos fortes, sabe as necessidades da comunidade educativa, e é 
seguro. A gente diz assim "vamos fazer um jogo de Língua Portuguesa" e ele diz "pode-
se fazer desta maneira ou daquela", a técnica (Noémia).  

Trata-se de um professor que, para além do conhecimento do contexto em que trabalha tem 
uma excelente capacidade de inovação, de experimentar coisas novas e tem ainda uma 
notável capacidade técnica. 

O relacionamento com todos os monitores é referido como muito bom não só na dedicação 
que mostraram mas também por estarem receptivos à necessidade de mudar uma sessão ou 
de marcação de nova sessão porque o tema em causa ainda não estava claro. 

Mas este relacionamento depende também dos professores. O cumprimento das tarefas a 
que cada um se propõe deve ser cumprido. 

Quando se combina fazer uma coisa e depois o monitor chega e não está feito, isso 
também desmobiliza. Temos que cumprir os compromissos, fazer um trabalho de 
equipa, senão não funciona (Filomena). 

6.2.5.3. A gestão distrital 

A relação de trabalho que se criou entre a gestão distrital e a gestão do agrupamento, 
marcada pela primeira reunião efectuada entre ambas, foi decisiva para a construção de uma 
vontade mútua de ir adaptando o programa às necessidades do agrupamento, respeitando as 
orientações nacionais. A gestão distrital efectuou reuniões com os agrupamentos sempre que 
considerou necessário e lhe foi possível tendo em conta a quantidade de agrupamentos e o 
curto espaço de tempo necessário para o arranque anual do programa e que, nalguns anos, é 
referida na documentação como visita zero. 
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A clarificação dos objectivos que era efectuada nestas reuniões, articulada com o papel de 
organização do agrupamento, parece ter sido um dos factores que contribuiu para a 
motivação dos professores. Uma das professoras que nos anos anteriores tinha participado 
no programa noutro distrito refere-se a estas reuniões iniciais como uma oportunidade de 
discutir as metodologias a adoptar e a articulação do programa com o trabalho de sala de 
aula. 

Quando aqui cheguei e tivemos uma reunião, no plenário de docentes, para preparar as 
reuniões, em que me perguntaram se queria participar ou não, sendo estes os objectivos 
do projecto e indo trabalhar assim e assim, querem, não querem, como é? Em que datas 
vos dá jeito, quando não dá jeito uma data, combinamos outra, em que é um trabalho 
que respeita as minhas horas (Sofia). 

Este trabalho de articulação é também reconhecido pela gestão do agrupamento. 

A relação com a ESE é muito boa. Em termos deste projecto foi óptima. Foi óptima em 
todos os aspectos, pessoal, profissional, de resposta pronta às necessidades, de ajuste 
de pormenores, foi óptima (Noémia). 

Nós tentamos perceber o que é que vocês pretendem e o que nos podem dar. Nós 
tentamos mostrar-vos o que é que pretendemos e o que é que vos podemos dar, e o 
intercâmbio tem sido muito proveitoso (Pilar). 

6.2.5.4. A uARTE 

No terceiro ano do programa, quando se inicia a formação em ambiente de sala de aula, o 
monitor refere a utilização de alguns recursos da Internet ao longo de trabalho que efectuou 
com os alunos. A ideia que expressa é a aprendizagem da navegação na Internet, articulada 
com o trabalho de sala de aula.  

A uARTE dinamizava muitas coisas engraçadas para os miúdos e contextualizava os 
professores sobre o tipo de actividades, o que é que pretendiam e como é que deveriam 
ser geridas em sala de aula. E acho que isso é uma boa ajuda para quem estava 
distante, mesmo fora do contexto do SETTIC (Rui). 

O facto da uARTE, parceiro inicial no programa, ter sido desactivada foi sentido por este 
monitor como um factor negativo. É o único centro de recursos que foi referido como útil no 
apoio ao trabalho de integração das TIC na prática lectiva. 

6.2.5.5. A FCCN 

À semelhança das apreciações incluídas nos relatórios de avaliação, a gestão distrital 
também considera que o trabalho da FCCN foi de excelente qualidade, nomeadamente nos 
dois primeiros anos. A coordenação nacional excedeu largamente as suas responsabilidades, 
teve sempre disponibilidade para ouvir todos os problemas que lhe foram colocados e 
procurou resolvê-los com uma sensibilidade progressivamente maior para a complexa teia de 
questões que foram surgindo ao longo do tempo. 

Uma das iniciativas adoptadas pela FCCN foi a publicação do “Manual só para miúdos”, 
distribuídos ao agrupamento. Os professores, na generalidade, consideraram os manuais 
muito bem elaborados mas não referiram a sua utilização com alunos. Um dos monitores 
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afirma que os alunos tinham manuais à sua disposição e que os utilizavam fundamentalmente 
para anotar endereços da Internet que consideravam úteis. 

6.3. O trabalho desenvolvido 

No capítulo de análise da documentação ficaram algumas dúvidas acerca da publicação dos 
materiais nas páginas das escolas no que se relaciona com o ano de publicação e as 
metodologias adoptadas para a sua construção. Procuraremos nos pontos que se seguem 
esclarecer essas dúvidas e tentar perceber o envolvimento dos professores nas actividades 
propostas. 

6.3.1. Participação de alunos, professores e monitores 

Nos dois primeiros anos, o trabalho foi fundamentalmente efectuado junto dos professores 
mas, para que existissem materiais para publicar na página da escola, era necessário que 
tais materiais fossem seleccionados pelos docentes e chegassem à formação em formato 
digital ou em condições de serem digitalizados. Esta necessidade teve reflexos no modo 
como os professores utilizavam as TIC na sala de aula. 

O facto do professor ter a responsabilidade de editar conteúdos nas páginas na Internet 
obrigava-o, no bom sentido, a trabalhar com os miúdos. Isso foi uma coisa que os 
monitores nos disseram logo desde o início: “têm que começar a usar com os miúdos 
senão não temos material para trabalhar”. 

O SETTIC estar em todas as salas transforma-o necessariamente, nem que seja com o 
objectivo de produzir conteúdos para publicar na Internet, mas transforma-o num 
instrumento. E nessa medida claro que os miúdos beneficiam (Sofia). 

Assim, desde o primeiro ano que existem descrições de utilização do processador de texto 
pelos professores com os seus alunos. Alguns desses professores eram já utilizadores 
normais destas tecnologias mas, para outros, este foi o início deste lento processo de 
integração progressiva das TIC na sala de aula. 

Porque quando chegava a hora de inserir os trabalhos dos miúdos, havia professoras 
que tinham tudo digitalizado e, portanto, percebia-se que os miúdos, de alguma forma, 
faziam os seus textozinhos no computador. A inserção na página decorria de uma coisa 
que já estava feita e outras professoras não. Tinham os trabalhinhos todos escritos à 
mão e umas lá mandaram os alunos, mas foi por via da produção da página, passar a 
computador (Marta).  

Os professores e os monitores referem que a produção de materiais para integrar na página 
funcionou relativamente bem. Quando se combinava que na sessão seguinte era necessário 
dispor de materiais, os professores produziam-nos com os alunos e eles estavam 
atempadamente disponíveis.  

No primeiro ano, os professores referem que era tudo muito novo e a apropriação foi feita 
lentamente. A complexidade inerente à publicação de páginas e a novidade de todas as 
temáticas relacionadas com a Internet provocou uma alteração diminuta que foi agravada 
pelo incêndio que afectou muito a vida do agrupamento naquele ano. Há a referência de que 
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as fotografias e os auto-retratos dos alunos foram efectuados e publicados no segundo ano, 
por iniciativa dos monitores, e que a página do agrupamento foi também publicada nesse ano. 
Esta página foi significativamente melhorada no terceiro ano. 

A reflexão dos monitores remete-nos para um envolvimento interessado dos professores nas 
tarefas propostas, mas parece ainda haver uma grande dificuldade, nalguns professores, de 
transformar o computador num instrumento do dia-a-dia. 

Não é uma técnica, a grande dificuldade está aqui...”e agora que é que eu faço com isto, 
se os ponho no Word vai ser um grande alvoroço”... precisamente porque as pessoas 
ainda não se aperceberam que, se for continuado, aquilo passa a ser tão natural como 
eles irem ver um vídeo, que em algumas escolas era bastante comum. Mas também não 
quero generalizar (Jorge). 

Nestes dois primeiros anos é clara a utilização do processador de texto e da Internet como 
recurso para consulta de informação, mas as tentativas de utilização do correio electrónico 
não foram bem sucedidas tendo-se limitado à troca esporádica de mensagens entre 
professores e monitores.  

O terceiro ano é referido como uma nova fase do programa, fundamentalmente por se ter 
iniciado o trabalho directo do monitor com os alunos, na sala de aula. 

No terceiro ano, foi muito interessante por causa do trabalho em sala de aula com os 
miúdos e ajudou-nos muito na gestão da sala. Eles estavam na sala e dava para um 
apoiar no computador e nós continuávamos a trabalhar. E íamos conversando e 
percebendo como se podia gerir (Patrícia). 

Mais do que a produção de pequenos textos para incluir na página da escola, este trabalho 
de parceria na sala de aula parece ter tido efeitos benéficos junto dos professores. O 
problema da gestão da sala de aula parece o mais delicado, para alguns destes professores, 
e o contacto com soluções concretas e contextualizadas proporcionou algum avanço no que 
se relaciona com a integração das TIC. 

Quando os alunos começaram a ter mais formação a nível da Internet, nomeadamente 
com sites educativos, notou-se uma procura, pelos professores, em darem mais 
liberdade aos miúdos para acederem a este tipo de informação. Para os miúdos o que 
era importante era terem a oportunidade de ir lá pesquisar, ou fazer um texto. Muitas 
vezes era já o professor que previa (Rui). 

Apesar de termos referido que este era um trabalho efectuado pelo monitor com os alunos, é 
descrito pelos professores como trabalho de sala de aula que proporcionou oportunidades de 
conversas, mais ou menos informais, por vezes ao longo de um dia de trabalho, sobre 
diversos problemas relacionados com o contexto de trabalho.  

O envolvimento dos professores nestas actividades transparece em pequenas descrições e é 
particularmente interessante quando estes se referem ao trabalho de sala de aula.  

O monitor interessa-se para que o trabalho dele se integre na sala de aula e tem um jeito 
muito grande para lidar com os meninos e acho que está a funcionar muito bem. 
Interessa-se em saber o que estou a dar para poder fazer pesquisas e trazer já alguma 
informação organizada para a sessão, é uma pessoa interessada. Não é só chegar ali e 
ensinar a parte técnica. O trabalho tem que ser articulado. Estamos ambos na sala de 
aula e o que faz sentido é que o que ele faz no computador seja articulado com o que 
estou a dar aos meninos (Filomena). 
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No terceiro ano do programa, o trabalho desenvolvido pelo José teve também reflexos 
positivos. Havia oportunidade de integrar as TIC para facilitar o trabalho do agrupamento e, 
na formação, sugerir a sua integração educativa e partilhar os respectivos resultados. 

Mensalmente reuníamos e a planificação ficava decidida, mas, depois, o coordenador 
faz a planificação e distribui pelos professores. Ora, como somos 5 estabelecimentos de 
1º ciclo, nesta dispersão geográfica, pode acontecer que quando a planificação chega ao 
professor de uma escola já devia ter começado. Com o […] combinámos que não havia 
papéis, vamos por e-mail, o que facilitou muito o trabalho. As coisas chegavam em 
tempo. Acabávamos a reunião e passado um dia ou dois já tínhamos a planificação. 
Depois havia uma ou outra que refilava e nós dizíamos "Então já foste ver ao e-mail?" e 
em dois meses já funcionava (Patrícia). 

6.3.2. Adequação do trabalho aos indicadores 

Os indicadores de sucesso do programa eram constituídos pelo número de visitas 
efectuadas, pela publicação das páginas das escolas, pelo número de DCB emitidos e, a 
partir do segundo ano, pela constituição de comunidades de prática. Na fase da análise da 
documentação ficou claro que, no agrupamento de Canha e Santo Isidro havia sucesso no 
que se relaciona com o a publicação das páginas, com o número de visitas efectuadas e que 
os outros dois objectivos não tinham sido atingidos. Procuraremos perceber agora que razões 
levaram a estes resultados. 

6.3.2.1. As visitas efectuadas 

No ponto 6.3.1. referimos o relacionamento dos monitores com o corpo docente do 
agrupamento e parece-nos que o trabalho desenvolvido, à semelhança do que foi referido em 
ambos os relatórios de avaliação externa, excedeu os objectivos traçados. Para o 
envolvimento dos professores foi decisiva a dedicação dos monitores e, em particular no 
terceiro ano, há um contacto diário do José, que não tem reflexo nos relatórios de visita, mas 
que leva ao envolvimento frequente dos professores em actividades com as TIC. 

6.3.2.2. A publicação de páginas 

Para facilitar a análise deste tópico consideraremos que a publicação das páginas é 
constituída por duas fases: por um lado, as actividades conducentes à construção de 
materiais para publicar nas páginas; por outro, as actividades de construção e publicação da 
própria página.  

Segundo a gestão distrital, a importância que os professores atribuem às TIC está na 
utilização diária que fazem com os alunos e a página limita-se a ser uma mostra pública que 
muitas vezes não reflecte esse trabalho diário. As actividades de publicação de páginas 
devem ser abandonadas porque se tornaram frequentemente fictícias, ou seja, era necessário 
publicar uma página e era a insistência do monitor que provocava a construção da página, na 
qual os professores se envolviam pouco. O trabalho de sala de aula aparece nas páginas 
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com pouca frequência e estas acabam por reflectir mais os aspectos organizativos das 
escolas e agrupamentos. 

Apesar das páginas do agrupamento possuírem muita informação construída pelos alunos, 
esta ideia da gestão distrital verifica-se nas múltiplas notícias e reportagens fotográficas de 
visitas ou comemorações efectuadas.   

O entusiasmo dos professores entrevistados é grande quando falam no trabalho que 
desenvolveram e nos resultados obtidos junto dos alunos, mas tal entusiasmo esbate-se 
quando se fala nas actividades de publicação da página. Na sua reflexão consideram que, 
para os alunos, foi importante a vários níveis, até pelo acréscimo de responsabilidade 
provocado pela divulgação do seu trabalho que, passando a ser público, é efectuado com 
mais cuidado e procura de melhor qualidade. Mas, no que se relaciona com a publicação da 
página, as dificuldades dos professores permanecem ainda no terceiro ano. 

Portanto, o que iam fazendo, tendo em vista uma publicação nas páginas, ficava sempre 
dependente de alguém para as publicar. Acho que isso foi uma dificuldade grande 
sentida pelos professores, sentirem-se incapazes de fazer a actualização (Rui). 

Há mesmo reflexões sobre a necessidade de dispor de alguém, por exemplo o professor 
responsável pelas TIC, que tome a seu cargo estas actividades. Parece-nos que os 
professores consideram importante a existência de uma página da escola, mas ficam pouco 
motivados pelas dificuldades técnicas que ainda sentem, pelo tempo necessário à sua 
execução e porque consideram que não é um trabalho de cariz pedagógico. 

6.3.2.3. A emissão de DCB 

Nos dois primeiros anos não se efectuaram tarefas específicas com vista à emissão de DCB 
no agrupamento. No entanto, as actividades desenvolvidas junto dos professores permitiram 
perceber que, do ponto de vista técnico, eles possuíam competências para a respectiva 
emissão. 

No terceiro ano, tal como foi referido na análise da documentação, o trabalho de sala de aula 
tinha também como objectivo a emissão de DCB junto dos alunos, que não se veio a verificar. 
O tempo útil do programa, limitado quer pelo seu começo tardio, quer pelo número reduzido 
de vistas a cada escola, obrigava a opções. 

Ou temos a preocupação de os contextualizar e não nos preocupamos muito com os 
conteúdos que possam ser necessários para o DCB e estamos sempre um bocado 
limitados, ou esquecemos os DCB e focalizamos no contexto (Rui). 

O trabalho efectuado no processador de texto e nas pesquisas da Internet foi muito para além 
do exigido nas competências básicas, incluindo os processos de formatação e de 
manipulação de imagens mas, as frequentes avarias de ligação à Internet e a falta de hábitos 
da utilização educativa do correio electrónico, não permitiram trabalhar com os alunos as 
competências exigidas neste âmbito. 

De algum modo, esta escolha está também subjacente às reflexões da própria gestão 
distrital, que optou por progressivamente desvalorizar o trabalho efectuado para a construção 
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das páginas e para atribuição de DCB, tendo optado pela sua contextualização na sala de 
aula. 

Do meu ponto de vista [o importante] não é o diploma, é o trabalho e as competências 
que os alunos adquirem ao longo do tempo, quando trabalham em coisas úteis e não 
artificiais, ou seja, um trabalho pedagógico (Coordenação distrital do programa). 

A gestão distrital reflecte de algum modo a ideia já transmitida por alguns dos professores e 
monitores. Quando os professores se apercebem de que a utilização das TIC contribui para 
melhorar o envolvimento dos alunos e consequentemente as suas aprendizagens, o que se 
torna complicado é a gestão deste novo recurso. Por outro lado, se os professores ainda não 
estão interessados na integração curricular das TIC o argumento da emissão dos DCB pode 
ter o efeito contraproducente de um trabalho descontextualizado. 

6.3.2.4. A constituição de comunidades de prática 

A gestão distrital afirma que, no distrito, não existem comunidade de prática, no âmbito do 
programa Internet@EB1. Existem múltiplas reflexões sobre a dificuldade em constituir estas 
comunidades, algumas das quais estão relacionadas com a própria organização distrital, cuja 
descentralização não favorece o relacionamento entre monitores, nem a troca de 
experiências; outras relacionam-se com os próprios professores. Segundo os responsáveis, 
para que os professores adiram a estas comunidades é necessário que vençam as inibições 
de contacto e partilha de experiências com outros colegas a distância e, para tal, é necessário 
que se sintam confortáveis no uso das tecnologias e tenham experiência na sua utilização. 
Assim, é difícil iniciar estas comunidades com professores pouco experientes, como acontece 
com muitos dos professores do distrito. 

Apesar desta perspectiva geral sobre Setúbal, em Canha foi tentada, no terceiro ano, a 
constituição de uma comunidade on-line. Foi construído um fórum, com uma zona restrita 
para os professores, cujo objectivo era suportar o trabalho de formação interna do 
agrupamento e reforçar o sentido de comunidade já existente.  

"Tenho uma dúvida", "Preciso de um material sobre isto", "amanhã vou trabalhar isto, 
qual é a melhor maneira de o fazer?", que fosse um espaço onde as pessoas pudessem 
partilhar ideias, opiniões, sugestões, críticas, angústias, dentro do próprio agrupamento e 
que nos pudéssemos ajudar. Não quando estávamos em reunião, mas, por exemplo, à 
noite, quando estávamos a preparar alguma actividade, em qualquer altura... que 
houvesse um sítio onde as pessoas sentissem que tinham, do outro lado, apoio a um 
problema e que havia uma resposta. 

Não era uma formação on-line, mas procurou-se que servisse de apoio à formação. 
Depois de discutido ou partilhado tal material na formação, a pessoa chegou a casa e 
"olha afinal, estive a pensar e ainda tenho isto que pode ser útil ou esta ideia em relação 
a isto" que servisse para um espaço de partilha e reflexão (José). 

Esta experiência foi pouco participada. Os professores não sentiram este mecanismo como 
muito útil e as suas reflexões apontam para dificuldades na utilização do fórum, o que os 
levou a privilegiar o correio electrónico que, para alguns, ainda estava em fase de 
apropriação. Alguma inibição na utilização das tecnologias provocou que os professores 
preferissem esperar mais algum tempo e partilhassem as suas dúvidas ou experiências 



Universidade de Aveiro 
2006 

Internet@EB1 – Estudo de Impacte num agrupamento de Setúbal  

 

 137 

presencialmente. Seria uma experiência que necessitaria de continuidade para uma reflexão 
mais aprofundada. Parece-nos que a fase de aprendizagem em que os professores se 
encontram não propicia ainda uma exploração eficaz deste tipo de recursos. Mas a sua 
disponibilização contextualizada na dinâmica do agrupamento parece-nos uma via para que 
os professores comecem a adquirir competências na utilização de mecanismos de 
comunicação on-line. 

6.4. Resultados obtidos no agrupamento 

Todos os entrevistados consideraram que o programa teve um impacte positivo na evolução 
das pessoas, individualmente, e na evolução das organizações. Ao longo destes anos há 
evoluções significativas, sendo algumas desde logo visíveis na quantidade e qualidade de 
computadores disponíveis nas escolas. Outras, menos visíveis, mas provavelmente mais 
significativas, relacionam-se com o modo como os professores encaram a importância da 
utilização educativas das TIC. 

6.4.1. O impacte do projecto Internet@EB1 

O carácter facultativo do programa, segundo a gestão distrital, permite-nos assumir que o seu 
impacte existe por vontade dos professores, mas provoca a existência de franjas, nalguns 
casos significativas, de professores que ainda não querem utilizar as TIC. No entanto, o 
número de professores que aderiram à sua utilização por perceberem as vantagens 
educativas é muito grande, independentemente de alguns deles terem trabalho desenvolvido 
neste âmbito há alguns anos.  

Mais do que promover eventos que publicitem a actividade da escola, segundo a gestão 
distrital, é importante que no dia-a-dia os professores utilizem as tecnologias com as crianças. 
E isso foi um ganho importante do programa. 

Lentamente, ao longo destes anos, alguma coisa foi mudando de forma que hoje, 
nalgumas escolas, conseguimos verificar que independentemente da existência ou não 
do projecto, as tecnologias estão lá, as crianças trabalham com tecnologias, e se não 
houver monitores, em muitas escolas, continua-se a trabalhar com tecnologias. Isto não 
acontecia há três anos. Isto é uma perspectiva de ganhos que aconteceu e continua a 
acontecer por causa do projecto. Por insistência, por trabalho de alguns monitores, o não 
se desistir de entrar na escola (Coordenação distrital do programa). 

6.4.1.1. Impacte nos professores 

Mumtaz & Hammond (2002) sugerem que a solução do problema da integração curricular das 
TIC passa pela aprendizagem “com as TIC” e não pela aprendizagem “das TIC”, ou seja, não 
se trata de mais uma área curricular, mas de um poderoso recurso disponível para as outras 
áreas curriculares, onde o desenvolvimento das competências em TIC surge naturalmente. 
Mas a sua utilização, segundo Squires & McDougall (1994), obriga a repensar o papel do 
professor e a organização da sala de aula. Parece-nos que esta é a maior dificuldade sentida 
pelos professores, o que nos leva a concluir que as mudanças serão progressivas e lentas. A 
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generalidade dos entrevistados admite que fez progressos, nalguns casos significativos, mas 
também assume que a aprendizagem é um caminho que se vai percorrendo. 

Isto anda tudo devagar, mas agora que estou a falar consigo é que me apercebo dos 
avanços que fizemos nos últimos anos (Patrícia).  

O impacte mais significativo, segundo vários entrevistados, é a mudança de perspectiva dos 
professores sobre a utilidade educativa das TIC. 

O projecto serviu para fazer a mudança de mentalidades e de atitudes do professor face 
às TIC, de modo que seja mais um instrumento que tenham à sua disposição. Não uma 
coisa à parte. […] E serviu também para os professores verem as tecnologias como... 
como a outra parte, que pode ser usada na sala de aula. Que se pode ir buscar um texto 
à Internet e podem trabalhá-lo, ou podem trabalhar um jogo que está na Internet sem 
que isso prejudique a aprendizagem da matemática ou da língua ou do estudo do meio, 
onde têm que trabalhar aquele programa extenso que têm que cumprir. Deu para ajustar. 
Foi uma forma de ajuste. Eu acho que nisso o projecto foi extremamente importante 
(José).  

A aquisição de competências de integração educativa das TIC far-se-á por etapas e uma das 
primeiras será a utilização individual. É necessário que os professores adquiram segurança 
na técnica de utilização das TIC para que as possam utilizar com os alunos. 

Penso que o professor começa a pensar "Não sei... não percebo como se entra, não sei 
como se faz". Às vezes, até pode ter essa necessidade, mas aquela insegurança que 
ainda sentem, faz com que não acedam, por poderem estragar, e é também mais uma 
barreira para as pessoas utilizarem (José). 

A evolução verbalizada pelos intervenientes deve-se, em parte, ao apoio contextualizado 
proporcionado pelos monitores. O facto do monitor estar presente na sala de aula, com 
exemplos concretos de utilização, num contexto útil para o trabalho que o professor está a 
efectuar, foi muito importante e proporcionou um aumento muito significativo na confiança do 
professor. Os professores perceberam que não é necessário ter um grande domínio ao nível 
da técnica para integrar os computadores na sua prática e perceberam ainda que há sempre 
alguém que possa ajudar se alguma coisa não funcionar como desejavam. 

Do ponto de vista técnico há descrições de uma evolução significativa de alguns professores, 
nomeadamente daqueles que tinham um conhecimento menor destas tecnologias. 

Eu acho que, em termos do desenvolvimento das competências para a utilização das 
tecnologias por parte dos professores, houve também uma melhoria no desempenho, e 
isso é bom (Marta). 

No primeiro ano […] tinha dificuldades, até com operações mais simples, e tinha que 
estar quase operação a operação, depois não. Depois ela começou a ganhar um à-
vontade naquilo que […] até em termos de FrontPage e do PaintShop, tenho a certeza 
que ela conseguia, duma forma autónoma, fazer alguma coisa (Marta). 

A Mónica, que desempenha actualmente o cargo de responsável das TIC noutro 
agrupamento, refere que foi com o programa que iniciou a aprendizagem da construção de 
páginas. Desde então tem vindo a construir páginas de várias escolas por onde tem passado 
e do agrupamento onde actualmente desempenha funções. 

Aprendi muito nesta área, interessei-me bastante e continuei sempre a procurar mais 
informação, para ver como se fazem as coisas e a procurar formação (Mónica). 
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Mas o impacte mais significativo parece ser a mudança progressiva na sala de aula. Os 
monitores descrevem muitos exemplos de professores, mesmo noutros agrupamentos, que 
resistiam à utilização das TIC com os seus alunos, mas que, com a presença do monitor, 
foram percebendo como estas se podem transformar numa ferramenta útil. 

Abertura de mentalidades! Eu acho que esse foi o passo principal. As pessoas 
começaram a ver isto das TIC, que era um bicho para algumas pessoas, como uma 
coisa que tem que aparecer naturalmente (José). 

No primeiro ano as pessoas foram apanhadas desprevenidas, foi uma mudança para 
muitas cabeças e as pessoas não digeriram bem. Mas, à medida que o projecto foi 
avançando, tem contribuído para mudar essa mentalidade, e hoje em dia, não vêem o 
computador como mais um instrumento, mas como uma coisa que lhes pode ser útil na 
sala de aula. Tanto para eles, na preparação do trabalho, como para os alunos (José). 

Os entrevistados referem que os computadores já eram utilizados no agrupamento antes do 
início do programa. No entanto essa utilização parecia ser pouco frequente, centrada em 
jogos educativos e na utilização do Word. 

Nesta fase ficámos com a percepção de que os computadores são utilizados pela maioria dos 
professores, em particular com a utilização do Word e da Internet. Parece tratar-se de uma 
utilização frequente que tem como objectivo melhorar as aprendizagens dos alunos nas 
diversas áreas disciplinares. 

No último ano do programa parece ter havido uma evolução no sentido da utilização das 
comunicações síncronas e assíncronas. A motivação dos professores cresceu muito com a 
utilização do chat, referida com muita frequência como uma experiência muito útil para o 
envolvimento dos alunos nas actividades em curso. Os professores já perceberam as 
vantagens de utilização dos meios de comunicação on-line e esta percepção tem efeitos no 
modo como se organizam. 

Tínhamos uma folha com a identificação e os contactos telefónicos dos professores de 
cada conselho, agora acrescentámos uma coluna com o e-mail. […] E utilizamos com 
frequência até para trocar uma ficha. Dantes imprimia-se e trocava-se nas reuniões, 
agora é tudo muito mais rápido. Além disso, é em formato digital, dum documento pode 
interessar-me só uma parte, retiro-a e colo-a noutro sítio, é tudo muito mais fácil 
(Patrícia). 

Trata-se de uma avanço significativo na utilização destas tecnologias que poderão, por este 
meio, tornar-se um instrumento do dia-a-dia. Este avanço torna-se mais significativo quando 
os professores recordam que há quatro anos, quando o programa iniciou, a esmagadora 
maioria não tinha conhecimentos da Internet e nunca tinha utilizado estes meios de 
comunicação. 

Esta apropriação progressiva já teve reflexos no modo como nos relacionámos com estes 
professores, dado que, só com um dos professores, não foi possível efectuar a validação das 
transcrições das entrevistas por correio electrónico. 
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6.4.1.2. Impacte no agrupamento 

A apropriação do programa pelo agrupamento tem reflexos a vários níveis: o número de 
equipamentos disponíveis aumentou substancialmente; todos os equipamentos são utilizados 
com frequência; o pré-escolar também participou no programa, e do ponto de vista 
administrativo, as tecnologias são um instrumento do dia-a-dia. 

No capítulo da documentação, referimos a inexistência de reflexos do programa no Projecto 
Educativo e no Projecto Curricular mas, nas entrevistas, ficou claro que tais reflexos só não 
estão escritos. Existe um projecto interno de desenvolvimento educativo designado “Construir 
o Futuro”, cuja concretização se prevê efectuar em colaboração com o SETTIC. No âmbito 
deste projecto existe um outro, implementado em 2004/05, designado “Amigos electrónicos”, 
que integrou as experiências de utilização do chat e do fórum de discussão implementado 
pelo José. A gestão do agrupamento previa a revisão do Projecto Educativo em 2006/07 mas, 
durante o período em que foram efectuadas as entrevistas, foi decidida a integração do 
agrupamento de Canha e Santo Isidro num agrupamento vertical, o que significa um novo 
modo de organização com reflexos ainda imprevisíveis sobre o decurso deste trabalho de 
integração das TIC. 

A publicação das páginas das escolas e do agrupamento é considerada como um passo 
muito significativo, que não teria sido conseguido sem o programa Internet@EB1. 

Esse foi um passo que nós nunca daríamos se não tivéssemos o SETTIC. Talvez 
déssemos aqui a cinco anos ou seis anos, mas não teríamos dado há três anos atrás, 
porque não tínhamos as ferramentas e depois porque se não aparecesse um professor 
que soubesse e que se empenhasse. Se não tivéssemos o projecto por trás nunca 
teríamos, talvez, dado esse passo (Pilar). 

Esta afirmação é compatível com a novidade que o programa significou no primeiro ano, onde 
tudo era muito novo. Talvez a apropriação por parte dos professores tivesse sido lenta, mas 
teve reflexos muito significativos, ao longo dos três anos. Apesar disso, a gestão do 
agrupamento considera que ainda não foi conseguida a vantagem mais importante que uma 
página do agrupamento pode ter.  

Todos os materiais da formação são divulgados na página, temos um fórum para os 
professores poderem comunicar entre si, organizou-se o espaço de chat para os alunos, 
mobiliza os pais a utilizarem a Internet, para os que têm computador, os outros também 
gostam de vir cá à escola ver, é um elemento agregador da comunidade.  

Quando estiver completamente rentabilizada vai poupar muito esforço, muito dinheiro e 
muito tempo. […] Os que querem e que já descobriram que é uma ferramenta boa e que 
é essencial e que estão disponíveis para isso, ao nível da utilização penso que está 
muito bem (Noémia).  

Esta ideia assemelha-se a uma intranet, ao dispor da comunidade educativa para partilha e 
construção de uma identidade comum. Para a progressão neste sentido há ainda passos 
muito significativos que têm que ser dados. Talvez uma das soluções passe pela figura do 
responsável pelas TIC, que vários entrevistados referiram, e que pode também contribuir para 
ultrapassar muitas dificuldades de cariz técnico que os professores ainda sentem na 
actualização das páginas 
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Temos muita dificuldade, começando por mim, porque ainda não aprendemos e porque 
enquanto ao nível do utilizador vamos aprendemos, a actualização da página não 
conseguimos aprender sozinhos. Mas quando formos capazes de ter duas ou três 
pessoas, daquelas que não mudam, que actualizem com facilidade, com a mesma 
facilidade com que utilizam, então vai ser duplamente útil. Falta esse passo (Noémia). 

6.4.1.3. Impacte na comunidade 

O meio socio-económico pouco desenvolvido em que se inserem estas escolas inclui poucas 
famílias com acesso à Internet. Este acesso é efectuado pela PT ou por satélite, não existindo 
acesso por cabo na região. Existem algumas famílias com acesso à Internet, nos últimos 
anos abriram pontos de acesso públicos e o próprio agrupamento proporciona esse acesso 
aos encarregados de educação, o que permite alguma reflexão sobre o impacte do programa 
nas famílias. 

No final do ano lectivo passado, fazemos sempre uma festa de agrupamento para 
encerramento do ano lectivo, e tentamos dar uma imagem do que foi o ano lectivo em 
todas as suas dinâmicas. Fizemos uma apresentação do trabalho e contemplámos 
também a página da Internet. Muitos pais e muitas pessoas queriam ver, levar o 
endereço e penso que também nesse aspecto há uma evolução (Filomena). 

Também neste aspecto, o papel da Escola pode ser importante para despoletar nas famílias o 
interesse pelas actividades e pelas aprendizagens efectuadas pelos alunos. Mas a percepção 
dos professores é que o impacte sobre a comunidade é, na generalidade, ainda muito baixo. 

Fiz uma colecção de fotografias de uma série de actividades e levei num CD para 
mostrar na reunião de pais. E isso é claro que eles gostam sempre, mas somos nós que 
mostramos, não são eles que andam à procura na Internet (Mónica). 

Mas existem reflexões sobre a importância da comunicação com os pais e da importância da 
página nessa comunicação. 

Eu acho que a comunicação com os pais é muito importante. O ritmo de vida das 
pessoas hoje é muito rápido é um corre-corre de casa para o emprego, do emprego para 
casa. E essa comunicação em casa, à noite, numa fase mais tranquila do dia, é muito 
importante (Patrícia). 

Apesar de considerarem que o impacte na comunidade é muito baixo, há descrições de pais 
preocupados com as fotografias dos alunos que são publicadas, o que talvez tivesse reflexo 
no cuidado que existiu a este nível, que também é objecto de estudo do programa nacional 
Segur@net e que já foi referido aquando da análise dos sites das escolas. 

6.4.1.4. Impacte na ESE de Setúbal 

A definição inicial do programa, para funcionar durante um ano, teve como consequência que 
a organização distrital fosse cuidada, mas sem perspectivas de continuidade. Assim, segundo 
a gestão distrital, o programa ficou, desde o início, centrado no Departamento de Tecnologias 
de Informação e Comunicação da ESE de Setúbal, sem que tenham sido procuradas outras 
colaborações.  
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No primeiro ano, a equipa de coordenação foi constituída por duas pessoas e teve a 
colaboração próxima de outros professores da IES motivados para a integração curricular das 
TIC. Mas o programa coincide com uma fase da vida da IES onde se regista uma diminuição 
do pessoal docente, o que provocou que tais colaboradores deixassem de possuir vínculo à 
instituição e os elos de continuidade para este trabalho. 

Assim, progressivamente, a equipa do programa Internet@EB1 vê-se reduzida a duas 
pessoas, sem perspectivas de outros colaboradores assíduos. O recrutamento de monitores 
não exige nenhum vínculo à IES, pelo que deixou de haver condições para que se mantenha 
uma equipa que possa produzir um trabalho consequente, com reflexo na produção de 
materiais e no desenvolvimento da formação que a IES desenvolve ao nível da formação de 
professores. Talvez a existência do presente trabalho de investigação possa contribuir para 
alguma reflexão sobre esta temática dentro da IES. Parece-nos possível concluir que não 
existem reflexos significativos na IES, o que se deve, fundamentalmente, à indefinição de 
continuidade do programa e ao modelo adoptado para recrutamento de monitores.  

6.4.2. Aspectos positivos e negativos do programa 

Neste ponto analisaremos as reflexões dos entrevistados procurando as referências aos 
pontos fortes e fracos do programa. 

6.4.2.1. Aspectos positivos do programa 

Os entrevistados consideram que o programa teve muitos aspectos positivos. A gestão 
distrital considera que os pontos de maior sucesso se relacionam, por um lado, com a 
obtenção dos valores dos indicadores de sucesso do próprio programa, que foram bastante 
razoáveis e, por outro lado, com a quantidade de professores que, independentemente do 
que conseguem fazer com as tecnologias, perceberam que elas podem ser um valor 
acrescido para a aprendizagem dos alunos. E há um número substancial de professores que 
perceberam essas vantagens. 

A conjugação de iniciativas externas ao agrupamento parece também ter sido um factor que 
contribuiu para o sucesso.  

Porque também houve uma coordenação de factos. Aparece o material informático, 
alguns jogos e depois o projecto. Foi uma boa conjugação e foi óptimo (Patrícia). 

Existe um salto muito significativo no que se relaciona com a qualidade e a quantidade de 
equipamento disponível. Esta melhoria foi progressiva e proporcionou um decréscimo 
também progressivo nos problemas técnicos encontrados, permitiu que actualmente o pré-
escolar também disponha de computadores e que as crianças dessa faixa etária possam 
contactar com os equipamentos e tenham menor dificuldade em os integrar na sua actividade 
quando atingem o 2º CEB. 

No caso do agrupamento em estudo, o papel da gestão foi fundamental por propiciar a 
apropriação do programa pelos professores, por tentar que ele se integrasse nas perspectivas 
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de desenvolvimento do próprio agrupamento e por incluir as TIC nas múltiplas actividades 
que envolvem os professores. Os professores dispuseram de oportunidades diversificadas de 
discussão da utilização das TIC, quer nos trabalhos de cariz mais administrativo, quer na sua 
utilização com os alunos. 

O desenho inicial do programa, que previa, desde sempre, vistas de monitores às escolas, 
conjugado com a articulação entre a gestão distrital e a gestão do agrupamento, permitiu 
prever algum impacte na sala de aula. 

Os projectos que tocam dentro da sala de aula são os que permitem melhorar a 
qualidade e permitem discriminar positivamente. O resto é um bocadinho de folclore 
(Noémia). 

O facto do monitor ter contacto directo com o contexto de trabalho do professor é referido por 
quase todos os entrevistados como um dos aspectos positivos do programa, por ter permitido 
a discussão de problemas concretos e ter transmitido confiança ao professor. 

Mas o acompanhamento das pessoas, irem às próprias salas, estar na realidade, que às 
vezes podemos dizer "E se fizer isto?", "Mas eu na sala de aula não dá para fazer". E a 
pessoa está lá, vê a realidade da sala, vê a realidade dos alunos, e acho que isso é 
muito importante para apoiar os projectos ou actividades que se possam fazer (José). 

Este contexto de formação, onde o monitor contactava com a realidade de trabalho do 
professor, foi muito benéfico e teve um valor acrescido pelo ambiente de partilha que existe 
no agrupamento. 

Nós temos alguns colegas que nunca tinham mexido no computador e que, dentro da 
sala eles estavam lá guardadinhos para não se estragarem, mas não trabalhavam. O 
facto das pessoas começarem a mexer e de nós, os professores, começarmos a discutir 
"Então, tu não percebes muito, mas se calhar algum aluno percebe, porque não mandas 
os miúdos fazer um texto no computador?" e então acho que proporcionou a abertura 
dos professores àquele instrumento de trabalho e proporcionou aos meninos a 
apropriação daquele instrumento (Patrícia). 

Esta formação contextualizada permitiu também que as equipas de trabalho constituídas, 
nomeadamente as que trabalhavam nas páginas das escolas, o fizessem de acordo com as 
perspectivas e acordos atingidos no grupo de trabalho e que a progressão dos trabalho 
seguisse o ritmo e as necessidades de cada grupo, o que foi considerado por muitos um 
ponto muito favorável ao desenvolvimento do programa. Os professores referem a adequação 
do projecto às suas necessidades como um dos pontos mais positivos, por lhes ter permitido 
evoluir de acordo com as suas dificuldades e ao seu ritmo. 

O projecto é absolutamente adequado. Nós conduzíamos o projecto no sentido das 
turmas, da escola e suspeito que aquilo que o monitor estava a fazer connosco não era 
nada igual ao que ele fazia em Pegões Velhos ou em Foros do Trapo. Cada escola tinha 
a sua própria dinâmica (Sofia). 

Nas reflexões dos entrevistados, o respeito pela individualidade das equipas foi 
frequentemente associado ao apoio prestado pelos monitores, cuja dedicação, vontade de 
contribuir para a resolução dos problemas e para a evolução dos professores, foi referida por 
muitos. 

Ter um apoio, alguém a quem recorrer. Não só nas aulas, mas se tiver alguma dúvida, 
um e-mail, um telefonema, a pessoa está sempre disponível. Acho que também é um 
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dos papéis do monitor. Não é “Acabou a visita, agora até à próxima, se tiverem dúvidas 
eu respondo na próxima” […] Não! O monitor também tem que fornecer um e-mail ou um 
telefone. […] Que as pessoas se sintam apoiadas nesse aspecto. Acho que isso é muito 
importante (José).  

A disponibilidade dos monitores e até o facto de não desanimarem face a algumas 
adversidades, nomeadamente quando os professores não conseguiam desenvolver o 
trabalho a que se tinham comprometido, foi um factor positivo referido por professores e 
monitores. 

Mas a possibilidade de contacto entre o monitor e o professor não depende só da 
disponibilidade. É necessário que se estabeleça uma relação de confiança que possibilite o 
contacto, em caso de necessidade. 

O aspecto de ser um formador que vai a escola estar com os professores e com os 
alunos, estabelecer laços ao ponto de o professor sentir que se acontecer alguma coisa 
pode recorrer aquela pessoa, até para alguns aspectos técnicos, acho interessantíssimo 
(Jorge). 

Parece claro que a evolução dos professores para a integração educativa das TIC é um 
processo lento e que, ao longo desse processo, a relação estabelecida entre monitor e 
professor é decisiva para o sucesso da iniciativa. Este tema foi já referido quando analisámos 
o papel específico do José, por ser simultaneamente um professor do agrupamento e um 
monitor, mas parece que a permanência, por mais do que um ano, de uma mesma equipa de 
monitores no acompanhamento de um agrupamento pode facilitar o estabelecimento desta 
relação de confiança. 

Face à organização descentralizada das equipas de Setúbal e ao vínculo precário dos 
monitores tem-se constatado, como refere a gestão distrital, que tal continuidade é difícil de 
conseguir. Num contexto rural como o de Canha, esta dificuldade é acrescida pela distância 
que o separa dos centros urbanos, onde a maioria dos monitores reside. 

6.4.2.2. Aspectos negativos do programa 

O discurso do Jorge e da Marta que constituíram a equipa de monitores nos dois primeiros 
anos, permite-nos perceber que acreditam no sucesso do programa porque têm a percepção 
que progressivamente vai alterando as práticas na sala de aula, mas a evolução que 
verificaram nos professores, por ser pouca, causou-lhes alguma frustração, tendo chegado a 
verbalizá-la: 

Eu senti uma certa... se calhar um bocadito de frustração, mais no primeiro ano porque 
senti-me a chegar ao final desse ano e em termos daquilo que se podia ver, não era 
quase nada. Mas era o que se tinha conseguido fazer com o ritmo daqueles professores 
(Marta). 

Esta frustração parece associada a dois outros problemas que foram focados ao longo das 
entrevistas: a falta de tempo dos professores, por estarem assoberbados por várias 
actividades escolares, e o atraso com que o programa anualmente se inicia. 
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Não quero de forma nenhuma desculpabilizar-me da nossa responsabilidade de intervir 
activamente neste processo. Mas de facto, eu tenho perfeita consciência de que daquilo 
que senti na altura, e aquilo que sinto agora, é eu não chego para tudo... não dá (Sofia). 

Esta ideia da falta de tempo para disponibilizar para o programa foi sentida pelos professores 
com mais acuidade no primeiro ano, quando as actividades relacionadas com o projecto se 
desenrolavam em horário pós-laboral. Nos anos seguintes, as actividades passam a decorrer 
em tempo de aula, com a presença de professores e alunos, ficando este problema mais 
atenuado. 

O início tardio, focado por todos como o principal problema, ainda não foi resolvido e tem 
reflexos na continuidade do trabalho nas escolas.   

Porque depois quando nós já estamos a engrenar é altura de acabar. "Para o ano 
fazemos..." mas depois está tanto tempo sem aparecer que não há continuidade. 
Quando o projecto se retoma custa... aquilo não anda e quando começa a andar bem, 
acaba. Acho que é uma falha (Filomena). 

A continuidade do programa e o seu arranque no início do ano lectivo resolveria muitos 
problemas. Na análise da documentação verificou-se que, apesar do início tardio, as visitas 
são todas efectuadas, mas ficam concentradas num curto espaço de tempo e perto do final 
do ano lectivo, altura em que os professores têm maior volume e diversidade de actividades. 
O início tardio tem ainda a desvantagem de não proporcionar um planeamento conjunto das 
actividades no âmbito do programa, com as outras actividades a desenvolver nas escolas. A 
existência de um planeamento atempado permitiria um melhor enquadramento da integração 
educativa das TIC e uma reflexão sobre as temáticas e as actividades mais pertinentes para a 
aprendizagem das outras áreas curriculares que, assim, se limita à tentativa de as 
contextualizar nas actividades em curso. 

Uma vez que já tem uns anitos, devia haver mais ligação do trabalho de um ano para o 
outro, porque é mais o tempo que estamos sem projecto do que o tempo do projecto 
(Pilar). 

De acordo com a gestão distrital, o programa não se inicia com o ano lectivo por razões 
associadas à organização descentralizada por que optaram mas, fundamentalmente, porque 
foi sempre desenhado para mais um ano, não permitindo o estabelecimento de relações de 
continuidade com os centros de formação, com as escolas e com as equipas de monitores. 

Apesar da dedicação dos monitores, este contexto é referido como um dos motivos da sua 
frustração e leva à caracterização do programa como demasiado ambicioso. 

[O programa tem] demasiados objectivos para atingir, num espaço curto de tempo e com 
poucas visitas às escolas (Jorge). 

O facto do programa ser alheio ao Ministério da Educação não foi focado por nenhum dos 
entrevistados, mas algumas das reflexões efectuadas, por monitores e professores, focam a 
falta de incentivos à motivação dos professores e monitores e parecem relacionar-se com 
esse alheamento.  

Os monitores recrutados pela ESE de Setúbal são maioritariamente professores em 
acumulação de funções e referem que o tempo de que dispõem para apoio ao programa 
constitui uma forte limitação. 
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Apesar de ter sido monitora eu cheguei à conclusão que gostava de ter tido muito mais 
tempo, e cheguei a fazer visitas das quais nem fiz relatório, mas gostava de ter tido mais 
tempo para me dedicar e acho que este projecto merecia que existissem destacamentos 
de professores para estarem a 100%, para se dedicarem mesmo (Célia).  

Esta reflexão também foi efectuada no relatório de avaliação externa referente ao ano lectivo 
de 2004/05 pela equipa de coordenação da ESE de Setúbal. 

Apesar de reconhecerem o esforço e o envolvimento da maioria dos monitores, pensam 
que o facto de apoiarem as escolas no seu tempo livre limita a sua disponibilidade para a 
participação em reuniões e acções de formação necessárias à compreensão da 
realidade do 1.º ciclo e à definição de actividades/metodologias adequadas ao currículo 
desse nível de ensino (Anexo 112:151). 

A disponibilidade dos monitores é colocada não só ao nível da intervenção directa nas 
escolas, mas também ao nível da qualidade dessa intervenção. Uma maior disponibilidade 
permitiria ainda a verdadeira constituição de equipas distritais que efectuassem uma maior 
reflexão sobre os contextos de trabalho e as dificuldade encontradas, e contribuiria para o 
desenvolvimento de materiais de melhor qualidade para apoio a esse trabalho. 

No programa Internet@EB1 foram incluídas todas as EB1 do continente e, como refere um 
dos professores, o programa não se iniciou por iniciativa das escolas. No contexto deste 
agrupamento houve uma articulação inicial dos objectivos do programa com o programa de 
desenvolvimento do próprio agrupamento mas, apesar disso, não foi sentido como uma 
necessidade de cada professor individualmente. 

Essa questão de eu não saber muito bem como articular toda esta dispersão. É 
complicado de gerir, até porque partia da ideia do agrupamento, não tanto da vontade 
intrínseca de cada uma das pessoas, "o agrupamento tem, querem entrar ou não?" Não 
fomos à procura e isso podia ser um bocadinho desmotivador (Sofia).  

Este poderá ter sido um dos motivos que levou à falta de adesão das escolas, referida na 
análise da documentação. A adesão dos professores ao programa dependia exclusivamente 
das suas perspectivas sobre a importância da utilização das TIC com os alunos, não havendo 
quaisquer outros incentivos. 

Uma coisa é um grupo de professores de N escolas que queiram produzir uma página 
por escola, porque acham importante, e vêm-nos pedir apoio para isso. [...] Aqui não, os 
professores já tem tudo agendado e calendarizado, já têm N projectos que lhes ocupam 
bastante as suas energias e o seu tempo, e depois vem o formador ou o monitor, 
externamente, no âmbito do programa tal, propor mais uma coisa que a escola à partida 
não tinha pensado (Marta).  

Provavelmente a adesão dos professores não devia estar exclusivamente dependente da sua 
sensibilidade face à utilidade das TIC. Deveriam existir outros mecanismos que promovessem 
essa integração, talvez uma maior clarificação das orientações curriculares para o 1º ciclo, ou 
mesmo incentivos à progressão dos professores na sua carreira, por via do reconhecimento 
desta formação para a aquisição de créditos para progressão na carreira. 

Portanto fazia todo o sentido que isso fosse transformado em creditação, porque no fim 
de contas isto é quase como aquela modalidade de oficina de formação, em que há uma 
componente de acompanhamento do formador, e há a outra componente que é a do 
trabalho autónomo, que tem de existir na escola […] portanto eu acho que fazia todo o 
sentido (Marta). 
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Os indicadores do número de páginas publicadas e do número de DCB emitidos, nalguns 
casos, foram considerados como inibidores de um trabalho de maior qualidade. A 
perspectiva, um pouco ingénua, de que a necessidade de publicação da página da escola 
promoveria a utilização das TIC na sala de aula veio a mostrar-se inadequada. Em muitas 
situações, os professores não conseguiam escolher que materiais publicar por se sentirem 
inseguros face a esta nova realidade e por admitirem que os trabalhos produzidos tinham 
pouco interesse para serem publicados. Como consequência, houve situações em que a 
página acabou por ser promovida pelos monitores, sem uma relação directa com as 
actividades dos alunos. Podemos verificar que uma parte significativa das informações 
publicadas nas páginas tem um carácter mais de divulgação das actividades extraordinárias, 
promovidas em grande grupo e se resumem a reportagens fotográficas, sem uma intervenção 
directa dos alunos. Esta reflexão, incluída no relatório de avaliação referente ao ano 2004/05 
(Anexo 112), associada às dificuldades técnicas sentidas pelos professores, tornou as 
actividades de publicação das páginas pouco motivadoras. 

No que se refere à emissão de DCB, também foram emitidas algumas opiniões que merecem 
reflexão. A escassez de tempo de formação não permitia responder simultaneamente ao 
trabalho sobre as competências necessárias para emissão de DCB e às necessidades dos 
professores, tendo obrigado os monitores a tomar opções. Em Canha, a opção foi a de 
responder aos problemas concretos dos professores na tentativa de contextualizar a 
formação no trabalho em curso, o que, em muitas situações, remeteu para segundo plano as 
actividades dos DCB.  

A gestão distrital refere ainda que, quando os professores não se sentem motivados para 
utilizar as TIC, o trabalho corre o risco de ser descontextualizado e efectuado exclusivamente 
com alunos. Nestes casos, o programa destina-se a dotar os alunos das competências 
básicas em TIC, mas pode não ser útil e as competências adquiridas de modo 
descontextualizado e artificial podem não perdurar por muito tempo. 

6.4.3. Sugestões recolhidas 

As sugestões recolhidas vêm na sequência nas reflexões efectuadas. O problema referido 
com maior frequência é a falta de continuidade dos trabalhos, reflexo do início tardio e da falta 
de clareza sobre a continuidade do programa. Os entrevistados sugerem que o programa se 
inicie com o ano lectivo e que decorra ao longo de todo ele. Um contacto entre professores e 
monitores que perdure por mais tempo permite um trabalho mais continuado, sugestões de 
trabalho mais adequadas e trabalho do professor entre as sessões presenciais do monitor. 

As alterações à colocação de professores9, que a partir de 2006/07 será efectuada por três 
anos, poderá contribuir para que a mobilidade dos professores diminua e facilite a construção 
de relações de confiança entre monitor e professor, indispensáveis para que as dúvidas e as 

                                                  
9 Regime jurídico do concurso para selecção e recrutamento do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos 

básico e secundário, aprovado no Conselho de Ministros de 12 de Janeiro de 2006 
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necessidades destes possam ser verbalizadas e a formação se desenvolva em contexto 
efectivamente útil para o professor. 

No que se relaciona com a publicação das páginas das EB1, há um sentimento, junto dos 
professores, de que se trata de uma tarefa que exige muita dedicação e que deverá ser 
efectuada por um pequeno grupo de professores nela interessados. Sugere-se que o 
professor responsável pelas TIC possa também desempenhar as tarefas de actualização das 
páginas, libertando os outros professores para o desenvolvimento de tarefas com os alunos. 
A própria utilidade de uma página da Internet é colocada em causa, quando se transforma 
numa montra de actividades sem relação directa com o trabalho em curso e sem proporcionar 
uma maior integração das TIC no dia-a-dia.  

Prioritário para mim é uma página de trabalho. Para a interligação da comunidade. No 
fundo o importante é que a página possa funcionar como uma Intranet, como meio de 
comunicar e partilhar. Temos muita necessidade de partilhar coisas. Por exemplo, em 
termos dos materiais pedagógicos e didácticos e das planificações, há muitas coisas que 
temos que mandar de uns para os outros, para os e-mail e quando formos capazes de 
actualizar continuamente a página, isso está lá. Poupa imenso trabalho, é muito mais 
apetecível e as pessoas sabem que está lá. Foi esse o papel que o fórum teve o ano 
passado (Noémia). 

A sugestão de transformar a página num instrumento de trabalho, para reforço das relações 
internas e para disponibilização de materiais, parece assemelhar-se ao misto de uma 
comunidade virtual com a comunidade de professores daquele agrupamento. Mais do que 
uma proposta de constituição de uma comunidade parece ser a ideia de reforçar a 
comunidade existente com mecanismos de comunicação e disponibilização de recursos, tal 
como enunciada por Wenger (1998). 

Uma sugestão que nos parece pertinente relaciona-se com a ideia de todas as escolas de 1º 
CEB do continente estarem abrangidas pelo programa, o que, segundo a gestão distrital, não 
corresponde à realidade. Apesar de todas as escolas do distrito serem convidadas a integrar 
o programa, verifica-se que a sua adesão está exclusivamente dependente da própria escola 
e dos professores que a integram. Assim, existem escolas que não aderiram ao programa e, 
nas que aderiram, existem muitos casos onde só um ou dois professores efectuam trabalho 
neste âmbito. Parece desejável que os argumentos favoráveis à integração curricular das TIC 
sejam mais fortes do que os existentes, promovendo assim uma maior adesão dos 
professores a esta temática. Estes argumentos poderão passar pelas orientações 
curriculares, pela estrutura dos manuais escolares e pela melhoria dos recursos digitais 
disponíveis, assim como de um dispositivo nacional que organize esses recursos. 
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7. CONCLUSÕES 

No início deste estudo colocámos um conjunto de questões investigativas para as quais 
procurámos obter respostas ao longo da análise da documentação e, posteriormente, durante 
as entrevistas e o processo de análise de conteúdo correspondente. 

Neste capítulo procurámos conjugar as conclusões obtidas na análise da documentação com 
as retiradas da análise das entrevistas. Parece-nos que existem situações onde o estudo do 
caso do agrupamento de Canha e Santo Isidro difere da situação a nível distrital, constituindo 
uma situação típica da impossibilidade de extrapolação da análise de uma situação concreta. 
Procuraremos reflectir sobre as causas que, naquele contexto, proporcionaram algum 
sucesso ou que se constituíram como barreiras, comparando-as com os dados distritais ou 
nacionais. 

Uma das questões para que procurámos resposta foi: “De que forma o programa 
Internet@EB1 contribuiu para a mudança de práticas dos professores no que se 
relaciona com a integração das TIC nas práticas lectivas?” 

Ficámos com a percepção de que existem alterações assinaláveis no modo como os 
professores do agrupamento de Canha e Santo Isidro utilizam as TIC na sua prática 
profissional, consequência do aumento do papel desempenhado pelas tecnologias nas 
escolas.  

Parece haver uma percepção mais generalizada das TIC como instrumento de que os alunos 
se devem progressivamente apropriar, mas que este processo de aprendizagem deve ocorrer 
num contexto significativo, enriquecido pelas TIC, como refere Figueiredo (1995a). Não se 
trata de aprender as TIC encarando-as como mais uma componente curricular, mas antes de 
um instrumento para melhorar a aprendizagem das diferentes áreas curriculares. A título de 
exemplo, parece-nos que o processador de texto é um instrumento pertencente ao quotidiano 
da sala de aula, utilizado para construir pequenos textos de suporte a diversas actividades, 
mas existe também a percepção de que pode ser utilizado para melhorar os aspectos 
relacionados com o desenvolvimento da leitura e da escrita, como refere Goldberg et al. 
(2003). Vários professores referiram que o computador fazia parte da rotina da sala de aula, 
sendo ligado ao início do dia, a par o com acender das luzes e o abrir das persianas. Desta 
rotina já fazem parte o processador de texto e a pesquisa na Internet. A escrita de texto pode 
ser efectuada no papel ou directamente no computador, sendo reconhecidas as vantagens da 
segunda opção, gerada pela facilidade de escrita e reescrita que este utilitário permite. 
Existem reflexões sobre o impacte deste instrumento na melhoria da qualidade e quantidade 
de texto produzido pelos alunos, particularmente importantes junto dos que exibem 
necessidades educativas especiais, e a sua utilização só não é mais frequente por razões 
ligadas à disponibilidade de equipamentos e à organização da sala de aula. 

A qualidade e quantidade de equipamentos disponíveis no agrupamento melhoraram 
significativamente ao longo dos anos lectivos de 2002/03 a 2004/05 e existem, actualmente, 
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um ou dois computadores com ligação à Internet, em cada sala de aula. No entanto, a 
organização das aulas nem sempre permite que as actividades sejam diversificadas de modo 
a que, alternadamente, todos os alunos possam escrever o seu texto directamente no 
computador. Os professores utilizam com frequência actividades diversificadas para 
ultrapassar este problema, que nem sempre tem solução, dada a relação entre o número de 
computadores, o número de alunos e o tempo necessário para que todos possam utilizar o 
processador de texto.  

O impacte mais significativo terá sido, talvez, ao nível da utilização da Internet. O programa 
surge numa altura em que muitos professores ainda não dominavam os instrumentos de 
pesquisa na Web e, ao longo do programa, aperceberam-se das vantagens educativas que 
podem ser retiradas pelo facto de estar disponível, na sala de aula, uma imensa biblioteca, 
acessível pela mera utilização de um motor de pesquisa. Ao longo deste tempo os 
professores aperceberam-se também da dispersão que pode ser causada pela pesquisa on-
line, característica dos sistemas hipertexto. Uma parte significativa dos professores referiu 
que o acesso à Internet exige planeamento prévio, para permitir a pesquisa de uma 
determinada informação, no tempo útil da aula. Foram também referidos exemplos de 
pesquisas não planeadas, que surgiram em função da dinâmica da aula e que nem sempre 
proporcionaram resultados satisfatórios. A pesquisa na Internet e a dispersão a ela 
associada, particularmente junto dos alunos do 1º CEB, exige um planeamento cuidado que 
se reflecte num acréscimo de tempo de preparação das actividades lectivas, e que se 
transforma num factor desfavorável à inclusão das TIC.  

Um outro problema relacionado com a Internet é a necessidade de adoptar medidas que 
garantam a segurança, por exemplo as referidas em Becta (2006a). Ficámos com a 
percepção de que estes professores estão alertados para os cuidados a ter na publicação de 
informação na Web, nomeadamente ao publicar fotografias, onde não seja possível a 
identificação dos alunos, mas não encontrámos quaisquer cuidados relativos às 
comunicações. A experiência que possuem na utilização de meios de comunicação teve 
como público os alunos e professores do próprio agrupamento, onde não parece ter sido 
sentida essa necessidade. Pensamos que deve ser efectuada uma sensibilização a esta 
problemática antes de iniciar projectos que envolvam a comunicação com pessoa externas ao 
agrupamento.  

Os professores parecem muito vocacionados para adoptar metodologias e estratégias 
conducentes à melhoria das aprendizagens dos alunos, e reconhecem vantagens importantes 
das TIC neste domínio. Apesar de terem participado activamente na construção das páginas 
das escolas e de considerarem que foi um modo de promover a utilização das tecnologias na 
sala de aula, estes professores não parecem vocacionados para aquelas tarefas. Consideram 
que a manutenção das páginas é uma actividade que deve ser efectuada por uma pessoa 
cujas características se adaptem a essa responsabilidade.  

A utilidade da página é referida na perspectiva da divulgação de trabalhos e como meio de 
partilha de informação e de construção de uma identidade do agrupamento, mas as 
dificuldades técnicas subjacentes a estas tarefas são consideradas fortes limitações que, 
conjugadas com a dispersão de actividades destes professores, a tornam pouco atractiva. 
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Estas percepções são compatíveis com as opiniões emitidas pela gestão distrital e pelo 
relatório de avaliação externa, relativo ao ano lectivo de 2004/05, onde se considera que os 
professores não estabelecem uma relação directa entre a página da escola e a actividade de 
sala de aula, e continuam a considerar que se trata de uma actividade muito exigente e 
complexa do ponto de vista tecnológico.  

Esta opinião tem contraponto numa das professoras entrevistadas, que iniciou a 
aprendizagem da construção e publicação de páginas no primeiro ano do programa, tarefa a 
que se dedicou desde então, desempenhando actualmente o papel de responsável pelas TIC 
num outro agrupamento da região.  

Os dois primeiros anos do programa centraram-se na publicação de páginas e permitiram que 
os professores percebessem as técnicas inerentes a esta actividade, assim como a 
necessidade de produzir documentos em formato digital, com os seus alunos, que pudessem 
integrar a referida página, mas a dinâmica da sala de aula registou poucas alterações. 

Os professes consideraram que a utilidade de um projecto se pode medir pela sua 
capacidade de provocar alterações nas práticas de sala de aula, pelo que esta poderá ter ido 
uma das razões que contribuiu para a baixa adesão ao programa no distrito, como refere a 
gestão distrital. A mesma razão pode estar associada ao facto de falarem com maior 
entusiasmo sobre as actividades do terceiro ano, que decorreram na sala de aula e com a 
participação dos alunos. Nesse ano procurou-se desenvolver actividades para aquisição de 
competências básicas em TIC, articuladas com as que decorriam na sala de aula. A 
convivência dos professores com os monitores e os problemas concretos daquele público 
específico proporcionaram momentos de partilha e oportunidades de discussão sobre o 
software utilizado, sobre as metodologias para a sua integração na aprendizagem das 
diferentes áreas disciplinares, sobre a adesão espontânea dos alunos e sobre algumas das 
dificuldades relacionadas com a gestão da sala de aula. 

Um outro factor que também pode ter influenciado os dois primeiros anos relaciona-se com a 
percepção sobre a utilidade da página. Os professores consideram que a página é 
fundamentalmente um meio de divulgação da escola, pertinente porque se constitui como 
uma oportunidade de mostrar os trabalhos dos alunos, mas sem contribuir para uma melhoria 
da qualidade do ensino. Uma página seria mais pertinente se encarada como um mecanismo 
de suporte ao ambiente educativo que se vive no agrupamento. É neste sentido que surge a 
ideia da construção do fórum para professores no terceiro ano, um instrumento de suporte às 
actividades lectivas daquela comunidade. 

Muitas das actividades efectuadas com os alunos e as tecnologias limitam-se à produção de 
pequenos textos, produzidos com recurso à pesquisa na Internet mas que, segundo os 
professores, não possuem interesse para divulgação pública, por via da página da escola. No 
que se relaciona com este objectivo do programa Internet@EB1, parece-nos que os 
professores ficaram com alguma percepção do valor institucional de uma página, que pode 
proporcionar a criação de condições internas para a sua manutenção e desenvolvimento, mas 
consideram que não deve ser suportada por todos os professores mas sim, por um ou dois 
especialistas, com os quais deve existir um trabalho de cooperação de todos os docentes, 
para produção dos materiais a integrar nela. Parece-nos que esta opinião se coaduna com a 



Universidade de Aveiro 
2006 

Internet@EB1 – Estudo de Impacte num agrupamento de Setúbal  

 

152 

possibilidade de articular a actividades do programa com as do professor que desempenha as 
funções de coordenador TIC no agrupamento, figura que ainda não existia em 2005/06. 

Do ponto de vista da utilização educativa da Web parece-nos que ainda faltam algumas 
etapas para que esta seja possível uma utilização mais significativa. March (1998, revisto em 
2005) afirma que o melhor método para que os professores integrem a Internet é a 
construção de actividades planeadas e Moreira (2002) refere que é necessário dotar os 
professores de capacidades para concepção dessas actividades. Parecem ser estes os 
passos que ainda não foram conseguidos no agrupamento estudado. 

No início do programa só um ou dois dos entrevistados utilizava o correio electrónico. Durante 
as entrevistas percebemos que a sua utilização está muito mais generalizada, mas ainda não 
se pode considerar quotidiana para todos os professores, tendo-se verificado que alguns 
preferem ainda o contacto telefónico. Ficámos com a percepção de que os professores já 
interiorizaram as vantagens da utilização pessoal deste meio de comunicação e troca de 
informação, mas é um instrumento em fase de apropriação, que terá um papel acrescido na 
utilização quotidiana como suporte ao trabalho colaborativo que existe no agrupamento. Foi 
dado um passo que nos parece significativo ao incluir o endereço de e-mail na lista de 
contactos dos professores, com vista a facilitar a comunicação dentro da comunidade 
educativa. Esta iniciativa, tomada pela gestão do agrupamento, pode proporcionar uma 
utilização mais frequente e mais generalizada deste meio de comunicação. Parece haver 
condições para iniciar o desenvolvimento de pequenos projectos de âmbito educativo com 
utilização do correio electrónico, que podem proporcionar abertura de oportunidades de 
aprendizagem ainda não imagináveis, como afirma d'Eça (2002). Para além deste meio de 
comunicação assíncrona, verificou-se que a experiência de utilização de um chat para 
comunicação entre alunos e professores, obteve grande adesão de todos, e o ambiente 
educativo de partilha e reflexão, existente no agrupamento, poderá também ser reforçado 
com a utilização deste meio de comunicação. Parece-nos que seria desejável continuar com 
iniciativas deste tipo, que possam evoluir para a elaboração de pequenas actividades 
conjuntas de escolas do agrupamento. Estas etapas poderão ser decisivas para que os 
professores adquiram confiança no manuseamento das tecnologias e possam evoluir para a 
participação em outros projectos colaborativos. 

Houve muitos factores que contribuíram para o impacte do programa no agrupamento, mas 
parece-nos que os mais significativos se relacionam com a melhoria dos equipamentos, com 
a predisposição do agrupamento, que reconhece as vantagens de um ambiente 
tecnologicamente rico, tanto do ponto de vista administrativo, como das vantagens que pode 
oferecer ao processo educativo, e com a convivência, mais frequente, com a discussão e a 
experimentação de soluções onde as tecnologias intervieram. 

O investimento simultâneo, ocorrido no início do programa, em tecnologias e em recursos 
humanos para a formação terá sido decisivo para, progressivamente, os professores sentirem 
segurança para uma adopção progressiva de experiências educativas com intervenção das 
tecnologias. Não terá sido alheio a este progresso o reforço progressivo do número de 
computadores disponíveis e o papel desempenhado pelo município na actualização e 
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manutenção atempada dos equipamentos, por um técnico que respeitou o público específico 
que os utiliza, mostrando sensibilidade e disponibilidade para os seus problemas.  

A complexidade do programa, no que se relaciona com a quantidade e diversidade de 
intervenientes, nem sempre proporcionou esta articulação de qualidade entre as 
necessidades das EB1 e o desempenho de responsabilidades dos municípios. Parece-nos 
ser possível afirmar que não foi estabelecida, no distrito, uma relação de colaboração entre a 
IES e as câmaras municipais (existindo testemunhos sobre uma deficiente resposta) pelo que 
se sugere que em futuros programas desta natureza sejam adoptados mecanismos de 
responsabilização dos vários intervenientes com vista a uma resposta de melhor qualidade. 
Para além da responsabilização há também necessidade que a tutela clarificar o papel a 
desempenhar por cada um dos actores, no sentido de evitar que várias entidades 
desenvolvam actividades de formação para aquisição das competências básicas em TIC, 
junto do mesmo público alvo, alunos e professores do 1º CEB, como acontece nalguns dos 
municípios de Setúbal. 

Apesar de não ter sido possível recolher as opiniões da vereadora responsável pelo pelouro 
da educação, ficámos com a percepção de que existe uma efectiva relação de colaboração 
com os agrupamentos sob a sua responsabilidade, traduzindo-se num factor positivo para o 
desenvolvimento das actividades no âmbito do programa Internet@EB1 e que pode ser 
tomada como referência.  

A gestão do agrupamento mostrou sensibilidade para as vantagens de utilização das TIC, o 
que foi um factor decisivo para a adequação do programa às necessidades locais, 
respeitando os objectivos nacionais. O trabalho conjunto efectuado pela gestão distrital e a 
gestão do agrupamento permitiu que o programa chegasse aos docentes com um carácter 
inovador, naquele contexto e permitindo uma integração harmoniosa com as linhas de 
desenvolvimento traçadas pelo próprio agrupamento.  

Esta articulação foi importante para o envolvimento dos professores no programa e para o 
desenvolvimento progressivo de um sentido de pertença, que o transformou num instrumento 
útil para aquela comunidade. Mas em muito outros agrupamentos de Setúbal, tal não 
aconteceu. À semelhança deste distrito, o relatório de avaliação do ano 2004/05 refere que a 
adesão dos vários intervenientes foi, em muitas situações, menor do que a desejável. Este 
problema parece não ter existido no agrupamento de Canha e Santo Isidro e foi considerado, 
pelos monitores, como uma excepção face à sua experiência com outros agrupamentos, 
podendo ser tomado como referência para futuras iniciativas.  

O problema da adesão dos professores poderá também estar relacionado com o desenho do 
programa, que tinha como objectivo envolver todas as escolas de 1º CEB do continente mas, 
pela análise da documentação, verificou-se que só uma parte das escolas participou no 
programa e que, nestas, só alguns dos professores se envolveram nas actividades. Acresce 
ainda que o programa é lançado pelo MCT o que se traduz por uma iniciativa externa à 
escola, ou seja, não surge por uma necessidade sentida no seu interior, não se constitui 
como um programa do ministério que as tutela e o Ministério da Educação nunca possui um 
papel relevante ao longo do programa. 
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No ano lectivo de 2005/06, que não foi objecto deste estudo, o Ministério da Educação 
assumiu a responsabilidade de programa, que se designou CBTIC@EB1, resolvendo o 
problema de tutela e proporcionando perspectivas de articulação com as políticas educativas 
para o 1º CEB. Mas o programa continua a ser uma iniciativa exterior à escola, pelo que os 
mecanismos susceptíveis de promover o envolvimento e o sentido de pertença do programa, 
como aconteceu no agrupamento de Canha e Santo Isidro, podem ser decisivos para atingir 
algum nível de sucesso. Parece-nos que, mais do que construir mecanismos que levem à 
obrigatoriedade de adesão dos professores ao programa, se devem proporcionar mais 
oportunidades de integração das TIC no contexto da escola, como afirma Chagas et al. 
(2002), procurando responder às suas necessidade concretas. 

Ainda no que se relaciona com o envolvimento dos agrupamentos e das escolas no 
programa, pensamos que ele poderia ser melhorado com algumas iniciativas de âmbito 
nacional que promovessem e ideia do enriquecimento educativo que as TIC podem 
proporcionar. Na análise dos dados e durante as entrevistas, foi explicitada a baixa utilização 
do sítio de apoio ao programa e são múltiplas as referências às vantagens de construção de 
um site de âmbito nacional que organize os recursos disponíveis e os enriqueça com 
experiências de utilização, como referido em Becta (2006b).  

Uma outra sugestão de âmbito nacional poderá ser a inclusão mais explícita da utilização das 
tecnologias nos currículos nacionais ou nas orientações curriculares. O documento Scotland 
(2000) destina-se a professores e contém um conjunto de orientações que nos parecem muito 
pertinentes para o nosso contexto nacional. Contém indicações sobre competências que 
devem ser adquiridas pelos alunos, em cada um dos anos de escolaridade, o que se constitui 
como orientações bastante úteis e que não encontrámos em nenhum dos documentos 
nacionais consultados. Possui ainda um conjunto de breves descrições de boas práticas de 
integração curricular das TIC que podem contribuir para as práticas dos professores. 

Apesar de não termos efectuado qualquer análise dos manuais escolares em utilização nas 
escolas, verificámos que eles foram muitas vezes referidos como um obstáculo à integração 
curricular das TIC, por não conterem quaisquer referências à sua utilização. Talvez este 
possa ser um tema para futuras investigações no que se relaciona não só com a utilização 
das tecnologias, mas também com as sugestões de metodologias que, implícita ou 
explicitamente, aqueles incluem. 

O papel desempenhado pelos monitores parece também ter sido decisivo para o sucesso 
obtido. A procura de soluções que respondessem aos indicadores do programa e que, 
simultaneamente, se constituíssem como desafios interessantes para os professores, foi 
referência encontrada em diversos contextos, apesar dos problemas referidos pelos 
monitores, relacionados com a falta de estímulos que o próprio programa lhe proporcionou, e 
que também são referidos no relatório de avaliação externa do ano de 2004/05. A exigência 
da função que desempenham é dificilmente compatibilizada com o seu exercício em 
acumulação, no caso dos professores experientes, ou com a insegurança típica do exercício 
de uma função de que não possuem experiência, no caso dos jovens recém-licenciados. 
Estes obstáculos foram parcialmente ultrapassados com a dedicação com que os monitores 
se entregaram ao trabalho, e à qual os professores se referem como tendo sido decisiva para 
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o seu envolvimento no programa. Em particular, existem referências de grande evolução no 
caso do apoio efectuado por um dos monitores entrevistados, a que não são alheias a sua 
dedicação, as competências técnicas e pedagógicas que possui e o conhecimento do 
contexto, tudo isto articulado com o facto de ser simultaneamente professor e monitor, o que 
lhe possibilitou efectuar propostas de integração das TIC nos mais diversos contextos, 
experimentá-las, partilhar as metodologias e os resultados com os colegas e ainda apoiar os 
outros professores, muito para além do tempo estabelecido pelo próprio programa. Trata-se 
de uma situação particular que nos permite reflectir sobre o perfil do monitor e sobre a sua 
capacidade de intervenção, facilitada pelo estabelecimento de relações de confiança que, 
num outro contexto, dificilmente teriam sido obtidas. Os grandes obstáculos ao 
estabelecimento destas relações parecem ser o planeamento do próprio programa, que 
continua a não ter perspectivas de continuidade plurianual, a impossibilidade de garantir que 
um determinado monitor permanecerá no mesmo agrupamento, pelo vínculo precário que 
possui ao programa, o início tardio de actividades que concentra o trabalho no fase final do 
ano lectivo e, finalmente, o reduzido número de visitas à escola que o programa contempla. 

Parece-nos que existe uma opinião generalizada sobre a necessidade de definir um programa 
plurianual que permita o planeamento atempado da intervenção em cada escola ou 
agrupamento, e que facilite uma intervenção distribuída ao longo de todo o ano lectivo. 
Ficámos também com a percepção, reiterada pelo relatório de avaliação externa de 2004/05, 
de que a função do monitor é muito exigente e dificilmente desempenhada pelo actual vínculo 
que o programa lhes proporciona. Seria desejável a existência de mecanismos de 
recrutamento que permitissem a permanência plurianual de monitores experientes nestas 
funções, e às quais estivessem também associadas uma maior disponibilidade, evitando o 
seu exercício em acumulação de funções. 

O início tardio de actividades provocou uma grande concentração das visitas, efectuadas 
pelos monitores às escolas e, mesmo com a proximidade entre visitas provocada por esta 
concentração, verificou-se que, nalguns casos, não havia trabalho com as TIC entre elas. Se 
o programa iniciasse atempadamente as suas actividades, decorrendo ao longo de parte 
significativa do ano lectivo, o espaço temporal que medeia entre visitas aumenta, ainda que 
estas sejam desdobradas em várias deslocações à escola, aumentando também o 
afastamento do trabalho entre o professor e o monitor. Para diminuir este fosso entre sessões 
poderão ser utilizados mecanismos de comunicação a distância, mas os argumentos já 
apresentados, bem como a quantidade de actividades em que estes professores estão 
envolvidos, poderão constituir-se como sérias limitações à sua participação neste apoio a 
distância. Assim, parece-nos importante aumentar o número de visitas a cada escola, 
articulando-as com um plano de formação a desenvolver para cada uma delas. 

Procurámos também perceber “Com que finalidade, onde, como e quando os professores 
utilizam os computadores?”. Todos os professores entrevistados possuem computador 
próprio há vários anos. Fazem utilização assídua do processador de texto, instrumento que se 
tornou usual no exercício das suas funções docentes, para a construção das tarefas que 
propõem aos alunos. Observámos que as instalações do Conselho Executivo funcionam “de 
porta aberta” e são muitas vezes local de trabalho para os professores. Nestas instalações 
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existem vários computadores e é frequente observar a sua utilização individual, ou em 
pequeno grupo de professores, para trabalho de âmbito administrativo ou para concepção de 
propostas educativas. Durante esta observação foi-nos dada oportunidade de perceber a 
utilização frequente do processador de texto e de um motor de pesquisa da Internet.  

O modo como estes professores utilizam os computadores não é homogéneo. O ambiente de 
partilha e construção de actividades conjunto que se vive no agrupamento, e a presença, 
progressivamente maior das tecnologias, favorece a utilização das TIC, ou, nalguns casos, a 
isso impele. A existência de um ou outro professor com fortes competências tecnológicas 
favorece a sua utilização mais frequente e em situações diversificadas. 

Nas entrevistas ficámos com a percepção de que o computador é utilizado para tarefas 
pessoais por quase todos os professores. Por exemplo, um professor consulta a Internet 
sempre que pretende viajar e vários professores referiram a utilização do correio electrónico 
para contactar familiares que se encontram no estrangeiro. Houve ainda uma ou duas 
referências a contactos síncronos, também com familiares no estrangeiro, efectuados por 
meio de por texto ou mesmo por voz.  

No que se relaciona com outras aplicações, parece-nos que ainda não existe uma utilização 
generalizada. Só três dos professores entrevistados referem a sua dedicação à construção de 
páginas WEB, e destes, só um as elaborou com os alunos. A construção de actividades 
utilizando outros utilitários, por exemplo o Hotpotatoes, também só é referida pelo mesmo 
professor, e o PowerPoint foi focado em várias entrevistas como um programa que está, 
agora, a ser descoberto. Os professores mais jovens contactaram com as tecnologias nos 
seus cursos de formação de professores, onde afirmam ter percebido algumas das 
potencialidades educativas das TIC. No entanto, só com o programa Internet@EB1 tiveram 
oportunidade de começar a utilizar as tecnologias com os seus alunos, pois, até então, as 
escolas não possuíam equipamentos que permitissem essa utilização. Parece haver um 
contexto propício ao desenvolvimento da integração curricular das TIC, que deve ser 
continuado por este ou outros programas neste âmbito. 

Ao longo das entrevistas e pela análise dos materiais publicados nas páginas observou-se 
que nem todas as áreas curriculares têm frequências semelhantes de utilização das TIC. 
Percebemos que a matemática foi pouco referida, tendo havidos múltiplas alusões à 
aprendizagem da língua e do meio físico e social. Parece-nos que este tema que poderia ser 
aprofundado com outros trabalhos de investigação. A quase omissão da matemática pode 
estar relacionada com o papel diminuto da folha de cálculo ou de programas de simulação. 
Só um dos professores verbalizou alguma dificuldade na utilização na folha de cálculo, 
causada por uma utilização esporádica, que dificulta a construção de fórmulas e processos de 
cálculo com este utilitário. A utilização de programas multimédia que possuam um pendor 
construtivista e que permitam aos alunos a construção de simulação de fenómenos e a 
especulação sobre os resultados observados, não foi referida por nenhum dos entrevistados. 
Esta é uma das temáticas incluídas nas orientações curriculares no Reino Unido, Becta 
(2006b), e que nos parece omissa em Portugal. Parece-nos que a disponibilização de um 
centro de recursos nacional poderia contribuir para a divulgação de software educativo 
existente e que não é utilizado na escola, eventualmente por desconhecimento dos 
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professores. Esta temática foi também referida por Moreira & Leal (2006), que sugere o 
incremento de programas de formação sobre integração das TIC que promovam a sua 
utilização, para além das actividades de preparação das aulas, como um meio de produção 
de conteúdos, tão escassos em Língua Portuguesa 

A questão investigativa anterior está estreitamente relacionada com a seguinte: “Que 
utilização fazem os professores da Internet e das outras TIC?“. Parece-nos possível 
concluir que há uma evolução positiva na diversidade de utilitários utilizados, mas que a 
capacidade de construir instrumentos de trabalho para os alunos se centra no processador de 
texto e na recolha de informação da Internet. A utilização das TIC está ainda muito centrada 
na preparação das aulas, mas observa-se também a utilização quotidiana do computador na 
sala de aula para tarefas diversificadas. A gestão do agrupamento assumiu, desde sempre, 
que os computadores deveriam ser colocados na sala de aula, o que facilita a sua utilização 
contextualizada nas actividades em curso. Parece-nos ainda que as experiências de 
utilização do fórum e do chat, efectuadas no terceiro ano, permitiram abrir outras perspectivas 
de trabalho com estes professores. As experiências foram contextualizadas no trabalho em 
curso e os professores considerarem que ambos os processos de comunicação tinham 
muitas vantagens educativas. O chat, utilizado fundamentalmente entre alunos, foi 
considerado um sucesso, pois permitiu, de uma forma informal, o desenvolvimento da escrita 
e da leitura e a discussão das temáticas em estudo nas várias escolas. Esta discussão 
informal proporcionou um envolvimento maior dos alunos nas temáticas tratadas na sala de 
aula e nos processos de trabalho utilizados. As propostas dos alunos e o envolvimento dos 
professores nesta actividade fazem-nos admitir que se trata de uma iniciativa a continuar, 
talvez com propostas de trabalho que envolvam várias escolas na construção de produtos 
comuns. 

A iniciativa de utilização do chat foi destinada a alunos, enquanto que a do fórum teve como 
objectivo a comunicação entre docentes. Verificou-se contudo que esta não foi tão bem 
sucedida como aquela. Os professores do agrupamento reconhecem que a utilização das 
tecnologias na sala de aula é inevitável, uma vez que são os próprios alunos a solicitar essa 
utilização, e também transmitem a ideia de que os alunos estão mais receptivos à utilização 
das TIC do que eles próprios. Estas terão sido razões suficientes para a diferença de adesão 
a ambas as iniciativas. Mas detectámos outras razões que parecem associadas à facilidade 
de utilização destas tecnologias. Parece-nos que os professores assumem a existência de um 
valor acrescido na possibilidade de comunicar com os colegas sem que seja necessária a sua 
presença ao mesmo tempo e no mesmo lugar, o que facilitaria a utilização de mecanismos 
assíncronos de comunicação. Como já foi referido, o e-mail desempenha já um papel de alto 
relêvo nesta comunicação, mas a exposição pública inerente à participação num fórum, ainda 
que numa comunidade em que participam presencialmente, parece ser uma barreira que 
ainda necessita de ser transposta. A comunicação verbal efectuada numa reunião presencial 
tem características diferentes duma participação escrita num fórum e, enquanto que a 
primeira é parte integrante do desempenho da função docente e os professores já dela se 
apropriaram, a segunda é uma novidade e exige deles novas competências, não só de cariz 
técnico mas, fundamentalmente, relacionais. O desenvolvimento destas experiências no 
âmbito do agrupamento poderá facilitar a participação dos docentes, por já conhecerem os 
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elementos desta comunidade, mas em contrapartida, será dificultada pela possibilidade de 
comunicação presencial. 

O modo de funcionamento deste agrupamento assemelha-se à noção de comunidade 
definida por Wenger (1998). Possuem uma prática comum, estão envolvidos na formação 
interna onde se inter ajudam na procura de soluções educativas para os problemas dos 
alunos, e no âmbito da qual produzem actividades, reflectem em conjunto, testam e partilham 
os resultados obtidos. Mas é uma comunidade com um funcionamento presencial e não 
parece fácil a passagem para a utilização das TIC no suporte a esta comunidade. Parece-nos 
que a iniciativa de dinamização do fórum deve ser continuada, procurando integrar a 
utilização das TIC em contextos úteis para os professores, nos quais possam perceber as 
vantagens destes meios de comunicação no desempenho da profissão. O modo como o 
programa Internet@EB1 tem vindo a funcionar, com um início de actividades que não se 
aproxima do início do ano lectivo, diminuiu o tempo útil desta experiência, que se reduziu ao 
último período do ano lectivo (no caso vertente, de 2004/05), fase em que os professores 
estão mais sobrecarregados de actividades.  

Esta problemática parece-nos relacionada com o desafio de constituição de comunidades de 
prática envolvendo professores, lançado pelo programa em 2003/04 e que, segundo a gestão 
distrital e o relatório de avaliação de 2004/05, quase não existiram. As razões que 
enunciámos poderão justificar a fraca adesão, mas parece-nos que um desafio nacional que 
envolvesse professores e alunos poderia estimular a constituição de tais comunidades. 

- Que dificuldades e constrangimentos continuam a persistir na integração das TIC nas 
práticas lectivas? 

Ao longo deste capítulo já referimos algumas dificuldades que permanecem na integração 
das TIC. Reflectiremos nos parágrafos seguintes sobre as que nos pareceram mais 
frequentes ou de mais difícil solução.  

Nos relatórios de avaliação externa e nos relatórios produzidos pela gestão distrital são 
referidos problemas técnicos persistentes que, muitas vezes, não permitiram o trabalho de 
monitores ou de professores, ou não proporcionaram a continuidade do trabalho, 
constituindo-se como elementos desmotivadores dos professores. Riel & al (2001), referindo-
se ao Digital Divide e à necessidade da escola intervir no seu combate, reflecte sobre o papel 
dos órgãos de gestão na melhoria dos equipamentos e das suas condições de 
funcionamento. Pensamos que, no caso do agrupamento de Canha e Santo Isidro, houve 
dois actores que desempenharam papéis de gestão, que foram decisivos para a progressiva 
melhoria da condição dos equipamentos: a gestão do agrupamento e o município. Esta 
conjugação de esforços permitiu que actualmente existam dois computadores por sala de 
aula do 1º CEB e um por Jardim de Infância. Seria desejável que esta conjugação de esforços 
permanecesse para que o clima do agrupamento, tecnologicamente favorável, se reforçasse. 

O contexto deste agrupamento proporcionou a participação das educadoras de infância nas 
actividades de formação, desde o início do programa. Parece ter sido uma iniciativa 
proveitosa que sendo consequência do trabalho conjunto entre os Jardins de Infância e as 
EB1, em curso no agrupamento, proporcionou que as educadoras tivessem publicado alguns 
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trabalhos, em suporte digital, efectuados pelos alunos, nas salas. Apesar deste não ter sido 
um objecto do nosso estudo, parece-nos que quando as crianças ingressam no 1º CEB 
existem algumas competências já adquiridas que facilitam o trabalho deste ciclo. Parece-nos 
desejável que esta iniciativa possa ser estendida aos Jardins de Infância em programas neste 
âmbito. 

Foi-nos permitido perceber alguma heterogeneidade no modo como os professores utilizam 
os computadores, havendo uns que não têm quaisquer dificuldades e evoluem 
autonomamente nas suas aprendizagens; outros, menos seguros do ponto de vista técnico, 
dispõem de computador há menos tempo e utilizam-no na preparação das aulas, mas têm 
ainda dificuldade em construir actividades com as TIC.  

O clima de comunidade aprendente que se vive no agrupamento permite que esta 
heterogeneidade possa contribuir para a evolução de todos. Verifica-se que existe vontade 
colectiva de melhorar a qualidade de ensino e as aprendizagens dos alunos e nota-se o 
sentido também comum de que as TIC possam contribuir para essa evolução, mesmo junto 
dos professores com maiores dificuldades técnicas. A formação interna proporciona 
momentos de partilha e construção colectiva de actividades que, associadas a propostas de 
integração das TIC que podem ser promovidas por professores tecnologicamente mais 
evoluídos, poderá proporcionar a referida evolução. No entanto, verificou-se que o programa 
Internet@EB1 funcionou como catalizador destas propostas, pelo que nos parece que devem 
continuar a existir programas com o objectivo de estimular esta integração. 

A análise das entrevistas efectuadas a professores e monitores permite-nos concluir que, 
apesar de existirem problemas de cariz técnico junto de alguns professores, as dificuldades 
mais prementes relacionam-se com o conhecimento de software específico para algumas 
áreas disciplinares, a falta de reflexão sobre as possibilidades educativas das TIC e a 
dificuldade em gerir a dinâmica da sala de aula, quando as TIC são utilizadas.  

O problema da gestão da sala de aula parece particularmente difícil porque exige novos 
papéis do professor. É necessário um planeamento prévio da tarefa a propor aos alunos, no 
qual é difícil prever os tempos necessários para a sua execução. O professor fica perante 
uma metodologia eminentemente construtivista, onde a gestão dos tempos e das 
aprendizagens está muito dependente do ritmo de cada um dos alunos e das descobertas 
que vão efectuando ao longo do processo. Segundo Squires & McDougall (1994), o professor 
passa a desempenhar vários papéis e depara-se com problemas não triviais.  

Parece-nos necessário continuar a desenvolver projectos que apoiem os professores nestas 
mudanças. A disponibilização de recursos e a sua sistematização de acordo com o currículo, 
a descrição de boas práticas e o apoio presencial aos professores, sugerindo metodologias 
de integração das TIC e ajudando-os a ultrapassar as dificuldades concretas que surgem no 
quotidiano, afiguram-se-nos como sendo os métodos mais correctos para continuar a 
estimular a integração educativa das TIC. 
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7.1. Limitações e Sugestões 

O programa que procurámos estudar é muito complexo, quer pela quantidade e diversidade 
de actores que para ele contribuíram, quer pela diversidade de contextos em que cada um 
deles desempenhou o seu papel. 

Durante o processo de análise da documentação foi nossa preocupação tentar perceber as 
linhas orientadoras estabelecidas para o agrupamento de Canha e Santo Isidro e para as 
quais contribuíram os diferentes actores. Da nossa análise fica a ideia de que cada um dos 
intervenientes tem perspectivas diversas, quanto ao modo como as TIC podem ser utilizadas 
neste grau de ensino, e que a sua articulação, em prol de um objectivo comum, é uma tarefa 
que não é fácil de levar a bom termo. Não sendo este o centro do nosso estudo, ficámos com 
uma ideia genérica do problema, mas parece-nos que seria interessante efectuar outros 
estudos que nos permitissem perceber melhor as diferentes perspectivas e tentassem 
encontrar metodologias para as articular. 

O caso que estudámos, do agrupamento de Canha e Santo Isidro, é um contexto concerto 
para o qual também contribuíram um conjunto de entidades: o município, a gestão distrital do 
programa sediada na ESE de Setúbal, a gestão do agrupamento, os professores e os 
monitores. Provavelmente, num outro agrupamento, ainda que do mesmo distrito e 
pertencente ao mesmo município, os resultados obtidos seriam também outros por serem 
muitos dependentes do contexto que se vive em cada uma das escolas. 

Procurámos perceber os contributos de cada actor para os resultados obtidos, mas parece-
nos que as conclusões a que chegámos são, ainda, muito genéricas e poderiam ser 
complementadas com outros estudos que procurassem encontrar, mais do que uma visão 
global do problema, mais valias proporcionadas por contextos específicos de sucesso. 

Para além da multiplicidade de actores, deparámo-nos com um conjunto de factores, 
constituintes do próprio sistema educativo, que afectam o funcionamento das escolas. A 
mobilidade dos docentes, o papel da gestão do agrupamento no ambiente propício à 
utilização das tecnologias e a função de monitor desempenhada por um professor do próprio 
agrupamento, são temas focados ao longo deste trabalho que nos parecem ter contribuído, 
positiva ou negativamente, para as aprendizagens dos professores. O estudo que fizemos, de 
cada um destes temas, foi necessariamente breve e deixa-nos com a ideia que seria 
interessante perceber melhor a contributo de cada um deles para o desenvolvimento do 
programa. 

A organização do sistema educativo levantou alguns problemas ao sucesso do programa. Por 
exemplo, a mobilidade dos docentes ou mesmo a possibilidade de existência de um professor 
responsável pelas TIC. Estes assuntos são tocados ao longo deste trabalho e ambos foram 
objecto de alterações legislativas recentes, pelo que nos parece interessante perceber que 
contributos darão em outros programas de natureza semelhante ao Internet@EB1. 
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ANEXOS 

Todos os anexos referidos ao longo do texto estão incluídos no CD que integra este 
documento e onde se pode encontrar um índice (anexos.htm) que pretende facilitar o acesso 
aos referidos documentos. 
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