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resumo A presente dissertação aborda todos os procedimentos que, desde o momento 
da elaboração do projecto, foram desenvolvidos tendo em vista a avaliação do 
impacte da utilização de uma plataforma de Ensino a Distância (plataforma 
EAD) – Blackboard – na leccionação de um módulo da disciplina de 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ensino Secundário.  
Para implementar a abordagem descrita seleccionou-se a primeira unidade do 
módulo um do programa da disciplina de TIC do décimo ano de escolaridade –
“Internet”. 
A plataforma EAD foi utilizada como ferramenta de apoio no desenvolvimento 
dos processos de ensino e aprendizagem do módulo referido, tendo-se, 
posteriormente, procedido à avaliação dos resultados obtidos. 
A concretização deste trabalho, para além de permitir avaliar o impacto da 
exploração das estratégias e metodologias aplicadas no desenvolvimento de 
competências transversais (tecnológicas, recolha e tratamento de informação, 
resolução de problemas, comunicação, aprendizagem…), visa dar, pelo menos 
assim se espera, um pequeno contributo para que, no futuro, a educação a 
distância constitua uma modalidade de educação mais abrangente, podendo 
beneficiar um leque significativo de alunos/formandos. 
Esta investigação baseou-se num estudo de caso. Consideramos que este 
estudo se integra também no paradigma metodológico da investigação-acção, 
dado que o investigador será, simultaneamente, professor das turmas e 
interveniente activo no estudo.  
Dado pretender-se, fundamentalmente, proceder a uma descrição e 
interpretação dos fenómenos/resultados a observar, recorreu-se a uma 
metodologia predominantemente qualitativa, ainda que explorando técnicas de 
recolha de dados quantificáveis sempre que tal se revelou necessário.  
Atendendo à natureza qualitativa do estudo, foram utilizados, como 
instrumentos de recolha de dados, os questionários, os testes (inicial e final) e 
as observações e registos do docente/investigador. 
Mesmo utilizando os recursos disponibilizados pela Internet e pela plataforma 
EAD, convém frisar que as aulas decorreram sempre em regime presencial; 
enveredou-se por esta opção devido, fundamentalmente, às limitações de 
alguns alunos no que respeita à utilização de meios informáticos fora da 
escola. As aulas foram leccionadas no laboratório de informática da escola 
onde leccionei – Escola Secundária de Pombal – o qual se encontra
devidamente equipado. 
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Enquanto professor da disciplina elaborei alguns guiões que serviram como 
base de orientação para a realização dos trabalhos. Esses guiões foram 
disponibilizados na plataforma EAD para poderem ser consultados pelos 
alunos. Numa fase já mais terminal, também alguns dos trabalhos realizados 
pelos alunos acabaram por ser colocados na plataforma EAD. As dúvidas dos 
alunos foram esclarecidas tanto no contexto de sala de aula como em consulta 
directa ao docente. Além do material que obtiveram através das suas próprias 
pesquisas, foram também disponibilizados aos alunos, quer no contexto de 
sala de aula quer através da plataforma EAD (via e-mail dos grupos), testes, 
questionários, agenda, o respectivo desempenho individual, a auto e a hetero-
avaliação; estes instrumentos foram elaborados e disponibilizados aos alunos 
com o intuito de os auxiliar na construção do conhecimento.  
O Blackboard foi a plataforma EAD utilizada. Esta ferramenta, que foi 
concebida para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, possui uma 
estrutura que estimula e potencia fortemente as interacções professor-aluno e 
aluno-aluno. 
Os resultados observados demonstram que a utilização de plataformas EAD e 
de ambientes de ensino-aprendizagem baseados na Internet pode vir a ser 
mais generalizada e abrangente, podendo constituir uma estratégia efectiva no 
ensino secundário. A expansão da educação a distância pode (e deve!) ser 
feita sem que haja um comprometimento da qualidade, podendo esta 
modalidade de educação tornar-se, por via das suas características inovadoras 
e atractivas para os alunos, numa opção credível para fazer face ao insucesso 
e abandono escolares que se verificam actualmente no ensino secundário. De 
facto, a análise dos resultados obtidos com a implementação deste projecto 
evidencia um razoável índice de satisfação por parte dos alunos, podendo 
considerar-se que a abordagem efectuada foi, no mínimo, promissora e 
merecedora de ser aplicada a uma escala mais abrangente. 
Com a concretização do presente trabalho acreditamos ter conseguido dar um 
pequeno contributo para revelar/aprofundar algumas das vantagens da 
educação a distância e, simultaneamente, evidenciar alguns dos 
constrangimentos inerentes a esta modalidade de ensino. Neste âmbito, 
futuras investigações deverão dedicar-se ao estudo das melhores formas de 
potenciar e aproveitar as virtudes da educação a distância e de minorar os 
constrangimentos a ela associados
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abstract The present work approaches all the procedures that, since the beginning of 
the drawing of the project, have been developed for the evaluation of the 
impact of the use of a e-Learning platform (EAD platform) - Blackboard - in the 
teaching of a module of the subject Information and Communication
Technologie (ICT) in Secondary school. To implement the referred approach
we selected the first unit of Module 1 of the ICT syllabus, tenth form - “Internet”. 
The EAD Platform was used as a support tool in the development of the 
teaching and learning process of this module, and, later on, we evaluated the 
results we obtained.  The achievement of this work, besides allowing to 
evaluate the impact of the exploitation of the strategies and methodologies 
used in the development of transversal abilities (technological ones, information 
collection and treatment, problems solution, communication, learning…), aims
to be, at least we so expect, a small contribution so that, in the future, the e-
learning can be a more including way of education, being able to be a benefit 
for a significant rainge of  pupils.  
This research was based on a study case. We consider that this study is also 
included in the research-action methodological paradigm, as the researcher will 
simultaneously be, the groups teacher and an actor in this study.    
As we intend, basically, to make to a description and interpretation of the 
phenomena/resultes to be observed, we used a predominantly qualitative 
methodology, despite having explored techniques of quantified data collection 
whenever it was necessary.    
Due to the qualitative nature of the study, researcher’s comments and registers
were used as instruments of data collection as well as questionnaires, tests 
(initial and final ones).    
Even using the resources available on the Internet and EAD the platform, we 
emphasize that the lessons always happened with the presence of the pupils; 
we chose this situation, basically, due to the limitations of some pupils in what 
concerns the use of informatics media out of the school. The lessons were 
taught in the Computer Science laboratory of the school – Escola Secundária 
de Pombal - which is fully equipped. While a teacher of this subject I made 
some guide lines that were a basis of orientation for the accomplishment of the 
works. These guides were made available in the EAD platform to be used by 
the pupils. Later on, some of the works carried through by the pupils were also 
posted on the EAD platform. The doubts of the pupils were enlightened, both in 
the classroom and in personal meeting with the teacher. 



vi 

Besides the material that they had got through their own research, something 
else was also made available for the pupils, not only in the classroom but also
through the EAD platform (via email among the groups), tests, questionnaires, 
their own individual performance, self-assessment and the hetero-evaluation; 
these tools were built and made available for the pupils to assisting them in the 
construction of their knowledge. 
The Blackboard was the EAD platform that we used. This tool that was 
conceived to improve the teaching-learning process has structure that 
stimulates and improves the interaction teacher-pupil and pupil-pupil.   
The observed results demonstrate that the use of EAD platforms and teaching-
learning environments based in the Internet can become more generalized and 
including, being able to constitute an effective strategy in secondary education. 
The expansion of e-learning education can be made without a decrease of the 
quality, and this modality of education may become, due to its innovative and 
attractive characteristics for the pupils, a credible option to face school failure 
and abandon that currently happens in secondary school. In fact, the analysis 
of the results we got with the development of this project shows a reasonable 
rate of satisfaction of the pupils, and we may consider that this approach was, 
at least, promising and it deserves being applied to a more including scale. 
With this work we believe we were able not only to contribute to reveal/develop 
some of the e-learning advantages but also to show some of the restraints 
linked to this way of teaching. Still in this scope future research should be held 
to study the best ways of enhangin and using the virtues of e-learning and to 
minimize the restraints wich are related to it. 
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CAPÍTULO 1 – APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

1.1. Introdução 

 
Os avanços tecnológicos ocorridos nos últimos anos, nomeadamente o 

exponencial desenvolvimento das redes informáticas – Internet e 

Intranet, conduziram ao desenvolvimento de novas modalidades de 

ensino, sendo já relativamente comum ouvir-se falar em educação a 

distância, em criação de comunidades virtuais de aprendizagem, em 

plataformas de ensino a distância (plataformas EAD).  

A Internet é uma poderosa ferramenta para a implementação da 

educação a distância, proporcionando um elevado grau de interacção 

entre o professor/formador e os alunos/formandos. As páginas 

hipermédia são apontadas como um importante recurso para fins 

educativos, num novo paradigma educacional em que o aluno assume o 

seu verdadeiro papel, o papel de protagonista no processo de ensino-

aprendizagem. 

Na realidade a evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) vem provocando mudanças significativas na sociedade 

contemporânea. As relações comunicacionais globalizadas, os fluxos de 

informação multidirecionais, os ambientes interactivos virtuais e o 

trabalho colaborativo em rede motivam novas configurações de 

diferentes sectores da sociedade. Neste cenário, a readaptação das 

acções de gerar, obter e aplicar conhecimento tornam-se essenciais para 

que o ser humano possa fazer face a essas mudanças. 

No ambiente académico a integração das TIC no sistema educativo 

permite a adopção de novas propostas com o intuito de promover, de 

forma dinâmica e actualizada, a produção e actualização do 

conhecimento. Neste sentido, a educação a distância (EAD), agora 

mediada pelas TIC, tem assumido posição de destaque. 

Os cursos à distância mediados pelo computador, quando são bem 

planeados permitem que alunos e professores trabalhem 

colaborativamente e estabeleçam uma rede interactiva para a 

transmissão de informação, desenvolvimento e actualização do 
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conhecimento. Através da adopção de ferramentas assíncronas1 e 

síncronas2 os ambientes de aprendizagem (salas de aulas virtuais) 

definem um espaço onde os usuários podem compartilhar 

conhecimentos tácitos3 e explícitos4, através de diferentes estratégias de 

interacção. Além disso, nesses ambientes a informação existe 

independente da existência de um agente humano como seu emissor ou 

receptor, caracterizando diferentes mecanismos de comunicação 

(conversação, interacção e conexão). Todas essas questões devem ser 

consideradas para a adopção das estratégias e metodologias de 

desenvolvimento de um curso à distância. Isto porque, de acordo com 

essas considerações, torna-se possível elaborar um ambiente de 

aprendizagem que garanta aos utilizadores autonomia do sujeito 

cognoscente, interactividade e colaboração.  

Para assegurar essas três variáveis a alunos e professores é necessário 

que o(s) responsável(éis) pela concepção e pelo desenvolvimento do 

curso adopte(m) estratégias que facilitem e fomentem a busca da 

informação nesse ambiente de aprendizagem, forneça recursos para que 

haja interacção entre os participantes e, ainda, que considere(m) que a 

comunicação, tal como a produção do conhecimento, deve ser 

multidirecional. Uma boa maneira de construir estratégias e 

metodologias que atendam a esses requisitos é optar pela metáfora dos 

espaços virtuais. 

 

 

 
                                                          
1 A comunicação acontece em tempos diferentes. Ex. Fórum, correio electrónico, etc. 

2 A comunicação acontece ao mesmo tempo (tempo real). Ex. chat, videoconferência, etc. 

3 Conhecimento tácito refere-se àquele que é adquirido através de experiências vividas. Esse conhecimento não pode ser 

totalmente codificável e armazenado em meios artificiais. Entretanto, pode ser recuperado através de experiências 

compartilhadas ou ainda, de conversações profundamente interactivas. Neste último caso, essa recuperação pode ser 

realizada no EAD através da realização de videoconferências e algumas vezes sessões de chat (a depender da plataforma 

adoptada). [Maria Carolina Santos de Sousa, CINFORM 2003 - IV Encontro Nacional de Ciência da Informação] 

4 (…) Conhecimento explícito corresponde à parte do conhecimento que se pode ser convertido num conjunto de 

informações, registado em suportes artificiais, e representa apenas uma pequena parte de todo o conhecimento, aquela 

que pode ser formalmente articulada de maneira mais precisa. [Santos, 2002]
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Perante o cenário anteriormente descrito, a implementação de novas 

práticas pedagógicas exige que o ser humano encare as máquinas como 

agentes para a superação de barreiras e não como instrumentos 

limitadores de suas actividades. 

 

(...) se a condição humana consiste no facto de que o homem é um 

ser condicionado, para o qual tudo seja dado pela natureza ou feito 

por ele próprio, torna-se imediatamente condição para sua 

existência posterior, então o homem <<ajustou-se>> a um ambiente 

de máquinas desde o instante em que as construiu. Sem dúvida, as 

máquinas tornaram-se condição tão inalienável da nossa existência 

como os utensílios e ferramentas foram em todas as eras 

anteriores. [Arendt,1991] 

 

Ao contrário dos tempos antigos em que o ser humano se limitava a 

adaptar-se à máquina, de há algum tempo para cá tem crescido a 

preocupação de adequar a interface dos recursos tecnológicos ao 

trabalho humano. Seguindo essa filosofia, os ambientes virtuais de 

aprendizagem apresentam-se mais próximos da realidade dos seus 

utilizadores. Essa aproximação está de alguma forma relacionada com 

as metáforas escolhidas para o estabelecimento das interacções homem-

máquina. 

Ainda neste contexto pode perceber-se que, inicialmente, as primeiras 

linguagens e interfaces utilizadas pelas “novas tecnologias” (por 

exemplo, pelo computador) estavam adequadas para os profissionais 

nelas especializados, mas constituíam um entrave para os utilizadores 

leigos. Com o passar do tempo essa situação foi sendo alterada. 

 

“A compreensão da metáfora, inerente às interfaces e linguagens 

computacionais, passou a ser usada como um instrumento para a 

sua melhoria, de modo que os ambientes apresentados ao usuário 

lhe sejam familiares e se encontrem dentro do domínio de 

conhecimento”. [Santanchè, 2000]. 

 

O entendimento do papel dessas metáforas no processo de 
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desenvolvimento do ambiente de aprendizagem facilita a construção de 

espaços mais intuitivos para trabalho colaborativo entre alunos e 

professores. Neste sentindo, entre os diversos sistemas de EAD 

actualmente existentes no mercado, alguns sugerem a criação de 

“espaços” virtuais que favoreçam a formação dos grupos de pesquisa, 

também conhecidos como cybergroups, na rede. Essa metodologia é 

adoptada com o objectivo de oferecer novas práticas pedagógicas que 

garantam, entre outras coisas, a interacção intensa entre os 

participantes do curso, visando produção e actualização adequadas do 

conhecimento, seja ele tácito ou explícito. 

Um dos exemplos desse tipo de sistema é o Virtual-U, que representa 

um conjunto de ferramentas que suportam o “design” de cursos, 

actividades de aprendizagem individuais e de grupo, organização do 

conhecimento, gestão e desenvolvimento de aulas, entre outras. 

 

“O Virtual - U sugere que a metáfora dos espaços é necessária para fornecer 

uma ideia de lugar, a qual representará um modelo intelectual útil e 

facilitador da navegação por parte do usuário”.[Harasim, 1997]. 

 

O Virtual-U apresenta, por exemplo: o seminário virtual, o grupo de 

discussão virtual, o laboratório virtual, o café para interacções sociais, 

etc. Ou seja, a metáfora dos espaços é utilizada para garantir um 

melhor aproveitamento, por parte do Homem, dos recursos 

proporcionados pela máquina, garantindo assim a interacção entre 

alunos e professores. 

A escolha dos espaços virtuais como estratégia principal para a 

elaboração de um ambiente de aprendizagem, deve-se, em especial, ao 

facto dessa metáfora proporcionar aos utilizadores ferramentas que 

garantem uma maior conexão entre o real e o virtual, já que esses 

espaços sugerem locais virtuais de trabalho vinculados a uma imagem 

social conhecida pelo utilizador. Dessa forma, esses espaços garantem, 

entre outras coisas, a colaboração, a interactividades e a comunicação 

multidirecional. 

Por exemplo, alguns ambientes de aprendizagem possuem um espaço 

chamado ”sala de aula”, construída com base na imagem social que 
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temos de uma sala de aula “real”, onde os utilizadores transmitem 

informações e transferem conhecimento. Neste caso, o ambiente virtual 

é elaborado a partir do mapeamento da imagem social, através de uma 

interface gráfica que representa uma ponte de comunicação entre os 

utilizadores e o computador. 

Os espaços virtuais direccionados para a comunicação entre os 

participantes podem proporcionar condições favoráveis para a execução 

de actividades colaborativas entre grupos de trabalho/estudo e, ainda, 

um espaço para a troca de conhecimentos tácitos e para a produção de 

conhecimentos explícitos. Além disso, as actividades pedagógicas 

apresentadas nestes espaços variam de acordo com os diferentes 

mecanismos de comunicação disponíveis. Em alguns casos, para a 

realização das actividades é necessário haver agentes humanos como 

receptores e emissores de informação. Noutros casos, as actividades são 

realizadas pelo aluno independente da existência desse agente. 

 

 

1.2. Caracterização do problema 
 

A educação tem sido, ao longo dos tempos, alvo de constantes 

preocupações e debates por parte de governantes, empresários e 

sociedade em geral. Actualmente discute-se a importância e a premência 

de se repensarem as práticas pedagógicas, por forma a poder fazer face 

aos desafios resultantes da globalização e da revolução verificada nas 

tecnologias de informação e comunicação (TIC). 

Perante este cenário, a Internet, maior rede de computadores do mundo, 

vem desempenhando um papel de grande relevância na globalização da 

informação. De facto, a Internet, sobretudo pela rapidez de propagação e 

pelos mecanismos de interacção que proporciona, produziu alterações 

profundas no modo de divulgar e aceder à informação. Isto poderá 

constituir uma “revolução” também no campo educacional, dado que a 

Internet já mostrou potencialidades e capacidades susceptíveis de 

introduzir as alterações necessárias ao atendimento das novas 

exigências educativas. 
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Apesar da crise na educação se ter agudizado em alguns países, com 

uma redução significativa de investimentos e consequente limitação na 

utilização das TIC, continua a aumentar o número de actividades 

desenvolvidas pelos professores e profissionais da educação em que se 

recorre à Internet. 

Ainda assim, perante este cenário de alguma “euforia”, há que realçar 

que da utilização da Internet, só por si, não decorre necessariamente 

uma melhoria no processo de ensino-aprendizagem. Para que tal suceda, 

torna-se imprescindível a implementação de um projecto pedagógico 

global, de âmbito nacional, que permita retirar dos recursos 

tecnológicos disponíveis o máximo proveito e, consequentemente, 

aprimorar o processo pedagógico.  

De facto, a grande maioria dos alunos (e mesmo dos professores!) ainda não 

utiliza correctamente as TIC e quando ouvem falar delas tem tendência, não 

raras vezes, para as associar exclusivamente à informática, o que se revela 

incorrecto. Por outro lado, as escolas, ainda muito embrenhadas em 

metodologias tradicionais, não fomentam a autonomia na construção do 

conhecimento e não capacitam o aluno para o uso correcto dos meios 

informáticos e das TIC.  

A Internet, as plataformas EAD, as comunidades de aprendizagem e tantos 

outros recursos tecnológicos existentes não estão a ser utilizados pelos 

professores e pelas escolas de forma a promover um ensino dinâmico, inovador e 

centrado nos alunos, bem como uma maior interacção entre alunos, professores, 

conteúdos e tecnologia.  

A Internet e as plataformas EAD apresentam-se como o mais recente recurso 

tecnológico a ser utilizado pelas escolas e instituições de ensino superior, visando 

atingir maior qualidade, produtividade e competitividade nas suas acções 

educativas. Entretanto, a utilização educativa destes recursos pelas escolas 

implica o desafio de superar aspectos técnicos, metodológicos e filosóficos. Por 

outro lado, a versatilidade da WEB possibilita dar uma resposta eficaz ao 

crescente número de estudantes que procuram na educação/formação a 

qualificação para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Além 

disso, a WEB permite a integração de dados numa estrutura de rede capaz de 

interligar alunos e professores, onde o tempo e o espaço já não estão restritos aos 

parâmetros do ambiente académico. 
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A Internet, bem como as plataformas EAD e os ambientes virtuais de 

ensino/aprendizagem vêm ganhando espaço nas escolas e, sobretudo, nas 

instituições de ensino superior público e privado. Professores e alunos procuram 

adequação ao uso da tecnologia. Se para os alunos a Internet pode ser encarada 

como um divertimento, o que facilita a aprendizagem, para o professor, a 

WEB/ambientes de aprendizagem/plataformas EAD, através de listas de 

discussão, fóruns e chat (salas de conversação), podem ser vistas como mais uma 

valiosa ferramenta para a criação de metodologias de ensino/aprendizagem. 

 

 

1.3. Questões de Investigação  
 

O projecto que serviu de alicerce a esta dissertação envolveu, logo numa fase 

inicial, a formulação de um conjunto de questões de investigação: 

�  Como conceber, fazer a gestão e avaliar um modelo de ensino/aprendizagem 

para o ensino secundário? 

�  Como transpor para aulas virtuais conteúdos elaborados para serem utilizados 

em aulas presenciais? 

�Qual a contribuição das TIC para o desempenho e satisfação de docentes e 

discentes? 

�O recurso a uma plataforma de EAD e aos recursos por si disponibilizados 

contribuirá para melhorar os resultados obtidos pelos alunos/formandos? 

�Quais são as principais dificuldades demonstradas pelos alunos na modalidade 

de ensino a distância? 

�A plataforma de EAD inibe ou diminui a comunicação/interacção formador-

formando e/ou formando-formando? 

1.4. Justificação do estudo 

 

Segundo Vieira (2005), os ritmos actuais de permanente inovação 

tecnológica parecem não ser compatíveis com os ritmos dos contextos 

escolares, apesar das pressões que as escolas têm vindo a ser alvo no 

sentido de se adequarem à sociedade da informação. Os argumentos que 

têm promovido a implementação das TIC nas escolas previram que estas 
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iriam facilitar os processos de ensino/aprendizagem e, assim, promover 

ganhos para todos os alunos/formandos. Porém, as práticas dos actores 

educativos têm vindo a revelar que esta associação não é linear. Assim, 

a generalização do uso das TIC em contextos escolares, como qualquer 

outra mudança em educação, exige abordagens complexas e 

integradoras que permitam, por um lado, ajuizar as suas 

potencialidades e limitações e, por outro, alargar o conhecimento crítico 

desta realidade social.  

A situação que se verifica actualmente em Portugal relativamente a 

modalidade de educação a distância no que se refere ao ensino 

secundário em nada favorece os alunos que abandonaram a escola e que 

desejam ser reintegrados na comunidade escolar. Também os alunos que 

já entraram no mercado de trabalho e que necessitam prosseguir os 

seus estudos não encontram oportunidades e ofertas educativas viáveis, 

de modo a poderem conciliar a sua vida profissional com a sua vida 

académica. As ofertas existentes não vão, de um modo geral, além de 

cursos com uma fortíssima componente presencial, tendo ainda como 

agravante a inflexibilidade de horário de funcionamento. Além disso, 

esses alunos/formandos deparam-se com um cenário de aprendizagem 

rígido/fechado, mantendo-se o já desadequado “estilo tradicional de 

ensino”.  

De facto, se por um lado o aluno se vê confrontado com a necessidade 

de prosseguir os seus estudos (quer sejam relativos ao ensino básico ou 

ao ensino secundário) para fazer face às exigências profissionais, por 

outro lado não encontra alternativas, ou muito dificilmente as encontra, 

que permitam o seu progresso educativo através de um ambiente onde 

possa conciliar o espaço e tempo de que dispõe (como proporcionaria a 

EAD). 

Na realidade não existe a modalidade de educação à distância para o 

ensino básico e secundário. A falta desse recurso para suprir as 

necessidades desses níveis começa a ser preocupante.  

O que se tem verificado é que existe a procura, ou seja existem alunos 

que necessitam de dar continuidade aos seus estudos, mas não existe a 

oferta. Na maioria dos casos, as ofertas só existem nos grandes centros, 

havendo fortíssimas limitações para quem vive noutras áreas 
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geográficas, sendo que, por vezes, também o preço se torna uma 

barreira para o aluno. 

Portugal tem feito um esforço enorme de qualificação da sua população em todos 

os níveis de ensino, visando recuperar o atraso em relação aos outros países do 

mundo desenvolvido. Vários indicadores ilustram a evolução da qualificação 

escolar da população durante as últimas décadas. A título de exemplo, 

referenciemos apenas dois, sobre os dois extremos da escala das qualificações: 

entre 1980 e 2001, a taxa de analfabetismo baixou para menos de metade, 

passando de 19% para 9%; no mesmo período, a percentagem da população com 

nível de instrução superior subiu para mais do dobro, passando de 4% para 

10%. 

Apesar destas mudanças tão notáveis como as indicadas pelos números acima 

referidos, o país continua a apresentar, em termos comparativos internacionais, 

das mais baixas taxas de escolarização da população, em particular no ensino 

secundário. Se, nos países da OCDE, em média, 64% da população conclui o 

secundário, em Portugal apenas 20% o conseguem. 

Está muito divulgada a ideia de que estes défices decorrem da existência de 

largos segmentos da população adulta, das gerações mais velhas, que não 

tiveram, «no seu tempo», oportunidades de acesso à escola. Porém, as estatísticas 

revelam que o problema não atinge apenas as gerações mais velhas. Mesmo entre 

os mais jovens, a distância de Portugal em relação à média dos países da OCDE é 

muito grande: em Portugal, na população com idade entre os 25 e os 34 anos, 

isto é, nas gerações escolares do pós-25 de Abril, apenas 32% concluiu o ensino 

secundário; em contrapartida, nos países da OCDE, o mesmo indicador atinge o 

valor de 74%, mais do dobro do que no nosso país. 

Em termos mais gerais, a análise dos dados estatísticos sobre a qualificação da 

população activa residente em Portugal revela vários problemas. 

Em primeiro lugar, a enorme dimensão do desafio que Portugal tem pela frente 

nesta matéria: 2,4 milhões de activos não concluíram a escolaridade obrigatória, 

isto é, não terminaram sequer nove anos de escolaridade. Destes activos com 

qualificações mínimas, 800 mil têm menos de 34 anos de idade. Muitos dos 

activos mais desqualificados são, portanto, muito jovens, pelo que permanecerão 

no mercado de trabalho ainda por muitos anos. 

Em segundo lugar, os dados revelam as dificuldades de funcionamento do 

sistema “formal” de ensino. Tanto no ensino básico como no ensino secundário, 
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saem da escola, todos os anos, milhares de jovens por qualificar. Em 

consequência, um milhão de activos não completou o ensino básico ou o ensino 

secundário, isto é, um em cada quatro activos que frequentaram a escola não 

conseguiu completar o grau ou nível de instrução atingido. Esta situação é 

relativamente mais frequente nos níveis mais elevados de instrução, já que: 

� não concluíram o secundário cerca de 50% dos activos que o 

frequentaram; 

� 40% dos activos que frequentaram o 3.º ciclo do ensino básico, 

também não o terminaram; 

� não concluíram o 2.º ciclo do ensino básico, 20% dos activos que o 

frequentaram; 

� e, finalmente, 14% dos activos que frequentaram o 1.º ciclo do 

ensino básico também não o terminaram. 

Em terceiro lugar, os dados demonstram que não existe no sistema de ensino um 

quadro efectivo de segundas oportunidades e de aprendizagem ao longo da vida. 

Não existem verdadeiras alternativas que atraiam à escola os alunos/activos que 

necessitam de completar, terminar ou prosseguir o seu percurso escolar ou de 

qualificação. Apenas cerca de 70 mil activos frequentam, actualmente, um 

qualquer grau de ensino. 

Esta é mais uma situação que urge mudar. Importa, agora, avaliar as políticas 

educativas que poderão suportar a mudança, corrigindo-as, ampliando-as e 

complementando-as sempre que necessário. 

Nos últimos 10 anos, discutiram-se e foram lançadas várias medidas de 

requalificação de activos, jovens ou adultos, com o objectivo de colmatar os 

défices de qualificação da população activa. Em particular, criaram-se vias 

alternativas de educação e de formação profissional e instituiu-se um sistema de 

reconhecimento, certificação e validação de competências adquiridas ao longo da 

vida, associado a programas de formação formal. 

Quais têm sido os resultados quantitativos destas políticas? Quantos adultos, 

nos últimos anos, viram reconhecidas as suas competências através da obtenção 

de um diploma? Quantos adultos obtiveram uma certificação de habilitações 

escolares? 

Responder com seriedade a estas perguntas implica reconhecer que os 

resultados obtidos estão muito, mas mesmo muito, aquém das necessidades de 
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formação da população activa. Para contrariar essa evidência há que atribuir 

prioridade à qualificação dos recursos humanos, em duas frentes: 

� em primeiro lugar, combatendo o insucesso e o abandono escolares, 

tornando, para isso, mais competitivo e eficaz o sistema de ensino 

através da diversificação das ofertas formativas para os mais jovens; 

� em segundo lugar, alargando as oportunidades de aprendizagem ao 

longo da vida, colocando as infra-estruturas e os recursos da 

educação ao serviço da qualificação dos activos, isto é, 

transformando as escolas e os centros de formação em centros 

abertos de aprendizagem.5 

 

Segundo a Prof.ª Dr.ª Célia Sales, docente e investigadora do 

Departamento de Psicologia da Universidade Autónoma de Lisboa, 

Portugal é o país da União Europeia com a taxa mais elevada de 

abandono e insucesso escolar precoce (41,1%), mais do dobro da média 

europeia (18,1%). O momento escolar em que o absentismo é mais 

acentuado regista-se no 3º ciclo do ensino básico (42, 3%). 

Os dados resultantes desses estudos revelam também que esse 

abandono e insucesso são provocados, na maioria dos casos, por 

desinteresse e desmotivação dos alunos, os quais poderão, por sua vez, 

estar directamente relacionados com a excessiva carga de conteúdos 

programáticos, com as metodologias (ainda) tradicionais aplicadas nas 

escolas, com a falta de práticas pedagógicas e de ambientes inovadores e 

atraentes, com a falta de recursos tecnológicos, com a inexistência ou 

escassez de novas ofertas de formação técnica e profissionalizante, entre 

outras. 

A educação a distância (EAD) apresenta-se, actualmente, como uma 

potencial solução para este problema. Nesse sentido, existem entidades, 

principalmente universidades públicas e privadas e algumas escolas e 

centros de formação, que vêm procurando desenvolver e implementar 

diversas iniciativas.  

A EAD visa atingir um elevado número de pessoas, principalmente 

aquelas que necessitam de dar continuidade ao seu percurso escolar (ou 

                                                          
5

Discurso da Ministra da Educação na abertura do Congresso Internacional Educação e Trabalho: Representações 
Sociais, Competências e Trajectórias Profissionais, organizado pela Universidade de Aveiro
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de formação) de forma diferenciada e autónoma. Face ao actual cenário 

do país, tanto na área da educação/formação como na do emprego, esta 

modalidade de educação, se bem aplicada, poderia gerar novos empregos 

e também permitir às escolas criarem novas ofertas 

educativas/formativas recorrendo a uma metodologia inovadora e 

atractiva/cativante para os alunos/formandos. 

O rápido desenvolvimento das redes de computadores, e em especial da 

Internet, disponibilizou uma ampla gama de recursos passíveis de serem 

utilizados na educação/formação a distância, possibilitando, por 

exemplo, promover níveis de interacção entre professor e alunos 

comparáveis aos obtidos no ensino presencial. Por outro lado, o rápido 

desenvolvimento da Internet aumentou enormemente a capacidade de 

processamento, armazenamento e difusão da informação, ampliando as 

possibilidades da aplicação da informática na educação. Finalmente, a 

Internet também se apresenta como uma solução de baixo custo e longo 

alcance para implementação de programas de educação a distância. 

A sociedade globalizada e globalizante do início deste século XXI 

caracteriza-se por constantes inovações tecnológicas e pela rápida 

desactualização dos conhecimentos. Os indivíduos atentos a estas 

mudanças procuram actualizar-se, por forma a melhorar a qualidade e a 

competitividade dos serviços que prestam. Isso significa que os 

indivíduos que não procurem acompanhar as mudanças tecnológicas e a 

evolução num sentido lato e abrangente podem vir a ficar 

prematuramente à margem da sociedade. 

Na nova realidade dos nossos dias, bem distinta da realidade vivida há 

30 ou 40 anos, tornam-se cada vez mais elevadas as qualificações 

exigidas para o mercado de trabalho. Este facto coloca uma grande 

pressão e responsabilidade sobre as actividades 

educacionais/formativas. Para enfrentar convenientemente este 

“problema”, as escolas, as universidades e os centros de formação, para 

além de manterem a sua função primordial de dotarem o cidadão dos 

elementos mínimos para que possa exercer a profissão que escolheu, 

necessitam de se modernizarem, de proporcionarem aos seus formandos 

o uso de novas tecnologias, de conceberem e utilizarem novos ambientes 

virtuais de aprendizagem e de criarem novas ofertas formativas; só 
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desse modo é que poderão constituir peças importantes na criação e 

difusão do conhecimento. 

As instituições não devem negligenciar que para se poder conceber 

modelos de educação com suporte na Internet é necessário criar um 

ambiente de aprendizagem que estabeleça a comunicação e interacção 

entre os intervenientes. De facto, de pouco valerão as enormes 

potencialidades da Internet no que diz respeito à disponibilização e 

gestão de recursos se não se proporcionarem aos alunos/formandos os 

indispensáveis mecanismos de interacção e comunicação. 

Existem actualmente vários modelos de educação on-line. Os modelos 

diferem entre si não só pelo tipo de tecnologia utilizada, mas também 

pelo nível de controlo exercido sobre o processo educacional. Em alguns 

casos o professor e a instituição educacional têm o controlo principal, 

noutros o controlo é exercido pelo aluno/formando, dando-se especial 

atenção à interacção entre o grupo/comunidade onde ocorre o debate e 

a partilha de ideias. Neste último caso, o conhecimento é visto como 

uma construção social e, por isso, o processo educativo é favorecido 

pela participação de todos. 

Segundo Vygotsky (1984), a interacção social é a origem e o motor da 

aprendizagem e do desenvolvimento intelectual. No desenvolvimento do 

ser humano todas as capacidades surgem primeiro ao nível social e só 

depois ao nível individual. 

Na realidade, a difusão de tecnologias interactivas promete facilitar a 

aprendizagem colaborativa e está a permitir a criação de novos 

ambientes de aprendizagem, as chamadas comunidades virtuais, onde 

os aprendentes/formandos trocam informações e aprendem de forma 

interactiva através da Internet. 

Ao proporcionarem ambientes de aprendizagem flexíveis mas, 

simultaneamente, exigentes, cujo grau de sucesso está muito 

dependente da comunidade de aprendizagem mas também do trabalho 

individual que cada aprendente desenvolver, os sistemas de educação a 

distância apontam claramente para a adopção de abordagens que 

explorem intensivamente os conceitos construtivistas de aprendizagem 

(Ramos, 2002, p.139). 

É também muito importante que o formando tenha em mente que este 
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avanço tecnológico o envolve directamente, devendo estar preparado 

para, durante todo o seu percurso académico e profissional, gerar, 

aperfeiçoar, dominar e empregar as tecnologias, com o objectivo de se 

tornar mais competitivo, produzindo segundo padrões de qualidade cada 

vez mais exigentes e com custos cada vez mais reduzidos. 

Para tal é importante que haja uma revisão metodológica e de conteúdo 

nos programas das diversas disciplinas do ensino secundário, uma 

mudança do contexto da sala de aula e das praticas pedagógicas (de 

forma a tornar as aulas mais cativantes e inovadoras), uma formação 

contínua dos professores no que se refere ao uso das TIC e uma 

interdisciplinaridade e transversalidade no uso das TIC, de forma a 

incorporá-las adequada e sustentadamente na formação académica dos 

alunos. Pelo exposto, reafirmamos a pertinência da concretização deste 

projecto, pela necessidade e premência de se encontrarem alternativas 

ao tradicional ensino presencial e que, simultaneamente, proporcionem 

um maior acesso à educação e ao crescente volume de informação 

disponível. 

Em jeito de sistematização, podemos referir que a concretização do presente 

trabalho de investigação visa, fundamentalmente, dar um contributo para 

explorar/aprofundar os conhecimentos sobre os seguintes aspectos: 

�Os novos conhecimentos que vão surgindo, as exigências das sociedades 

modernas e a contínua e imparável evolução tecnológica justificam a concepção 

de modalidades de educação/formação mais eficazes e que possibilitem uma 

formação contínua ao longo da vida. 

�  Urge criar alternativas ao tradicional ensino presencial, como forma de 

combater o abandono e insucesso escolares e também de modo a possibilitar a 

educação/formação às pessoas para quem o ensino presencial não constitui 

uma opção viável. 

Por outro lado, a pertinência da realização deste trabalho assenta, ainda, em dois 

pontos fundamentais: 

�Trata-se de um trabalho cujas conclusões poderão contribuir para beneficiar, 

no futuro, um leque significativo de indivíduos, mormente alunos dos ensinos 

básico, secundário e superior de todas as disciplinas, e até mesmo docentes e 

investigadores de temáticas relacionadas com a “Exploração Educativa das 

TIC”. 
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�Este trabalho pretende dar resposta, ou pelo menos acrescentar algumas 

“pistas” pertinentes, a algumas questões de investigação ainda inexploradas ou 

apenas abordadas de forma superficial.  

 
 

1.5. Objectivos do estudo 
 
O principal objectivo deste trabalho consiste em utilizar parte do potencial da 

Internet e da plataforma EAD como ferramentas de apoio ao desenvolvimento do 

processo de ensino/aprendizagem, através da utilização efectiva de alguns dos 

seus recursos, e em, posteriormente, avaliar a sua repercussão nos resultados 

obtidos na disciplina de TIC. De uma forma mais concreta, o projecto que serviu 

de suporte ao presente estudo propunha a utilização de uma plataforma EAD no 

ensino-aprendizagem de um módulo – “Internet” – da disciplina de TIC do décimo 

ano de escolaridade; esta constitui, portanto, a principal finalidade deste 

trabalho de investigação. 

Além deste objectivo geral/abrangente, podemos ainda enunciar uma série de 

objectivos mais específicos e operacionais:  

�Aplicar convenientemente os princípios que regem a implementação de um 

modelo de educação a distância. 

� Incentivar e promover a utilização da Internet e das plataformas de EAD como 

ferramentas de trabalho. 

�Obter respostas para as questões de investigação inerentes a este estudo. 

�Produzir reflexões que possam desencadear o interesse de outros investigadores 

e o desenvolvimento de futuras investigações. 

�Divulgar os resultados do estudo. 

 
 

1.6. Estrutura da dissertação 
 
Esta dissertação encontra-se dividida em 6 capítulos, incluindo este capítulo 

introdutório. Cada um destes capítulos apresenta, por sua vez, várias secções ou 

subcapítulos. 
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Com o propósito de encontrar alternativas capazes de aumentar a motivação dos 

alunos no que concerne à aprendizagem das TIC, procurou-se, primeiramente, 

diagnosticar a forma como se dá o processo de ensino-aprendizagem. Assim, no 

capítulo 2 apresenta-se uma breve análise do modo como decorre actualmente o 

processo de ensino/aprendizagem no secundário (abordagem ainda tradicional, 

na esmagadora maioria dos casos). Também é discutida neste capítulo a 

abordagem interactiva, modelo que se contrapõe à abordagem tradicional, 

através da qual o aluno passa a ter um comportamento activo e o papel do 

professor passa a ser o de facilitador do processo de ensino/aprendizagem. O 

encerramento do capítulo faz-se com a apresentação de uma comparação dos 

modelos de ensino/aprendizagem tradicional e interactivo, sugerindo a 

necessidade e premência de se alterar a abordagem tradicional. 

Posteriormente, no capítulo 3, procede-se a uma discussão a respeito das 

possibilidades de utilização de tecnologias hoje disponíveis, principalmente a 

Internet/plataforma EAD, na educação; procura chamar-se a atenção das 

escolas, professores e alunos, para o potencial destas ferramentas, que se 

apresentam como uma alternativa para o ensino secundário formal e presencial. 

Além disso, são discutidas estratégias destinadas à aplicação da abordagem 

interactiva, com destaque, além da utilização da Internet, para o Ciclo de 

Aprendizagem de Kolb.  

No capítulo 4 descreve-se a aplicação das estratégias apresentadas no capítulo 

anterior à disciplina de TIC. Descreve-se também neste capítulo o ambiente de 

aprendizagem em que se deu a aplicação dessas estratégias e a forma como o 

curso/módulo foi ministrado (curso semi-presencial). 

Como, no entanto, o objectivo do trabalho não se resume à simples utilização da 

Internet como ferramenta de apoio a uma disciplina, mas incorpora também uma 

avaliação do processo de ensino-aprendizagem, esta é feita no capítulo 5 desta 

dissertação. Através da aplicação de um questionário, respondido pelos 

alunos/formandos no final do curso, e também da interpretação de dados 

recolhidos relativos ao desempenho dos alunos/formandos e à avaliação da 

disciplina e do professor, procurou-se avaliar diversos itens: os pontos positivos e 

negativos da disciplina leccionada nos moldes em que foi elaborado, se as 

ferramentas da Internet se adequaram à realização de um modelo semi-

presencial, se o nível de interactividade foi apropriado para assegurar um bom 

aproveitamento dos alunos,...  



17

No último capítulo são discutidas também algumas das dificuldades encontradas 

no decorrer da pesquisa, as suas principais contribuições e recomendações para 

trabalhos futuros, visando a continuidade desta linha de pesquisa com 

particular ênfase no Ensino Secundário. 
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CAPÍTULO 2 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO DO ESTUDO 
 

Nesta secção da dissertação abordaremos diversas temáticas consideradas 

relevantes para proceder ao enquadramento teórico deste trabalho, 

nomeadamente: 

� a integração das TIC na educação; 

� os diferentes modelos de educação (abordagem tradicional versus abordagem 

interactiva); 

� o processo de ensino/aprendizagem das TIC; 

� a formação dos professores de TIC; 

� os diversos aspectos relacionados com a educação a distância (importância da 

criação de comunidades de aprendizagem, as ferramentas de comunicação, as 

estratégias de interacção, o papel do formador/tutor, ...). 

 
 

2.1. Abordagens tradicional e interactiva no ensino secundário 
 

De acordo com o Ministério da Educação, a educação enfrenta sérios problemas. 

Por isso, têm-se tentado introduzir profundas mudanças com o intuito de 

estabelecer uma politica que promova a renovação e desenvolvimento dos 

processos de ensino-aprendizagem e a sua adequação aos nossos dias. 

De acordo com o Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo, a 

educação debate-se actualmente com elevados índices de retenção nos ensinos 

básico e secundário, o que não difere muito do cenário verificado no ensino 

superior.  

A taxa de retenção no ensino básico foi de 12% no ano lectivo de 2004/2005, 

enquanto que a taxa de transição/conclusão no ensino secundário foi de 66,2%. 

A taxa de transição/conclusão corresponde à relação percentual entre o número 

de alunos que, no final de um ano lectivo, obtêm aproveitamento, podendo 

transitar para o ano de escolaridade seguinte, e o número de alunos matriculados 

nesse ano lectivo. 

Nos últimos anos, o ensino básico (9 anos de escolaridade) perdeu cerca de meio 

milhão de alunos. Nos próximos anos, perspectiva-se uma redução ainda mais 

acentuada. No ano lectivo de 2004/2005, o 2.º Ciclo tinha 245.869 alunos e o 3.º 
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Ciclo 357.420 alunos; tudo aponta para o decréscimo do número de alunos e não 

para o seu aumento. Este é um dado objectivo e do conhecimento geral, mas que 

parece não ter sido levado em conta nas políticas educativas. No 1.º Ciclo 

continuam a existir escolas com 1, 2, 3, 4 ou 5 alunos. No ensino secundário, 

muitas antigas escolas têm uma ocupação e utilização baixíssima. Tudo isto 

exige, como parece estar a começar a ser agora efectivado, uma rápida redução 

do parque escolar, de forma a concentrar os recursos onde eles são mais 

necessários. 

Com o intuito de melhorar a qualidade da educação, no programa de 

desenvolvimento educativo para Portugal (PRODEP III), no horizonte de médio 

prazo, foi considerado, entre os quatros objectivos gerais que presidiram a sua 

construção, o de guiar e promover o desenvolvimento da sociedade de informação 

e do conhecimento em Portugal. Para a concretização deste objectivo, e 

reconhecendo-se o papel fundamental da escola enquanto espaço de aquisição de 

hábitos de aprendizagem e de veículo de acesso às fontes de informação e ao 

conhecimento, foi incorporada no PRODEP III, como área estratégica de 

investimento neste contexto, uma medida específica para apoiar o 

apetrechamento informático das escolas e a aquisição de produtos educativos 

multimédia. 

Dentro do quadro exposto, chegamos à conclusão que, de um modo geral, após os 

investimentos efectuados e os recursos tecnológicos hoje disponíveis, o ensino 

público poderia (e deveria!) estar bem melhor do que está. 

Observamos que há uma necessidade premente de (re)investir na manutenção 

das actividades típicas das universidades, das escolas e de outras instituições de 

formação, uma vez que são elas que constituem o suporte necessário para o 

desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do país. Paralelamente, a 

expansão do sector privado deve continuar, desde que assegurada a qualidade na 

educação. Para se garantir essa qualidade é preciso que o ensino tradicional 

evolua, se modernize e se adapte aos dias de hoje; caso contrário, continuarão a 

verificar-se situações extremas em que os alunos não estão a aprender, os 

professores não estão a ensinar, os alunos são educados para a submissão e 

insurgem-se contra isso, etc. 

É com o objectivo de garantir a qualidade e a modernização da educação e que 

todo este cenário montado em torno do ensino tradicional seja alterado, que 

novas abordagens e as TIC devem ser adoptadas e efectivamente integradas no 
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processo de ensino-aprendizagem. Uma dessas “novas tecnologias”, a Internet, 

iniciou uma revolução digital, a era da inteligência em rede, na qual os alunos 

podem combinar/partilhar a sua inteligência, conhecimento e criatividade para 

revoluções na aprendizagem (Tajra, 2000). 

Para entender melhor o papel que as TIC podem desempenhar no processo de 

ensino/aprendizagem é fundamental entender como se dá a sua integração, tanto 

numa abordagem ainda um tanto tradicional como nas propostas mais 

inovadoras (que se baseiam numa maior interacção entre professor e alunos). 

 
 

2.1.1 A abordagem Tradicional 
 

A didáctica tradicional quase que poderia ser resumida, ainda que talvez de uma 

forma um pouco exagerada, em “dar a lição” e em “aprender a lição”. 

O ensino secundário, de maneira geral, (infelizmente) ainda é baseado na 

abordagem tradicional; de facto esse tipo de abordagem ainda tem presença 

significativa na rotina das escolas, razão pela qual pode constituir um obstáculo 

para o educador na concepção e implementação de qualquer nova concepção 

metodológica. 

Actualmente as escolas não têm conseguido, com a abordagem tradicional, 

garantir uma adesão significativa, criativa, com espírito crítico e duradoura por 

parte dos alunos; assim sendo, a escola não está a cumprir o seu propósito de 

servir de instrumento de construção da cidadania e de transformação da 

realidade. A quantidade de novas informações que se gera a cada momento e a 

que já foi gerada nas últimas décadas é muito elevada, tornando-se cada vez 

mais difícil para o professor deter tanta informação para poder transmitir aos 

alunos todo esse manancial de conhecimentos. 

Por tudo isso, cada vez mais se torna imprescindível que o educador tenha bem 

presentes os limites e problemas da educação tradicional, por forma a tentar 

modificá-la ou até mesmo a utilizar novas técnicas ou abordagens, que 

proporcionem uma melhor aprendizagem por parte dos alunos. 
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2.1.1.1 Educação como Transmissão 
 
Na educação por transmissão, o professor está concentrado na exposição, o mais 

clara e precisa possível, do conteúdo proposto, julgando trazer para o aluno 

todos os elementos importantes para a sua compreensão. Caso o aluno preste 

atenção, poderá até não ter dúvidas, o que faz com que tanto o professor como o 

aluno fiquem momentaneamente satisfeitos. No entanto, as dúvidas acabam 

quase sempre por aparecer, normalmente no momento em que o aluno começa a 

realizar exercícios e tenta aplicar o conhecimento. Aí, o aluno constata que não 

aprendeu tudo o que precisava para resolver os problemas propostos e, nesta 

ocasião, em regra, não há a quem recorrer para esclarecer as dúvidas. 

Na educação tradicional, de um modo geral, a estratégia de ensino 

consubstancia-se nos seguintes passos: preparação, apresentação, assimilação, 

generalização e aplicação do tema objecto de estudo. Assim, são frequentes a 

apresentação do assunto, a resolução de um ou mais exemplos de problemas 

ligados ao mesmo e a proposição de uma série de exercícios para alunos 

resolverem (Brubacher, 1961). 

Segundo Vasconcellos (1994), na abordagem tradicional a dúvida nem sempre é 

bem vinda, pois perturba a explicação do professor, fugindo do seu esquema. 

Muitas vezes, o professor não está interessado nas dúvidas dos alunos, nem 

disposto a explicar tudo de novo. Muitas vezes a dúvida também leva apenas a 

que o professor repita do que já foi dito. Pior que isso é que o professor pode até 

não se manifestar muito preocupado e nem se incomodar com as dúvidas dos 

alunos, como ocorre com alguma frequência. 

Alguns professores também consideram, erradamente, que simplesmente dando 

oportunidade para os alunos falarem já estão a utilizar uma nova metodologia de 

ensino. De acordo com Vasconcellos (1992), o problema não reside propriamente 

no facto do aluno falar ou não, torna-se fundamental a ocorrência de três tipos 

de interacção: aluno-professor, professor-aluno e aluno-alunos. Na abordagem 

tradicional, o aluno não é solicitado, é apenas um ser passivo, meramente um 

receptor de informações provenientes do docente. Este último não ensina o aluno 

a problematizar e não solicita nem estimula a que faça relações com 

conhecimentos prévios, o que faz com que o aluno acabe por se acomodar. Na 
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educação por transmissão o ensino é desvinculado da realidade e acaba por fazer 

pouco sentido para o aluno. 

Não podemos também negligenciar o facto da esmagadora maioria dos 

professores ter recebido a sua formação pela técnica da exposição/transmissão, 

tanto nas escolas como nas próprias universidades; logo, quando praticam um 

ensino por transmissão, isso acaba por constituir, portanto, uma tradição 

pessoal inserida numa tradição cultural.  

Contudo, é igualmente importante realçar que a abordagem tradicional pode ser 

adequada em diversos momentos, por exemplo quando o objectivo principal da 

aula for o de transmitir informações sobre um determinado assunto. Não se 

pode, ou pelo menos não se deve, é fazer uso dessa abordagem de forma 

sistemática, continuada e praticamente exclusiva. 

 

 

2.1.1.2 Problemas Básicos da abordagem tradicional 
 

A sala de aula, vista como um espaço exclusivo onde se dá o processo de ensino-

aprendizagem, apresenta limitações consideráveis. Na sala de aula esse processo 

ocorre, frequentemente, através da transmissão vertical de um fluxo de 

informações professor-aluno, reservando-se a este último um papel passivo, 

estanque e com participação nula ou muito reduzida nas decisões (Luckesi, 

2001; Oliveira, 1999). 

O grande problema da abordagem tradicional é o seu relativo risco de, por um 

lado, não ocorrer aprendizagem, em função do baixo nível de interacção aluno-

conteúdo e de conhecimento-realidade, e/ou de, por outro lado, se estar a 

contribuir para a formação de um aluno passivo, amorfo, acrítico. 

Alguns dos factores que a abordagem tradicional não leva em consideração, de 

acordo com Vasconcellos (1994), são: 

� O aluno é um ser concreto; 

� Há necessidade de motivação para a aprendizagem; 

� O conhecimento dá-se na relação aluno-conteúdo-realidade, com a mediação 

do professor; 

� O conhecimento dá-se pela acção do aluno sobre o objecto de estudo; 

� Existem diferentes estágios de desenvolvimento; 
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� O aluno traz consigo uma bagagem cultural; 

� O trabalho em sala de aula tem uma dimensão colectiva. 

A ausência desses factores na abordagem tradicional pode fazer com que os 

alunos fiquem alienados. Não se pode colocar a culpa somente nos professores, 

pois eles também são vítimas desta formação deficiente e, por isso, muitas vezes 

nem sabem o porquê daquilo que ministram na sala de aula. Não sabendo o 

significado do que ensinam, como poderão motivar os alunos para o estudo? 

Segundo Vasconcellos (1994), apesar de tantas limitações e problemas, a 

abordagem tradicional perdura até hoje devido aos seguintes factores: 

� Legitimação Social: é uma situação muito confortável, pois em geral não há 

questionamento à prática do professor e da escola. 

� Legitimação pela avaliação: o aluno está preocupado com o seu desempenho 

na avaliação e não com a efectiva aprendizagem. 

� Legitimação pela tarefa a cumprir: o professor está preocupado em cumprir 

o programa, o professor não pode perder tempo; por isso, deixa de lado o 

tempo de reflexão necessário para a aprendizagem do aluno. 

� Baixo custo: tem um baixo custo, pois comporta um número elevado de 

alunos por sala, não requer “actualização” do professor, das fontes de 

pesquisa, das instalações e do material didáctico. 
� Comodidade para o professor: a actividade do professor, nesta metodologia, 

torna-se algo constante, imutável ao longo dos anos. Isto revela um certo 

comodismo do professor, que ao preparar a sua aula faz dela uma verdade 

incontestável. 
� Reprodução social: a tese que interessa para o governo, em muitos casos, é 

que a escola e a universidade não se tornem numa apropriação cultural, mas 

sim numa domesticação dos futuros trabalhadores. 
Além dos referidos por Vasconcellos, existem actualmente nas nossas escolas 

vários outros factores que também contribuem para a manutenção da abordagem 

tradicional: 

Obrigatoriedade da adopção de manuais: todos os anos os professores e as 

escolas se vêem confrontados com a obrigatoriedade de escolha e posterior 

adopção de uma infinidade de manuais para as suas disciplinas; este pode ser 

considerado um factor limitativo do saber, da busca de informações, das 

pesquisas, da autonomia e da construção do conhecimento. Logicamente que o 

livro constitui sem dúvida uma fonte de pesquisa e cultura, podendo ser 
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considerado como um componente tecnológico; contudo, não existe somente um 

livro para cada assunto, o que torna o livro nessa fonte de conhecimento é 

justamente a sua diversidade, a escolha, a opção, o poder de autonomia que deve 

ser dado ao aluno na busca e na construção do conhecimento. 

Restringir o espaço da sala de aula aos conteúdos de um único livro e aos 

conhecimentos do professor é manter o aluno no seu próprio anonimato, é não 

permitir educar para a cidadania, é dificultar a inserção do aluno na sociedade do 

conhecimento, é uma verdadeira manipulação do saber. 

O professor, mais que uma fonte absoluta de saber e de ciência, transforma-se no 

incentivador da aprendizagem, na sala de aula e para além dela. Além de dominar 

os conteúdos que pretende ensinar, o docente precisa promover a interacção entre 

participantes no processo e indicar meios para a aproximação, por parte dos 

mesmos, das fontes nas quais podem encontrar os elementos e auxílios 

necessários para a construção do conhecimento. Conhecimento este que, aliás, se 

encontra em constante mudança, é dinâmico, ágil, permanentemente 

reconfigurado e reconstruído, está disponível numa multiplicidade de meios e 

fontes, num contexto de mediação tecnológica jamais visto anteriormente. A 

mudança exige, então, que a “sala de aula” se torne num espaço que transcenda 

os limites institucionais. 

Por vezes, o professor é o alvo mais fácil. O que acontece, na realidade, é que nem 

tudo é culpa dos professores, até porque, na maioria dos casos, não é o professor 

que quer manter-se nos rituais do ensino tradicional; são a falta de materiais, de 

recursos tecnológicos disponíveis e de instalações adequadas que ainda se 

verificam na maioria das nossas escolas, que acabam “arrastar” os professores. 

Podemos ainda constatar que muitas das escolas não dispõem de um espaço que 

permita aliar lazer e cultura, como por exemplo uma biblioteca ou um centro de 

recursos. Mesmo as bibliotecas existentes nas escolas manifestam uma carência 

efectiva de livros e de assuntos, o que não permite uma busca rápida de 

informações. Os livros, na sua maioria, são muito antigos e, para determinadas 

áreas, o que se verifica é que os seus conteúdos estão completamente desfasados 

da actual realidade, principalmente no que se refere às TIC. 
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2.1.1.3 Consequências da abordagem tradicional 
 
A perspectiva da transmissão do conhecimento verticalizada evidencia uma 

prática estruturalista, germinada na sociedade burguesa com suas praxis e 

epistemologias próprias. O professor, acumulador dos saberes, transmite ao 

aluno o seu conhecimento, impedindo que o conhecimento seja produzido e 

impossibilitando uma dinâmica conjunta onde se troquem experiências e se 

compartilhem vivências. Esta é uma visão que deveria pertencer ao passado, mas 

que é praticada no presente e, infelizmente, ainda tende a permanecer no futuro. 

O professor tem que entender que o ensinar e o aprender constituem 

epistemologicamente uma proposta dialéctica, complexa e dualista, onde o 

professor e o aluno estão inseridos com o propósito de vivenciarem os saberes em 

ópticas diferentes mas pertencentes a uma discussão conjunta; só deste modo se 

abrirá um campo inesgotável de conhecimentos recíprocos, em que professor e 

aluno caminham juntos e dimensionam a complexidade envolvida no e do objecto 

a ser estudado. 

O diálogo professor/aluno deve ser harmónico. Cabe ao professor, dentro da 

proposta que emerge do conteúdo programático, a responsabilidade pelos 

processos pedagógicos. Porém, não deve o mesmo ser individualista, verticalista, 

transmitindo somente o que é e como é; deve partir do pressuposto que ensinar 

implica também o aprender e, principalmente, criar a atmosfera necessária do 

aprender a aprender ensinando. 

O conteúdo programático deve ser constantemente reinventando. Quantas vezes 

estamos perante uma discussão sobre um objecto e quando damos conta  já 

extrapolamos o conteúdo? Essa extrapolação ocorreu certamente devido à 

horizontalidade da discussão, com a participação efectiva dos alunos. Se, assim 

que nos apercebemos disso, temos a intenção de romper imediatamente com a 

proposta e retomarmos o conteúdo proposto, com esta atitude autoritária e 

ditatorial, boicotamos a construção de novos conhecimentos. 

Devemos convencermo-nos de que não existe metodologia pedagógica 

inquestionável, infalível ou a melhor. A construção do conhecimento não permite 

um trânsito em linha recta e insofismável. O professor deve ser o “artista” que 

cria o diálogo pedagógico e exalta a participação do aluno. O monólogo não faz 

parte do acto de ensinar/aprender.  
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O educador põe-se frente aos educandos como sua antinomia necessária. 

Reconhece, na absolutização da ignorância daqueles, a razão da sua existência. 

Os educandos, alienados, por sua vez, à maneira do escravo na dialéctica 

hegeliana, reconhecem na sua ignorância a razão da existência do educador, mas 

não chegam, nem sequer ao modo do escravo naquela dialéctica, a descobrir-se  

educadores do educador. (Freire, 1981). 

Para que o processo pedagógico reflicta as nossas aspirações, o professor deve 

ser o revolucionário dos saberes. Revolucionário no sentido de auto-contestar e 

de se modificar a si mesmo, não ficando preso aos rótulos existentes, tendo a 

liberdade, de como revolucionário, criar e recriar a sua prática pedagógica. 

A abordagem tradicional, apesar de ser praticamente a única ainda hoje aplicada 

nas escolas, apresenta diversos factores que nos levam a acreditar que não terá 

espaço no futuro, dado que as consequências da aplicação desta metodologia são 

nocivas para a educação: 

� O aluno não aprende; 

� O professor não ensina; 

� O aluno carenciado é excluído da escola; 

� O aluno que não desiste e permanece na escola é educado para a submissão. 

Para procurar resolver estes problemas, é necessário encontrar novas 

metodologias capazes de revolucionar o ensino tradicional e através das quais o 

professor possa estabelecer as condições para que o aluno construa, por si 

mesmo, o seu conhecimento, assegurando uma aprendizagem efectiva, 

consistente e duradoura. Esta é a base da abordagem interactiva. 

 

 

2.1.2 Abordagem Interactiva 
 
Esta é uma abordagem se apresenta como uma alternativa credível para tentar 

superar os problemas do ensino tradicional. Esta abordagem, denominada de 

Interactiva, tem como concepções de base o facto de encarar o aluno como um 

ser activo e de defender que o conhecimento não deve ser transferido mas sim 

construído pelo aluno na sua relação com os outros, com o meio e com o mundo. 

Segundo Vasconcellos (1994), a metodologia dialéctica, base da abordagem 

interactiva, tenta mostrar que o conhecimento se dá em três grandes momentos: 
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a Síncrese, a Análise e a Síntese. O processo de conhecimento deve ser dirigido 

pelo professor, cabendo-lhe não apenas apresentar o conteúdo da sua disciplina 

mas também despertar e acompanhar o interesse dos alunos para o 

conhecimento. Desta forma, estes últimos poderão construir o conhecimento, 

elaborando e expressando uma síntese do mesmo. 

Assim a sequência que vai desde da Síncrese à Síntese, passando pela mediação 

da Análise, constitui uma orientação segura tanto para o processo de descoberta 

de novos conhecimentos como para o processo de transmissão-assimilação de 

conhecimentos (Saviani, 1996). 

A metodologia dialéctica procura superar e ultrapassar a abordagem tradicional 

expressando três grandes preocupações para o professor: Mobilização para o 

conhecimento, construção do conhecimento e elaboração e expressão da Síntese 

do conhecimento. 

 

 

2.1.2.1 Mobilização para o Conhecimento 
 

O objectivo da mobilização para o conhecimento é criar um vínculo significativo 

inicial entre o aluno e o conteúdo da disciplina, provocando a necessidade e 

despertando o interesse dos alunos pela disciplina. 

O trabalho do professor é explicitar para os alunos o conteúdo em questão, 

requerendo um esforço especial afim de lhe dar um significado inicial, para que 

os alunos o vejam como um desafio. É neste momento que os alunos elaboram os 

primeiros conceitos do conteúdo da disciplina. 

Para que o professor consiga despertar este interesse dos alunos pelo conteúdo 

da sua disciplina é necessário conhecer e actuar a partir da realidade, ter 

objectivos claros e bem definidos e promover uma prática significativa. 

Porém, quando se atribui a responsabilidade de motivar o aluno exclusivamente 

ao professor, está-se a esconder a responsabilidade do aluno em querer 

aprender.  

É importante destacar que não basta a mobilização inicial para se estabelecer 

um vínculo efectivo no processo do conhecimento; é fundamental que se 

mantenha uma relação consciente e activa com o conteúdo da disciplina e que 

seja significativa para os alunos. Os grandes inimigos do professor são a falta de 
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interesse, a falta de atenção e a alienação do aluno. Concluindo, o desafio 

consiste, portanto, não só em provocar a mobilização, mas também em mantê-la. 

 

 

2.1.2.2 Construção do Conhecimento 
 

Este segundo nível de interacção entre o conteúdo e o aluno é caracterizado pela 

elaboração efectiva do conhecimento, por parte do aluno, construindo relações 

internas e externas, com auxílio do professor. Para que isto aconteça é 

necessário que seja apresentado o conteúdo ao aluno, para que ele consiga 

captar a essência do mesmo. Quanto mais abrangentes e complexas forem as 

relações estabelecidas pelo aluno, melhor será para ele, pois isso significa que 

está a aprender. 

É no momento da construção do conhecimento que o aluno tem um 

envolvimento operacional, realizando actividades como pesquisa, estudo 

individual e resolução de exercícios. O Professor, que não deve ser passivo no 

processo, deve ter em consideração e não negligenciar ou menosprezar essas 

actividades realizadas pelos alunos. 

Na abordagem interactiva há uma interacção constante entre professor, aluno, 

conteúdo e realidade, o que não acontece na abordagem tradicional (Libaneo, 

1985). 

Para que haja aprendizagem, há necessidade de que o aluno actue sobre o 

conteúdo da disciplina. Em sala de aula, deve ocorrer não apenas a motivação, 

mas também a construção do conhecimento. O professor tem de, em contexto de 

sala de aula, fomentar o raciocínio dos alunos, garantindo o acesso a elementos 

que os ajudarão nas respostas aos problemas. 

 

 

2.1.2.3 Elaboração e Expressão da Síntese do Conhecimento 
 

O processo de aquisição de conhecimento é dinâmico, por isso o professor deve 

ajudar o aluno a elaborar a síntese deste conhecimento. Este passo é importante 

para o professor, pois possibilita a incorporação dos novos conceitos e permite a 
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interacção dele com o caminho da construção do conhecimento que o aluno está 

a percorrer. A síntese é fundamental para a compreensão concreta do conteúdo. 

Neste nível, o conhecimento é materializado e objectivo. O aluno deverá expor ao 

professor os vários níveis de relações que conseguiu estabelecer sobre o conteúdo 

da disciplina, o seu significado, a sua generalização e a sua aplicação a novas 

situações (ainda não estudadas). 

É neste momento que o aluno, tendo feito uma análise do conteúdo da disciplina, 

deve sistematizar o conhecimento que vem adquirindo e expressá-lo 

correctamente. É importante lembrar que a necessidade de expressão está 

presente desde o início do processo de aquisição do conhecimento; para isso 

partiu-se de um conteúdo geral (Síncrese) e, através de um processo de análise, 

chegou-se a uma síntese. Para que esta fase da abordagem interactiva fique 

concluída e seja bem sucedida é importante que o aluno sinta necessidade de 

expressão, que elabore uma síntese e que associe o conhecimento adquirido à 

realidade. Desta forma, o aluno estará apto a começar para agir, com significado 

e efectividade, na prática social. 

 

 

2.1.2.4 Estratégias para implementação da Abordagem Interactiva 
 

A pouca experiência da grande maioria dos docentes relativamente à abordagem 

interactiva constitui, por si só, uma barreira para sua implementação. De um 

modo geral, mesmo aqueles professores que gostariam de conhecer melhor a 

abordagem interactiva e implementá-la na prática têm dificuldades em fazê-lo, 

por não dominarem as estratégias, os métodos, as técnicas e as ferramentas 

imprescindíveis para tal. Com o propósito de lançar alguma luz sobre esta 

questão são apresentados e discutidos neste capítulo dois recursos que se 

adequam a uma abordagem interactiva e que são de particular interesse para 

esta pesquisa. São eles: o Ciclo de Aprendizagem de Kolb e o uso de recursos da 

Internet. 

O processo de aprendizagem pela experiência enfatiza duas proposições básicas: 

(1) o relacionamento entre a aprendizagem, o trabalho e as outras actividades da 

vida; (2) o papel central da experiência no processo de aprendizagem. Estas 

proposições diferenciam a teoria da aprendizagem pela experiência da teoria 
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racionalista que enfatiza a aquisição, manipulação e recuperação de símbolos 

abstractos, como também a diferencia das teorias de aprendizagem behavioristas 

que não destacam o papel da consciência e da experiência subjectiva neste 

processo. Todavia, a aprendizagem pela experiência não pode ser encarada como 

uma terceira alternativa, mas através de uma perspectiva holística, busca 

integrar experiência, percepção, consciência e comportamento, a partir dos 

trabalhos de autores como Lewin (1951), Dewey (1910, 1938), Piaget (2002), 

Vygotsky (1999) e Freire (1987). 

No trabalho de Lewin (1951), a aprendizagem é concebida como um ciclo de 

quatro estágios: (1) experiências concretas; (2) observações e reflexões; (3) 

formação de conceitos abstractos e generalizações; (4) teste das implicações da 

aplicação dos conceitos a novas situações. Para o autor, as experiências 

concretas são a base das observações e reflexões. Estas observações são 

assimiladas numa teoria na qual novas implicações para acções podem ser 

deduzidas. Estas implicações ou hipóteses servem como guias para a criação de 

novas experiências. Como o processo é caracterizado pela interacção e 

transformação, este pode ser encarado como uma espiral e não como um círculo.  

Essa interacção mútua entre o processo de acomodação de conceitos ou 

esquemas para a experiência no mundo e o processo de assimilação de eventos e 

experiências do mundo em conceitos e esquemas constitui para Piaget (2002) a 

chave para a aprendizagem. A aprendizagem ou a adaptação inteligente é o 

resultado de uma tensão balanceada entre estes dois processos. O autor alega 

que se o processo de acomodação dominar tem-se a imitação, ou seja, a 

conformação sem reflexão do indivíduo ao ambiente. Quando a assimilação 

predomina, tem-se a imposição de conceitos e imagens sem consideração pela 

realidade. O processo de crescimento consciente do concreto para o abstracto e 

do activo para o reflexivo é baseado nesta contínua interacção entre assimilação 

e acomodação, ocorrendo em sucessivas etapas, cada uma das quais contribui 

para novos e mais elevados estágios de consciência.  

Aprender é um processo, não um produto. Este princípio da experiência 

continuada significa que toda experiência apreende e reflecte algo do que foi 

vivido e deixa algo que vai influenciar o que vêm posteriormente. Segundo Kolb 

(1984), é neste intervalo que ocorre a aprendizagem, chegando a dizer que 

qualquer experiência que não viole expectativas não merece ser chamada de 

experiência. Acrescenta ainda que as rupturas que estas violações causam são 
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“magicamente” reparadas, produzindo uma mudança no indivíduo. Reforçando 

este argumento, refere que tanto o dogmatismo como o cepticismo absoluto 

constituem fundamentos inadequados para a criação de sistemas de 

conhecimentos válidos. Por outras palavras, aprender é reaprender sempre, de 

forma contínua e ininterrupta.  

Kolb (1984) salienta que a aprendizagem é, pela sua própria natureza, uma 

tensão e um processo repleto de conflitos adquiridos através de quatro fases: (1) 

experiências concretas - EC; (2) observação reflexiva - OR; (3) conceitualização 

abstracta - CA; (4) experimentação activa - EA. A aprendizagem ocorre quando as 

pessoas se envolvem em novas experiências (EC), reflectem e observam essas 

mesmas experiências de várias perspectivas (OR), criam conceitos que integram 

as suas observações em teorias (CA) e, finalmente, elas são capazes de usar 

essas teorias para tomarem decisões e resolverem problemas (EA). Este processo 

pode ser considerado em duas dimensões básicas: a primeira representa a 

experiência concreta de acontecimentos de um lado e a conceitualização 

abstracta do outro e a segunda dimensão tem a experimentação activa num 

extremo e a observação reflexiva no outro. No processo de aprendizagem o 

indivíduo movimenta-se entre o actor e o observador, bem como do envolvimento 

especifico para a análise geral. 

Sem negar a realidade da maturação biológica e das estruturas que organizam o 

pensamento e a acção, a teoria da aprendizagem pela experiência centra-se nas 

transacções internas e nas circunstâncias externas, entre o conhecimento 

pessoal e o conhecimento social. Para Kolb (1984) é este processo que molda e 

realiza o desenvolvimento das potencialidades, o que para Vygotsky (1999) é a 

zona de desenvolvimento próxima. Essa zona é a distância entre o nível de 

desenvolvimento actual do indivíduo - definida pela capacidade de 

individualmente resolver problemas e a capacidade de resolver problemas em 

colaboração com os seus pares. Segundo Vygotsky (1999), é nesta zona que 

ocorre a aprendizagem. Este conceito também está estreitamente relacionado ao 

que Freire (1987) denomina práxis, onde o conhecimento apenas pode ocorrer 

problematizando as realidades naturais, culturais e históricas nas quais o 

indivíduo está imerso. 

Kolb (1984) enfatiza que a aprendizagem pela experiência não é um conceito 

educacional molecular, mas sim um conceito que descreve o processo central de 

adaptação do ser humano ao ambiente físico e social. Aprender envolve o 
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funcionamento integral do organismo: pensar, sentir, perceber e comportar. O 

autor afirma ainda que “a aprendizagem é um processo onde o conhecimento é 

criado através da transformação da experiência” (p.41). Pode-se inferir, portanto, 

que o processo de aprendizagem não é idêntico para todas as pessoas e grupos 

sociais. Por exemplo, alguns indivíduos têm facilidade para a reflexão e outros 

para a experimentação. Esta concepção tem fundamento nos tipos psicológicos 

de Jung (1998), descrevendo as pessoas como (1) introvertidos e extrovertidos; (2) 

os que enfatizam a ordem e os que enfatizam as informações; (3) aqueles que 

valorizam os factos, os detalhes e os eventos concretos e os que valorizam as 

possibilidades, imaginações e significados; (4) os indivíduos que consideram mais 

o raciocínio e os que consideram mais a intuição.  

Segundo Kolb (1984) em termos filosóficos, o ciclo da aprendizagem experimental 

mostra as limitações tanto do racionalismo (Descartes, Spinoza e outros) como 

do empirismo (Locke, Hobbes e outros) como fundamentos epistemológicos para 

a aprendizagem experimental. Afirma que a aprendizagem pela experiência é 

baseada numa teoria do conhecimento dual: no empirismo através da 

experiência concreta que abraça a realidade pelo processo de apreensão directa e 

na conceitualização abstracta racional que abraça a realidade mediante o 

processo de conceitualização abstracta. Esta teoria do conhecimento dual tem na 

posição interaccionista de Piaget (2002) o seu fundamento principal, a qual 

propõe que o conhecimento pela apreensão está no mesmo nível da 

compreensão, onde o conhecimento emerge de um relacionamento dialéctico 

entre apreensão e compreensão. 

É importante reconhecer que a aprendizagem experimental não se resume a uma 

série de técnicas a serem aplicadas na prática corrente, correspondendo antes a 

um programa que exige a recriação desta prática. Assim, no sentido de encontrar 

um ambiente que propicie condições para a realização desta prática, dentro dos 

limites (muitas vezes bastante restritos) do espaço educacional é que se recorre, 

entre outras possibilidades, ao uso de simuladores. 
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2.1.3 Diferenças entre a Abordagem Tradicional e Abordagem 

Interactiva 
 

Na tabela1 encontram-se sistematizadas algumas diferenças entre as abordagens 

mencionadas, as quais podem, segundo Aretio (1994), ajudar a esclarecer as 

dificuldades de actuação do professor ao adoptar uma abordagem interactiva, 

seja para controlar a turma seja para explorar determinado conteúdo. 

Assim sendo, analisando a tabela, apesar do processo de ensino interactivo ainda 

apresentar algumas desvantagens, o balanço global favorece claramente a sua 

utilização em detrimento de uma abordagem tradicional. A abordagem interactiva 

revela-se como uma forma de ensino/aprendizagem capaz de acompanhar a 

velocidade actual de criação do conhecimento e capaz de atender às 

necessidades de formação dos profissionais e do mercado de trabalho. 

Analisando a abordagem tradicional, ainda presente no processo de 

ensino/aprendizagem utilizado na maioria das nossas escolas, compreendemos 

facilmente a extrema necessidade de se adoptarem mudanças; só assim é que o 

aluno poderá, posteriormente, fazer face às novas demandas da sociedade e do 

mercado de trabalho que ele, como futuro profissional, irá encontrar. Para tal, 

devem avaliar-se cuidadosamente os recursos tecnológicos necessários e ainda 

qual a melhor estratégia para a sua implementação. 
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TRADICIONAL INTERACTIVA 

ALUNOS 

Homogéneos quanto à qualificação Heterogéneos quanto à qualificação 

Lugar único de encontro Estudam em casa, local de trabalho, escolas, etc. 

Residência local População dispersa ou não 

Situação controlada/aprendizagem dependente Situação livre/Aprendizagem independente 

Ocorre maior interacção social Ocorre menor interacção social 

A educação é a actividade primária/ /principal. 

Tempo integral 

A educação é uma “actividade secundária”. Tempo 

parcial 

Seguem, geralmente, um currículo obrigatório O próprio aluno determina o currículo a ser seguido 

DOCENTES 

Um só tipo de professor Vários tipos de professores

Fonte de conhecimento Suporte e orientação da aprendizagem 

Recurso insubstituível Recurso parcialmente substituível 

Juiz supremo da actuação do aluno Guia de actualização do aluno e 

facilitador/mediador do conhecimento 

Basicamente, professor /aluno Basicamente, produtor de material ou tutor/aluno 

As suas competências são muito difundidas As suas competências são menos conhecidas 

Problemas já conhecidos para o projecto, 

desenvolvimento e avaliação curricular 

Problemas com o projecto, o desenvolvimento e a 

avaliação curricular 

Os problemas citados no item anterior dependem 

do professor 

Os problemas citados no item anterior dependem do 

sistema 

COMUNICAÇÃO / RECURSOS 

Ensino face a face, presencial Ensino multimédia 

Comunicação directa Comunicação diferenciada no espaço e no tempo 

Oficinas e laboratórios próprios Oficinas e laboratórios de outras instituições 

ESTRUTURA / ADMINISTRAÇÃO 

Escassa diversificação de unidades e funções Múltiplas unidades e funções 

Os cursos são concebidos, produzidos e 

difundidos com simplicidade e boa definição 

Processos complexos de concepção, produção e 

difusão dos cursos 

Problemas administrativos de horário Os problemas surgem na coordenação da 

concepção, produção e difusão 

Muitos docentes e poucos administrativos Menos docentes e mais administrativos 

Escassa relação entre docentes e administrativos Intensa relação entre docentes e administrativos 

Os administrativos são parcialmente substituíveis Os administrativos são basicamente insubstituíveis 

Recusa alunos, mais elitista selectiva  Tende a ser mais democrática no acesso dos alunos 

Inicialmente, menos custos, mas que se podem 

elevar em função da variável aluno 

Altos custos iniciais, mas menos elevados em 

função da variável aluno 

Tabela 1 - Diferenças entre as abordagens Tradicional e Interactiva 
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2.2 Identificação Metodológica - Ciclo de aprendizagem de Kolb 
 
Segundo Harb (1991), o Ciclo de Aprendizagem, proposto por David Kolb, 

constitui uma estratégia para o planeamento do processo de ensino-

aprendizagem, através do qual, para que a aprendizagem ocorra, é necessário 

que ocorra a movimentação sugerida na Figura 1. Professor e alunos devem 

percorrer as fases deste Ciclo: 

Figura 1 - Ciclo de aprendizagem de Kolb (adaptado por Belhot, 1997) 
. 

Fase 1: os alunos serão motivados para aprender o tópico em estudo, 

procurando estabelecer-se um sentido para o assunto. Nesta fase o objectivo é 

responder à pergunta: "Porque é importante conhecer esse assunto?" 

Fase 2: é nessa fase que são apresentados aos alunos a teoria e os conceitos. 

Nela o objectivo é responder à pergunta: "O que é necessário saber para dominar 

esse assunto ou resolver esse problema?" 

Fase 3: é o momento em que se auxilia os alunos no desenvolvimento de 

modelos e técnicas para a resolução de problemas. Nesta fase o objectivo é 

responder à pergunta: "Como é que esse problema pode ser resolvido?" 
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Fase 4: é a etapa em que se concedem aos alunos oportunidades para a auto 

descoberta necessária para a simulação de novas situações. O objectivo é então 

responder à questão: "E se esse problema fosse resolvido de outra maneira ou se 

apresentasse de outra forma?" 

Para que o processo de ensino-aprendizagem seja eficaz é necessário percorrer o 

Ciclo, que representa um processo estruturado e ordenado, respondendo às 

perguntas de forma sequencial e escolhendo as técnicas e recursos adequados 

para cada fase. As maiores vantagens relacionadas com a aplicação do Ciclo de 

Aprendizagem incluem uma maior satisfação dos alunos e o apoio às metas e 

objectivos educacionais (o desenvolvimento do raciocínio, a comunicação, a 

resolução de problemas e a automotivação). O ciclo fornece um modelo prático 

que os professores podem usar como base para melhorar a instrução dos seus 

alunos (Harb, 1991). 

Além disso, para facilitar as actividades que serão desenvolvidas no processo de 

ensino-aprendizagem e as interacções aluno/professor e aluno/aluno é 

importante que se possua alguma informação sobre o "estilo" de cada um. 

Segundo Harb (1991), Kolb criou um teste de selecção de preferências, 

denominado Inventário de Estilos de Aprendizagem - IEA, que permite a 

identificação, com variadas descrições, das competências de aprendizagem. 

Através dos resultados obtidos com a aplicação deste teste em estudantes, Kolb 

identificou então quatro estilos distintos de aprendizagem (alunos) e também de 

ensino (professores). Estes estilos são descritos na Tabela 2, adaptada de Harb 

(1991). Os termos associados ao professor (motivador, expositor, tutor e 

inovador) foram entretanto introduzidos, pois não constavam na referência 

original.
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Tipos Estudante Professor 

Tipo 1
Divergentes:
- Integram experiência com os seus próprios 
valores e sentimentos; 
- Preferem ouvir e partilhar ideias, 
aprendendo pela experiência concreta e pela  
observação reflexiva; 
- Criativos e inovadores, têm facilidade para 
propor alternativas, reconhecer problemas e 
compreender as pessoas; 
- Gostam de saber o valor do que irão 
aprender. 
- Questão favorita: Por quê?

Motivador:
- Visam o desenvolvimento pessoal dos 
alunos; 
- Altamente motivadores, tendem a 
desenvolver um bom relacionamento com os 
alunos; 
- Procuram desenvolver a cooperação e a 
discussão de valores e significados; 
- Gostam de envolver os alunos em 
debates sobre a vida profissional e social; 
- A estratégia de educação envolve a colocação 
de questões e debates em sala de 
aula. 

Tipo 2 Assimiladores:
- Integram experiência com conhecimentos 
já existentes; 
- São conceptualizadores, utilizam a 
dedução para resolver problemas; 
- Trabalham bem com muitos dados e detalhes, 
dando-lhes uma organização lógica; 
- Procuram assimilar novas ideias e 
pensamentos; 
- Interessam-se mais pela lógica de uma 
ideia do que pelo seu valor prático; 
- Questão favorita: O quê?

Expositor:
- Visam a transmissão de conhecimentos; 
- Na sala de aula, ele é a autoridade; 
- Livros e textos são escritos por eles e 
devem ser seguidos rigorosamente; 
- A estratégia de ensino é tradicional (aula 
expositiva). 

Tipo 3 Convergentes:
- Integram teoria e prática; 
- Utilizam tanto a abstracção como o senso 
comum na aplicação prática das ideias e 
teorias; 
- Gostam de resolver problemas práticos e 
têm bom desempenho nos testes 
convencionais; 
- Procuram sempre as soluções óptimas para os 
problemas práticos; 
- Combinam a dedução e a indução na 
resolução de problemas; 
- Questão favorita: Como?

Tutor:
- Visam a produtividade e a competência; 
- Procuram desenvolver as competências 
necessárias para ser um “bom aprendente/ 
/formando”; 
- São altamente independentes e querem 
que os seus alunos/formandos também o sejam; 
- A estratégia de educação combina aula 
formal com actividades laboratoriais e 
actividades extra-aulas. 

Tipo 4
Adaptadores:
- Integram experiência através da aplicação e 
fazem aplicação imediata da nova experiência; 
- Utilizam a indução na resolução de 
problemas; 
- Aprendem por ensaio e erro e 
frequentemente descobrem o novo 
conhecimento sem a ajuda do professor; 
- Altamente activos e criativos, adaptam-se 
facilmente às novas situações; 
- Independentes, líderes naturais; 
- Questão favorita: E se?

Inovador:
- Encorajam a aprendizagem experimental e 
a auto-descoberta; 
- São estimuladores e expressivos; 
- Procuram expandir os limites intelectuais 
de seus alunos/formandos; 
- A estratégia de educação envolve variados 
métodos e técnicas, de acordo com as 
necessidades. 

Tabela 2 - Características dos Estudantes e dos Professores em cada fase do Ciclo de Kolb. 
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Conforme resultados dos testes realizados na Brigham Young University, os 

estilos de ensino-aprendizagem que predominam entre estudantes e professores 

são os tipos 2 e 3 (Tabela 2), como pode ser verificado na Tabela 3. De acordo 

com estes resultados nota-se que a abordagem tradicional, além de prevalecer 

nestes cursos, é pacificamente aceite tanto por alunos como por professores. Mas 

não se pode esquecer que os professores têm uma parcela significativa de 

influência também nos resultados dos alunos, pois estes inspiram-se nos seus 

próprios professores, que ensinam utilizando a técnica expositiva e muitas vezes 

não tem conhecimento de outras técnicas ou, tendo conhecimento da sua 

existência, não as dominam. 

Estilos de Ensino-         
-Aprendizagem

Estudantes (%) Professores (%)

Tipo 1 10 10 

Tipo 2 40 50 

Tipo 3 30 30 

Tipo 4 20 10 

Tabela 3 - Resultados do teste que permitiu identificar estilos de professores e estudantes 
                 (Fonte: Harb, 1991) 

Entretanto, como já foi referido no capítulo anterior, há fortes indícios de que a 

abordagem tradicional deve dar lugar a uma abordagem interactiva. Essa 

abordagem interactiva pode ser implementada recorrendo ao Ciclo de Kolb. 

Podemos observar que, para implementar as fases do ciclo, é possível 

actualmente fazer uso das “novas tecnologias” disponíveis como, por exemplo, a 

Internet. A Internet, assim como outros recursos informáticos, cria uma 

considerável expectativa na área educacional, devido ao seu grande potencial de 

interacção e disponibilidade de informação e conhecimento. 
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2.3 Integração das TIC nos processos educativos 
  

No processo inicial de introdução das TIC na educação houve uma tendência para 

considerar que estes instrumentos/ferramentas iriam solucionar todos os 

problemas da esfera educacional, podendo até chegar a substituir os professores 

(para um debate a este respeito, ver o capítulo 1 de Postman, 1994). No entanto, 

até este momento, nada disso se verificou. Constatou-se sim a possibilidade de 

utilizar essas ferramentas para sistematizar os processos e a organização 

educacional e para redefinir o papel do professor. 

Podemos observar que impacto semelhante pode ser atribuído ao livro, um dos 

primeiros instrumentos "tecnológicos" inseridos no processo de ensino-

aprendizagem. Embora tenha causado muitas alterações ao longo do tempo, hoje 

já se encontra totalmente incorporado nos processos educativos e ninguém se dá 

conta de que se trata de um instrumento "tecnológico". O livro, o giz, a lousa, o 

retroprojector, o vídeo, a televisão, o jornal, o aparelho de som, o gravador de 

cassete, o leitor de CD, o rádio e o computador constituem instrumentos que 

podem vir a ser componentes da tecnologia educacional. 
A diferença do computador em relação aos demais recursos tecnológicos 

utilizados na área educacional reside na sua característica de interactividade, na 

possibilidade de ser um instrumento que pode ser utilizado para facilitar a 

aprendizagem individualizada. Além disso, vários dos outros recursos 

tecnológicos citados anteriormente podem ser incorporados ou associados ao 

computador (Tajra, 2000). 

Hoje, mais do que nunca, é inegável que ter acesso à informação significa, em 

certa medida, ter acesso ao poder. 

É urgente que a escola desempenhe o seu papel primordial: educar os futuros 

cidadãos através “duma reflexão analítica sobre a produção e a gestão da 

informação no mundo” (CARRIER, 2000, 107). Esta prática conduzirá a uma 

educação para a cidadania, que contribuirá para a construção de uma sociedade 

verdadeiramente democrática. Como diz René de la Borderie, “saber informar-se 

e compreender os mecanismos de produção e de difusão da informação exige 

uma formação específica a que se convencionou chamar Educação para os 

Media”. Esta consiste na “aprendizagem dos mecanismos de funcionamento dos 
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media e deveria constituir uma das prioridades da nossa prática pedagógica 

(Borderie, 1997)”. 

Com a irrupção das cadeias de informação na Internet, a informação tem cada 

vez mais tendência para a quantidade (em detrimento da qualidade) e para a 

rapidez (em detrimento da análise e reflexão). Esta situação só serve para 

reforçar a necessidade de se implementarem práticas pedagógicas que forneçam 

aos alunos os elementos indispensáveis que lhes permitam compreender os 

actuais mecanismos da informação.  

Para as crianças em idade pré-escolar, o CD-ROM, por exemplo, pode contribuir 

decisivamente para o desenvolvimento das capacidades de observação, de 

reflexão e de coordenação psico-motora. As potencialidades do multimédia 

tornam-no um instrumento quase insuperável já que reúne, em simultâneo, a 

imagem, a cor, o som e ainda todos os efeitos visuais e sonoros que conseguem 

cativar a atenção da criança. Porém, há que ter cuidado com “as ambiguidades 

do ludo-educativo” (Carrier, 1997), etiqueta frequentemente usada pelo 

marketing para atrair as crianças (ludo) e os pais (educativo) e que, muitas vezes, 

tem muito do primeiro e pouco do segundo.    

Para todos os alunos (sobretudo os do básico e secundário), as práticas 

pedagógicas que utilizam as TIC duma forma planeada e sistemática permitem:   

� o desenvolvimento de competências de trabalho autónomo (fundamental ao 

longo da vida), já que os alunos podem dispor, desde muito novos, de uma 

enorme variedade de ferramentas de investigação. “Se é verdade que 

nenhuma tecnologia poderá jamais transformar a realidade do sistema 

educativo, as tecnologias de informação e comunicação trazem dentro de si 

uma nova possibilidade: a de poder confiar realmente a todos os alunos a 

responsabilidade das suas aprendizagens (Carrier, 1998)”.  

� uma prática de análise e de reflexão, de confrontação, de verificação, de 

organização, de selecção e de estruturação, já que as informações não estão 

restritas apenas a uma fonte. As inúmeras informações disponíveis pouco 

significado terão se o utilizador não for capaz de as verificar e de as 

confrontar para depois as seleccionar. A recolha de informações sem limite 

pode muito bem provocar apenas uma simples acumulação de saberes.   

� a abertura ao mundo e a disponibilidade para conhecer e compreender outras 

culturas;  

� a criação de sites (em colaboração com os colegas e professores da sua ou de 
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outras escolas), a qual permitirá que os alunos realizem um trabalho muito 

abrangente e transversal: uma estruturação das suas ideias; uma 

organização espacial; uma preocupação estética; uma pesquisa histórica, 

geográfica e cultural sobre a escola, o local e a região onde habitam e 

estudam; um registo de sons e imagens (fotografia e vídeo); uma tradução em 

várias línguas.    

Além destas potencialidades, a realização de um jornal da turma (ou da escola) 

levará os alunos a reflectirem sobre a informação, a confirmar a informação a 

transmitir e a pensar num público de leitores à escala mundial e já não 

confinada aos muros da escola (como acontecia com o tradicional jornal de 

escola). 

As escolas já utilizam a informática como recurso didáctico no processo de 

ensino-aprendizagem de diversos modos. Para fins de apresentação neste texto, 

eles serão abordados em dois blocos distintos: software na educação e Internet 
na educação. Ao segundo aspecto será dada maior ênfase, uma vez que se trata 

de um dos focos deste trabalho de pesquisa. 
 

 

2.3.1 As TIC na inovação do processo de ensino-aprendizagem 
 

A dinâmica das transformações tecnológicas tem vindo a provocar uma 

revolução nos processos de ensino e, consequentemente, na 

aprendizagem. 

As TIC, se correctamente aplicadas na inovação dos processos ensino-

aprendizagem, são capazes de oferecer modelos de educação que 

respondam às necessidades das sociedades actuais. Obviamente que tal 

só será possível se as TIC forem aplicadas segundo uma abordagem que 

rompa com os tradicionais modelos de ensino, tendo que existir um 

alinhamento e uma integração entre as TIC e as abordagens didáctico-

pedagógicas na criação de ambientes que enfatizem a construção do 

conhecimento. 

O acesso à Internet e a disseminação do uso do computador 

desencadeou uma mudança nas formas de produzir, armazenar e 

difundir a informação. As fontes de pesquisa via Internet, as bibliotecas 
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digitais e a educação a distância vêm sofrendo um forte incremento, o 

que tem levado as escolas, as universidades e os centros de formação a 

repensarem o processo ensino-aprendizagem (Moraes, 1998). 

A Internet, as plataformas EAD, os ambientes de ensino-aprendizagem 

online, entre outros, apresentam-se como os mais recentes recursos 

tecnológicos a serem utilizados pelas instituições de ensino no sentido 

de obterem maior qualidade, produtividade e competitividade nas suas 

acções educativas. Entretanto, a sua utilização envolve diversos desafios 

no que diz respeito à superação de aspectos técnicos, metodológicos e 

filosóficos. Por outro lado, a versatilidade dessas ferramentas 

possibilitam atender e responder ao crescente número de estudantes 

que procuram no ensino a qualificação para um mercado de trabalho 

cada vez mais volúvel e competitivo. Além disso, essas ferramentas 

permitem igualmente a integração de dados numa estrutura de rede 

capaz de interligar alunos e professores, sendo que o tempo e o espaço 

já não se encontram restritos aos parâmetros do ambiente escolar. 

Não podemos ignorar que a Internet trouxe consigo novas possibilidades 

de comunicação, permitindo uma interacção entre todos os 

intervenientes. Este avanço tecnológico, em conjunto com a concepção 

sócio-construtivista do conhecimento, permitiu criar as comunidades de 

aprendizagem distribuída, onde o conhecimento é construído numa 

dinâmica colaborativa de interacção entre todos os intervenientes. 

De facto, a Internet apresenta-se-nos actualmente como um dispositivo 

educativo que não constitui apenas um local de depósito de informação, 

mas também um meio que propicia interacção entre os 

alunos/formandos e entre estes e os professores/formadores – educação 

online/elearning. 

Pode ler-se, no Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal, 

a medida 6.4, que sugere o fomento de programas de ensino à distância 

com base em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e a 

disponibilização, por parte das escolas ou de outras entidades de 

formação, de aulas/formações em suporte multimédia na Internet ou 

noutra rede telemática (disponível em http//:www.missao-

si.mct.pt/livro_verde). 

A utilização de tecnologias multimédia ao nível da formação pode ser 
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considerada como uma das vertentes mais inovadoras, não só pela 

importância na concepção dos meios pedagógicos e no dinamizar das 

próprias aulas, mas também, e principalmente, pela interactividade e 

estimulação plurisensorial que permite aos alunos. Estes tipos de 

tecnologias proporcionam a criação de ambientes propícios à apreensão 

e desenvolvimento do conhecimento (Sousa, 1999). 

2.3.2 Os Projectos Nacionais de integração das TIC na educação 
 

Nas últimas duas décadas temos vindo a assistir à implementação de estratégias 

nacionais que visam a introdução das TIC nas escolas, que se sucederam a 

ritmos diferentes e tiveram impactos variáveis. O fenómeno tem equivalência com 

o que aconteceu nos restantes países europeus. Nos anos 80 assistiu-se ao 

início da implementação generalizado dos computadores nas escolas na Europa, 

correspondendo ao ímpeto da 'alfabetização informática'. Em meados da 

década de 90, com o advento e popularização da Internet, o enfoque sobre as 

tecnologias passa a ser o do recurso facilitador de tarefas com potencial 

comunicacional. Inspiradas pela imensa rede composta pelos computadores 

interconectados, as estratégias passam a invocar a metáfora da rede na 

promoção de iniciativas de acesso, utilização e integração curricular no 

sentido da transversalidade. Ao longo dos anos 80 e 90 assistiu-se a uma 

sucessiva passagem da instalação e utilização para as preocupações de 

integração curricular, para as quais a informática é entendida como um recurso 

e ambiente e não tanto um fim em si mesma. Paradoxalmente, a viragem do 

século trouxe com ela um regresso à 'alfabetização informática', como 

tentaremos demonstrar. 

A primeira grande iniciativa nacional de introdução das TIC nas escolas foi o 

Projecto Minerva - Meios Informáticos no Ensino: Racionalização, Valorização, 

Actualização6 -, que vigorou no período compreendido entre os anos de 1986 e 

1994. O Minerva, foi uma iniciativa do Ministério da Educação, que promoveu e 

financiou o projecto. A coordenação pertenceu a diferentes instituições do ensino 

superior, onde estavam localizados os Pólos Minerva. 
                                                          

6
Criado pelo Despacho n.° 206/ME/85 de 31 de Outubro.
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Os principais objectivos definidos para o Minerva foram:  

� apetrechar as escolas com equipamento informático; ~ 

� formar professores e formadores de professores;  

� desenvolver software educativo;  

� promover a investigação sobre as TIC nos ensinos básico e 

secundário;  

� potenciar as tecnologias de informação e comunicação como 

instrumento de valorização dos professores e do espaço escolar;  

�  desenvolver o ensino das TIC para a inserção para a vida activa. 

Com o objectivo de prestar apoio às escolas afectas ao Projecto Minerva foi criada 

uma rede de pólos, que chegaram a totalizar 25 na fase de maior expansão. 

Foram destacados professores dos Ensinos Básico e Secundário que, a partir 

dos 90 CAL (Centros de Apoio Local) distribuídos por todos os concelhos do 

país, visavam desmultiplicar a acção dos pólos e promover a articulação entre 

estes e as escolas. Faziam o acompanhamento das actividades do projecto e 

eram responsáveis pela promoção de formação. Os CAL representaram um 

enorme investimento em recursos humanos, pois foi na ordem das centenas o 

número de professores destacados, e revelaram-se fundamentais do ponto de 

vista estratégico, devido à sua forte ligação com as escolas da sua área de apoio. 

Este projecto parecia bastante promissor que durante a vigência do Minerva 

solicitaram a sua adesão ao projecto 1172 escolas. Participaram em acções de 

formação cerca de 50 000 mil professores e foram envolvidos 100 000 alunos em 

actividades promovidas ao nível da sala de aula, em actividades de âmbito 

disciplinar e interdisciplinar e em clubes e laboratórios de informática (os 

Centros Escolares de Informática). 

Assim, o balanço final do Projecto Minerva7 permitiu constatar que houve uma 

grande mobilização dos professores e dos alunos envolvidos numa parceria 

única e com dimensão nacional. 

 O conceituado Projecto Minerva deveria ter passado a programa, sobretudo após 

a avaliação externa que foi feita. Tal nunca aconteceu, embora tenha sido 

muito elogiado pela comissão de avaliadores da OCDE e proposto noutros países 

pelo seu carácter inovador e pela sua estrutura organizativa. 

                                                          
7

 cf. http://www.dapp.min-edu.pt/nonio/docum/minaval/relaanx.htm.
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Do Minerva emanaram duas iniciativas: os projectos IVA e FORJA. O projecto 

IVA (Informática para a Vida Activa), que vigorou durante os anos lectivos de 

1990/91 e 1991/92, foi concebido para os jovens do 12° ano que receberam 

formação ministrada de carácter técnico. Para isso foram criados laboratórios 

de informática. Foram envolvidas 28 escolas, 300 professores e 6000 

alunos. O projecto FORJA (Fornecimento de Equipamentos, Suportes 

Lógicos e Acções de Formação de Professores) foi executado durante o ano de 

1993. O FORJA envolveu 60 escolas da região sul nas quais foi administrada 

formação aos professores, integrada no FOCO (Formação Contínua de 

Professores). 

Como podemos verificar, foi nos anos 90, sobretudo a partir de metade da 

década, o advento da Internet, especialmente da World Wide Web (WWW), 

proporcionaria uma nova dinâmica que se iria reflectir nas estratégias 

adoptadas. Estas passaram a estimular a metodologia de projecto, já ensaiada 

no âmbito do Minerva (Freitas, 1997), inspirada nas metáforas da rede e das 

comunidades de aprendizagem, as quais, por sua vez, são potenciadas pela 

generalização progressiva do acesso à Internet. No que à telemática diz respeito, a 

palavra rede pode ser interpretada como "um conjunto de utilizadores de um 

dado sistema telemático, suportado por uma rede física que constitui o suporte 

tecnológico para actividades comunicativas" (Fontes, 2003: 49). Por seu lado, a 

expressão comunidade de aprendizagem pode ser entendida como uma 

abordagem pedagógica alternativa do que significa aprender com as TIC, tal 

como nos propõem Dias e Figueiredo: 

 

"Nos ambientes em rede, os aluno-nós-de-rede, membros de 

comunidades, sentem que a construção do seu conhecimento é 

uma aventura colectiva - uma aventura onde se constroem os seus 

saberes, mas onde contribuem, também, para a construção dos 

saberes dos outros. E, à medida que a aventura se renova, vão 

aprendendo que cada um vale, não apenas por si, mas pela forma 

como se relaciona com os outros - como com eles constrói o que 

nunca ninguém conseguiria fazer sozinho" (Figueiredo, 2002: 41). 

 

A noção de  comunidade de  aprendizagem  cruza com  a de aprendizagem 

colaborativa. A este propósito, Paulo Dias diz-nos que: 
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"os membros da comunidade desenvolvem redes de partilha e 

construção flexível e colaborativa das aprendizagens, que 

suportam a exploração da multidimensionalidade das 

representações do conhecimento. É, assim, um modelo de 

actividade que se caracteriza pela passagem do individual para o 

cooperativo, pela implicação mútua dos membros da comunidade 

na experiência e partilha das representações, na construção e 

reflexão sobre o novo conhecimento" (Dias, 2001: 91). 

 

Tendo sido criado no seio do Pólo Minerva da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, este foi um dos primeiros projecto que, na realidade, 

não só ensaiou como também praticou a telemática educativa. O BBS 

MINERVA8 (Freitas, 1997) foi um sistema telemático, disponível de 1987 a 1997, 

para apoiar as actividades educativas de escolas, professores e alunos e acessível 

em todo o país. Terminado o Projecto Minerva, o BBS Minerva transita para a 

EDUCOM, associação de telemática educativa, criada por elementos dos 

diferentes pólos do projecto MINERVA. Esta associação procurou uma forma de 

preservar a rede entre escolas já criada e prosseguir o uso educativo da 

telemática. 

Um outro ensaio que, também, pode ser considerado como embrionário desta 

abordagem pedagógica e que procurou unir escolas através da rede telemática 

educativa foi o Projecto Lethes-Peneda-Gerês (Silva & Oliveira, 1999). Este 

projecto resultou de uma parceria entre a Universidade do Minho e o Parque 

Peneda-Gerês e o equipamento foi disponibilizado via Minerva. Concebido 

1989, e iniciado em 1992/93, o projecto reuniu 6 Jardins de Infância, 36 

escolas do 1o Ciclo e uma EBM, que foram ligadas em rede visando a 

aproximação entre as escolas serranas isoladas e parcas em recursos humanos e 

materiais. 

Após um hiato de dois anos iniciado com o terminus do Minerva, o Ministério da 

Educação criou o Programa EDUTIC (Educação para as Tecnologias da 

Informação e Comunicação), em 1995. Este programa foi transformado 
                                                          
8

O BBS (Bulletin Board Systems) era um software gratuito que, através de um equipamento PC, com ligação de dois 
modems de linhas telefónicas normais permitiu desenvolver projectos de escola (publicação da páginas WWW, 
correio electrónico, fóruns, canais de conversação, boletim informativo). 
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posteriormente no Programa Nónio   Século   XXI9.   Este   programa,   iniciado   

em   1996,   foi   coordenado   pelo Departamento de Análise, Prospectiva e 

Planeamento10, do Ministério da Educação, o actual GIASE (Gabinete de 

Informação e Avaliação do Sistema Educativo). 

O Programa Nónio Século XXI tinha como objectivos  

� apetrechar com equipamento multimédia as escolas dos Ensinos 

Básico e Secundário e promover a formação dos professores;  

� apoiar o desenvolvimento de projectos de escolas em parceria com 

organizações criadas para o efeito;  

� incentivar a criação de software educativo e dinamizar o mercado da 

edição;  

� promover a disseminação e intercâmbio nacional e internacional de 

informação sobre educação através do apoio à realização de 

simpósios, congressos, seminários e outras reuniões de carácter 

científico-pedagógico. Previa-se a duração de 4 anos para o 

programa Nónio, embora a estrutura ainda se mantenha até aos 

dias actuais. 

Estes objectivos foram desenvolvidos através de quatro sub-programas que se 

pretendiam complementares:  

� a aplicação e desenvolvimento das TIC no sistema educativo 

através do apetrechamento das escolas com equipamento e a 

promoção da sua articulação em rede sustentada por centros de 

competência;  

� a formação de professores em tecnologias da informação e 

comunicação a qual foi desenvolvida no âmbito do FOCO11; 

� a criação e desenvolvimento de sofware educativo (divulgação de 

boas práticas, promoção de concursos);  

                                                          
9

Criado pelo Despacho N° 232/ME/96, de 4 de Outubro de 1996. 

10
Cf. http://www.dapp.min-edu.pt/nonio/defaulta.asp

11
Foram definidas as áreas tecnológicas de intervenção prioritária e respectivos conteúdos, e preparado o processo de 

acreditação junto do Conselho Científico da Formação Contínua e de financiamento junto do PRODEP (Programa de 
Desenvolvimento Educativo de Portugal). 
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� difusão de informação e cooperação internacional (apoio à 

realização de congressos de TIC em Portugal e da participação de 

professores em congressos no estrangeiro). 

No que concerne ao Programa Nónio Século XXI12 foram criados 27 Centros de 

Competência em instituições do ensino superior e centros de formação de 

professores ao longo de todo o país. O objectivo dos centros de competência 

era o apoio técnico-pedagógico e organizacional das escolas afectas. Estas 

tinham que necessariamente apresentar um projecto desenhado em torno de 

objectivos pedagógico-tecnológicos e em parceria com um centro de competência. 

Ao todo foram promovidos dois concursos, um 1997 e outro no ano seguinte, 

tendo sido financiados 431 projectos que envolveram 749 escolas (as escolas 

podiam apresentar projectos em associação) e de todos os níveis de ensino. Os 

projectos tinham a duração máxima de três anos. 

O então Instituto de Inovação Educacional do Ministério da Educação apoiou 

financeiramente e divulgou projectos inovadores no que respeita à integração 

e utilização das TIC, entre outros, até ao ano de 2002, data em que foi extinto. 

O Ministério da Ciência e da Tecnologia, por seu lado, promoveu iniciativas no 

âmbito da introdução das tecnologias de informação na escola e, 

sobretudo, da promoção do uso educativo da Internet, nomeadamente o 

Programa Ciência Viva e o Programa Internet na Escola. 

O Programa Ciência Viva13, criado em 1996, tinha como objectivos:  

� promover a cultura científica e tecnológica,  

� contribuir para a divulgação da ciência e da tecnologia e para a 

melhoria da educação científica nas escolas portuguesas,  

� mobilizar a comunidade científica e educativa, 

� reforçar o ensino experimental na escola. Estes intuitos levaram à 

dinamização de várias medidas, entre elas, os concursos de 

projectos de escolas, em parceria com outras escolas e outras 

instituições nomeadamente autarquias, empresas, universidades, 
                                                          
12

Actualmente o Nónio coordena nacionalmente várias iniciativas promovidas pela União Europeia. Um desses exemplos 
é a rede de escolas ENIS (European Network of Innovative Schools) que reúne cerca de três dezenas de escolas 
portuguesas dos diferentes ciclos de ensino incluindo escolas profissionais. A iniciativa pertence à European Schoolnet 
(EUN), um consórcio de Ministros da Educação Europeus e da Comissão Europeia. Pretende ser uma rede de escolas 
em que as Tecnologias de Informação e de Comunicação tenham sido integradas no seu quotidiano, quer no trabalho de 
gestão, quer no trabalho educativo e curricular. Exemplos de iniciativas de carácter anual são "A Primavera na Europa" 
(desenvolvimento on line de temáticas sobre a Europa), a eSchola (concurso europeu de páginas de escolas), e a 
Netd@ys que desde 1997) procura promover a utilização educativa.
13

Criado por Despacho I N° 6/MCT/96, de 01.07.96. 
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nacionais e internacionais. O Programa Ciência Viva14, entre os 

anos de 1997 e 2001, apoiou um número considerável de projectos 

(cerca de 330015) e realizou cinco fóruns de divulgação que 

revelaram a associação das tecnologias de informação e 

comunicação com a aprendizagem científica experimental, 

promovendo a cultura científica. A iniciativa embora ainda exista16, 

e continua a sua missão, deixou de apoiar financeiramente os 

projectos de escola, tendo essa dinâmica estagnado.  

Em 1997 foi lançado o "Livro Verde para a Sociedade da Informação em 

Portugal" no âmbito da Iniciativa Nacional para a Sociedade da Informação17, com 

um capítulo dedicado à "Escola Informada" que apontava o conjunto de medidas 

previstas para o desenvolvimento da sociedade da informação nas escolas. Uma 

destas medidas contemplava a ligação de todas as escolas do 5o ao 12° ano, 

públicas e privadas, à Internet e é no âmbito desta medida que é criado o 

Programa Internet na Escola (PIE) afecto ao Ministério da Ciência e da 

Tecnologia. Com este programa pretendia-se a ligação de todas as escolas à 

Internet via RDIS, pelo que foi colocado um computador multimédia com leitor 

de CD-ROM e com ligação à Internet, em cada biblioteca de cada escola do 5o 

ano 12° ano. 

A partir dos 15 pontos de acesso à rede (PoP18), distribuídos pelo país e sediados 

em instituições de ensino superior ou em laboratórios de investigação do 

Estado, a FCCN ( Fundação para a Computação Científica Nacional) constituiu a 

RCTS (Rede Ciência Tecnologia e Sociedade), a qual foi dotada de vários serviços de 

Internet para as escolas. Por exemplo, cada escola passou a deter um sub-

domínio, com um espaço WWW para publicar as suas páginas e um endereço 

                                                          
14

Cf.    Programa    Operacional    Ciência,    Tecnologia,    Inovação    2000-2006,    disponível    em 

http://www.qca.pt/po/download/pocti.pdf. 

15
cf. http://www.cienciaviva.mct.pt/concurso/bdprojectos/. 

16
Em 17 de Julho de 1998 foi constituída a Associação Ciência Viva - Agência Nacional para a CulturaCientífica e 

Tecnológica -, com publicação em DR III Série, N° 56/98, de 5 de Novembro de 1998. 

17
Lançado em 1997 pela Missão para a Sociedade da Informação, o Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal, 

significou o ponto de partida mais determinante, tendo sido uma referência para o desenvolvimento de políticas nesta área. 

18
Da expressão em inglês Points of Presence. 
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de correio electrónico próprio. Estava assim criada  a infra-estrutura 

tecnológica que, através do acesso linhas telefónicas digitais RDIS (Rede Digital 

de Integração de Serviços), permitia a todas as escolas aceder de forma gratuita e 

rápida à Internet, sem encargos adicionais. 

O apoio educativo era prestado pela Unidade de Apoio à Rede Telemática 

Educativa (uARTE). Esta unidade tinha como tarefa o acompanhamento de todo 

o processo, interligando as escolas e os vários parceiros (associações 

científicas, educacionais e profissionais, centros de formação de professores e o 

Ministério da Educação, União Europeia). Mais tarde foram incluídas outras 

entidades como os museus, as bibliotecas públicas, os arquivos, as associações 

culturais e científicas, entre outras. 

O Principal objectivo da  uARTE era a promoção de actividades mobilizadoras do 

uso educativo da Internet e a produção de materiais educativos para a web, como 

o catálogo educativo de páginas WWW, os dossiers temáticos disciplinares por 

ciclo de ensino, os manuais de apoio à produção de páginas web de projectos 

de escolas, as áreas de publicação de projectos de escola, entre outras, 

destinados a alunos e a professores. As actividades eram desafios às escolas e 

todos os temas serviam para trabalhar, desde a clonagem, a antimatéria e 

matéria escura, a paleontologia, a geologia, a oceanografia à banda desenhada, à 

música rock, o jazz, os direitos humanos ou o cinema, entre outros. A uARTE 

também apostou na utilização de diferentes ferramentas, desde o correio 

electrónico às conversas em IRC (Internet Relay Chat), das páginas de web às 

netvídeo-difusões. A equipa era composta por professores requisitados cobrindo 

todos os níveis de ensino. Além destas actividades on line, a uARTE possuía um 

Netmóvel (carrinha equipada com 12 computadores) que percorria o país 

divulgando a Internet e fazendo formação a alunos, professores e pais, por 

solicitação das autarquias. O Netmóvel desenvolveu uma acção pioneira em todo 

o país. 

No âmbito do Programa Internet na escola, em dois anos cerca de 1600 escolas 

dos 2o e 3o Ciclos do Ensino Básico e Secundário, algumas do Io Ciclo, bem 

como outras instituições, estavam ligadas à rede. No caso particular das escolas 

do Io Ciclo do Ensino Básico o apetrechamento e a ligação à Internet iniciaram-se 

em parceria com as autarquias. Em finais de 2001 estavam conectadas à 

Internet todas as 8404 escolas públicas do Io Ciclo do Ensino Básico e 1795 
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escolas do 2o 3°Ciclos e Ensino Secundário, o que colocava Portugal na linha da 

frente em termos de número de escolas ligadas à Internet no panorama europeu. 

No ano de 2002 foi assinado um protocolo entre o Ministério da Ciência e 

da Tecnologia (que incluía a FCCN para a coordenação e o apoio técnico e a 

uARTE para o apoio educativo) e as Escolas Superiores de Educação e 

Universidades, no qual as diferentes instituições do ensino superior ficavam com 

a tarefa de apoiar o uso e a dinamização da utilização educativa da Internet nas 

escolas do Io Ciclo do Ensino Básico. Esse protocolo encontra-se ainda em vigor, 

embora a uARTE ao ser extinta, em finais 2003, depois cerca de oito meses de 

indefinição, tenha deixado de integrar a parceria. 

Este programa desenvolveu-se através de cerca de 4 visitas a cada escola, 

totalizando   36181   visitas   em   2003/2004,   da   criação   de   materiais   

pedagógicos disponibilizados em 18 centros de recursos on line produzidos 

pelas instituições envolvidas, e de formação a professores e alunos. Como 

resultado da acção desta iniciativa, mais de 7316 páginas WWW de escola 

foram criadas, 3632 das quais actualizadas regularmente e 102462 Diplomas de 

Competências Básicas passados19. 

Ao findar a Cimeira Extraordinária de Lisboa, foi lançada a Iniciativa Internet, 

em Agosto de 2000. Buscou ser o primeiro plano de acção integrado para a 

Sociedade da Informação em Portugal e adoptou-se como um instrumento 

complementar do eEurope 2002. Na Iniciativa Internet, foram adoptadas 

medidas e acções visando a prossecução dos objectivos do eEurope, através da 

multiplicação dos usos, mas também da melhoria das condições estruturais de 

acesso e generalização e do incremento dos serviços e conteúdos 

disponibilizados. Neste âmbito é criado também em 2000 o POSI (Programa 

Operacional para a Sociedade da Informação). Este pretendeu ser o principal 

instrumento financeiro do desenvolvimento da sociedade da informação em 

Portugal. 

Assim sendo, em 2002, o XV Governo Constitucional criou a Unidade de 

Missão para a Inovação e Conhecimento (UMIC), uma estrutura de apoio ao 

desenvolvimento da política governamental para a sociedade da informação, 

inovação e governo electrónico. Actualmente, nos que diz respeito às iniciativas 

nacionais voltadas para a Educação o que está a acontecer é a conversão do 

                                                          
19

Cf. Programa Internet@EB1, "Acompanhamento do Uso Educativo da Internet nas Escolas do 1.o ciclo do Ensino 
Básico - execução do ano lectivo de 2003/2004", FCCN, disponível em http://www.acompanhamento-eb 1.rcts.pt.
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acesso RDIS das escolas no acesso em banda larga20, tendo o XV governo 

equipado de raiz 1100 escolas com uma sala de informática.  

Este governo criou a disciplina de TIC, recusando manifestamente a visão que 

defende a transversalidade da utilização das TIC, tornando-as um fim em si 

mesmo. Por isso, parece-nos que o actual enfoque sobre a Educação e as TIC é o 

retorno ao princípio da "alfabetização informática". 

Em Portugal, apesar de o ratio de alunos por computador seja ainda 

relativamente elevado, praticamente todas as escolas possuem ligação à Internet, 

acompanhando a tendência europeia. O mesmo não se poderá afirmar em 

relação aos acessos domésticos ou às compras on line. 

Muito faltava fazer nas outras áreas e não só em Portugal, nomeadamente na 

penetração da Internet nos lares nacionais (considerada das mais baixas na 

Europa). Por isso, a aposta passa a ser a massificação do acesso e da utilização 

da Internet pela sociedade em geral. 

Como se pôde constatar, os programas e projectos demonstram capacidade para 

criar as dinâmicas no sentido de introduzir as TIC nas escolas portuguesas e 

de promover a sua utilização educativa. A sua acção e envolvência geraram 

dinâmicas importantes porque, além do apetrechamento informático das escolas, 

pretendia-se a promoção de actividades de utilização (incluindo a investigação 

sobre o uso educativo), a criação de redes entre diferentes instituições e, 

sobretudo, gerar dinâmica em torno de projectos, quase sempre de 

enriquecimento curricular e com abordagens pedagógicas inovadoras. 

Assim, no período que sucede à realização da Cimeira Extraordinária de Lisboa 

em 2000, cujos desafios lançaram as iniciativas eEurope e eLearning, as 

dinâmicas nacionais esmorecem bastante, sobretudo após o fim do XIV Governo 

Constitucional em finais de 2002. Nada sucedeu à uARTE, o Nónio está 

coarctado na sua capacidade de financiar e apoiar os projectos de escolas, 

assim como o Ciência Viva. Toda a dinâmica entretanto gerada e as redes de 

colaboração e cooperação entretanto criadas, esboroaram-se e a investigação 

científica nesta área algum perdeu entusiasmo. 

                                                          
20

A banda larga designa um acesso à Internet com velocidades superiores às conseguidas com os modems 
analógicos e as ligações RDIS. A expressão começou a ser utilizada para descrever as linhas dedicadas e de alto débito, 
no que toca à velocidade de recepção de dados ou de download.
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2.3.3 O Uso do Software na Educação 

Há vários softwares hoje disponíveis (educativos, administrativos, aplicativos, 

jogos didácticos, apoios as disciplinas, etc.) que podem ser adequados para que 

professores, escolas e universidades os utilizem como ferramentas auxiliares no 

processo de ensino-aprendizagem, de forma a poderem atender a diferentes 

propósitos. 

A aplicação das TIC no ensino/aprendizagem está directamente relacionada com 

a problemática do software educativo, com os ambientes em rede de apoio à 

educação/formação e com a educação a distância. As competências para 

manipular as “máquinas” do conhecimento são condição “sine qua non” e ponto 

de partida para qualquer estratégia. Actualmente, sem esta capacitação digital 

pouco ou nada poderá ser realizado, são imensas as limitações. Pensamos que o 

desenvolvimento deste tipo de competências deve começar a efectivar-se a partir 

dos primeiros anos de escolaridade. Por outro lado, a utilização do computador 

exclusivamente para guardar e processar informação é castradora das reais 

possibilidades das tecnologias e do salto qualitativo que poderá ser efectuado 

com a sua implementação nos espaços educativos. 

Desde sempre o ser humano se empenhou em desenvolver processos capazes de 

transmitir, de forma eficaz, conteúdos gerados em sociedade. Esses utensílios 

são, por ordem cronológica, a escrita, a imprensa e as redes telemáticas. Os 

modernos programas de computador utilizam sofisticados recursos de 

multimédia, princípios de inteligência artificial e realidade virtual, que 

constituem boas ferramentas para a transmissão de conteúdos cognitivos. Nesta 

linha, o software educativo, suportado pelos “novos” media, é constituído por um 

conjunto de comandos, isto é, de programas e suportes lógicos que proporcionam 

diversas informações ao utilizador; admitem novos registos para uma utilização 

posterior; permitem interacção com os conteúdos inerentes, os pares ou um 

tutor; são pontos de partida para aceder a outros conhecimentos através de 

ligações em rede; fornecem um sem fim de potencialidades no domínio cognitivo 

e de socialização. 

O software didáctico orienta-se para “diversas finalidades pedagógicas, 

programado de modo a poder ser aplicado em estratégias diversas (tutorial, drill 

& pratice, simulação, help-in-line, inquire, jogos) e podendo ser realizado com 
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recursos informáticos mais ou menos sofisticados, inclusive, com princípios de 

inteligência artificial”21. 

A educação a distância utiliza canais de difusão muito diversos: cursos por 

correspondência, multimédia, universidade aberta, etc. A Telescola e a 

Universidade Aberta22, cada uma à sua maneira, tiveram o seu tempo e têm uma 

repercussão no desenvolvimento da educação em Portugal, tendo acumulado um 

capital de experiência e de saber fazer que vieram colmatar as carências da rede 

escolar e as assimetrias da sua cobertura. 

As “novas” tecnologias, nomeadamente a Internet, vieram acrescentar algo e 

permitem que o discente, em frente ao computador, ligado em rede, acompanhe 

quando quiser, a qualquer hora ou em qualquer lugar, os conteúdos e até as 

aulas das disciplinas do seu curso e interaja com o professor e os colegas. 

Os ambientes virtuais de apoio à educação são uma poderosa ferramenta 

interactiva auxiliar do professor e do aluno, consistindo basicamente na criação 

de um conjunto de dados de uma determinada área ou áreas disciplinares a que 

o aluno pode aceder para actualizar conhecimentos; estes ambientes funcionam 

como suporte para a investigação individual, funcionando como uma avançada 

sebenta em interacção com o professor e seus pares, e poderá ser capaz, através 

da motivação para a pesquisa, de incentivar o desenvolvimento intelectual dos 

alunos. 

Estes ambientes podem também ter características globalizantes: variados 

conteúdos sobre os mais variados temas de apoio à comunidade escolar. Este 

poderoso utensílio de apoio, cujo aproveitamento se encontra ainda numa fase 

relativamente embrionária, tem virtudes e potencialidades extraordinárias de 

suporte aos professores, alunos, encarregados de educação e demais agentes da 

comunidade educativa. Como escreve João Pedro da Ponte, “o computador é um 

novo meio de expressão e comunicação que é capaz de simular de forma 

dinâmica o trabalho de outros meios, incluindo aqueles que não podem existir 

fisicamente”23.

                                                          
21

Edemilson Jorge Ramos Brandão, “Repensando modelos de avaliação de software educacional”, 
(http://www.minerva.uevora.pt/simposio/comunicacoes/artigo.html) em 12-08-2005 

22
A Telescola foi criada pelo decreto-lei n.º 46136 de 31 de Dezembro de 1964. Este subsistema escolar foi a resposta utilizada para 

colmatar as carências da rede escolar com o prolongamento nesse mesmo ano da escolaridade obrigatória para 6 anos. 
A Universidade Aberta foi criada pelo decreto-lei n.º 146 de 19 de Fevereiro de 1976 e mais tarde activada pelo decreto-lei n.º 444 de 2 
de Dezembro de 1988. O objectivo era proporcionar acesso ao ensino superior dos que a ele não podiam chegar “por razões de natureza 
geográfica, de horário de trabalho e outros”. 
23

João Pedro da Ponte, As novas tecnologias e a educação, Lisboa: Texto Editora (Educação Hoje), 1997, p. 46.
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2.3.3.1 A importância do software educativo 
 

O desenvolvimento dos recursos tecnológicos, sobretudo, após a descoberta do 

hipertexto, da hipermédia e, mais recentemente, das poderosas ferramentas de 

multimédia proporcionou que o software didáctico se transformasse num 

instrumento importantíssimo colocado ao serviço do acto educativo. Esta “nova 

tecnologia” trouxe para a sala de aula um mundo novo, repleto de sons, cores, 

movimento, gráficos e imagens tridimensionais. No ambiente cooperativo e de 

interacção desenvolve-se e prospera o conhecimento. O saber é, pois, um 

processo que se constrói em interacção com os outros e com o mundo 

circundante. 

A interacção é mediada por ferramentas de que o software educativo faz parte e 

pode tornar-se num utensílio precioso, na medida em que potencia o processo de 

aprendizagem por livre descoberta individual ou em situações de trabalho 

cooperativo. A sua introdução na sala de aula permitirá valorizar o papel do 

aluno, favorecer o estabelecimento de interacções directas com os conteúdos e 

não deixa que o papel do professor saia diminuído, já que abre espaço para a sua 

participação enquanto gestor das interacções. 

Pelo exposto, o software educativo constitui uma ferramenta adequada à 

pedagogia construtivista, pois dá “aos aprendentes acesso a uma exploração 

diversificada, permitindo-lhes assumir o controlo sobre o curso dos 

acontecimentos e negociar a sequência das operações envolvidas”, permite ainda 

que o aprendente assuma a iniciativa e até o próprio erro pode redundar numa 

nova oportunidade de aprender. Este instrumento tornasse adequado para o 

utilizador ganhar e testar competências através de exercícios interactivos 

múltiplos e diversificados. Por fim, transporta a capacidade de resistir ao 

“desenvolvimento cognitivo do aprendente, permitindo-lhe níveis de invenção e 

resolução de problemas de complexidade crescente”.24 

No Congresso de Moscovo, a UNESCO recomenda uma efectiva participação de 

professores no “processo de criação” do software educativo, até para que a sua 

integração na sala de aula se faça de um modo mais fácil. A mesma organização 

conclui que o software educativo é algo mais do que um professor virtual e a sua 
                                                                                                                                                                               

24
Carlos Nogueira Fino, “Um software educativo que suporte uma construção de conhecimento em interacção (com pares e 

professores)” (http://www.minerva.uevora.pt/simposio/comunicacoes/CarlosFino.html em 12-08-2005). 
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criação “exige um conjunto de competências que apenas equipas 

multidisciplinares de técnicos e educadores podem garantir”.25  

A co-responsabilização do sector educativo pela produção traz consigo várias 

consequências: a investigação implica organização, meios e dinheiro. Estarão os 

governos especialmente motivados para investirem? Estará a opinião pública 

consciente do esforço que é necessário efectuar? Saberão as escolas aceitar este 

desafio, aproveitando os recursos existentes e aportando a sua participação ao 

desenvolvimento necessário? Estas perguntas de difícil resposta requerem uma 

exaustiva reflexão.  

A assunção da responsabilidade do desenvolvimento do software faz também 

parte das preocupações da Organização das Nações Unidas (ONU). A questão 

coloca-se – a quem deverá caber esse papel, se ao sector público, se ao privado, 

se aos dois em parceria? No mesmo Congresso de Moscovo considerou-se 

“urgente que o software educativo deixe de ser concebido exclusivamente pelo 

sector comercial e industrial”26. 

A produção pelo sector privado, comercial e concorrencial visa, para além de 

servir o sector da educação, o grande público e o consumo imediato. Os 

objectivos das editoras apontam, não raras vezes, mais para a lógica do 

consumismo e da moda em detrimento da qualidade pedagógica, destinam-se a 

um público heterogéneo em que se privilegia mais a componente lúdica em 

detrimento das outras dimensões27. Por outro lado, para aligeirar custos de 

produção cai-se na tentação fácil de adaptação de projectos estrangeiros de 

sucesso. Daí deriva um desajustamento à realidade autóctone e a disseminação 

de aspectos linguísticos e culturais de matriz estrangeira, na sua esmagadora 

maioria anglo-saxónica, que é de onde provém a maior parte dos títulos. Estes 

factos impõem uma visão sui generis e limitada do mundo em detrimento de 

outras especificidades e contextos que vão sendo preteridos. 

 

 

 

                                                          
25

No Colóquio Internacional realizado em Paris em 1997 – Unesco/Open University.
26

RELATÓRIO MUNDIAL DE EDUCAÇÃO 1998 UNESCO – Professores e ensino num mundo em mudança – Porto: 
Edições Asa (colecção perspectivas actuais/educação), 1998, p. 127. 
27

António José Mendes. “Que estratégias para um software de qualidade?” in CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO, A 

Sociedade de Informação na Escola, Lisboa: CNE (Seminários e colóquios), 1998, p.129.
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2.3.3.2 O software educativo e suas características 
 

As especificações técnicas do software desenvolvem-se muito rapidamente e 

requerem continuamente maiores e melhores requisitos tecnológicos: mais 

memória RAM e de processamento numérico e gráfico. Se, por um lado, a 

aquisição envolve menos custos que o hardware por outro pode pressupor uma 

actualização mais rápida. Não é raro assistir-se à disseminação no mercado de 

software educativo a que as máquinas "residentes" não conseguem aceder por 

insuficiência tecnológica. A própria dinâmica da concorrência comercial, muitas 

vezes ligada aos dois sectores, impele a uma actualização também dupla.  

Uma outra temática actual é a que se refere à qualidade e adequação do software 

aos programas curriculares. A discussão ultrapassa a comunidade escolar e 

alarga-se aos produtores comerciais, agentes políticos e público em geral. Parece-

nos correcto este diálogo, há mesmo que incentivá-lo, potenciá-lo, mas também 

organizá-lo, de modo a produzir resultados concretos e definidores de políticas 

para o sector.  

A principal característica do software educativo é a de que se baseia num 

ambiente multimédia, no qual os alunos são estimulados a interagir com 

recursos múltiplos, no qual se valoriza o papel do discente no acto comunicativo, 

no qual se favorece o estabelecimento de interacções directas com o conteúdo e 

se pode abrir espaço para a participação dos colegas e do professor. 

Será oportuno atentar nas considerações de Isabel Chagas28, com a experiência 

que lhe advém da coordenação do Centro de Competência Nónio, que conclui que 

o software educativo deve ser “flexível, atraente, surpreendente e estimulante”. 

“Flexível”, pois deverá adaptar-se a diversos currículos e possibilitar a utilização 

de variadas “estratégias”, de modo a possibilitar a diversificação de situações na 

sala de aula. “Atraente” porque a qualidade técnica é condição para uma 

utilização consequente e não castradora devido a falhas contínuas e deve possuir 

intuitivamente a interactividade; por outro lado, porque deverá reunir as 

linguagens audio-scripto-visual de uma forma “harmoniosa e agradável” para o 

utilizador; finalmente, porque sob o ponto de vista conceptual, deve abordar 

“questões atraentes e significativas e enunciados de forma adequada à sua idade 
                                                          
28

Isabel Chagas, “Software Educativo: o que dizem os professores?” In CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO, A Sociedade de 

Informação na Escola, Lisboa: CNE (Seminários e colóquios), 1998, pp.112 - 117. 
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e nível de conhecimento”. Deve ter, ainda, a qualidade de “surpreender” e de ser 

“estimulante” de modo a suscitar o entusiasmo, motivar em relação a temas a 

estudar e contribuir para iniciar a pesquisa e investigação de temas propostos. 

Sendo a didáctica “a arte de bem ensinar” (Coménio), o software transporta os 

utensílios que a poderão valorizar: facilita a execução da tarefa ao proporcionar 

vários canais de comunicação educativa e comporta recursos e estratégias 

pedagógicas visando dosear o esforço cognitivo do aluno, potenciá-lo e 

encaminhá-lo para o percurso mais correcto. Contudo, o valor e grandeza da 

obra de arte dependerão sempre do Homem e não do utensílio que lhe ajuda a 

dar forma. 

A dimensão didáctica do software educativo refere-se à natureza dos conteúdos, 

à sua cientificidade para uma aplicação didáctica adequada e credível, 

“susceptível de ser tratada como matéria de ensino e como objecto de 

aprendizagem e, principalmente, susceptível de ser interiorizada pelo aluno sob a 

forma de um saber efectivo, de ser empregue na aquisição de novos 

conhecimentos e de ser transferida para situações externas ao contexto do 

ambiente multimediatizado de aprendizagem e do ambiente escolar. [...] O saber 

efectivo é fruto de um processo contínuo de interacção do sujeito com 

informações ou com conhecimentos que lhe são propostos, perpassando 

interacções com saberes anteriormente adquiridos, com representações e 

interpretações previamente construídas”.29 

O carácter lúdico presente no software educativo dito comercial é muitas vezes 

exagerado pela dinâmica do consumismo em detrimento dos outros dois aspectos 

abordados. Porém, a componente lúdica é sempre importante e deve estar 

presente. A facilidade de navegação, a intuição, os jogos, o aspecto gráfico, as 

imagens e a interactividade podem transformar a aprendizagem numa actividade 

estimulante, divertida e podem mesmo contribuir para ultrapassar 

constrangimentos de matérias não muito do agrado das crianças. 

Parecia-nos interessante haver nas escolas padrões de classificação30, segundo 

critérios discutidos e acordados, a exemplo do que acontece com os manuais 

                                                          
29

Gilberto Lacerda Santos, A integração de princípios de comunicação visual e de Psicologia Cognitiva na concepção de um software 

educativo para apoio à construção de representações acerca de questões ambientais junto a crianças em fase de início de 

escolarização, 

(http://www.minerva.uevora.pt/simposio/comunicacoes/Portugal.html, pp.3 de 8 em 12/08/2005. 

30
Cf. João Pedro da Ponte, As novas tecnologias e a educação, Lisboa:Texto Editora (Educação Hoje), 1997, pp. 100-101. 
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escolares. A grande profusão de títulos existentes cria uma certa desorientação 

em pais e educadores31. A compra deste material pelas escolas deveria obedecer a 

um debate da comunidade educativa e não reger-se por critérios mais ou menos 

discutíveis. 

De uma forma sucinta, os programas utilizados em sala de aula podem ser 

classificados/agrupados da seguinte forma: 

Softwares educativos: há várias opções disponíveis no mercado, o que permite 

aos professores seleccionar aqueles que melhor se adeqúem às suas 

metodologias. Para Tajra (2000), os softwares educativos deveriam ter algumas 

características dos videojogos, estimulando o raciocínio, o desafio e o dinamismo 

e fazendo com que os alunos se entusiasmem cada vez mais com a sua 

utilização. Espera-se com isso, por exemplo, que as aulas se tornem mais 

criativas, motivadoras, dinâmicas e que envolvam os estudantes para novas 

descobertas e aprendizagens. O que se observa, no entanto, é que muitos 

softwares supostamente educativos são concebidos sem nenhuma 

orientação/motivação pedagógica. Assim, além de conterem, em alguns casos, 

erros ortográficos e até mesmo de conteúdo, não são adequados para a utilização 

em sala de aula. 
Softwares administrativos: são utilizados pelas universidades para o controlo 

académico dos alunos, por exemplo: faltas, notas, finanças, empréstimo e 

devolução de livros na biblioteca, etc. Podem ser desenvolvidos pela própria 

universidade ou por empresa de software especializada. 

Softwares aplicativos com finalidades tecnológicas: a utilização deste tipo de 

software (por exemplo, editores de textos, folhas de cálculos, bases de dados, 

editores gráficos, etc.) tem, em geral, grande relação com a proposta pedagógica 

da escola. Uma das vantagens da sua utilização nas escolas é que estes são 

programas iguais ou muito idênticos aos que são utilizados nas empresas em 

que futuramente os alunos irão trabalhar. 
Softwares aplicativos com finalidades educativas: a utilização de aplicativos 

em sala de aula é uma excelente estratégia para as escolas, universidades e 

instituições de educação, para os professores e para os próprios alunos. Os 

professores podem, a partir de um projecto proposto, estimular os alunos a 
                                                                                                                                                                               

31
O projecto Minerva propõe uma avaliação do software didáctico pelo valor educativo estimado. Para além da avaliação é 

proposta uma análise baseada nos seguintes itens: “incidência curricular”, “funcionalidades”e “expectativas de 
aprendizagem”, conf. (http://www.minerva.uevora.pt/software/).
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desenvolverem pesquisas e os alunos podem utilizar os aplicativos para 

elaborarem a apresentação dos resultados das suas pesquisas. 

É interessante a sua utilização na escola, pois estes programas (por exemplo, 

editores de textos, folha de cálculo, bases de dados, editores gráficos, etc.) são 

provavelmente os mesmos disponíveis nos computadores das residências dos 

alunos. A proposta neste caso é que a escola apresente aos alunos noções 

básicas de informática e realce as vantagens da utilização do computador como 

ferramenta de trabalho. 
Importa também realçar que o desenvolvimento de um plano de curso com estes 

recursos requer maior pesquisa, versatilidade, criatividade e tempo por parte do 

professor. Estes têm sido alguns dos motivos que têm justificado o 

distanciamento dos professores face aos ambientes informáticos. O professor 

deve prever com antecedência se irá utilizar, nas suas aulas, recursos 

informáticos (Tajra, 2000). Além disso, é fundamental que, ao elaborar um plano 

de curso envolvendo a utilização de recursos informáticos, se preveja a existência 

de um momento destinado para as orientações tecnológicas básicas, incluindo 

conceitos sobre computador, Internet, software, etc., associadas às orientações 

pedagógicas. 
Além dos softwares, a Internet pode ser outra aliada na área educacional. A sua 

utilização, se feita de forma adequada, exige um projecto pedagógico bem 

estruturado, para que toda a motivação que ela oferece aos alunos não acabe por 

se tornar contraproducente. 

 

 

2.3.3.3 A Produção de Software Educativo em Portugal 
 

Com a iniciativa eLearning32 no âmbito do plano de acção eEurope, pretende-se 

“mobilizar as comunidades educativas e culturais, bem como os agentes 

económicos e sociais europeus”33 para a “generalização de uma cultura digital”, 

tarefa que passa, entre outros aspectos, pela “criação de serviços e conteúdos 

                                                          
32

Comissão das Comunidades Europeias, “Comunicação da Comissão – eLearning – Pensar o futuro da educação”, 

(http://europa.eu.int/comm/education/keydoc/com2001/com2001-172pt.pdf). 

33
Ibid., p.9. 
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multimédia de qualidade”: Nestes serviços cabe o software educativo. As 

iniciativas de produção são apoiadas pelos fundos estruturais e programas 

comunitários, cabendo às entidades públicas “estabelecer critérios de qualidade e 

mecanismos de avaliação e de reconhecimento académico ou profissional dos 

conteúdos”.34 

Em Portugal, a partir de 1989, o Ministério da Educação tem promovido 

anualmente Concursos Nacionais de Software Educativo. Esses concursos 

estiveram inicialmente ligados ao Projecto Minerva35 e depois ao Projecto Nónio 

Século XXI e tiveram um papel importante no apoio a grupos de desenvolvimento 

e produção deste tipo de software. Apesar das dificuldades e dos atrasos na 

edição, estes concursos contribuíram igualmente para a criação de um mercado 

de maior qualidade. 

A política do Ministério passou a incentivar a edição dos títulos premiados de 

duas formas: estabelecendo que os direitos de autor continuam a ser pertença 

dos concorrentes e garantindo às editoras a aquisição de um certo número de 

exemplares.  

Os títulos36, na ordem da centena, resultaram dos concursos até agora realizados 

e de alguns projectos que o Ministério apoiou, nomeadamente: o projecto EPES 

(European Pool of Educational Software), de que resultou a edição de 11 

programas de vários países europeus; de um protocolo com o Grupo de Trabalho 

do Ministério da Educação para a Comemoração dos Descobrimentos 

Portugueses, de que resultou a edição do CD-ROM "História e Geografia de 

Portugal"; mais recentemente, o Programa Nónio passou a distribuir 

gratuitamente o software para a educação especial, denominado “Vamos 

Orientar-nos”, desenvolvido pela Portugal Telecom em colaboração com a 

CERCIAV. Este software, apesar de muitas vezes inevitavelmente datado, tem 

pelo que atrás ficou dito, a garantia de uma selecção de qualidade e de 

experimentação em contexto educativo. 
                                                          
34

Ibid., p.9 

35
O Projecto Minerva (Meios Informáticos no Ensino: Racionalização, Valorização e Actualização) foi a primeira iniciativa 

financiada pelo Ministério da Educação que teve uma expressão nacional na introdução das novas tecnologias do ensino 
em Portugal. Foi lançado em 1985 e prolongou-se até 1994. Entre os seus objectivos constavam o apetrechamento 
informático das escolas, a formação de professores, o desenvolvimento de software educativo, a promoção e a 
investigação na área das novas tecnologias e sua integração nos Ensinos Básico e Secundário. O tipo de software 
educativo desenvolvido centrou-se em processadores de texto, folhas de cálculo, desenho assistido por computador, etc. 

36 Para visionar os títulos disponíveis e outras informações deve consultar-se o endereço electrónico: 
(http://www.dapp.min-edu.pt/nonio/softeduc/index.htm). 
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No sector privado, as grandes empresas nacionais de referência são a Porto 

Editora37 e a Texto Editora38. Existem ainda variados projectos privados de 

produção de software educativo, embora o nosso mercado seja diminuto e não 

propício a grandes voos39. Segundo a ASSOFT (Associação Nacional de Software), 

no primeiro semestre do ano de 2002 foram registados 97 títulos, dos quais 21 

da área educativa (cerca de 22 por cento) e, no ano de 2001, registaram-se 158 

aplicações, das quais 31 eram do domínio da educação.40 

A aposta no software educativo é um dado muito importante para a 

implementação das “novas tecnologias” na educação, a par da aposta de 

conteúdos em português. Os livros serão cada vez mais complementados com as 

aplicações informáticas o que levará a uma clara renovação da escola, com 

evidentes ganhos para professores e alunos. 

 

 

2.3.4 A Internet no Processo Pedagógico 
 

A Internet é a maior e mais poderosa rede de computadores do mundo e vem-se 

tornando, gradualmente, num meio comummente utilizado para troca de 

informações, acesso a especialistas, formação de equipas para trabalho 

cooperativo e acesso a arquivos remotos de informação que ultrapassam as 

barreiras geográficas convencionais. A Internet rompe igualmente a barreira 

temporal, permitindo a partilha de informação e apoiando a cooperação e a 

comunicação em tempo real. 

                                                          
37 O catálogo multimédia pode ser consultado em (http://www.portoeditora.pt/cat_2002) e é constituído por 

mais de meia centena de títulos agrupados em três categorias: “descobrir a aprender”, “saber mais” e “para 

todos”. Destina-se a todas as faixas etárias. O título mais conhecido é a Diciopédia.. 
 
38 O catálogo interactivo da Texto Editora tem sensivelmente o mesmo n.º de títulos da sua concorrente, 

destinados a todos os públicos e agrupados em 7 categorias: Universal – Referência, Universal Jovem, Júnior, 

Universal infantil, Temáticos, Global e Lúdico-educativos. O título mais conhecido é a enciclopédia universal. A 

Porto Editora tem algumas parcerias com o portal Sapo, de que é proprietária.  
Pode ser visionado no sítio (http://www.te.pt/catalogo2/multimedia/indice_ctlg.html) 
 
39 Na última edição do Concurso Nacional de Software da Microsoft apareceram 95 programas totalmente feitos 
em Portugal nas áreas de Educação, Ciências, Gestão, Sites, Escolas e Universidades. 

40
Isabel Infante, “Aqui programa-se” in Exame informática, n.º 86, Agosto de 2002, pp. 72 - 77. 
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O poder e as potencialidades da Internet podem, portanto, romper com os 

padrões da educação formal/tradicional, uma vez que possibilita a concepção e 

implementação de formas efectivamente inovadores de educação e a consequente 

alteração das velhas concepções pedagógicas. 

A Internet é uma média que, pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa e 

comunicação e pelas novidades que oferece, facilita a motivação dos alunos. Para 

os alunos que estão motivados para adquirir conhecimento e qualificações, 

abundam os materiais apropriados para aprender, o que amplia inclusivamente 

as hipóteses de êxito na auto-aprendizagem. Neste contexto, o professor torna-se 

um mediador do conhecimento, podendo professor e aluno estar separados no 

espaço e/ou no tempo. Mas disponibilidade de um enorme manancial de 

material também tem as suas desvantagens, exigindo extremo cuidado na sua 

consulta. Deve dar-se prioridade àqueles materiais que são elaborados por 

instituições de educação respeitadas, por empresas idóneas e credíveis, etc.; de 

facto, nem toda a informação veiculada na Internet passa por um processo 

criterioso e responsável de elaboração. 

A ideia de auto-aprendizagem é crucial para a educação a distância (que é uma 

das possibilidades oferecidas pela Internet), muito mais do que no caso da 

educação tradicional, onde a intersubjetividade41 entre professores e alunos e 

entre os alunos pode promover permanentemente a motivação. Na educação a 

distância o sucesso do aluno depende, em grande parte, da sua motivação e das 

suas condições de estudo (Keegan, 1983). 

A educação a distância mediada pela Internet apresenta uma certa semelhança 

com as salas de aulas tradicionais. Na agora chamada escola virtual, os seus 

componentes são basicamente os mesmos da escola tradicional: aluno, professor, 

facilitador, monitor, suporte técnico, suporte administrativo, administradores, 

conteúdo didáctico, sistemas de suporte ao material didáctico, sistemas de gestão 

de aprendizagem e média (Santos & Rodrigues, 1999).  

De entre os recursos da Internet que podem servir de suporte ao processo 

pedagógico merecem destaque os seguintes: World Wide Web, transferência de 

arquivos, chat, correio electrónico e fóruns de discussão. 

                                                          
41

Relação dos fenómenos individuais e subjectivos que são socialmente produzidos através do auto-reconhecimento de cada sujeito em 

cada um dos outros (Ferreira, 1999).
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WWW (World Wide Web - Teia Mundial): é um sistema distribuído de acesso a 

informações, as quais são apresentadas na forma de hipertexto, com elos entre 

documentos e outros objectos (menus e índices) localizados em diversos 

computadores da rede. 
Este serviço é composto pelas páginas conhecidas como homepages, sites ou web 

pages. Para aceder a este serviço da Internet é necessário ter um programa de 

navegação - browser. Actualmente os programas de navegação mais conhecidos e 

utilizados são o Netscape Navigator e o Microsoft Internet Explorer. Os conteúdos 

dos sites, de acesso público, podem ser utilizados como fonte de pesquisa 

inclusivamente para trabalhos desenvolvidos pelos alunos na escola. Cabe 

observar, no entanto, que os textos e material disponibilizado se encontram 

protegidos pela Lei dos Direitos de Autor, pelo que todo o material que for 

utilizado da Internet deve fazer referência à fonte de onde foi retirado. 
Transferência de arquivos: é um serviço que possibilita o envio e recepção de 

arquivos pela Internet. Há várias formas para se efectuar a transferência de 

arquivos, por exemplo: 

Através de FTP (File Transfer Protocol - Protocolo de Transferência de Arquivos). 

Neste caso é necessário ter um programa específico. 

Através do HTTP (HiperText Transfer Protocol - Protocolo de Transferência de 

Hipertexto). Neste caso é necessário ter um programa de navegação e aceder a 

alguma página de download. Com apenas um clique sobre o nome do arquivo 

desejado é possível fazer download, isto é, copiar o arquivo do site para o disco 

local. Um exemplo deste tipo de recurso, está disponível na página 

http://www.download.com. 

Através de correio electrónico - pode-se enviar e receber arquivos também através 

de programas de correio electrónico, simplesmente anexando os arquivos às 

mensagens. 

Chat: é uma forma de comunicação através da Internet, similar a uma 

conversação, na qual se trocam, em tempo real, mensagens escritas. Para que 

isso ocorra é necessário que as pessoas interessadas em conversar entrem na 

mesma sala de conversação (chat). Este serviço pode ser oferecido de diversas 

formas: 

Por ICQ -Programa que se vem destacando bastante nos últimos anos e que 

permite, além de conversar com pessoas conhecidas, bloquear a conversação 
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com pessoas desconhecidas. Disponibiliza ainda serviços de correio electrónico, 

chat via voz e FTP.  

Por programas específicos de chat como o mIRC - Internet Relay Chat, que tem 

algumas vantagens em relação as salas de chat da Internet. Uma dessas 

vantagens é a rapidez e outra é a de possibilitar a entrada em várias salas de 

chat simultaneamente. 
Geralmente, ao utilizar os serviços de chat, os utilizadores costumam usar 

apelidos (nicknames). Isto impede, muitas vezes, que se identifique a pessoa com 

quem se está a trocar informações. Desta forma, alunos e professores que 

utilizem este recurso devem estar especialmente atentos às mensagens enviadas 

(ou fazer uso de um chat com acesso restrito a um grupo específico). 

Correio Electrónico: é um serviço que possibilita a troca assíncrona de 

mensagens e de arquivos através da Internet. É um dos serviços mais utilizados 

na Internet actualmente. Os programas de correio electrónico mais conhecidos 

no momento são Eudora, Microsoft Outlook Express, Messenger da Microsoft (que 

incorpora o MSN e o Hotmail com possibilidades de áudio e vídeo em simultâneo) 

e o Netscape Messenger, além de outros que oferecem muito bons recursos. 
O correio electrónico funciona, em muitos aspectos, de forma semelhante ao 

correio convencional: o emissor escreve a mensagem, define o endereço do 

receptor e envia-a (pelo programa de correio electrónico). Apresenta, no entanto, 

uma grande vantagem em relação ao correio convencional, que é o facto de que 

após alguns minutos (às vezes segundos) o receptor já pode aceder à mensagem 

pelo seu programa, independentemente do dia, da hora e do lugar. 

Os endereços electrónicos (e-maisl) podem ser obtidos no momento em que um 

qualquer utilizador se "inscreve" na Internet. Há alguns provedores de acesso que 

oferecem gratuitamente o endereço electrónico. 
Fórum: é um local destinado a debates ou reuniões. Funciona de forma 

semelhante ao correio electrónico, com a diferença que as pessoas inscritas na 

lista são simultaneamente emissoras e receptoras e a comunicação é colectiva. 

As sessões de fórum são organizadas por pessoas que tem interesse em debater 

um determinado assunto com um grupo restrito de pessoas. 
Para organizar um fórum de discussão num curso da Internet é necessário criar 

algumas regras e que todos os participantes se comprometam e responsabilizem 

em cumpri-las; em alguns casos, chega mesmo a ser necessário aplicar sanções 

a quem desrespeita essas regras estabelecidas. A lista de discussão pode 
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constituir um recurso eficaz para promover a reunião rápida e participativa de 

alunos e professores que estejam interessados no assunto em questão. 

2.3.4.1 Vantagens e Desvantagens da Internet na Educação 
 

As vantagens da utilização da Internet num ambiente educacional podem variar 

de acordo com os objectivos que o professor definir para cada actividade. É 

importante, no entanto, que quando forem utilizar a Internet, professores e 

alunos estejam dispostos a enfrentar os novos desafios desta ferramenta. 

 

Vantagens 

Segundo Tajra (2000), por meio da utilização dos serviços apresentados no item 

anterior, World Wide Web (WWW), transferência de arquivos, chat, correio 

electrónico, fórum, é possível obter muitos proveitos: 

� Os alunos tornam-se mais motivados, curiosos e criativos; 

� Alunos com dificuldade de concentração podem tornar-se mais concentrados; 

� Estimula a aprendizagem de novas línguas; 

� Acessibilidade a fontes quase inesgotáveis de assuntos para pesquisas; 

� Comunicação e interacção com outras universidades e instituições de 

educação/formação; 

� Estímulo à escrita, à leitura, à curiosidade e ao raciocínio lógico; 

� Estímulo para pesquisar a partir de temas previamente definidos; 

� Troca de experiências entre professores, alunos e professor/aluno. 

 

Desvantagens 

Tajra (2000) alerta, contudo, que este rol de vantagens pode também surgir 

associado a uma série de problemas, tais como: 

� Muitas informações sem fidedignidade; 

� Facilidade de dispersão durante a navegação; 

� Lentidão de acesso nos sites em função da baixa qualidade das linhas 

telefónicas; 

� Facilidade no acesso a sites inadequados. 
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A exemplo do que ocorre na abordagem interactiva, tanto os benefícios como as 

dificuldades de implementação fazem parte do risco que os professores assumem 

para actuarem como facilitadores e coordenadores dos ambientes de 

aprendizagem de um curso via Internet.  

A combinação dos recursos proporcionados pela Internet com o Ciclo de 

Aprendizagem de Kolb constituem a base do método a utilizar neste trabalho de 

pesquisa, como será aprofundadamente descrito no próximo capítulo desta 

dissertação. 

 

 

2.3.5 Potencialidades dos ambientes “virtuais” de aprendizagem 
 

A implementação das TIC na educação faz-nos repensar acerca do que é 

aprendizagem. Será mera instrução ou construção? 

Numa perspectiva tradicional, a aprendizagem caracteriza-se por uma separação 

clara entre o aluno e o professor, onde o primeiro aprende e o segundo ensina. 

Esta perspectiva desvaloriza o papel do aluno e dos meios que suportam as 

representações do conhecimento. Enquadrar as potencialidades das TIC na 

educação, leva-nos a reparar numa nova abordagem, já que estas reflectem os 

processos de comunicação interactiva, fundamentada no Construtivismo, o qual 

concebe o conhecimento como uma construção realizada pelo aluno em 

interacção com o meio. 
Os ambientes virtuais de educação e de apoio à educação podem constituir um 

poderoso complemento aos conteúdos ministrados na sala de aula. A utilização 

do computador deixa de ser uma simples prótese para processamento de texto e 

armazenamento de dados e torna-se num utensílio versátil de produção e de 

acesso ao conhecimento. Os locais de acesso estão perfeitamente enquadrados e 

organizados, ciclicamente actualizados e avaliados. São lugares em que 

professores e alunos motivados procuram pistas de investigação, novos 

conhecimentos e novas competências de modo a resolverem problemas que lhe 

possam surgir no processo da aprendizagem. 

Estes ambientes apresentam características próprias e transportam várias 

virtualidades e possibilidades: dilatam o conceito de espaço da sala de aula (pois 

propiciam aprendizagem noutros locais), alargam a oportunidade para a eles se 
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aceder em qualquer período de tempo e permitem a interactividade contínua com 

o professor e os seus pares. Além disso, apresentam conteúdos de apoio às 

matérias curriculares, exercícios e testes, propostas de material didáctico de 

apoio aos alunos, páginas com links sobre assuntos do programa curricular ou 

para uma investigação individual, grupos de discussão, informações sobre provas 

e trabalhos, referências bibliográficas, etc. A natureza destes ambientes pode ser 

disciplinar, multidisciplinar ou interdisciplinar. 

A criação de ambientes de aprendizagem é facilitada pela variedade e 

potencialidade das tecnologias, proporcionando a alunos e professores óptimas 

condições de interacção, quer síncrona, quer assíncrona, que serão adaptadas: à 

situação de aprendizagem, ao objecto em estudo, à natureza do grupo e ao tipo 

de tarefa a realizar. A implementação destes ambientes surge em oposição aos 

pressupostos behavioristas, fundamentando-se em teorias que estão alicerçadas 

na noção de construção individual do saber. 

O conceito de Comunidades de Aprendizagem não é totalmente novo, alguns 

investigadores sócio-construtivistas como Dewey, Vygotsky e Wittgenstein já 

referenciavam este tipo de modelo, que se baseia na promoção de uma 

aprendizagem situada e na sua dimensão social. 
Uma Comunidade de Aprendizagem pode ser constituída por um grupo de 

pessoas, que se organizam com o objectivo de se apoiar mutuamente no 

desenvolvimento de actividades, interagindo, colaborando, partilhando recursos e 

construindo um sentimento de pertença. Estes são alguns dos inúmeros 

aspectos que sustentam uma comunidade. 
Outro será fomentar a interactividade e não somente o conteúdo. Não adianta 

este possuir multi-formatos, se não promover a interacção entre o 

professor/aluno e aluno/aluno. Um curso on-line dispõe de variados meios pelos 

quais alunos e professores podem interagir, possibilitando ao mesmo tempo a 

partilha de informações, discussão e colaboração de tarefas. Existem muitos 

tipos diferentes de interacção possíveis no contexto da educação a distância. Um 

bom ensino pressupõe, por isso, incorporar todas as formas de interacção (Moore 

&. Kearsley, 1998). 
A interacção implica agir, actuar, fomentando o enriquecimento e a 

aprendizagem num grupo, onde cada indivíduo possui um espírito crítico e 

construtivo em relação ao conhecimento que está a ser explorado. Mas a chave 

para o sucesso de um curso on-line é o método pelo qual o curso é projectado, 
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recorrendo ao professor como facilitador da construção do conhecimento da 

comunidade. O professor tem aqui um papel importantíssimo no seio desta 

comunidade: ele deve proporcionar a participação e interacção dos alunos. 
A motivação dos alunos é um dos pontos delicados na educação a distância, já 

que será esta que fará com que os alunos se empenhem na formação, mantendo 

o seu interesse. É importante ter em consideração alguns factores que poderão 

afectar a motivação, nomeadamente técnicos, sociais e de implementação. 

Conclui-se, desta forma, que o planeamento deve ser cuidadoso e que a sua 

concepção faz-nos repensar nos métodos de ensino/aprendizagem, a fim de 

assegurar uma utilização eficaz da tecnologia para apoiar os objectivos do curso 

e envolver plenamente os formandos. O eLearning traduz-se em benefício, 

constituindo, sobretudo, um novo desafio para o formador. 

Não podemos cair no erro de continuarmos a utilizar os modelos educativos 

existentes, adicionando somente as TIC ao processo educativo, sem que seja 

reflectido que estas devem, sobretudo, promover interacção e partilha dentro de 

uma comunidade. O segredo reside não só na tecnologia, já que esta pode falhar, 

mas sim, na pedagogia adoptada, aliada ao que de melhor as tecnologias nos 

podem oferecer.  
“But it is the Interaction and connections made in the course that students will 

remember as the keys to learning in an online course. It is pedagogy and not 

technology that is critical to the success of an online course” (Pallof & Pratt, 

2001, p. 153). Temos que compreender que o cerne da questão não é a simples 

adaptação de um curso e a conversão de um curso. Antes, temos que converter a 

nossa pedagogia, o que passará por uma mudança de paradigma relativamente à 

forma como nos vemos como educadores, como vemos os alunos e a própria 

educação. Essa pedagogia on-line não reside no fascínio e mera transformação e 

adaptação de cursos ou de softwares mas sim na construção de uma 

comunidade de aprendizagem, potenciando competências envolvidas na sua 

construção e tendo o meio como um suporte educacional (Pallof & Pratt, citado 

em Azevedo, 2001). 

“Groups of people engaged in intellectual interaction for the purpose of learning” 

(Cross citado em Afonso, 2001). 

Em Portugal, no sector comercial, deparamo-nos com algumas experiências 

interessantes. Seleccionámos o campo das editoras que constroem ambientes 

interessantes para professores e alunos. Porto Editora, Texto Editora e Areal 
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Editores que são as que dispõem de sites com as características que permitem 

ser denominados de “ambientes virtuais de apoio à educação”. As editoras 

dispõem de um conjunto de serviços que visam atingir diversos alvos: os 

professores, os pais e encarregados de educação e os estudantes. Para 

entendermos melhor essa questão fizemos uma pesquisa, essencialmente 

descritiva, que se centra nos seguintes itens: público-alvo, estrutura e 

organização dos conteúdos, especificidades, mecanismos de interactividade, 

recursos presentes e ou apontadores e facilidades de navegação. 

Começamos por apresentar os sites ligados à Porto Editora.  

O edusurfa42 apresenta temas de âmbito geral particularmente direccionado a 

jovens, estudantes do 3.º ciclo e secundário. Os principais conteúdos são a 

página Estudantes que tem nuances diversas: ajuda on-line a alunos, pais e 

professores; permite encontrar um explicador na área de residência; oferece dicas 

e técnicas de estudo, testes e exames, orientação profissional, informação sobre 

cursos, prazos e candidaturas; proporciona informações de âmbito legal, como 

sejam legislação, acesso ao Ensino Superior, etc. Para aceder à página Estudar é 

necessário estar registado. Este registo é feito de forma gratuita. Os internautas 

poderão, ainda, colocar questões no âmbito dos seus estudos e esperar a 

resposta às suas dúvidas, concretamente relacionadas com as provas e exames 

nacionais. O edusurfa é, primordialmente um serviço de apoio aos estudantes, 

mas disponibiliza outra informação diversa: nas páginas cinema, música, jogos, 

leitura, viagens, desporto são dadas várias sugestões de acordo com os temas 

respectivos. Possui um fórum de discussão e chat que são salas de intercâmbio 

de ideias e discussão. Na secção de Anúncios, poderão colocar-se anúncios de 

compra, venda e troca de produtos dos cibernautas. Será curioso registar o 

manifesto “não seremos amorfos, nem imparciais – defenderemos tudo aquilo em 

que acreditamos, os autores que preferimos, as bandas que gostamos de ouvir, 

os filmes que adoramos ver, as coisas que valem a pena”. Este, segundo os 

promotores, marca a irreverência e todo o cunho jovem que o site deverá possuir. 

O Clickin43 dirige-se a um público mais infantil e privilegia a parte lúdica com 

jogos, histórias e desenhos interactivos. Divide-se em três partes: Miniclick (até 

                                                          

42 Pode ser consultado no endereço electrónico (http://www.edusurfa.pt) 

43 (http://www.clickin.pt). 
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aos 8 anos de idade), Planeta Click (dos 8 aos 10 anos de idade) e Super Click (a 

partir dos 10 anos de idade). Na Galeria são apresentados trabalhos escritos e 

desenhos dos pequenos utilizadores. Na hiperligação, Brincar e Aprender são 

proporcionadas actividades lúdicas de modo a atingir conceitos da área cognitiva. 

O Netprof44 é um endereço particularmente virado para os docentes a que 

ousaram chamar o “Clube dos Professores Portugueses da Internet”. De um modo 

geral, “tem como objectivo apoiar a actividade docente nas suas diferentes 

dimensões”. Aqui é dado apoio através de legislação, normas e formulários, 

informações diversas: concursos, provas globais e exames nacionais, novidades 

editoriais, dossiers temáticos, notícias, galerias de exposições, modelos de fichas 

e formulários a utilizar em vários contextos, agenda cultural e recreativa, etc. 

Presentes estão também os fóruns de discussão para opiniões dos cibernautas. 

Uma das características é a do portal de acesso estar dividido por áreas 

disciplinares de docência e, em cada uma delas, os professores poderão 

encontrar sugestões de trabalhos, exercícios da sua área e outras temáticas. Se 

os docentes pretenderem ser informados sobre as novidades do site, basta 

disponibilizarem o seu endereço de e-mail e serão alertados para a inserção de 

conteúdos novos da área disciplinar ou para o facto de terem sido feitas 

actualizações de âmbito geral. 

O Educare45 é um dos outros serviços da editora que privilegia a componente 

informativa da educação. É muito semelhante aos jornais da Internet e destina-se 

a todos os públicos, em particular aos profissionais da educação. Nesta página 

poderemos encontrar toda a informação relativa à educação, desde tomadas de 

posição do Ministério da Educação, das escolas, legislação, etc. Em termos de 

interactividade propõe fóruns, inquéritos e crónicas sobre a temática. A 

disponibilização de um e-mail próprio permite que se receba semanalmente as 

informações consideradas importantes no panorama educativo nacional. 

A Escola Virtual46, da Areal Editores, apresenta-nos três salas virtuais: a sala do 

aluno, a sala do professor e a sala dos pais. A Sala do Aluno está dividida em três 

hiperpáginas: segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, com temas relativos a 

cada ciclo. A Sala do Professor dá dicas sobre testes, provas globais, exames, 

                                                          
44 (http://www.netprof.pt). 

45
(http://www.netprof.pt) 

46
(http://www.escolavirtual.pt/arealeditores)
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legislação e programas curriculares. A Sala dos Pais fornece indicações para a 

criação de uma Associação de Pais na Escola, indicações para acesso ao Ensino 

Superior e adianta informações sobre a CONFAP (Confederação Nacional de 

Associações de Pais). Dispõe, ainda, das páginas expo escola que se pretende 

aberta à participação das escolas do país, visitas de estudo onde disponibiliza 

uma viagem pelo país apontando algumas das características de cada região, no 

jornal poderá obter-se informação sobre a actualidade da educação. A 

interactividade é dada pelos fóruns de discussão (pouco participado), chat e 

jogos. 

A Texto Editora proporciona diversas páginas como sejam a Junior.TE, Jovem.TE, 

Educação.TE, universal.TE e mediabooks.  

No portal Educação.TE é necessária uma password para aceder à sala de 

professores, onde é possível conhecer melhor as associações de professores 

portuguesas e onde há diversos conteúdos de apoio, desde fichas e testes de 

avaliação, fichas gramaticais, propostas de trabalho, exercícios, provas globais, 

transparências para apoio à actividade lectiva, matérias de apoio com resumos 

integrados nos conteúdos programáticos das várias disciplinas leccionadas, 

exercícios de apoio, sugestões para visitas de estudo, opiniões sobre temas da 

actualidade educativa, banco de imagens para ilustração de trabalhos, agenda 

escolar, downloads, etc. Destacamos o conjunto de documentos de bastante 

utilidade que poderá ser descarregado nos computadores individuais, entre eles o 

documento Internet – Manual de formação de professores, que consideramos um 

valioso instrumento de auxílio à integração das TIC na escola. Se os professores 

quiserem inscrever-se, através de e-mail, poderão ser informados das últimas 

novidades. 

O portal Junior.TE47 está especialmente vocacionado para as crianças do pré-

escolar e do primeiro e segundo ciclos. Os espaços destinados a cada faixa etária 

estão perfeitamente delimitados. A página inicial é muito atractiva e, a partir 

dela, pode aceder-se aos três sectores: pré-escolar, primeiro e segundo ciclos. A 

principal lacuna do site reside no facto da navegabilidade ser lenta com modem 

de 56Kps. O espaço Jardim dedicado ao pré-escolar dispõe de jogos, histórias e 

curiosidades várias. É muito interessante a interactividade e a quantidade de 

                                                          

47
(http://www.junior.te.pt). 
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jogos para aprendizagem das cores, das formas, das letras e algarismos. A página 

denominada Rua é dedicada às crianças do primeiro ciclo: para além dos jogos, 

concursos e novidades dispõe das unidades temáticas como o ambiente, 

Portugal, desporto, famosos, mundo animal com múltiplas actividades. É 

possível aceder a postais para enviar através de correio electrónico, inscrever-se 

no Clube Júnior, que manterá os sócios informados sobre as actividades do site. 

A secção Bairro tem sensivelmente os mesmos temas descritos anteriormente 

mas vocacionados para um universo escolar do segundo ciclo. 

O portal Jovem.TE48 está vocacionado para os adolescentes e jovens com variadas 

informações ao gosto dos teenagers: chats, classificados, fóruns, notícias. Trata-

se de uma página bastante complexa e parece-nos bastante bem elaborada; este 

portal, só por si, poderia ser objecto de um aprofundado estudo investigativo. Na 

área do saber podem ser visitadas páginas de apoio escolar, biblioteca, dossiers, 

de estudo, exercícios, ferramentas, etc. A área do lazer é bastante abrangente: 

cinema, computadores, concursos, desporto, jogos, vídeos, livros, moda, música, 

desportos radicais, sexualidades, televisão, viagens e aventuras. O portal solicita 

o feedback dos utilizadores através de comentários, questões, trabalhos, fotos, 

artigos, informações sobre eventos, temas que gostariam de ver abordados no 

site,... 

O serviço Universal.TE ligado à enciclopédia com o mesmo nome é um centro de 

dados para usos múltiplos. É composto pelas enciclopédias Universal, de 

Ciências da Natureza, Física e Química, História de Portugal e do mundo, 

dicionários, etc. Para aceder ao serviço completo é necessária uma subscrição.  

Todos os serviços apresentados têm uma base comercial que visa publicitar as 

editoras, artigos (livros e multimédia) e a possibilidade de aquisição de títulos on-

line. Pelo exposto, a Porto Editora, a par da Texto Editora, é das empresas que 

proporciona serviços mais completos. 

No portal A UARTE (Unidade de Apoio à Rede Telemática Educativa), do 

Ministério da Ciência e Tecnologia, pode ler-se que o seu principal objectivo é o 

de “assegurar o acompanhamento do Programa Internet na Escola através: da 

promoção e da produção de conteúdos científicos e tecnológicos a disponibilizar 

na rede; do desenvolvimento de actividades telemáticas nas escolas; de formas de 

                                                          
48

(http://www.jovem.te.pt).
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interacção e parcerias entre os vários parceiros educativos”.49 Mais tarde 

falaremos mais detalhadamente desta unidade.  

No âmbito das instituições de ensino superior queremos destacar o portal 

“Catraios” do Instituto Politécnico de Bragança, o apontador “Espiguinha” da 

UTAD e o universo “e-escola” da Universidade Técnica de Lisboa e do Instituto 

Superior Técnico. Os dois primeiros têm uma implicação prática no primeiro 

ciclo. Em seguida abordaremos o portal da Universidade Técnica de Lisboa e do 

Instituto Superior Técnico, que constitui um bom exemplo de um ambiente 

virtual de apoio à educação. 

O portal de educação e-escola.utl50 foi lançado em parceria pela Universidade 

Técnica de Lisboa e o Instituto Superior Técnico (IST), em Junho do ano de 2002. 

É o primeiro portal português de educação em ciências básicas e tem como 

objectivo fazer a ponte entre o ensino secundário e as exigências da Universidade 

nas disciplinas de Matemática, Física e Química. Concebido de forma a 

disponibilizar formas de visualização diferentes para alunos, professores e 

escolas, o portal de educação pretende funcionar como um complemento do 

ensino que se faz no secundário nas áreas da Física, da Química e da 

Matemática. Para já, conta com downloads de experiências, exemplificações de 

cálculos e teorias ou até a visualização do céu através de um telescópio 

automatizado. Os formatos de apresentação são também diversificados: texto, 

vídeo, animação e gráficos. Novos conteúdos estão prometidos para os próximos 

tempos. Para os professores serão disponibilizados materiais multimédia, 

notícias e dicas que poderão facilitar a planificação das aulas. Além dos 

conteúdos, alunos e professores podem ainda realizar experiências on-line 

preparadas pelos investigadores do IST, muitas vezes demasiado caras ou 

perigosas para colocar em prática numa sala de aula. No desenvolvimento de 

futuros projectos, está prevista a introdução de mecanismos interactivos como a 

resposta a perguntas pelos docentes do IST ou a possibilidade de o aluno realizar 

testes on-line e receber automaticamente a sua correcção. O projecto é útil para 
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(http://fmweb.uarte.mct.pt) em 27-10-2003. 

50
Pode ser consultado no seguinte endereço (http://www.e-escola.utl.pt). Este é um projecto que conta com o apoio da União Europeia, 

via POSI (Programa Operacional para a Sociedade da Informação) e PRODEP III (Programa de Desenvolvimento Educativo para 

Portugal). O investimento global - na ordem de um milhão de euros para os primeiros três anos - destina-se essencialmente a apoiar a 

produção de conteúdos. 
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os alunos com dificuldades em acompanhar a matéria nas aulas e, 

simultaneamente, funciona como um espaço para estimular os alunos mais 

brilhantes, já que a informação está disponível em níveis diversos de 

complexidade. 

Os ambientes virtuais de apoio à educação encontram-se ainda numa fase 

embrionária de desenvolvimento, mas acreditamos que brevemente surgirão 

muitas e variadas experiências e estas terão tendência a universalizar-se. A nova 

filosofia de gestão e administração dos estabelecimentos de educação apresenta 

virtudes e pode funcionar como percursor do desenvolvimento deste tipo de 

projectos. 

 
 

2.4 O ensino-aprendizagem das TIC 
 

As TIC invadiram as nossas escolas num curto espaço de tempo e, devido à 

importância que já todos lhe reconhecem, prometem aí permanecer. Mas por que 

razões é que elas são importantes? Hawkridge (1990) faz uma resenha dessas 

razões e aponta como fundamentais quatro princípios:  

� Razões sociais - as crianças devem ser preparadas para agir numa 

sociedade cada vez mais movida pelas tecnologias; 

� Razões vocacionais - as crianças devem ser preparadas profissionalmente 

(dominarem as tecnologias) para vencerem nessa mesma sociedade 

tecnológica;  

� Razões pedagógicas - possibilidade de melhoria dos processos de 

ensino/aprendizagem;  

� Razões catalisadoras - a utilização do computador pode acelerar outras 

inovações educativas, com mais ênfase nos processos de 

ensino/aprendizagem e que valorizam a cooperação em detrimento da 

competição, a resolução de problemas e reflexão e não tanto a 

memorização. 

No entanto, até que a integração dos computadores com objectivos 

construtivistas na escola sejam uma realidade, na maioria dos casos, há ainda 

um grande caminho a percorrer. Os obstáculos são ainda muitos. Akker, 

Keursten e Plomp (in press) depois de reverem investigações realizadas 
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concluíram que: o contexto social, a organização escolar, os suportes externos e 

as características inovadoras do produto constituem os principais entraves para 

uma utilização eficiente. 

� Contexto social - necessidade de investimento em equipamentos; 

desenvolvimento de programas informáticos educativos; formação de 

professores; falta de empenhamento por parte das hierarquias superiores 

ligadas à educação; reformulação dos currículos, etc.… 

� Organização escolar - as dificuldades surgem quando não existe 

encorajamento por parte do órgão de gestão das escolas, principalmente, 

em não facilitar a participação em formação, aquisição de equipamentos e 

programas, reorganização de horários, salas, etc.; quando os professores 

não estão receptivos às novas ideias e experiências; quando não existe um 

coordenador de informática e também quando não existem contratos de 

manutenção de equipamentos e programas. 

� Suporte externo - os cursos de formação contínua pecam por dar relevo, 

quase que unicamente, aos aspectos técnicos, em vez de ajudarem os 

professores na integração dos computadores no dia-a-dia da escola, com 

conhecimentos de selecção e avaliação, quer de programas informáticos, quer 

de desempenho dos alunos. E, por último, os professores não têm suportes 

que os ajudem a ultrapassar os problemas criados pelas novas relações 

professor/aluno. 

� Características inovadoras - aqui levantam-se questões relacionadas com 

as vantagens e desvantagens que os computadores trazem para o processo 

de ensino/aprendizagem; com a qualidade dos programas informáticos 

educativos; que tipo de rácio é que se pode esperar quando se medem 

benefícios actuais versus custos em pessoal e organização. 

Mas não só, o uso correcto dos computadores na educação requer, 

principalmente, uma aproximação psicológica na qual professores e alunos sejam 

sensibilizados para as diferenças individuais de aprendizagem, numa nova 

postura quer de uns quer de outros. Os alunos também têm que compreender a 

sua nova posição - responsáveis pela sua aprendizagem. Os professores têm que 

mudar as suas atitudes pedagógicas e o seu objectivo primordial deve ser o de 

construtor de conhecimento, isto é, o de ajudar os alunos a apropriarem-se dos 

seus conhecimentos, construírem eles mesmos os seus mapas de conceitos e 

conduzirem as suas próprias explorações, prepará-los para a aprendizagem 
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permanente, fomentar neles valores que conduzam à satisfação pessoal e que 

sejam socialmente construtivos. 

 

 

2.5 Que formação de professores no que concerne às TIC/informática? 

 

Há um mal-estar visível e crescente em relação à educação em Portugal que 

existe também à escala mundial, ou pelo menos nos países ditos desenvolvidos 

(Nóvoa, 1993). No nosso caso específico, este constrangimento prende-se com 

inúmeros factores, sociais ou institucionais, sobejamente documentados na 

literatura e nos média, cujas razões são variadas.  

Nomeamos, a título de exemplo, os desajustes dos desenhos curriculares, por 

vezes apelidados de "currículo pronto-a-vestir de tamanho único" (Formosinho, 

1992), e a inadequação da escola ao progresso tecnológico e às exigências do 

mercado de trabalho.  

Uma vista de olhos pela literatura da especialidade documenta sobejamente esta 

asserção, dado que, actualmente, todas as preocupações se dirigem para a 

Educação para a empregabilidade e a profissionalidade, de uma "juventude 

aprendente, num mundo inundado de informação e de tecnologia mal 

interiorizada" (Figueiredo, 1999), onde é desejável que os nossos alunos 

desenvolvam saberes e competências que lhes permitam uma autonomia de 

sucesso com vista a uma integração social, senão plena, pelo menos satisfatória.  

Uma outra questão prende-se com a necessidade de tornar os nossos alunos 

mais reflexivos e dotados de uma metacognição justa sobre as suas competências 

e capacidades (Cosme e Trindade, 2001). Neste aspecto assume particular 

relevância o conceito de aprender a aprender, no qual as novas competências 

transversais, desenvolvidas nas diversas áreas disciplinares e o uso das 

tecnologias em contextos educativos, têm uma influência preponderante. 

Actualmente, pelas oportunidades oferecidas fora e dentro da escola, considera-

se que os jovens estão na fase user friendly das tecnologias. Passa a ser uma 

obrigatoriedade todos os intervenientes no processo de ensino/aprendizagem 

alcançarem a destreza e a fluência tecnológica necessárias para favorecer 

aprendizagens nestes contextos (Papert, 1993). 
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Ribeiro (2000) refere que a Internet nem sempre é tida como recurso didáctico 

eficaz, razão pela qual importa rebater as potencialidades que oferece e a sua 

utilização eficaz.   

Nesta ordem de ideias, e em relação às tecnologias em geral, António Moreira diz 

que, 

"Aqueles que se opõem à utilização das tecnologias com as crianças fazem-no no 

pressuposto de que tais tecnologias são desadequadas em termos de 

desenvolvimento, que os benefícios educativos não foram ainda cientificamente 

provados, que o enfoque se mantém, erradamente, no edu-tainment e que a 

tecnologia tem sido integrada em detrimento da música, da arte, do desporto, 

etc…" (Moreira, A.; 2002, p. 10) 

 

A formação de professores na área das TIC é fundamental, no entanto, como 

grande parte dos responsáveis a nível académico, também este professor 

considera que a formação de professores nesta área é fulcral para uma inserção 

capaz e rentável das TIC no contexto educativo.  

Com efeito, na sociedade da informação a formação nesta área estende-se a 

professores e agentes educativos de todos os graus de ensino, sendo o objectivo 

subjacente o de organizar comunidades de aprendizagem, com o apoio deste 

suporte, para estimular actividades educativas inovadoras e autónomas.  

 

Como afirma Paulo Dias,  

"As tecnologias de informação são mais do que um simples meio de contacto e 

transporte de informação, para se apresentarem como o instrumento para a 

aprendizagem e a construção colaborativa do conhecimento, desenvolvendo 

assim novas formas para o modo como os alunos aprendem e também novos 

contextos para a realização das tarefas online" (Dias, P.; 2003). 

 

A integração das TIC em contexto educativo promove melhores desempenhos, 

inclusive alguns autores preconizam, em diversos estudos, que os aprendentes 

que fazem ou complementam a sua aprendizagem em ambientes em que as TIC 

são um recurso suplementar e/ou em ambientes virtuais obtêm maior cultura 

informática, habilidade no manuseio dos computadores, mais rotinas de 

interacção, virtual ou não, e melhores desempenhos. São maiores os hábitos de 
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convivialidade e o facto de se aprender com os outros e, muitas vezes, para os 

outros, estimula a colaboração. 

Estes ambientes promovem o desenvolvimento e discernimento dos aprendentes, 

na medida em que estes adquirem novos conceitos, se expõem e aos seus pontos 

de vista e constroem grupos colaborativos a partir do suporte social virtual 

(Tickner, 2002). Esta situação viabiliza a expansão da competência de pesquisa, 

consequente espírito crítico e criatividade e o desenvolvimento de novas 

capacidades bem como a integração transversal e continuada das TIC no 

contexto da educação . 

Uma reflexão sobre os projectos desenvolvidos no contexto português leva-nos a 

concluir que o fundamental numa aula com recurso às TIC não é o meio 

tecnológico mas as novas atitudes que se promovem (DAPP, 2002). Daí que seja 

fundamental não fazer das TIC uma utilização que prolongue estratégias de 

transmissão de saberes, mas utilizá-las por forma a mudar hábitos no acto de 

aprender e enriquecer competências dos aprendentes.  

Quanto ao professor, este é interveniente e observador do processo. Não se limita 

a ensinar e a verificar à posteriori o que o aluno sabe ou não. Obtém literacia 

informática, adquirindo novas competências já recomendadas no "Currículo 

Básico em TIC para professores" (DAPP, 2002) e acompanha o aluno. Numa 

perspectiva construtivista ajuda o aluno "aqui e agora" na construção da sua 

aprendizagem (Moreira, 2002; Pedro e Moreira, 2003).  

 

 

2.5.1 Formação de professores em TIC 

 

A formação dos novos professores relativamente às TIC deve contemplar aspectos 

relativos às atitudes, aos valores e às competências51.  

1. Atitudes e valores. No que respeita às atitudes, é fundamental desenvolver 

nos futuros professores uma disposição de receptividade relativamente às 

potencialidades das TIC, o interesse pelo conhecimento de novos 

desenvolvimentos neste campo, bem como a disposição para aceitar os novos 

                                                          
51 Para formulações de competências noutras lógicas ver, por exemplo DAPP (2000) ou Lacerda, Lopes, Machado, 

Gonçalves, Rodrigues, Ribeiro, Sousa, Gonçalves, Videira, Ribeiro, Gonçalves, Soares, Queiroz, Gomes, Salsa, Marinho, 

e Ferraz, (2001). 
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papéis que emergem para o professor/educador (nomeadamente, como 

mediador do conhecimento), em grande parte em consequência destas 

tecnologias52.  

No que se refere aos valores, será importante que o curso proporcione uma 

análise das  implicações sociais, culturais, éticas e legais das TIC, 

desenvolvendo práticas coerentes com as perspectivas defendidas e 

promovendo uma atitude responsável e crítica nos formandos.  

2. Instrumento para o trabalho pessoal e a prática profissional. Os novos 

professores devem adquirir a capacidade de usar as TIC para a realização do 

seu trabalho pessoal e para a sua prática profissional, tanto na escola, como 

na relação com a comunidade e em espaços associativos. Para isso, será 

necessário que desenvolvam uma compreensão das operações e conceitos 

básicos das TIC, adquiram à-vontade no seu uso e sejam capazes de as 

integrar na realização das mais diversas actividades. 

3. Utilização no processo de ensino/aprendizagem. Para além de serem capazes 

de planear, realizar e avaliar actividades de ensino/aprendizagem tirando 

partido das TIC, os formandos devem ser capazes de situar estas tecnologias 

num novo paradigma do conhecimento e da aprendizagem, tendo em atenção 

as suas implicações para o currículo. Ou seja, não basta ser capaz de 

integrar pontualmente as TIC na prática pedagógica — é necessário ter uma 

visão global do papel que estas tecnologias podem desempenhar em todo o 

processo educativo e da respectiva fundamentação pedagógica.  

O papel das TIC na escola e no currículo é discutido de modo interessante, 

embora bastante diverso, por autores como Pacheco (2001), Papert (1994) e 

Pretto (2001).  

Os novos professores precisam de ser capazes de integrar as TIC no processo 

de ensino/aprendizagem das diversas áreas curriculares, articulando o seu 

uso com o de outros meios didácticos. Para isso, precisam de saber utilizar e 

promover a utilização de software educativo e de software utilitário pelos 

alunos, bem como serem capazes de avaliar as respectivas potencialidades e 

limitações. Precisam, finalmente, de conhecer os recursos e equipamentos 

disponíveis na sua escola ou instituição.  
                                                          
52 Um exemplo de uma disciplina particularmente bem sucedida no desenvolvimento de atitudes positivas em futuros professores 

encontra-se no artigo de Ponte, Oliveira e Varandas (2001), disponível em http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte.
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Para que os objectivos relativamente à formação em TIC dos novos professores 

possam ser atingidos é necessário que as instituições de formação desenvolvam 

um conjunto de boas práticas em diversos campos, incluindo nas suas 

disciplinas de formação geral, de educação, de didáctica e de prática pedagógica, 

bem como, naturalmente, nas suas disciplinas especialmente consagradas às 

TIC. É necessário, para além disso, que as TIC sejam um elemento presente nos 

espaços de aprendizagem informais, bem como, de um modo geral, em toda a 

actividade da instituição. Podemos exemplificar o que podem ser essas boas 

práticas nestes diversos campos do seguinte modo:  

1.  Na actividade geral da instituição. A formação inicial de professores deve 

decorrer num ambiente em que tanto alunos como docentes tenham ao seu 

dispor computadores e periféricos como impressoras, scanners, máquinas 

fotográficas digitais e projectores de dados. Igualmente disponíveis devem 

estar contas de correio electrónico, áreas para arquivo de documentos e a 

possibilidade de publicação de páginas WWW. Os professores cooperantes da 

prática pedagógica devem ter ao seu dispor as mesmas facilidades e recursos 

dos docentes e alunos da instituição.  

Para além disso, a instituição de formação deve procurar criar uma cultura 

de uso generalizado das TIC, informatizando a sua gestão e incentivando o 

uso de páginas WWW de apoio às disciplinas do curso. Os alunos devem 

poder fazer as suas inscrições on-line. Os sumários, os materiais de apoio 

para as disciplinas, a possibilidade de tirar dúvidas junto do respectivo 

professor, etc., tudo isso pode ser feito através das TIC. Um bom 

instrumento de divulgação de informação e de resolução de situações 

rotineiras será a criação de uma intranet.  

2.  No ensino de todas as disciplinas. As TIC devem ser utilizadas na prática 

pedagógica do dia-a-dia da generalidade das disciplinas. Elas podem servir 

para a produção de materiais bem como de suporte à realização de 

apresentações (tanto por professores como alunos). Podem, além disso, servir 

para a realização de estudos e pesquisas, como meio de comunicação com 

peritos e com outros elementos da comunidade.  

3. Nas disciplinas de formação geral. Nestas disciplinas (Matemática, Biologia, 

História, Sociologia, Filosofia, Psicologia, etc.), para além de se constituírem 

como um instrumento pedagógico, as TIC podem surgir como objecto de 

reflexão enquanto fenómeno tecnológico e social, nas suas implicações 
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sociais, culturais, éticas e psicológicas. Poderão ser abordados, por exemplo, 

temas como a info-exclusão e a info-inclusão, as TIC e a cidadania, as 

fraudes informáticas, hipermedia e conhecimento, comunidades virtuais e 

culturas de colaboração e as TIC como meio de expressão.  

4.  Nas disciplinas de educação. As disciplinas especificamente consagradas à 

educação (como a Teoria Curricular e a Pedagogia), para além de permitirem 

o uso destas tecnologias como meios didácticos, como todas as outras 

disciplinas, oferecem uma boa oportunidade para abordar temas como as TIC 

e o currículo, as TIC e os processos de aprendizagem e as TIC e o trabalho do 

professor.  

5.  Nas disciplinas de didáctica. Nestas disciplinas, as TIC são estudadas como 

suporte à aprendizagem em áreas disciplinares específicas. Têm, 

nomeadamente, a responsabilidade de estudar o software educacional 

específico mais importante dessa área disciplinar. Devem, também, discutir o 

contributo que podem dar à aquisição de conhecimentos e ao 

desenvolvimento de capacidades, atitudes e valores próprios de cada área 

disciplinar bem como os desafios que estas tecnologias colocam em termos 

de novos objectivos curriculares. Outro aspecto importante diz respeito ao 

estudo do modo de integrar as TIC nas actividades correntes na sala de aula, 

discutindo, por exemplo: Como iniciar os alunos na sua utilização? Como 

gerir o seu uso pelos alunos? Como levar os alunos a partilhar as suas 

experiências e descobertas?  

Um elemento muito importante do trabalho nestas disciplinas será a análise 

de exemplos de boas práticas ao nível das escolas, evitando assim que se 

forme nos futuros professores a ideia, que ainda hoje vigora com demasiada 

frequência, que o uso das TIC é muito interessante em teoria mas irrealizável 

na prática.  

6. Nas disciplinas de prática pedagógica. Nestas disciplinas, as TIC têm 

igualmente um importante papel a desempenhar. Elas devem surgir como 

uma ferramenta de trabalho, como meio de comunicação e como suporte de 

colaboração. Os futuros professores, durante os seus períodos de prática nas 

escolas, podem e devem poder partilhar informação e recursos através de um 

Web site e podem manter-se em contacto com o docente da instituição de 

formação responsável pela supervisão da sua prática através do correio 

electrónico. Além disso, devem, naturalmente, realizar pesquisa de materiais 
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e recursos na Web bem como elaborar materiais para os alunos, usando 

estas tecnologias, tal como qualquer outro professor.  

7. Nas disciplinas de TIC e noutros espaços de aprendizagem. Há muitas 

aprendizagens para realizar no que respeita às TIC. Parte delas podem 

ocorrer em disciplinas diversas do curso, outras terão de ser proporcionadas 

pelas disciplinas especificamente consagradas às TIC e outras poderão 

ocorrer em espaços de aprendizagem informais. Os futuros professores têm 

de aprender a utilizar as TIC como ferramenta de uso geral, bem como o 

software de natureza geral mais importante para a sua actividade 

profissional – lectiva e extra-lectiva. Devem ter oportunidades de aprender a 

avaliar software (geral e específico), bem como aprender a produzir páginas 

WWW e documentos multimédia. Em certos casos, poderá justificar-se que 

uma disciplina de TIC aborde também o papel destas tecnologias na 

aprendizagem de áreas disciplinares específicas, em complemento (mas não 

em substituição) do trabalho realizado nas didácticas específicas. Além disso, 

será necessário estudar o papel das TIC em projectos interdisciplinares e 

analisar exemplos de boas práticas ao nível das escolas bem como estudar 

casos de projectos inovadores, tanto quanto possível através de informação 

recolhida directamente junto de professores com experiências interessantes 

no terreno. Parte destes objectivos poderão ser atingidos numa disciplina de 

TIC, outra parte através do trabalho feito em espaços informais de 

aprendizagem e outra parte, ainda, em seminários de projecto, voltados para 

a prática pedagógica e incluídos na etapa final do curso.  

 

 

2.5.2 Competências didácticas de um professor de TIC 
 
Ao trabalhar-se adequadamente com as TIC, constata-se que a aprendizagem 

pode dar-se com o envolvimento integral do indivíduo, isto é, do emocional, do 

racional, do seu imaginário, do intuitivo, do sensorial em interacção, a partir de 

desafios, da exploração de possibilidades, do assumir de responsabilidades, do 

criar e do reflectir juntos (Kenski,1996, p.146). 

Trabalhar com as tecnologias de forma interactiva nas aulas requer: a 

intencionalidade de aperfeiçoar as compreensões dos alunos sobre o mundo 
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natural e cultural em que vivem. Torna-se necessário o desenvolvimento 

contínuo de interacções cumulativas desses alunos com dados e informações 

sobre o mundo e a história da sua natureza e da sua cultura. 

O lay-out das salas de aula deverão mudar, como já mudaram em algumas 

escolas e como estão a mudar em muitas regiões do mundo. Esta é a parte visível 

da introdução das tecnologias na educação. Mas, hoje, como no final do século 

XIX quando se introduziu o quadro negro na sala de aula, ou na década de 20 do 

século XX quando se tentou introduzir o cinema na educação, a implementação 

das tecnologias inicia-se e continua com a criação de uma certa infra-estrutura 

tecnológica e de um programa de utilização sem que os professores sejam 

treinados operacionalmente, capacitados metodologicamente e filosoficamente 

para a utilização dessas novas tecnologias na sua prática pedagógica.  

O papel do professor tem também que mudar e os cursos de Pedagogia têm que 

preparar os professores para não perderem o controle das tecnologias que se 

dispõem a utilizar na sala de aula. Os professores precisam aprender a 

manipular as tecnologias e ajudar os alunos a, também eles, aprenderem como 

manipulá-las e não se permitirem serem manipulados por elas. Mas, para tanto, 

precisam usá-las para ensinar, saber da sua existência, aproximarem-se das 

mesmas, familiarizarem-se com elas, apropriarem-se das suas potencialidades, 

controlarem a sua eficiência e o seu uso e criarem novos saberes e novos usos, 

para poderem assumir, de facto, o controlos das mesmas e poderem orientar os 

seus alunos a “lerem” e “escreverem” com elas.  

As TIC tem estado à disposição do ser humano desde que este começou a 

escrever nas cavernas, a usar o carvão e substâncias para tingir em rituais 

religioso ou de caça. Ao longo da história do Homem, o armazenamento e a 

comunicação da informação para se resolverem determinadas situações foram-se 

aperfeiçoando, mas continuam a encontrar resistência por parte de professores 

na sua apropriação e na sua utilização. Os professores podem tirar o que de 

melhor há dessas tecnologias. Devem ter consciência, ao utilizá-las, que elas não 

são neutras e que se deve questionar o que elas que representam, revertendo a 

sua utilização em proveito da sua prática pedagógica e em proveito da 

aprendizagem dos seus alunos. 

Os alunos têm diferentes estilos de aprendizagem. Uns são mais auditivos, 

outros são mais visuais; uns precisam de textos que complementem as imagens; 

outros precisam de imagens que complementem os textos; uns são mais lineares 
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na aprendizagem, outros precisam de uma certa hipertextualidade. Enfim, as 

diferentes formas de expressão podem ser optimizadas num primeiro momento, 

aumentando a auto-estima do aluno, para depois, o aproximar das formas de 

expressão que lhe apresentam maiores dificuldades, orientando-o na aquisição 

e/ou desenvolvimento de novas competências.  

Se os professores conhecerem, manipularem e controlarem essas tecnologias 

poderão orientar os seus alunos a trabalharem com elas, a desmistificarem a sua 

utilização, a descodificarem a sua linguagem, a tornarem-se leitores e escritores 

proficientes dessas médias e, assim, quando necessitarem do apoio da tecnologia 

saberão fazer as escolhas apropriadas. Os professores não devem substituir as 

“velhas tecnologias” pelas “novas tecnologias”, devem, antes, apropriarem-se das 

novas para aquilo que elas são únicas e resgatar o uso das velhas em rede com 

as novas, ou seja, usar cada uma naquilo que ela tem de específico e, portanto, 

melhor do que a outra. 

O uso e controle das tecnologias devem servir ao professor não só na sua 

actividade educacional, mas também na sua actividade de pesquisa.  

 

 

2.6. A educação a distância   

               

A educação a distância pode definir-se como o “território do saber resultante do 

cruzamento das ciências e tecnologias educativas e das tecnologias de 

informação e comunicação”53. Neste modelo de educação, professor e formandos 

não se encontram no mesmo local físico, sendo os conteúdos veiculados 

recorrendo às tecnologias da comunicação54. Assim, "o elemento fundamental 

não é a espacialidade mas sim a comunicação, o espaço não é físico mas sim 

comunicativo"55. Esta modalidade de educação, que tem disseminado informação 

e cultura por todo o mundo, sobretudo através da Web, tem como objectivo 

                                                          
53 RAMOS, Fernando M. S.. As Tecnologias da Comunicação no Suporte aos Sistemas de eLearning. Universidade de 
Aveiro. 

54 O Ensino à Distância e a Internet, in:   

http://student.dei.uc.pt/~shadow/Educ.html

55 Gestão de Sistemas de Educação a Distância: Proposta de Reflexão e prática em Ambiente Online, in: 

http://www.abed.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=153&sid=108&UserActiveTemplate=4abed
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primordial proporcionar o acesso a sistemas educativos em situações em que o 

tradicional ensino presencial não se revela a solução mais adequada56.  

Um dos mais relevantes conceitos que deriva da frequência de cursos de 

educação a distância é o de “just in time learning”, que pretende exprimir a ideia 

de que, neste formato, a formação está disponível para cada um na altura em 

que a pretende, em que dela necessita, como resposta aos seus interesses. Para 

além deste, surge também o conceito de “just enough learning”, que pretende 

significar que a cada pessoa é dada a possibilidade de apenas frequentar a 

formação de que necessita, sem grandes formalidades e obrigações, durante o 

período de tempo estritamente indispensável à prossecução dos seus objectivos.  

A garantia da eficácia dos programas de ensino à distância começa a ser 

assegurada com um planeamento cuidadoso e um enfoque nas necessidades dos 

formandos; estes programas não podem surgir “espontaneamente”, de forma 

abrupta e precipitada57. De facto, para que se tire o máximo proveito das 

vantagens inerentes a este sistema de ensino e para minimizar os 

constrangimentos que também lhe são próprios, é necessário proceder a uma 

planificação rigorosa e atempada do curso a implementar. Todo esse 

planeamento deve ser efectuado com o intuito de, por um lado, assegurar uma 

utilização eficaz da tecnologia para apoiar os objectivos do curso e, por outro 

lado, envolver plenamente os formandos58. 

Contudo, é um mito pensar que o aluno não tem dificuldades em estudar 

livremente, em organizar bem o tempo, em saber encontrar seu próprio caminho. 

É importante não fazer passar a imagem de que neste tipo de ambientes tudo é 

simples, tudo é fácil, não existem dificuldades; por outras palavras, não se 

podem realçar apenas aspectos como comodidade e flexibilidade de acesso aos 

níveis espacial e/ou temporal sem mencionar as dificuldades, uma vez que só 

tendo plena consciência da sua existência é que se poderão tomar medidas 

tendentes a ultrapassá-las59. 
                                                          
56 eLearning, in: 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html

57 Distance Education at a Glance, in:   

http://www.uidaho.edu/eo/distglan.html

58 Reflexo das Teorias da Aprendizagem na Planificação de Cursos On-Line, in: 
http://www.apevt.pt/c12.htm

59 Gestão de Sistemas de Educação a Distância: Proposta de Reflexão e prática em Ambiente Online, in: 
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Contudo, há que realçar que a tecnologia e a educação a distância têm limites. É 

necessário definir muito cuidadosamente as áreas onde não queremos usar a 

tecnologia, mesmo que tal seja possível. De facto, a verdade é que nem todas as 

áreas se propiciam a uma abordagem através da educação a distância60.

2.6.1 Modelos de organização na Educação a Distância 

 
No que se refere ao e-learning observamos que são várias as designações que 

podem ser dadas à actual educação a distância. O mais conhecido e utilizado é o 

e-learning, em que o prefixo “e-“ significa “electronic” e que pretende referir-se à 

aprendizagem apoiada em meios informáticos ou, mais adequadamente, 

telemáticos61. Outros termos há que também são utilizados quando nos referimos 

à educação a distância, como sejam o e-teaching ou o e-training (mais ligados ao 

ensino e à formação, respectivamente). Por outro lado, também podemos 

encontrar referências à educação a distância apenas indicado como distance 

learning. Neste último caso é preciso algum cuidado quando o utilizamos, uma 

vez que tem um campo de abrangência muito mais vasto, podendo referir-se a 

todas as formas de educação à distância, incluíndo emissões de televisão ou 

cursos por correspondência, por exemplo. 

Da explicação anterior decorre que a designação “e-learning” não pode ser 

entendida como um sinónimo de “educação a distância”, já que o e-learning 

constitui apenas uma das metodologias ou modelos de organização que se 

inserem no vasto domínio da educação a distância62. 

Ao longo dos tempos têm surgido vários casos de cursos de e-learning mal 

sucedidos. E quando, a posteriori, se estuda a génese do fracasso, de uma forma 

geral, verifica-se que ela reside num planeamento deficiente ou na desadequação 

do modelo organizativo utilizado. Assim, há que ter sempre em conta que o 

                                                                                                                                                                               
http://www.abed.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=153&sid=108&UserActiveTemplate=4abed  
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A Actuação do Tutor na Educação à Distância, in:  

http://www.ead.ufu.br/tecead_II/anais/pdfs/klalter.pdf   

61 Ensino-Aprendizagem à Distância, in: 

http://www.estv.ipv.pt/dep/di/nead/ead.htm

62 Reflexo das Teorias da Aprendizagem na Planificação de Cursos On-Line, in:  
http://www.apevt.pt/c12.htm
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recurso a um modelo organizativo de e-learning puro e mal preparado conduz 

necessariamente a maus resultados; mais uma vez se reforça a importância de 

um cuidadoso e aturado planeamento prévio. Por outro lado, existem 

áreas/temáticas que ou não se propiciam de todo a uma abordagem através de e-

learning ou que, ainda que podendo ser abordadas através dessa metodologia, 

podem ser muito melhor exploradas recorrendo a outros modelos de organização 

de educação a distância (ou mesmo através da educação presencial).  

Quanto ao b-learning, esta designação pretende referir-se a um tipo de ensino 

misto, com uma componente presencial e outra realizada à distância. Significa 

blended learning, o que poderíamos traduzir por ensino misturado ou mesclado, 

e que na prática quer apenas dizer que não é utilizada apenas uma abordagem 

ou um modelo de organização. Normalmente neste tipo de abordagem a maioria 

das sessões ocorrem à distância, embora se realizem algumas sessões 

presenciais, habitualmente no início ou no fim do curso e em determinadas 

zonas intermédias, dependendo da duração do curso, entre outros factores. 

Este modelo organizativo não inviabiliza a abordagem de conteúdos que exigem 

uma exploração presencial, dá “rosto” aos participantes no curso e beneficia as 

pessoas que não se podem deslocar com grande frequência aos centros de 

educação/formação. 

Já o m-learning, por sua vez, significa mobile learning e é um dos novos 

conceitos emergentes nesta área. Podemos definir este tipo de ensino como a 

extensão do e-learning às comunicações móveis e aos dispositivos que as 

suportam (incluíndo telemóveis e PDAs, por exemplo). 

Podemos prever, sem muita margem de erro, que este tipo de abordagem terá um 

grande desenvolvimento nos próximos tempos, já que cada vez é maior a 

necessidade de formação em qualquer altura, em qualquer lugar, sem obedecer a 

restritas regras de tempo ou espaço. 

O modelo organizativo a adoptar dependerá, entre outros factores, dos objectivos, 

da concepção pedagógica da proposta de formação, do perfil do público-alvo, da 

tecnologia de suporte a utilizar e da abrangência da oferta63. 

 

 

                                                          
63 Gestão de Sistemas de Educação a Distância: Proposta de Reflexão e prática em Ambiente Online, in: 
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2.6.2 Importância das Comunidades virtuais de aprendizagem 
 
Um dos principais aspectos decorrentes da realização de formação a distância 

tem a ver com a separação física entre formandos e entre estes e o formador. Se 

no ensino presencial este factor não se coloca, uma vez que todos eles se reúnem 

de forma regular num mesmo espaço físico, já no espaço virtual facilmente pode 

ocorrer uma sensação de isolamento que, em último caso, pode levar à 

desmotivação e até à desistência da frequência de determinado curso realizado 

com base neste modelo organizativo. Para ultrapassar esta sensação de 

isolamento é preciso que o curso seja conduzido de forma a criar nos alunos o 

sentido de comunidade. 

Por outro lado, os problemas e desafios do mundo moderno apresentam tais 

dimensões e complexidade que a sua resolução envolve cada vez mais o trabalho 

em equipa64. 

Assim, nos últimos anos, tem-se assistido a um esforço nítido tendente ao 

estabelecimento de estratégias que permitam a aprendizagem por meio da 

construção de comunidades virtuais65.  

Vários autores definem estas comunidades de aprendizagem como sendo 

caracterizadas por espaços utilizados de forma pedagógica por grupos de pessoas 

com interesses comuns, nos quais os aprendentes trabalham, de forma conjunta, 

na perspectiva de maximizar a sua aprendizagem individual e a da própria 

comunidade66. Define-se, então, por uma conjugação de saberes dos vários 

aprendentes com o objectivo último de construção de um objecto comum, o 

conhecimento. 

O avanço tecnológico, sobretudo o surgimento da Internet, tem vindo a expandir 

a oferta de produtos e serviços de suporte ao trabalho cooperativo. A utilização 

destes métodos e ferramentas que possibilitam o trabalho cooperativo chegou 

também à esfera educacional, sendo já relativamente frequente a utilização de 

expressões como “trabalho cooperativo em educação”, “aprendizagem 
                                                          
64

Aprendizagem Cooperativa Distribuída, in: 

http://www.inf.ufsc.br/sbc-ie/revista/nr2/Santos02.htm
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Construindo Comunidades de Aprendizagem no Ciberespaço: Estratégias Eficientes para Salas de Aula On-line, in: 
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des Sciences de l’éducation. Université de Montréal. 
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colaborativa”, “aprendizagem cooperativa” e até, mais recentemente, do termo 

“aprendizagem cooperativa distribuída”67. 

O termo “trabalho cooperativo” possui uma longa história nas ciências sociais, 

sendo primeiramente empregue no século XIX como designação geral para todo e 

qualquer trabalho que envolvesse múltiplos actores. A colaboração, a troca de 

informação, a capacidade de comunicação, o respeito pelas diferenças individuais 

e o exercício efectivo da negociação constituem requisitos fundamentais para o 

trabalho cooperativo. Para haver cooperação torna-se imprescindível a existência 

de um “ambiente democrático” onde todos se possam expressar livremente. O 

papel da comunicação é fundamental, podendo ser realizada de diferentes 

formas, desde encontros presenciais (face a face) até ao recurso a meios 

electrónicos. Actualmente, os serviços das redes de comunicação têm 

potencializado o trabalho cooperativo, especialmente apoiado em CSCW 

(Computer Supported Cooperative Work)68. 

A “aprendizagem cooperativa” incorpora as diversas facetas do trabalho 

cooperativo, mas agrega também novos elementos: a intencionalidade da 

aprendizagem e a tutoria. A interdependência (positiva), a confiança mútua, a 

interacção, a responsabilidade individual e a partilha e socialização das 

informações entre alunos e professores, empenhados na concretização de uma 

tarefa comum (ou de um objectivo compreendido e compartilhado por todos) 

constituem pilares de sustentação fundamentais para a aprendizagem 

cooperativa69. Portanto, uma comunidade de aprendizagem envolve um grupo de 

pessoas que se organizam com o objectivo de se apoiar mutuamente no 

desenvolvimento de actividades, interagindo, colaborando, partilhando recursos e 

construindo um sentimento de pertença; estes são alguns dos inúmeros aspectos 

que sustentam uma comunidade70.  
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Esta perspectiva comunitária de construção do conhecimento não se pode basear 

apenas na utilização das TIC como fontes de informação, já que assim estaremos 

a retirar potencialidades a meios que podem, quando devidamente aproveitados, 

ser excelentes instrumentos para novos e motivadores processos de 

aprendizagem. As TIC deverão, antes, ser a base que sustenta um processo 

comunitário, que aproveita os diversos saberes adquiridos de participantes tão 

diferenciados entre si, de uma forma construtiva, para assumir uma perspectiva 

essencialmente “comunitária e relacional”. Desta forma, os aprendentes, em 

comunidade, ajudam a construir conhecimento, através de uma efectiva 

participação na própria construção desse conhecimento e na dinâmica que 

conseguem estabelecer com o mundo envolvente, com a “comunidade de sujeitos” 

a que passam a pertencer71. 

Para que a criação de comunidades virtuais de aprendizagem consistentes se 

verifique é necessário que se crie um ambiente de aprendizagem amigável, 

desinibidor, que não afaste os menos dotados tecnicamente. Este ambiente 

deverá ter algumas semelhanças com aspectos verificáveis numa formação em 

presença, como sejam a possibilidade de ver quem está presente na “sala” ou a 

disponibilidade de fazer um intervalo num “bar virtual”. Algumas pesquisas 

indicam de forma inequívoca que este tipo de interacção estabelecida entre os 

elementos da comunidade gera uma espécie de camaradagem que contribui para 

a formação da sua identidade e para o desenvolvimento de um espírito colectivo e 

de partilha72. 

O conceito de comunidades de aprendizagem não é totalmente novo, uma vez que 

alguns investigadores sócio-construtivistas (como Dewey, Vygotsky e 

Wittgenstein) já referenciavam este tipo de modelo. Pode mesmo considerar-se 

que algumas das mais importantes “orientações” sobre a planificação de 

actividades nos cursos de educação a distância emanam dos pressupostos sócio-

construtivistas de Vygotsky, que atribui uma enorme importância ao trabalho 

colaborativo, considerando que o conhecimento é fruto das relações intra e 

interpessoais. O referencial teórico que sustenta o recurso à aprendizagem 

cooperativa pode, portanto, ser resumido na ideia de que a interacção entre os 
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sujeitos é fundamental para o seu desenvolvimento pessoal e social. De facto, 

essa interacção possibilita a transformação da realidade de cada sujeito, 

mediante um “sistema de trocas” com os seus pares. Através das diferenças 

individuais, a aprendizagem cooperativa vai sendo edificada, a partir dos 

processos de reflexão e de construção social do conhecimento sustentados na 

interacção entre os indivíduos envolvidos73. 

A aprendizagem cooperativa não implica necessariamente o recurso às novas 

tecnologias, exige apenas uma postura pedagógica inovadora e adequada aos 

tempos que correm. Contudo, é evidente que a Internet proporciona serviços 

cada vez mais estáveis, seguros e “amigáveis” para a criação de ambientes 

virtuais de aprendizagem cooperativa distribuída, onde alunos e professores 

cooperam entre si, sem as limitações de barreiras geográficas e de tempo74. Em 

traços muito gerais, a “aprendizagem cooperativa distribuída” consiste, então, no 

desenvolvimento de actividades centradas na aprendizagem cooperativa tendo a 

Internet como o suporte75. No que concerne a este tipo de aprendizagem, há um 

ponto “nevrálgico” que nunca pode ser negligenciado e que reside na constatação 

de que, neste tipo de ambientes, mesmo havendo a mediação das máquinas, o 

que existe são pessoas que se encontram para aprender juntas76.  

Na aprendizagem cooperativa distribuída, como se compreende, a comunicação e 

a interacção são pontos-chave. Em ambientes distribuídos, a cooperação pode 

ocorrer de forma síncrona ou assíncrona, assunto que será retomado mais 

adiante nesta tese77. 
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2.6.3 Mecanismos de interacção entre participantes 

 
O aspecto da interacção reveste-se de capital importância quando falamos de e-

learning. De facto, a criação e sustentação de efectivas comunidades de 

aprendizagem on-line pressupõem o reconhecimento de uma importante 

característica da tecnologia que as suportam: a interactividade, à qual estão 

subjacentes processos de interacção entre formando(s) e formador(es), entre os 

vários formandos e entre estes e o conteúdo do curso78. Importa salientar que, 

em contexto real, todos estes processos dependem uns dos outros, não 

funcionando como compartimentos estanques e que, por outro lado, dependem 

de factores como a organização e gestão pedagógica, as teorias de aprendizagem 

subjacentes, a finalidade do curso e os interesses e objectivos dos formandos. 

Através dos tipos de interacção supracitados, nova informação é adquirida, 

interpretada e compreendida. De facto, a base de suporte de todo o processo de 

construção de conhecimento em comunidades de aprendizagem assenta nas 

relações e interacções desenvolvidas entre os elementos que a integram79.  

A troca de opiniões que se verifica, normalmente, em ambientes virtuais, permite 

desenvolver ideias mais complexas, mais ricas, com uma diversidade cultural 

que permite construir uma teia de conhecimentos de inegável qualidade. A 

educação a distância aproveita, assim, uma das principais vantagens da 

Internet: o facto de esta ser essencialmente comunicação e diálogo.  

Podem apontar-se alguns princípios que invariavelmente deverão ser tidos em 

consideração aquando do delinear das estratégias fomentadoras de interacção80: 

� os ambientes de aprendizagem devem envolver frequentes e significativas 

interacções entre alunos, com os conteúdos e aluno/professor. Não se 

deve também negligenciar a interacção com a tecnologia; 

� as interacções sociais entre alunos enriquecem a comunidade de 

aprendizagem e devem ser encorajadas aquando do design do curso; 

� os cursos à distância devem empregar soluções criativas para preencher 

os objectivos de interacção alcançados tradicionalmente; 
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� por forma a ajudar a reduzir barreiras para o estabelecimento de relações 

sociais, devem ser criadas oportunidades para o aluno adquirir confiança 

e competência com o paradigma “Educação à Distância” e as tecnologias 

de suporte. 

Ainda assim, é importante estar ciente de que a participação e a interactividade 

ao longo de um curso online não constitui um dado adquirido, mesmo que se 

verifiquem todas as condições tecnológicas para tal. Se, por exemplo, as 

actividades estiverem centradas no professor, em vez dos alunos, as 

contribuições destes, necessariamente, serão reduzidas e pouco construtivas81. 

Por outro lado, é extremamente importante definir claramente, sempre que 

possível de uma forma consensual, as regras que regerão a interacção no seio da 

comunidade82. 

 

 

2.6.4 Ferramentas de comunicação 

 
A distância física que se verifica entre os participantes em ambientes de 

educação a distância é um obstáculo que as ferramentas de comunicação 

interactivas ajudam a transpor, possibilitando a troca de conhecimentos e 

experiências entre os intervenientes83.  

As ferramentas de comunicação interactivas podem ser divididas em dois grupos 

distintos, as síncronas (videoconferência, chat e partilha de aplicações) e as 

assíncronas (e-mail, grupos de discussão, transferência de ficheiros). Os modelos 

síncronos de comunicação implicam a “presença” simultânea de formandos e 

formadores, em sessões realizadas a uma hora pré-determinada; as ferramentas 

de comunicação síncronas proporcionam, portanto, flexibilidade espacial mas 

não flexibilidade temporal. Os modelos assíncronos, por seu turno, permitem ao 

aluno trabalhar autonomamente, quando e onde entender, completando assim a 

sua parte de auto-estudo na formação que frequenta; assim sendo, recorrendo a 

este tipo de ferramentas, a flexibilidade temporal surge geralmente associada à 
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flexibilidade espacial. Em múltiplas situações, adoptam-se estratégias mistas, 

visando potenciar as vantagens inerentes quer às estratégias síncronas quer às 

estratégias assíncronas84.  

Estas ferramentas não devem ser utilizadas simplesmente como um meio de 

comunicação onde as pessoas trocam quaisquer tipo de informações85. As 

actividades interactivas devem ser geridas de forma a que o docente possa extrair 

informações sobre as necessidades individuais de cada aluno e sobre a sua 

evolução em termos da aquisição de competências/conhecimentos. Tal implica 

um planeamento prévio e extremamente cuidado dessas actividades86. 

Na maioria das formas de comunicação descritas, o tutor, muitas das vezes, pode 

(e deve) ter que exercer o seu papel de moderador, motivando o debate, 

orientando as discussões e impedindo a dispersão por assuntos irrelevantes no 

contexto em análise87.  

Outro dos aspectos interessantes neste tipo de educação relaciona-se com a 

possibilidade dada aos professores/tutores de reflectirem bem antes de 

responderem aos seus alunos. Isto origina, na nossa perspectiva, uma discussão 

muito mais proveitosa do que a que se verificaria numa sessão presencial. Por 

outro lado, este aspecto levanta uma outra questão que pode ser fundamental: a 

rapidez com que o tutor na educação a distância responde às dúvidas levantadas 

pelos seus alunos. Embora seja claro que o tempo de resposta deva depender do 

tipo de curso que esteja em desenvolvimento, parece-nos algo exagerada uma 

opinião que refere que o tutor deve responder aos seus alunos até um máximo de 

48 horas88. Na nossa opinião, este prazo deve ser, sempre que possível, mais 

reduzido, sob pena de criar nos alunos o sentimento de que estão a “falar 

sozinhos”... 
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2.6.5 Funções do formador na educação a distância 
 
O professor assume o papel fundamental de moderar no e-Learning, cabendo-lhe 

a função de facilitar a aquisição de conhecimentos, construindo uma 

comunidade de aprendizagem colaborativa. 

Robin Mason (1991) identifica três funções que um moderador de conferência 

tem que seguir: 

� Função organizacional - um dos primeiros deveres do moderador on-line 

consiste em fixar a agenda para a conferência: os objectivos da discussão, os 

horários, as regras processuais e normas de tomadas de decisão. Administrar 

as interacções com uma forte liderança e direcção é considerado "sine qua 

non" para o sucesso da conferência. 

� Função social - criar um ambiente social amigável para a aprendizagem é 

também essencial para o moderador. Enviar mensagens de boas vindas no 

início e encorajar a participação, são exemplos específicos, sendo 

considerado igualmente importante fornecer muito feedback aos 

alunos/formandos e usar um tom amigável e, sempre que possível, 

personalizado. 

� Função intelectual - a mais importante função do moderador é a de 

facilitador da aprendizagem. Como em qualquer género de educação, o 

moderador deverá focar a discussão em pontos cruciais, colocar questões e 

procurar respostas para motivar os alunos/formandos a expandirem e 

construírem comentários. 

Zane Berge (1995) sugere que há muitas condições que se devem verificar para 

que uma moderação on-line seja bem sucedida, agrupando-as em quatro áreas 

distintas (pedagógica, social, gestão e técnica), e apresenta uma extensa lista de 

recomendações relativamente àquilo que um professor de conferências on-line 

deve ou não fazer em cada área para uma moderação com êxito. 

A grande finalidade de qualquer moderador é criar um ambiente que procure 

desenvolver a colaboração entre todos os membros da comunidade, para que a 

aprendizagem se torne eficiente e, com isso, se gere a satisfação do 

aluno/formando. Para tal o moderador deve apresentar um discurso que permita 

e fomente a construção do conhecimento por todos os intervenientes. Este 

processo tem que passar pela perda do domínio total sobre o processo educativo, 
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o que requer que o professor confie que os seus alunos podem aprender sem o 

"mestre do saber". 

Robin Mason (1994, p.47) expressa a ideia de que o professor tem que dar lugar 

a um trabalho suportado na Internet e nos seus recursos, no qual todos têm 

alguma experiência para ser partilhada. O desenvolvimento da educação 

necessita, assim, de ser: 

� Distribuído em qualquer tempo e espaço. 

� Multi-sensorial, para envolver a globalidade de cada indivíduo. 

� Passível de ser interrompido, pelo trabalho, lazer ou compromissos. 

� Transferível através das culturas 

Para começar esta mudança o professor deve transformar-se num facilitador de 

aprendizagem, guiando os seus alunos através das experiências. 

Não é muito difícil apresentar informação a distância, o difícil é levar os 

alunos/formandos a participar e a efectuar uma aprendizagem activa. (Moore & 

Kearsley, 2002, p.133) O mais importante não é dar respostas, mas sim colocar 

questões, não é apresentar informação, mas sim motivar o interesse dos alunos 

para uma participação activa. 

O e-Learning requer que o professor explore as características únicas das 

diferentes tecnologias para fazer face à grande variedade de diferentes 

necessidades e estilos de aprendizagem e, para tal, necessita transformar-se num 

novo modelo de professor. 

Para fazer face a esta transformação é necessário operar algumas mudanças na 

formação do professor e nos métodos de ensino/aprendizagem. O problema é que 

existem poucos professores com formação no ensino on-line e muitos estão 

relutantes em transformar a educação num sistema diferente daquele que 

conseguem compreender e controlar. Isto significa que muitos professores se 

deparam com este novo modelo de educação sem preparação e compreensão 

acerca do que estão a fazer. 
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2.6.6 Avaliação online 

 

Ao falarmos de educação a distância podemos referir-nos a três tipos diferentes 

de avaliação89: a avaliação da formação, a avaliação do sistema e a avaliação dos 

formandos. 

A avaliação da formação permite verificar até que ponto os objectivos desta foram 

alcançados e, dependendo da altura em que for feita, permitirá alterar o rumo 

definido, em momentos intermédios dessa mesma formação. São aqui 

importantes os questionários aos alunos, que de uma forma comprometida e 

honesta deverão manifestar a sua opinião relativamente ao curso que estão ou 

que acabaram de frequentar. 

A avaliação do sistema permite verificar até que ponto o sistema que sustenta a 

educação a distância foi fiável, de que forma respondeu às necessidades dos 

alunos/formandos, quais as principais falhas ocorridas ou que aspectos 

deveriam ser implementados para suportar futuros cursos. 

A avaliação aos formandos pretende sobretudo reflectir sobre os conhecimentos 

por estes adquiridos ao longo da formação. Pode ser feita através do recurso a 

testes (antes, durante e depois da formação), a exercícios práticos ou a trabalhos, 

individuais ou em grupo. Esta problemática da avaliação dos formandos é por 

muitos considerado o maior problema com que se debate o e-learning, 

constituindo, actualmente, uma das mais interessantes e pertinentes áreas de 

investigação nesta modalidade de educação. E, de facto, esta posição é suportada 

por um argumento de monta: não é possível ter a certeza que foi determinado 

formando que realizou determinado trabalho ou que respondeu a determinado 

exame! A única solução absolutamente satisfatória para contornar esta questão é 

realizar os testes presencialmente. Sendo os testes realizados via on-line então 

teremos que nos contentar simplesmente com a minimização do problema, o que 

pode ser conseguido com a limitação do tempo durante o qual o teste se encontra 

disponível para poder ser realizado. Contudo, esta estratégia, ainda que 

minorando o problema, não o resolve plenamente e ainda pode desencadear 

outras situações: então e se o formando tiver problemas de rede durante esse 

período de tempo em que o teste se encontra disponível? E, de facto, há que nos 

consciencializarmos que não existem milagres tecnológicos ou quaisquer outras 
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soluções milagrosas que resolvam esta problemática, existem apenas estratégias 

que conduzem a uma diminuição da incerteza, como sejam: 

� cada aluno ter que fazer a defesa individual do seu trabalho; 

� acompanhamento permanente e atento do desenrolar do trabalho de cada 

aluno ao longo do curso; 

� realização de tarefas intermédias que obriguem a uma participação dos 

alunos e, de alguma forma, ajudem o professor/tutor numa tomada de 

consciência relativamente à avaliação final a atribuir. 

Não obstante o desenvolvimento de meios tecnológicos contribuir para facilitar o 

processo de avaliação dos formandos, é, ainda, evidente um certo grau de 

complexidade relativamente a esta tarefa em ambientes de aprendizagem on-line. 

Contudo, podem apontar-se alguns factores que, de uma forma geral, será 

pertinente valorizar90: 

� utilização pelo formando dos materiais disponibilizados no curso, com vista à 

fundamentação do conhecimento; 

� capacidade do aluno reflectir e analisar criticamente as intervenções dos 

restantes colegas e do moderador; 

� simplicidade e clareza com que o formando transmite os seus argumentos. 

A participação dos formandos é um dos critérios de avaliação que origina maiores 

dúvidas. Por um lado, é óbvio que o ideal será que todos os alunos participem 

mas, por outro lado, o facto de um aluno não participar activamente nas 

discussões não quer necessariamente dizer que não se interesse pelo tema ou 

que esteja desmotivado, tal facto pode apenas resultar de se sentir inibido.  

Como é sabido, uma plataforma de e-learning tem mecanismos intrínsecos que 

permitem fazer uma monitorização da participação de um aluno/formando. A 

que recursos acedeu, quando acedeu, quantas vezes acedeu, quanto tempo 

permaneceu ligado, entre outras possibilidades. Estes são indicadores que 

também devem ser tidos em conta aquando da avaliação da participação on-line 

de um aluno/formando.  
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2.6.7 Sistemas de Gestão de Educação a Distância 
 
Segundo Santos (1999), o uso educacional das tecnologias de rede apoia-se em 

diferentes vertentes de pesquisa e desenvolvimento, compreendidas em seis 

modalidades, dentre as quais se destacam: 

Sites educacionais: reúnem um conjunto de funcionalidades, tais como 

bibliotecas de software educacional, espaços para comunicação, software para 

download, links para outras páginas da Internet e jornais electrónicos.  

Sistemas de gestão para cursos a distância: há inúmeros sistemas de gestão 

para cursos a distância utilizando tecnologias da Internet, tais como AulaNet, 

Eureka, Virtual-U, TopClass, LearningSpace, Blackboard, WebCT  entre outros. 

Como o objectivo deste trabalho era adoptar uma abordagem interactiva através 

da elaboração de um curso semi-presencial, foi utilizado para tal um sistema de 

gestão que dispõe de recursos que facilitam a criação e manutenção de cursos 

para a Internet. Seguidamente, são apresentados alguns dos sistemas que podem 

ser utilizados com essa finalidade, dentre os quais se inclui o Blackboard, 

plataforma utilizada na implementação do curso que implementámos pelo facto 

de ser o sistema adoptado pela Universidade de Aveiro. 

 
AulaNet (http://anauel.cead.puc-rio.be/aulanet): é um ambiente para criação, 

manutenção e administração de cursos baseados na Internet, que começou a ser 

desenvolvido em Julho de 1997 pelo Laboratório de Engenharia de Software do 

Departamento de Informática da PUC-Rio. O AulaNet, que tem hoje 

aproximadamente 60 instituições com 1500 utilizadores conectados em todo o 

mundo, baseia-se nas relações de trabalho cooperativo que se manifestam nas 

interacções dos alunos com os seus professores, com outros alunos e com os 

conteúdos. No processo de ensino-aprendizagem do AulaNet intervêm três actores 

diferentes: o administrador, o aluno e o docente. A estrutura do ambiente 

AulaNet é dividida em mecanismos de comunicação - permite a troca e envio de 

informações (correio electrónico, lista de discussão, chat), de coordenação - 

permite a gestão do tempo e a competência do grupo (agenda, tarefas, exames) e 

de cooperação - permite a aprendizagem cooperativa, a realização de actividades 

e a resolução de problemas. Estes mecanismos são disponibilizados aos docentes 
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para a criação e actualização de cursos e podem ou não ser seleccionados para 

configurar a área de trabalho. 

 
Eureka (http://www.lami.pucpr.br/eureka/paginainicial.asp): é um ambiente de 

aprendizagem colaborativa a distância (via Internet) destinado a estabelecer 

comunidades virtuais de estudo. Ele integra diversas funções num mesmo 

ambiente: fórum de discussões, sala de conversação (chat), conteúdo, correio 

electrónico, edital, estatísticas, links, participantes e outros, permitindo a 

comunicação e o estudo colaborativo. O Eureka foi desenvolvido pelo Laboratório 

de Médias Interactivas (LAMI) da PUC-PR através de um acordo tecnológico com a 

Siemens Telecomunicações, baseado na Lei 8.248 de Incentivo à Informática do 

Ministério da Ciência e Tecnologia. 

 

Virtual-U (http://virtual-u.cs.sfu.ca/vuweb/VUenglish): é um sistema que se 

baseia na existência de um servidor que possibilita a criação de cursos 

directamente num programa para navegação na Internet. O sistema possui os 

seguintes componentes: uma ferramenta de estruturação de cursos, um sistema 

de conferência assíncrona (VU-Groups), um sistema para criação de salas de 

conversação (VU-Chat) e caderneta de notas, que fornecem uma base para 

projecto, disponibilização e gestão de cursos individuais ou programas de 

formação completos. Além de ferramentas para examinar a comunicação, 

participação e interacções entre alunos e professores/formadores (VU-DataMiner), 

apresenta uma ferramenta para monitorizar o desempenho individual dos 

alunos, além de estatísticas sobre o desempenho do grupo (VU-CAT) e uma 

ferramenta de base de dados (VU-Research Database). O Virtual-U foi construído 

pelo TeleLearning Network of Centres of Excellence do Canadá. 

 

TopClass (http://www.wbtsystems.com/products/products.html): é um sistema 

que disponibiliza um ambiente de aprendizagem estruturado no qual os alunos 

frequentam cursos “liderados” por um instrutor. O TopClass pode ser utilizado 

para cursos ou formações integralmente baseados na Internet ou para dar 

assistência às aulas tradicionais. Qualquer conteúdo disponível na Internet pode 

ser usado nos cursos que são oferecidos através do TopClass. Entre as principais 

opções que disponibiliza encontram-se: listas de discussão, ler/enviar 

mensagens, testes de escolha múltipla, anúncios de cursos e ferramentas para a 
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construção de cursos. O TopClass inclui os seguintes componentes: TopClass 

Server - módulo de disponibilização dos cursos; TopClass Creator - módulo para 

criação de cursos; TopClass Converter - módulo de conversão do Microsoft 

Word/PowerPoint para o TopClass; TopClass Analyser -módulo para análise de 

informações recolhidas pelo servidor. 

 

LearningSpace (http://www.lotus.com/home.nsf/welcome/learnspace): é um 

sistema para a implementação de ambientes cooperativos de educação a 

distância desenvolvido em 1996 pelo Lotus Institute. Para disponibilizar tais 

ambientes, o LearningSpace implementa ferramentas de comunicação: salas de 

conversação (chat), quadro de avisos e central de apoio à publicação de 

conteúdos. O LearningSpace possui cinco bases de dados (denominadas Notes) 

interconectadas, fornecendo um ambiente propício para o desenvolvimento de 

cursos. O sistema é composto por: agenda; centro de média (conteúdo do curso); 

sala de curso (cooperação assíncrona); descrição dos participantes (homepages 

dos participantes) e sistema de gestão da avaliação (avaliação dos alunos). 

 

WebCT (http://www.webct.com): é um programa para criação de ambientes 

educacionais através da Internet e foi desenvolvido pelo Departamento de 

Ciências da Computação da Universidade da Columbia Britânica, Canadá. De 

acordo com o site oficial do WebCT, cerca de 24 instituições no Brasil utilizam o 

WebCT como solução para e-learning, entre as quais, a Universidade de São 

Paulo, a Universidade Estadual de Campinas, a Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, a Universidade de Brasília, a Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, a SENAC-SP e a SENAI. Ainda segundo a mesma 

fonte, no mundo são cerca de 2200 instituições, distribuídas em 77 países, que 

utilizam o WebCT (até há pouco tempo, o WebCT era também utilizado pela 

Universidade de Aveiro que, entretanto, passou a utilizar o Blackboard). 

 

Blackboard (http://www.blackboard.com): é um sistema que tem o objectivo de 

transformar a Internet num ambiente de ensino-aprendizagem. O Blackboard 

tornou-se um provedor para e-learning, ou seja, os cursos são alojados 

directamente no site da empresa, embora o sistema ofereça ferramentas e 

serviços que asseguram um controle total dos mesmos para as universidades 
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através da Internet. Desde que foi criado, em Junho de 1997, o Blackboard tem 

vindo a expandir-se e vem servindo muitas instituições conhecidas e prestigiadas 

no mundo inteiro, por exemplo, a Universidade de Georgetown, a Universidade 

Estadual do Arizona, a Politécnica de Cingapura, a Universidade da Motorola e a 

“nossa” Universidade de Aveiro. Segundo consta na página oficial do Blackboard, 

a sua equipa tem uma vasta experiência nas áreas da educação, hardware, 

desenvolvimento de software e já prestou serviços de consultoria para 

organizações mundialmente conhecidas, tais como: Apple, Datatel, Oracle, 

Universidade do Estado de Nova Iorque, SUN, entre outras. 

Como diversos outros sistemas similares já mencionados dispõe de recursos 

como: fórum, chat, agenda, controle do acesso, auto-avaliação, homepages dos 

alunos e conteúdo do curso. 

No presente trabalho de investigação, nomeadamente aquando da 

implementação do curso/módulo “Internet” em regime semi-presencial, foi esta a 

plataforma adoptada.  

 

 

2.6.8 Evolução do conceito de educação/formação a distância 
 

São hoje diferentes as razões do desenvolvimento da educação a distância 

daquelas que estiveram na base da criação da telescola nos anos sessenta e 

daquelas que, depois em meados de oitenta, estiveram na génese da 

implementação da Universidade Aberta. Na altura, as causas para a criação da 

educação a distância eram a deficiente rede escolar, a interioridade e a 

impossibilidade de aceder aos centros universitários. Actualmente, os motivos 

daqueles que optam pela educação a distância são bem diferentes: a sua 

comodidade e facilidade de acesso e uma melhor gestão do tempo de que 

dispõem para formação.  

As TIC propiciaram um grande desenvolvimento neste modelo de educação e 

obrigaram a uma adaptação das instituições que o veiculam. A informática e as 

redes de comunicação, concretamente a Internet, proporcionaram novas 

abordagens na educação a distância. O aumento dos interessados é explicado 

pela necessidade de formação em exercício que advém da complexidade social e 

das exigências do mercado de trabalho que requer quadros cada vez mais 
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qualificados, acrescido da falta de horário dos pretendentes compatíveis com o 

normal funcionamento das instituições de educação e a necessidade se adaptar a 

novas profissões. Começa a ser assunto do passado a qualificação para exercer 

uma única profissão ao longo da vida como acontecia até aqui, pois o mercado de 

trabalho maleabilizou-se e complexibilizou-se de tal forma que os vínculos 

laborais são cada vez mais precários na temporalidade de permanência. Com o 

aumento da procura de formação, a educação a distância pode responder de uma 

forma cada vez mais adequada. 

Vamos a dois exemplos diferentes que espelham a diversificação da 

educação/formação recorrendo às novas tecnologias. A Open University91 

britânica, fundada em 1969, tornou-se uma referência em matéria de 

universidade aberta e da educação a distância. Emprega 3000 pessoas a tempo 

inteiro e 7000 a tempo parcial. Para a inscrição não é necessário nenhum 

diploma, apenas uma idade mínima de 18 anos. Apresenta cerca de 400 cursos 

de diferentes níveis e o seu âmbito de acção estende-se a todo o mundo. 

Recentemente iniciou o programa INSTILL, projecto global de desenvolvimento 

tecnológico com base na utilização de satélite, dos CD-rom e da Internet. Várias 

universidades de todo o mundo inspiraram-se neste modelo, como é o caso da 

congénere portuguesa.  

Um outro exemplo de educação a distância baseado nas TIC é o que se desenrola 

na Universidade de Aveiro92 que proporciona aos seus alunos esta modalidade de 

educação através da Internet de algumas das disciplinas dos seus cursos. O 

aluno pode acompanhar quando e onde quiser algumas das aulas desde que 

disponha dum terminal informático e dos programas adequados. A iniciativa foi 

baseada inicialmente no programa WebCT e, posteriormente, a partir de 2004, 

passou a utilizar a plataforma Blackboard, que funciona via Internet e que, para 

além de outras, apresenta as seguintes funcionalidades: grupos de discussão, 

correio electrónico, chat, calendários de planificação de tarefas e entrega de 

exercícios. É necessário que o aluno tenha alguns conhecimentos e experiência 

na utilização de um computador e navegação na Internet. Necessita de um nome 

                                                          
91

Estes dados apresentados e mesmo outros podem ser encontrados em Jacques Perriault, “Apprendre à distance” in LA 

COMMUNICATION – l`état des savoirs – coordonné par Philippe Cabin, Auxerre : Sciences Humaines Éditions, 1998, p. 417. 

92
(Ensino@distancia.ua.pt) em (http://www.cemed.ua.pt/ed).
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de utilizador (username) que é o mesmo do seu endereço de e-mail e uma senha 

de acesso (password) para aceder ao serviço. 

O rápido desenvolvimento desta modalidade de educação transporta variados 

problemas, nomeadamente: a largura de banda é primordial quando se utiliza a 

Internet para aderir a estes serviços e, por outro lado, dado que se trata de uma 

modalidade de educação sem proximidade física, a avaliação exige também 

alguns cuidados, bem como novas formas de relacionamento entre professor e 

aluno. 

Urge a adaptação da escola a esta nova realidade; caso contrário, corre-se o risco 

da escola não saber responder aos desafios dos novos tempos, perder a sua 

validade, tornar-se prescindível e poder ser substituída por outras estruturas. Os 

investimentos vultuosos necessários em equipamentos e formação são desafios 

que têm forçosamente que ser ganhos. Aos docentes colocam-se-lhes também 

novos desafios, como sejam a aquisição e desenvolvimento de novas 

competências, capacidades e posturas pedagógicas. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA APLICADA NO ESTUDO 

 

3. O Ambiente de Aprendizagem 
 

Para conceber, desenvolver, implementar e testar a aplicação de alguns recursos 

da Internet e de uma plataforma EAD – Blackboard – no ensino secundário foi 

seleccionada a disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

Esta disciplina é, desde há muito pouco tempo, obrigatória no 9º ano do 3.º Ciclo 

do Ensino Básico e no 10º ano do Ensino Secundário, fazendo parte das 

disciplinas leccionadas pelos docentes que integram o Grupo de Informática. 

Seleccionou-se, então, o módulo “Internet”, do programa do 10.º ano, para se 

proceder ao estudo/pesquisa que se pretendeu levar a cabo. Para disponibilizar 

os conteúdos da disciplina que faziam parte do módulo referido foram utilizados 

software adequados para cada média (som, imagem, animação, vídeo e texto) e a 

também já mencionada plataforma Blackboard.  

Seguidamente, apresentam-se as diversas etapas/fases envolvidas neste 

processo, tendo sempre por base a opção pela aplicação da abordagem 

interactiva, utilizando a Internet como ferramenta de apoio ao processo de 

ensino/aprendizagem. 

 

 

3.1  Metodologia proposta 
 

No sentido de se concretizar o objectivo de utilizar a Internet como ferramenta de 

apoio no processo de ensino/aprendizagem, este projecto teve de ser concebido 

da seguinte forma: preparação e montagem do módulo da disciplina, adaptação 

do material para Internet e avaliação da disciplina, conforme consta do diagrama 

que se segue. 
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1ª Fase – Montagem do Módulo da disciplina: esta fase visa a preparação do 

ambiente que será utilizado pela disciplina, ou seja, a realização das 

configurações necessárias na plataforma que serão depois disponibilizadas aos 

alunos. 

2ª Fase – Adaptação do material para Internet: para realização desta fase, é 

necessário, dentro do que se preconiza para este projecto, conceber o material 

para a Internet segundo os princípios de Kolb, definindo claramente os papéis do 

professor e dos alunos de acordo com a abordagem interactiva. As condições para 

que isto aconteça são apresentadas na sequência, de forma genérica. Estas 

condições foram transferidas para uma situação real, no estudo de caso que se 

realizou com a disciplina de TIC. 

Montagem do material para Internet: Elaborar uma aula para ser disponibilizada 

na Internet não é tão simples como preparar transparências ou fazer esquemas de 

apresentação com tópicos a serem abordados. No nosso caso o professor estava 

sempre presente na sala de aula, mas foi combinado com os alunos a simulação 

Metodologia proposta 

Montagem da disciplina Adaptação do material para Internet Avaliação da disciplina 

Internet/Plataforma Ciclo de Kolb 

Obtenção do material didáctico 

Software Utilizado 

Estrutura da disciplina 

Implementação dos conteúdos da 
disciplina

Testes, ajustes e correcções 

Manutenção e suporte à disciplina 

Avaliação 

Fase 1 
Motivação

 Fase 2 
Apresentação

 Fase 3 
Aplicação

 Fase 4 
Simulação
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da sua ausência, ou seja, o professor não estaria presente sempre que sua aula 

for “consultada”. Sendo assim, a aula deve ter uma quantidade suficiente de 

informação sobre o assunto (textos, imagens, sons, animações, vídeos, normas, 

avaliações e inclusive links para outras fontes de informação pertinentes), de tal 

forma que o material possa ser auto-explicativo, suprimindo, pelo menos em 

parte, a “ausência” do professor. 

O planeamento/concepção das aulas implica o domínio de conceitos básicos das 

TIC e também de alguns softwares para edição gráfica. 

1. Obtenção do material didáctico: é realizada pelo professor ou, dependendo 

da abordagem, o professor pode solicitar ou transferir o encargo parcialmente 

para os alunos de forma a que estes funcionem como coadjuvantes, para que, 

num primeiro momento, montem os módulos. Porém, o professor é que define 

o que é relevante para a disciplina, de acordo com os seus objectivos. 

2. Software utilizado: definir qual o software a utilizar para cada média e 

averiguar se a escola possui licença para utilização dos mesmos. 

3. Estrutura da disciplina: definir qual deve ser a estrutura da disciplina que 

será disponibilizada aos alunos, estabelecendo ainda que ferramentas devem 

ser utilizadas. 

4. Implementação da disciplina: é nesta fase que o professor coloca à 

disposição dos alunos o curso na Internet, colocando em prática tudo o que 

havia sido decidido e planeado anteriormente. 

5. Testes para ajustes e correcções: o professor deve estar sempre atento às 

adversidades, uma vez que podem ocorrer falhas durante a implementação do 

módulo da disciplina. Os alunos deverão dispor de um espaço de tempo 

adequado para poderem fazer uma análise e verificarem a existência de 

eventuais falhas e/ou para efectuarem sugestões de alterações. 

6. Manutenção e suporte à disciplina: é um serviço que deve ser proporcionado 

durante a realização da disciplina para que os alunos/formandos, caso 

tenham dúvidas, possam esclarecê-las, servindo igualmente para acrescentar 

novas informações, para fazer correcções e para demais actividades 

relacionadas. 

7. Avaliação do Módulo da disciplina: deve ser realizada ao final da 

disciplina/módulo, de modo a que os alunos possam apontar os pontos 

positivos e negativos, através de questionário, permitindo alterações e 

correcções em projectos futuros. 
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Os quatro primeiros itens desta fase devem ser executados antes do início efectivo 

da disciplina. O quinto item deve ser realizado após o início, onde o professor 

pode conduzir, até mesmo de maneira informal, uma avaliação junto dos alunos: 

a forma  como os alunos estão a acompanhar o curso, o que está realmente a ser 

utilizado e o que deveria ser acrescentado para melhorar o seu desempenho. O 

sexto item deve ser desenvolvido ao longo da disciplina, de maneira preventiva e, 

eventualmente, correctiva. O último item deverá ser realizado no final da 

disciplina, período no qual os alunos já disporão dos elementos necessários para 

realizarem uma avaliação mais fundamentada e criteriosa da disciplina/módulo. 

É importante observar que a adaptação do material para Internet pressupõe o uso 

de alguns softwares, conforme mencionado na fase 2. Em virtude disto deve-se 

prestar atenção às questões legais relacionadas com o uso de software, utilizando 

sempre versões livres ou aquelas cuja licença tenha sido adquirida pela escola. 

Como os alunos, em geral, não conhecem e não estão habituados à educação a 

distância/uso da plataforma EAD, as primeiras aulas podem ser ministradas em 

laboratórios ou salas de aula com acesso a computadores ligados à Internet, de 

modo a permitir a realização de uma pequena introdução/adaptação ao futuro 

ambiente de trabalho. Seguidamente, os alunos podem passar a ter aulas em 

ambientes tradicionais (salas de aulas) e continuam com a possibilidade de 

aceder ao curso na Internet fora do período de aula. Neste ambiente desenvolvem 

os seus trabalhos extra-aula e podem tirar dúvidas com o professor e/ou monitor 

através de correio electrónico, chat e/ou fórum. Além disso, os alunos/formandos 

são informados de qualquer novidade na disciplina/módulo através da agenda ou 

de outra ferramenta previamente defina para o efeito. Todas estas ferramentas 

estão, de um modo geral, disponíveis nos softwares que permitem a construção 

de cursos na Internet. 

Espera-se que, no final da leccionação da disciplina, os alunos, além de 

aprenderem o conteúdo específico, se tenham tornado capazes de usar a Internet 

como fonte de informação; que tenham conhecido as potencialidades de um 

processo interactivo de educação e que se tenham familiarizado com os diversos 

sistemas de procura de informação na Internet com vista à aquisição de um 

conhecimento específico. 

A avaliação do módulo da disciplina realizada no último item deve ser, sempre 

que possível, contínua e também de forma similar a avaliações anteriormente 

efectuadas (avaliações realizadas no final de cada período e avaliações de anos 
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anteriores), acrescentando-se algumas alterações/rectificações para adaptá-las a 

uma disciplina/curso semi-presencial. A opção de realizar a avaliação nos 

mesmos moldes daquelas já efectuadas anteriormente permite estabelecer uma 

comparação e verificar se o processo de ensino/aprendizagem revelou, de facto, 

melhorias nas disciplinas adaptadas para esta nova concepção. 

Mas a proposta deste projecto não é, nem nunca poderia ser, apenas de transferir 

conteúdos da disciplina, no seu formato original, para a Internet. É preciso 

introduzir algumas alterações no processo de ensino/aprendizagem para o 

aprimorar, o que se procurará fazê-lo recorrendo à aplicação do Ciclo de Kolb. 

Para utilizar a Internet como ferramenta para auxiliar o professor no movimento 

pelo ciclo (Porquê? O quê? Como? e E se?), podem ser adaptadas as seguintes 

funções da Internet, computador e sala de aula: 

Fase 1 - Motivação: para motivar os alunos e fazer com que eles se 

interessem pelo curso, pode-se apresentar antecipadamente as 

características mais marcantes dos módulos ou os conteúdos da disciplina 

que serão ministrados pelo professor. Isto pode ser feito inclusive por 

correio electrónico, enviando algumas questões para que eles reflictam 

sobre o tema a ser abordado, sempre acompanhadas de uma boa dose de 

estímulo e motivação. Assim, além de se disponibilizar na Internet o 

material do curso, deve-se incentivar os alunos/formandos a acederem, por 

exemplo, à página do módulo da disciplina. 

Fase 2 - Apresentação: a segunda fase do ciclo pode ser conduzida em 

sala de aula, onde o professor, em aula presencial, expõe as informações 

mais importantes do tópico abordado. Em paralelo a isso, na Internet são 

disponibilizados os módulos para que os alunos possam aprimorar ainda 

mais o seu conhecimento sobre o tema, com links para que eles obtenham 

informações actuais e construam o seu conhecimento sob orientação do 

professor. 

Fase 3 - Aplicação: neste momento os alunos passariam a ser auxiliados 

pelo professor para resolverem problemas, de forma sistematizada, 

atribuídos em sala de aula ou ainda enviados por correio electrónico. É 

interessante que o professor procure relacionar a disciplina com o dia-a-

dia dos alunos, já que isso facilita a aprendizagem. 

Fase 4 - Simulação: nesta fase os alunos podem ser sujeitos a novas 

situações que exijam reflexão e análise para resolução de problemas, 
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utilizando as técnicas referidas na fase anterior. O professor pode utilizar 

ferramentas da Internet, tais como, fórum, e-mail, chat, entre outras. Por 

exemplo, pode-se criar um fórum de discussão sobre um determinado 

problema para que os alunos discutam sobre possíveis soluções. Depois de 

um determinado tempo, o professor pode marcar um chat (ou uma 

discussão em sala de aula) para discutir a melhor solução encontrada 

pelos alunos ou aquela que tenha gerado maior polémica. Assim professor 

e alunos podem construir juntos o conhecimento. 

Deve ter-se em mente que, na abordagem interactiva auxiliada pela 

Internet, o aluno/formando deve abandonar o comportamento passivo da 

educação tradicional e adoptar um comportamento activo, onde a sua 

principal função passa a ser a de explorar o material didáctico 

disponibilizado e interagir com o professor e com os outros alunos. Assim, 

o professor já não constituirá o centro das atenções e o aluno, por sua vez, 

deverá aprimorar a sua aptidão para a auto-aprendizagem orientada. Além 

disso, pode-se incentivar a aprendizagem cooperativa, onde os alunos se 

ajudam mutuamente durante o processo de aprendizagem, actuando como 

parceiros do professor e deles próprios. 

 

3ª Fase - Avaliação do curso: após a aplicação da metodologia proposta para 

uma disciplina, espera-se que o desempenho dos alunos melhore e que, além 

disso, também melhore a avaliação final que os próprios alunos fazem da 

disciplina. 

Para saber se o curso que foi concebido e implementado está realmente a surtir 

os efeitos desejados é torna-se necessário auscultar a opinião dos alunos ou 

mesmo submetê-los a um questionário no final do curso, num momento em que 

já há condições para avaliar o seu desempenho, o do professor e o modo como 

decorreu a disciplina em si. Isso não inviabiliza que no final do curso seja 

realizado um teste, onde o professor pode avaliar, de uma forma mais 

"convencional", a aprendizagem do aluno relativamente à disciplina. Esta 

avaliação mais “convencional” poderá mesmo ser bastante importante, 

inclusivamente para que, caso a disciplina tenha sido avaliada em anos 

anteriores, se possa fazer uma comparação dos resultados obtidos em ambas as 

ocasiões e verificar se houve ou não alguma alteração sensível no processo de 

ensino-aprendizagem. 
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Para analisar os resultados obtidos, podem-se levar a cabo avaliações 

qualitativas ou quantitativas dos dados recolhidos nesta 3.ª fase, procurando 

identificar alterações no desempenho dos alunos e na avaliação da disciplina. No 

desempenho dos alunos pode ser levada em consideração, por exemplo, a 

evolução das notas por período, seja através de valores médios ou de análises 

mais detalhadas da distribuição de frequência das notas por faixas de valores. 

Para analisar os dados da avaliação da disciplina podem ser verificados 

inclusivamente quais os pontos mais importantes a serem considerados nas 

pesquisas realizadas pela escola no passado. Assim, pode ser feita uma 

adaptação das avaliações existentes na escola ou até mesmo basear a análise em 

avaliações "oficiais" da escola, desde que os alunos possam avaliar a disciplina, a 

pedagogia e fazer uma auto e uma hetero-avaliação. A análise comparativa pode 

ser semelhante à realizada para avaliar a evolução do desempenho dos alunos. 

Toda esta metodologia genérica assume, no entanto, características particulares 

de acordo com os assuntos abordados em cada curso e a forma como eles são 

tratados. Há que ter em conta, por exemplo, se o curso tem carácter formativo ou 

informativo, se o conteúdo envolve aspectos predominantemente teóricos ou 

práticos, se o curso exige conceitos anteriores que sejam pré-requisito e que 

precisem ser verificados e/ou alvo de revisão. Por isso, as condições específicas 

da disciplina que foi objecto de estudo nesta investigação são detalhadas a 

seguir, fazendo-se a adequação e adaptação deste método genérico ao contexto 

específico do caso estudado. 

 
 
3.2  Ambiente de Aprendizagem Desenvolvido 
 

O ministrar de um módulo da disciplina de TIC com auxílio da Internet, como 

curso semi-presencial, é importante do ponto de vista pedagógico, por se tratar 

de uma iniciativa ainda pouco explorada ao nível do ensino secundário.  

O ambiente de aprendizagem utilizado para aplicação dos recursos da disciplina 

foi a plataforma Blackboard, que é utilizada pela Universidade de Aveiro. Este 

ambiente permitiu uma maior e melhor interacção entre alunos-professor e entre 

alunos-alunos 
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A seguir são apresentadas algumas características da disciplina no seu formato 

tradicional e após a introdução da abordagem interactiva aqui proposta, bem 

como os aspectos que mudaram em relação aos papéis do professor e do aluno. 

 
 
3.2.1 Escolha da Disciplina/Módulo 
 
A disciplina de TIC comporta uma carga horária semanal de 2 blocos de 90 

minutos (2 blocos semanais em 33 semanas). Durante essas 33 semanas são 

leccionados, no presente ano lectivo, os conteúdos programáticos de acordo com 

o programa homologado pelo Ministério da Educação através da Direcção-Geral 

de Inovação e de Desenvolvimento Curricular. Esta é uma disciplina com uma 

vertente prática muito acentuada, o que contribui para uma utilização mais 

rentável dos recursos da Internet e da plataforma, desde que os computadores, 

as redes, os meios e os recursos disponíveis nos laboratórios de informática não 

necessitem de manutenções periódicas. 

A planificação geral da disciplina foi a seguinte: 

Unidade 1 - Tecnologias da Informação e Comunicação 

1.1. Conceitos Introdutórios 

1.2. Sistema Operativo em Ambiente Gráfico 

1.3. Internet 

Unidade 2 - Processamento de texto 

Unidade 3 - Criação de Apresentações 

Unidades Alternativas 

- Sistema Operativo LINUX 

- Folha de Cálculo  

- Criação de Páginas Web  

No nosso caso, a utilização dos recursos da Internet e da plataforma EAD 

(Blackboard) recaiu sobre os conteúdos da subunidade ou módulo 1.3 “Internet”.  

Ainda assim, após o término da leccionação desse módulo alguns alunos 

solicitaram que pudessem continuar a explorar e a aumentar o seu 

conhecimento sobre o ambiente da plataforma EAD utilizada, o que lhes foi, 

obviamente, concedido.  

Por outro lado, o professor procurou promover o conhecimento e a utilização de 

outras plataformas e de outros ambientes de aprendizagem, orientando os alunos 
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na exploração de novos recursos e de “novas tecnologias” proporcionadas pela 

Internet. 

SUB-UNIDADE 1.3: INTERNET     

 
Objectivos:  

− Identificar os diversos tipos de serviços disponíveis na Internet e saber 
tirar o melhor proveito dos considerados mais importantes. 

− Configurar a aplicação de navegação utilizada e personalizá-la. 
− Efectuar pesquisas na Internet. 
− Utilizar os recursos de uma plataforma EAD (Blackboard). 

 
Conteúdos: 

− Aspectos genéricos sobre a Internet. 
− Aspectos genéricos e funcionalidades da plataforma EAD (Blackboard). 
− A base da arquitectura da Internet. 
− Endereços da Internet. 
− Tipos de serviços da Internet. 
− Aspectos genéricos sobre a instalação e a utilização de uma rede local. 
− Tipos de acessos e equipamento necessário. 
− Utilização do correio electrónico da Internet. 
− Endereços e classes. O TCP/IP. Protocolos. 
− Serviços de Internet. FTP, newsgroups, chats, IRC/MSN, e-mail 
− Estrutura básica de uma página HTML. 
− Potencialidades básicas do FrontPage. 

 
Estratégias / 
Actividades 

− Levar o aluno a debruçar-se sobre o alcance da Internet em todos os 
sectores do quotidiano. 

− Utilizar os recursos da Internet para familiarizar os alunos com as suas 
potencialidades. 

− Estimular o trabalho de grupo, a pesquisa e a selecção de 
conteúdos/informação. 

− Realizar o maior número de aulas práticas possível, reduzindo as 
intervenções teóricas clarificadoras ao estritamente necessário. 

 
Avaliação:  

− Trabalhos de grupo/Teste prático/Apresentação e defesa de trabalhos 
em que se possa verificar a capacidade dos elementos do grupo em 
explorar convenientemente os softwares e as ferramentas utilizadas. 

− Grelha de observação dos alunos. 
− Debates utilizando os diversos temas abordados (Dessa forma o aluno 

poderá expressar, de forma mais espontânea, os seus conhecimentos e, 
ao mesmo tempo, adquirir novos, esclarecer duvidas e dar o seu 
contributo (sugestões, dicas, inovações, etc.) para a disciplina. Estes 
debates ocorrem sempre no final de cada Módulo ou quando solicitado 
por um grupo de alunos).  

− Realização dos testes, Inicial e final, em regime presencial. 
− Auto e Hetero-avaliação  

Duração 
Prevista:  − 12 blocos de 90 minutos 

Tabela 4 - Planificação da unidade a ser utilizada 

Em virtude da reduzida carga horária disponível para a aplicação e utilização 

dessas ferramentas, foi objectivo fundamental deste curso informar os alunos da 

forma mais completa possível, criando condições para que os mesmos pudessem 
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explorar ao máximo esses recursos e com eles se pudessem facilmente 

familiarizar. 

Actualmente, os alunos têm o primeiro contacto com a disciplina de TIC no 9º 

ano de escolaridade; contudo, consideramos que esse primeiro contacto com a 

disciplina de TIC deveria ocorrer bem mais cedo, pelo menos a partir do 5.º ano 

de escolaridade; tal iria permitir um maior domínio das “novas tecnologias” e um 

crescente interesse pelas mesmas, para que quando os alunos chegassem ao 10.º 

ano o seu nível de conhecimentos já seria bastante mais elevado e trariam 

consigo conhecimentos prévios que facilitariam a exploração das potencialidades 

das “novas tecnologias”. Desse modo, poder-se-ía implementar uma abordagem 

mais enriquecedora e dinâmica, cativando a atenção dos alunos, despertando o 

seu crescente interesse pelo uso corrente das tecnologias e permitindo às escolas 

a implementação de práticas pedagógicas mais inovadoras. 

A carga horária da disciplina é, como já foi referido, muito reduzida e, 

consequentemente, limitativa. Isto acarreta evidentes prejuízos para os alunos, 

que acabam por receber vasta informação num intervalo de tempo demasiado 

curto. Este é um dos factores que sobressai quando se procura implementar o 

programa da disciplina na carga horária disponibilizada. De facto, fazendo 

comparações entre as exigências de cumprimento do programa da disciplina por 

parte do Ministério da Educação e a prática lectiva verifica-se que existe uma 

irrealidade na aplicação desse mesmo programa e na aquisição do conhecimento 

por parte dos alunos face ao tempo disponibilizado para a realização da mesma.  

Outro factor com que nós, os docentes de TIC (tal como todos os outros 

docentes), nos debatemos é o elevado número de alunos por turma, 

principalmente em algumas escolas onde as turmas chegam a ter 28/30 alunos e 

em que não é permitido o seu desdobramento. Tal facto dificulta a exploração e 

aplicação dos recursos tecnológicos em aulas práticas, pois, no nosso caso 

concreto, em cada laboratório de informática existem apenas 12 computadores o 

que leva a que, em alguns casos, um computador tenha que servir mais de 2 

alunos. De forma a permitir a construção do conhecimento, a autonomia dos 

alunos e um correcto domínio dos meios informáticos, as disciplinas da área de 

informática deveriam permitir que cada aluno ocupasse um computador ou, na 

pior das hipóteses, que existisse um computador para cada dois alunos, no 

máximo. Para tentar procurar minimizar este problema e contorná-lo da forma 

possível, os professores procedem à criação de grupos de trabalhos em sala de 
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aula, mas tal atitude só vai contribuir para que o professor se torne um vigilante 

do percurso do aluno pois, com turmas muito extensas, o professor vê-se 

obrigado a criar vários grupos de pelo menos 4 alunos. Na realidade, dentro do 

contexto de sala de aula, no que se refere à realização de tarefas, à elaboração de 

trabalhos, às participações e contribuições, etc., todos nós sabemos que uns 

alunos actuam e empenham-se mais do que os outros; assim, o professor vê-se 

forçado a criar e aplicar novas metodologias e estratégias de avaliação. Além do 

facto do professor poder ser mais solicitado, pode também ter que se tornar, 

como já foi referido, num vigilante dos alunos que não trabalham; tudo isso, toda 

esta dispersão, toda esta multiplicidade de tarefas a realizar pelo docente, poderá 

conduzir a que os diversos recursos e ferramentas informáticos existentes sejam 

poucos explorados pelos alunos. 

As disciplinas de informática, quando leccionadas com recursos exíguos, 

obrigam o professor a leccionar os conteúdos com o auxílio de transparências, 

vídeos, slides, quadro-negro e, no término de cada período, a realizar uma 

avaliação final nos moldes tradicionais (teste dissertativo). O papel do professor 

nesta metodologia de educação é o de transmitir aos alunos o seu conhecimento 

sobre cada conteúdo, assumindo os alunos, portanto, uma posição passiva no 

processo de ensino-aprendizagem. Paralelamente a isto, a escola exige, no final 

de cada período, uma avaliação para verificar como foi o aproveitamento dos 

alunos, do professor e da disciplina nesse período. 

Tendo por base a abordagem interactiva já anteriormente mencionada e descrita 

nesta dissertação, procedemos à alteração do processo de ensino-aprendizagem 

relativo à disciplina de TIC, somente numa turma (S1) e durante apenas dois 

meses do terceiro período. A leccionação do módulo seleccionado, “Internet”, foi 

feita simulando o modelo semi-presencial. Desta forma, o módulo/subunidade 

“Internet” teve alguns conteúdos apresentados em sala de aula pelo professor e 

outras actividades realizadas com o auxílio da Internet e da plataforma EAD 

utilizada (Blackboard). 

O papel do professor nesta disciplina não foi só o de mero transmissor do 

conhecimento (embora este aspecto ainda tenha permanecido, em certa medida, 

nas aulas), mas o de coordenador do processo, fornecendo estímulo aos alunos e 

ajudando-os no seu processo de aprendizagem. A utilização da Internet e dos 

seus recursos fez com que o professor passasse a ser um facilitador do 

conhecimento. Coube-lhe mostrar os caminhos para que os alunos construíssem 
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o seu conhecimento. Estes, por sua vez, deviam explorar o material didáctico 

disponibilizado e interagir com o professor e entre si. Desta forma, incentivou-se 

a aprendizagem cooperativa, na qual os alunos se ajudaram uns aos outros, 

actuando como parceiros do professor e deles próprios. 

 

 

3.2.2 Implementação e descrição do curso/módulo desenvolvido 
 

A metodologia seguida neste estudo, e já anteriormente descrita, foi adaptada às 

características particulares da disciplina de TIC. Neste caso concreto, as aulas 

têm carácter informativo, o conteúdo envolve aspectos predominantemente 

teóricos, o curso exige o domínio de conceitos anteriores de utilização (pré-

requisitos), tais como: correio electrónico, chats e fóruns de discussão. Estes 

conceitos deveriam ter sidos adquiridos no 9.º ano, pelo menos assim se supõe, e 

funcionam como pré-requisitos que precisam de ser verificados e/ou 

relembrados. Tendo em conta estes pormenores importantes, a disciplina foi 

adaptada para a abordagem interactiva passando pelas três etapas que 

seguidamente se descrevem. 

1ª Etapa - Montagem do Curso: Antes de iniciarem as actividades lectivas, 

todos os alunos receberam informações de utilização, de acesso à plataforma e 

relativas às suas diversas áreas, bem como orientações e ajuda para exploração 

da mesma, de forma a familiarizarem-se com o ambiente de trabalho e com todos 

os recursos disponibilizados. 

Para que os alunos pudessem ter acesso ao ambiente de aprendizagem utilizado 

neste estudo, após terem sido criados os seus endereços de correio electrónico, 

foram-lhes fornecidas as passwords de acesso. Assim, os alunos tiveram que 

seguir as instruções que lhes foram fornecidas no primeiro dia de actividades na 

plataforma. 

O primeiro dia de actividade foi dedicado à navegação e à familiarização com os 

recursos disponibilizados pela Internet e pela plataforma Blackboard. Os alunos 

puderam colocar as suas dúvidas e ao mesmo tempo fazer uma navegação 

experimental pelo ambiente de ensino-aprendizagem que iriam utilizar nas 

futuras aulas. 

Instruções a serem seguidas para acesso ao ambiente de ensino-aprendizagem: 
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� Como primeiro passo o aluno deveria aceder à Internet através do Internet 

Explorer e na barra de endereços deveria escrever o endereço 

http://elearning.ua.pt, o que permitiria a visualização da página inicial do 

Blackboard (Figura 2), utilizada pela Universidade de Aveiro. 

� Nessa janela o aluno deveria carregar/clicar sobre a caixa “Iniciar Sessão” 

 

 

 

Figura 2 - Página inicial da plataforma Blackboard, utilizada pela Universidade de Aveiro 
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Na janela seguinte (Figura 3), o aluno deveria introduzir na caixa “Nome de 

Utilizador” o seu endereço de e-mail (que ele criou para ser utilizado na 

plataforma) e na caixa “Palavra-passe” ele deveria introduzir a password que lhe 

foi fornecida no início da disciplina.  

Toda a ajuda e apoio necessários ao bom funcionamento da disciplina foram 

dados pela equipa do CEMED da Universidade de Aveiro. Foi também a equipa 

do CEMED que efectuou o registo dos alunos e do professor na plataforma. 

Só através da validação e confirmação dos dados é que os alunos poderiam ter 

acesso aos conteúdos da disciplina. 

 

 

 

 

Figura 3 - Janela de validação e acesso 
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Nesta janela o aluno passa a ter acesso à sua “Área Pessoal” (Figura 4), onde se 

depara, então, com várias opções: 

� “Tools” - oferece ao aluno acesso rápido a várias ferramentas disponíveis na 

plataforma; 

� “Avisos” - fornece aos alunos diversas informações sobre a disciplina tais 

como: data de exames, entrega de trabalhos, conteúdos disponibilizados, 

tarefas para realizar e informações urgentes; 

� “Calendário” - aqui o aluno pode visualizar datas de entregas de trabalhos, 

datas de exames ou qualquer actividade agendada. Esta área pode também 

ser utilizada pelo aluno para agendar as suas próprias actividades; 

� “Disciplinas disponíveis” – o aluno pode visualizar nesta área a lista das 

disciplinas em que está inscrito, bem como o Catálogo das disciplinas 

existentes;  

� “Gestão de Conteúdos” – aqui o aluno tem acesso à pasta “Meu conteúdo”. 

 

Figura 4 - Área pessoal de acesso 
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Nesta janela o aluno passa, então, a ter acesso à área “Disciplinas disponíveis” 

(Figura 5), na qual poderá verificar quais as disciplinas em que se encontra 

inscrito, bem como ao Catálogo de todas as disciplinas existentes. 

O aluno pode ter acesso a determinada disciplina de forma muito rápida, 

bastando para tal que clique sobre o nome da disciplina. Por outro lado, 

utilizando a caixa “Course Search” pode encontrar qualquer formação ou 

disciplina existente na Universidade e que esteja inserida na plataforma. 

 

 

Figura 5 - Área disponível para acesso às Disciplinas disponíveis 
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Nesta janela o aluno passa a poder aceder a “Gestão de conteúdos” (Figura 6), na 

qual, como o próprio nome sugere, pode ter acesso a vários conteúdos. 

Na barra lateral esquerda o aluno pode visualizar e aceder às áreas “Meu 

conteúdo”, “Conteúdo da disciplina”, “Conteúdo da Instituição”, “Os Meus 

Portifólios”, “Objectos de Aprendizagem” e “Ferramentas”. 

 

 

 

Figura 6 - Área disponível para acesso a Gestão de conteúdos do aluno 
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Quando o aluno ou qualquer utilizador necessitar de ajuda basta carregar sobre o 

símbolo (?) (conforme pode ser visualizado na parte superior da figura 6) e, assim, 

terá acesso à janela que surge abaixo (Figura 7). 

Nesta janela podemos visualizar todo o tipo de ajuda disponível na plataforma.  

 

 

Figura 7 - Janela de ajuda disponível na plataforma
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Nesta janela, depois de carregar/clicar sobre “conteúdos”, na barra lateral, o 

aluno passa a ter acesso aos conteúdos da disciplina ou formação na qual está 

inscrito (Figura 8). 

Também na barra lateral o aluno encontra o acesso às “Ferramentas”.  

 

Figura 8 - Conteúdos da disciplina 

 

O que se pode constatar é que a plataforma oferece excelentes acessos a todas 

áreas, proporcionando aos utilizadores menos experientes um percurso fácil e a 

quase impossibilidade de se sentirem perdidos durante qualquer trajecto que 

efectuem. 

A plataforma evidencia um excelente design: simples, intuitivo e cativante.  

Por outro lado, a plataforma permite ao professor o acesso a um conjunto vasto 

de recursos e possibilita-lhe que mantenha o controlo e gestão da disciplina sem 

que os alunos tenham conhecimento dos seus passos. 

As janelas das Figuras 9 e 10 representam o modo de visualização dos recursos 

que a plataforma disponibiliza para que o professor faça a gestão e controlo da 

disciplina.  
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Figura 9 - Disciplinas disponíveis – Ferramentas de acesso e controlo do professor 

Figura 10 - Ferramentas da plataforma para gestão da disciplina 
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2ª Etapa – Adaptação do material para Internet: esta etapa está 

directamente relacionada com o professor, que deve primeiramente preparar o 

material para Internet e, dentro dos princípios do Ciclo de Kolb, definir o que ele 

e os alunos devem fazer durante a disciplina, de acordo com a abordagem 

interactiva. No caso concreto do módulo/curso que serve de base a esta 

dissertação, após a estruturação do curso, foi marcada a primeira aula 

presencial, na qual a turma de 22 alunos foi dividida em quatro grupos. Cada 

grupo ficou responsável pela realização das diversas actividades propostas para a 

disciplina, que foi, posteriormente, disponibilizada na plataforma Blackboard. As 

normas e as orientações para realização das tarefas estavam definidas nos guiões 

(constantes em anexo) e a distribuição das equipas de trabalho e outros assuntos 

pertinentes foram debatidos nesta aula e, posteriormente, tudo foi disponibilizado 

para os alunos através da plataforma Blackboard, na “Área de Conteúdos (Figura 

11). O calendário com as datas para realização das actividades a desenvolver 

durante o período proposto (Figura 12 e Tabela 5) foi elaborado recorrendo ao 

programa Microsoft Outlook; ainda assim, também foi demonstrado aos alunos 

como utilizar o calendário disponível na plataforma (Figura 13).  

Logo no início da disciplina foi realizado um teste inicial (Anexo 1). Este teste 

funcionou, por um lado como um teste diagnóstico, possibilitando ao professor 

detectar as principais falhas/lacunas dos alunos relativamente à “Internet” e, 

desse modo, mais facilmente poder vir a colmatá-las; por outro lado, este teste 

inicial serviu como termo de comparação com os resultados obtidos num teste a 

realizar no final da leccionação do módulo, de forma a aquilatar da evolução dos 

alunos. 
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Figura 11 - Conteúdos disponibilizados aos alunos na plataforma 

Figura 12 - Meses de realização das actividades 
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Figura 13 - Calendário disponível na plataforma 
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Dia/Mês Actividades 

04/04 
Distribuição da palavra-passe, esclarecimentos sobre o funcionamento da disciplina, 
apresentação da plataforma, exploração dos recursos disponíveis, diálogo com os alunos.  

07/04 

Início das actividades. Esclarecimento de dúvidas. Simulação das actividades no regime de 
educação semi-presencial.  
Realização do teste inicial - Presencial 
Utilização do programa QuizFaber. 

11/04 
1ª Aula – Consulta e impressão do Guia do Trabalho Prático e da  
Ficha de Apoio – Plataforma. 

14/04 2ª Aula – Realização das actividades constantes no Guião 1.  

18/04 
3ª Aula – Realização das actividades constantes no Guião 1 (conclusão). Realização da auto-
avaliação. 

21/04 4ª Aula – Realização das actividades constantes no Guião 2.  

25/04 
5ª Aula – Realização das actividades constantes no Guião 2 (conclusão). Realização da auto-
avaliação. 

28/04 6ª Aula – Realização das actividades constantes no Guião 3. 

02/05 
7ª Aula – Realização das actividades constantes no Guião 3 (conclusão). Realização da auto-
avaliação. 

05/05 8ª Aula – Realização das actividades constantes no Guião 4.  

09/05 
9ª Aula – Realização das actividades constantes no Guião 4 (conclusão). Realização da auto-
avaliação. 

12/05 
10ª Aula – Apresentação e defesa dos trabalhos relativos aos Guiões 1, 2, 3 e 4. Realização 
da hetero-avaliação - Presencial 

16/05 11ª Aula – Realização das actividades constantes no Guião 5.  

19/05 
12ª Aula – Realização das actividades constantes no Guião 5 (conclusão). Realização da 
auto-avaliação. 

23/05 
13ª Aula – Realização das actividades constantes no Guião 6.  
Realização da auto-avaliação. 

26/05 
14ª Aula – Apresentação e defesa dos trabalhos realizados pelos grupos e os constantes nos 
Guiões 5 e 6. Realização da hetero-avaliação. - Presencial 

30/05 Realização do Teste Final - Presencial 

02/06 Avaliação do modelo de aula utilizado. 

Tabela 5 - Actividades desenvolvidas nos meses de Abril e Maio de 2005

Ainda que a utilização da plataforma tenha decorrido nos meses de Abril e Maio, 

os alunos acabaram por ficar sujeitos a prazos muito reduzidos para a 

elaboração das tarefas que foram atribuídas aos grupos de trabalho.  
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Quaisquer dúvidas com que os alunos se debatessem durante todo o 

curso/módulo podiam ser esclarecidas através de mensagens via correio 

electrónico (todos os endereços electrónicos dos alunos estavam disponibilizados 

na plataforma), pessoalmente no Laboratório de Informática onde decorreram as 

aulas ou directamente com o professor da disciplina.  

A sequência para a construção de todo o material do curso a colocar na Internet 

pode ser assim resumida: 

1. Obtenção do material didáctico: a turma foi dividida em quatro 

grupos de trabalho (com um mínimo de 4 e um máximo de 6 alunos), 

cada um dos quais ficou responsável pela elaboração de um trabalho 

prático. Foi necessário complementar os temas abordados na 

bibliografia básica, com artigos, revistas, livros e da própria Internet. 

Depois de analisados e corrigidos pelo professor, os trabalhos realizados 

foram colocados à disposição de todos os alunos no Blackboard, uma 

aula antes da sua apresentação e discussão em aula presencial.  

Os assuntos constantes em cada Guião foram os seguintes: 

 

� Guia do Trabalho Prático (Anexo 2). 
� Guião 1 – A Internet – conceitos, regras (Netiquette), componentes e 

finalidades (Anexo 3). 

� Guião 2 – A Internet – Serviços e Potencialidades (Anexo 4). 
� Guião 3 – Motores de Busca – Funcionalidades e diferenças (Anexo 5). 

� Guião 4 – Grupo de discussão – Criação e utilização (Anexo 6). 
� Guião 5 – Motores de Busca – Pesquisa, análise e selecção de materiais 

para elaboração do trabalho final (Anexo 7). 

� Guião 6 – A Internet – Riscos e prevenção, potencialidades e questões 

técnicas – Comunicação (Anexo 8). 

� Guião 7 – Como apresentar o trabalho e avaliação em grupo e 

preenchimento da hetero e auto-avaliação (Anexo 9). 
 

Outros materiais didácticos disponibilizados na plataforma 
� Ficha de apoio (Anexo 10). 

� Hetero-avaliação (Anexo 11). 
� Etiquetas e boas maneiras (Anexo 12). 
� Sites de consultas (Anexo 13). 
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� Documento no formato pdf – As Tecnologias da Comunicação no suporte 

aos sistemas de eLearning, Fernando M. S. Ramos, Departamento de 

Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. 

 

Para acederem aos Guiões da disciplina, os alunos teriam que entrar na 

plataforma através da inserção do seu endereço de e-mail e da palavra-passe; 

desse modo, teriam acesso à área das disciplinas e depois à área de conteúdos. 

Bastava carregar/clicar com o rato do computador sobre o conteúdo que queriam 

descarregar e o mesmo abria-se automaticamente, permitindo que os alunos o 

pudessem visualizar, guardar no disco do computador ou mesmo imprimir. 

 

2. Software utilizados: Foi definido que os alunos utilizariam para 

elaboração dos trabalhos o editor de textos MS-Word, a folha de cálculo 

MS-Excel e a apresentação electrónica MS-PowerPoint. Uma vez que 

nem todos tinham conhecimento profundo da utilização dessas 

ferramentas, o professor colaborou na adaptação e familiarização de 

alguns desses alunos com essas ferramentas. 

 

3. Estrutura da disciplina: A disciplina seguiu uma estrutura 

hierarquizada, no que diz respeito aos recursos disponibilizados através 

da Internet na plataforma Blackboard (materiais, ferramentas, links, 

testes e apresentações). Os alunos tiveram acesso a esta estrutura 

através da plataforma, acesso à disciplina, à área de conteúdos, 

conforme se mostra na Figura 8. 

Nas figuras 14 e 15, podemos observar uma das opções disponibilizadas 

pela plataforma – a “sala de aula”, que é na realidade uma sala de aula 

virtual. 

Nas figuras 16 e 17, o aluno tem acesso às “Ferramentas de 

comunicação” e a “Outras ferramentas” 
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Figura 14 - Opções disponíveis para os alunos na plataforma 

Figura 15 - Acesso à sala de aula virtual 



135

Figura 16 - Ferramentas de comunicação 

Figura 17 - Outras Ferramentas 
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4. Implementação da disciplina: esta fase foi executada no início de 

Abril, quando foi de facto disponibilizado o material da disciplina e feita 

a inscrição dos alunos (para que pudessem aceder). 

 

5. Testes para ajustes e correcções: foram executados no decorrer das 

aulas e através de e-mail. Quando os alunos sugeriam algumas 

alterações, estas eram analisadas e, se verificada a sua relevância, 

aceites e aplicadas. Os alunos podiam também apontar falhas de 

implementação e até mesmo dificuldades que estivessem a sentir. 

Poderiam fazer isso pessoalmente com o professor ou através de e-mail. 

Além disso, na avaliação final do curso, os alunos tiveram a 

oportunidade de apresentar sugestões com vista às próximas 

utilizações, caso se verifiquem. Assim, foi colocado um campo “Deixa 

aqui os teus comentários” no questionário aplicado aos alunos de forma 

que os mesmos poderiam expressar as suas opiniões, ainda que 

também o pudessem fazer pessoalmente. 

 
6. Manutenção e suporte da plataforma: Este serviço foi prestado pela 

Universidade de Aveiro através do CEMED. 
 

7. Manutenção e suporte dos equipamentos e redes dos laboratórios 

de informática da escola: Esta foi, sem sombra de dúvida, uma das 

tarefas mais complicadas. Na realidade, o que se passa actualmente em 

muitas escolas em relação à manutenção das redes e dos equipamentos 

informáticos é uma verdadeira falta de respeito pelos professores dessa 

área. O Ministério da Educação fornece equipamentos, mas não 

disponibiliza os meios humanos. As escolas, por sua vez, quase obrigam 

os professores de informática a realizar, gratuitamente, a manutenção 

dos equipamentos e das redes informáticas.  
Antigamente existia o cargo de Director de Instalações, ao qual eram 

atribuídas somente 2 horas semanais para realizar variadíssimas 

intervenções nos equipamentos e na rede informática da escola; em 

alguns casos esse professor ficava também responsável pela gestão de 

toda a rede da escola onde estavam inseridas a Secretaria da escola, o 
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Conselho Executivo, a Sala de Professores e outras salas onde 

existissem equipamentos e uma rede informática. Assim, o professor 

que tinha como atribuição o cargo de Director de Instalações, além de 

ter que preparar as suas aulas, elaborar e realizar testes e avaliações, 

participar nas reuniões intercalares e de final de período, entre outras, 

ficava ainda obrigado a realizar as manutenções e intervenções 

necessárias no equipamento e rede informática. Acresce dizer que, 

durante o período em que estive a desenvolver esta dissertação, fui 

Director de Instalações na escola onde leccionava; foi de facto, uma 

tarefa árdua. De facto, no ano lectivo em que levei a cabo o presente 

trabalho de investigação, tendo sido nomeado Director de Instalações 

pelo Conselho Executivo da escola, fiquei responsável pela manutenção 

de 5 laboratórios de informática (cada um dos quais com 12 

computadores), da rede informática, dos routers, Switch, Hubs, 

partilhadores e outros equipamentos que tinham que funcionar 

normalmente para poderem atender às necessidades dos alunos e 

professores. 

Mesmo actualmente, com a criação do cargo de Coordenador de TIC, é 

impossível realizar todas as tarefas propostas pelo Ministério da 

Educação dentro das horas disponibilizadas para esse efeito (6 horas 

semanais incluídas na componente não lectiva do docente). Para evitar 

este e outros problemas o Ministério da Educação deveria colocar um 

técnico em todas as escolas ou pelo menos na escola sede dos 

agrupamentos de escolas para tratar da manutenção das redes e dos 

equipamentos informáticos ou, alternativamente, colocar um professor 

de informática sem horário lectivo que cumprisse as 35 horas semanais 

na escola a executar essas funções de manutenção. 

 
8. Avaliação do curso: Será discutida mais adiante (3ª etapa) e analisada 

pormenorizadamente no próximo capítulo desta dissertação. 

 
Os quatro primeiros itens da 2.ª etapa foram executados antes mesmo do início 

efectivo do curso em sala de aula (04 de Abril de 2005). O quinto item foi 

realizado, semanalmente, pelo professor em sala de aula ou partindo de 

sugestões e dúvidas enviadas via e-mail pelos alunos que, estando a frequentar a 
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disciplina, podiam acrescentar algumas informações para melhorar o seu próprio 

desempenho, o da turma e da disciplina como um todo. O sexto item foi 

desenvolvido ao longo de todo o curso, preferencialmente de forma preventiva 

(procurando antecipar e evitar eventuais problemas) e, quando necessário, 

correctiva. O último item foi realizado ao final do curso, no dia 2 de Junho de 

2005, altura em que os alunos já possuíam elementos para uma avaliação mais 

criteriosa e proveitosa do curso. 

Todo o curso foi idealizado, concebido e implementado procurando ter-se como 

referência o Ciclo de Aprendizagem de Kolb (Porquê?, O quê?, Como? e E se?) e 

fazendo uso da Internet para auxiliar no processo. A forma como tal ocorreu é 

descrita a seguir: 

 

� Fase 1 - Motivação: para motivar os alunos e fazer com que eles se 

interessassem pelo curso, o primeiro passo consistiu em fazer um 

esclarecimento em sala de aula a respeito do funcionamento da disciplina 

dentro desta metodologia (semi-presencial) que para os alunos era totalmente 

desconhecida. Posteriormente, enviou-se a todos um e-mail onde eram 

apresentadas algumas indicações sobre o que se iria realizar, bem como 

algumas questões para que eles reflectissem e abordassem no trabalho. Deste 

modo, foi cumprido o objectivo da primeira fase do ciclo: “Por que é 

importante conhecer esse assunto?”. Porém, como a motivação tem que estar 

presente ao longo de todo o processo, na semana anterior a cada aula, os 

alunos recebiam um e-mail referindo o que iria ser abordado. Além disso, os 

conteúdos eram disponibilizados semanalmente na Internet/plataforma 

Blackboard para, desse modo, procurar motivar os alunos a, por exemplo, 

visitarem a plataforma com a mesma periodicidade.  

Uma das dificuldades sentidas residiu na carência social de alguns alunos, o 

que inviabilizou a continuidade dos trabalhos fora do ambiente da sala de 

aula, dado que alguns alunos não possuíam computador em casa e outros, 

ainda que tivessem computador, não tinha possibilidade de acederem à 

Internet; havia ainda alunos que tinham computador mas apenas acesso 

analógico à Internet. Muito poucos eram os alunos que tinham condições 

financeiras que lhes permitiam usufruir de computador e acesso à Internet 

por meio RDIS, Cabo ou ADSL. 
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� Fase 2 - Apresentação: para atingir o objectivo da fase "O que é preciso saber 

para dominar esse assunto ou resolver esse problema?", os alunos tiveram 

aulas presenciais nas quais o professor expôs as informações mais 

importantes. Estas foram complementadas por pesquisas realizadas na 

Internet, de forma a que os alunos pudessem aprimorar ainda mais os seus 

conhecimentos. 

 

� Fase 3 - Aplicação: nesta fase os alunos foram “guiados” na resolução de 

problemas comuns relacionados com alguns conteúdos, através da realização 

de tarefas que foram enviadas por e-mail e/ou atribuídas na sala de aula pelo 

professor. O professor procurou sempre relacionar os conteúdos da disciplina 

com o dia-a-dia dos alunos, tornando mais motivante e mais “fácil” a 

aprendizagem. 

 

� Fase 4 - Simulação: nesta fase, onde o professor podia utilizar o e-mail ou 

eventualmente o fórum de discussão e/ou o chat, os alunos deveriam ser 

colocados perante novas situações que permitissem estimular a reflexão e a 

análise na resolução de problemas “reais”, utilizando as técnicas referidas na 

terceira fase. Na aula seguinte ao e-mail enviado, o professor poderia expor, 

durante a aula, as soluções avançadas pelos alunos e discutir, por exemplo, a 

melhor solução ou aquela que tivesse gerado maior polémica; isso faria com 

que os alunos teorizassem sobre os assuntos e reflectissem sobre temas da 

actualidade. Apesar disso, a técnica adoptada foi outra: os alunos realizavam 

actividades semanais onde apresentavam questões sobre os conteúdos que 

seriam abordados na aula seguinte (assuntos actuais e dos seus interesses, 

utilizando a Internet como fonte de pesquisa. 

 

Deste modo, o professor caminhou pelo ciclo utilizando técnicas e recursos 

adequados para cada fase, alguns da Internet/plataforma, conforme ilustrado na 

Figura 18 (nos rectângulos destacados). 

Outros pontos adicionais importantes na concepção proposta dizem respeito à 

atribuição de pontos/classificações a algumas actividades, tanto com carácter de 

prémio como de punição. A não formulação das questões semanais mencionadas 

na fase 4, por exemplo, seria penalizada com uma redução de 0,5 ponto na nota 
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final. Estes detalhes foram sugeridos e acordados com os alunos logo na primeira 

aula. 

 

3ª Etapa - Avaliação do curso: foi realizada no final do curso, quando os alunos 

apontaram os pontos que consideraram mais positivos e também aqueles que 

consideraram mais negativos, através da resposta a um questionário que avaliou 

os seguintes aspectos: características do público-alvo, aproveitamento dos 

alunos/formandos, adequação do modelo do curso, grau de interacção, 

desempenho do professor e resposta/comportamento do suporte técnico. Os 

resultados decorrentes desta avaliação serão apresentados no próximo capítulo 

desta dissertação.  

Figura 18 - Adaptação da disciplina a um modelo semi-presencial, seguindo o Ciclo de Aprendizagem 
de Kolb e utilizando a Internet e uma plataforma EAD (Blackboard) 
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Considerando que este trabalho de investigação visava identificar formas de 

utilizar eficazmente a Internet e uma plataforma EAD (Blackboard) como 

ferramentas de apoio ao processo de ensino-aprendizagem numa disciplina (TIC) 

do ensino secundário, procurou avaliar-se os pontos positivos e negativos 

verificados durante a leccionação do módulo, bem como se as ferramentas da 

Internet/Blackboard se adequaram à leccionação do módulo neste modelo semi-

presencial e se o nível de interacção foi apropriado para assegurar um bom 

aproveitamento por parte dos alunos. Por outras palavras, procurou avaliar-se a 

forma como decorreu todo o processo e não propriamente apenas o produto final 

obtido. As formas de avaliação usualmente empregues nem sempre são 

adequadas para este propósito. Mesmo ciente desta dificuldade, não se pôde 

inovar muito quanto às formas e ferramentas de avaliação. Assim, relativamente 

a este aspecto da avaliação, são apresentados e interpretados os dados obtidos 

através da aplicação de um questionário (respondido pelos alunos no final do 

curso); são também interpretados os dados relativos ao desempenho dos alunos 

e do professor e à avaliação da disciplina (nas duas turmas). Não podemos 

esquecer também que serão apresentados e analisados os dados relativos aos 

resultados obtidos pelos alunos nos testes (teste inicial e teste final) realizados 

nas duas turmas (S1 designada a turma de na qual foi aplicada a metodologia 

interactiva que vem sendo descrita e a turma A1 corresponde à turma de 

controlo (na qual foi utilizada uma metodologia de educação tradicional) e que 

serviu para possibilitar um estudo comparativo dos dados.  

Através do questionário, os alunos manifestaram diversas impressões sobre a 

metodologia que foi seguida na leccionação do módulo “Internet”, o que acabou 

por fornecer elementos que permitiram responder a questões tão amplas como:  

�O ritmo de cada aluno foi respeitado?  

�Existiu interacção entre aluno-professor e entre alunos?  

�Além dos conteúdos disponibilizados na plataforma, existiam outros para 

poderem ser consultados?  

�Qualquer descoberta foi facilmente incluída nas aulas?  

�Não existem, de facto, aulas perdidas, uma vez que todas elas estão 

permanentemente disponíveis 24 horas por dia através da plataforma 

EAD? 
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3.3. Técnicas e instrumentos utilizados para a recolha de dados 
 

Para verificar os resultados desta abordagem/modelo de educação aplicada ao 

ensino secundário, foi elaborado um questionário onde os alunos da turma S1 

podiam, no final da leccionação do módulo, registar as suas impressões em 

relação ao conteúdo e formato do mesmo. Este questionário teve como objectivos 

verificar: 

� As características dos alunos (público-alvo); 
� O aproveitamento dos alunos na disciplina; 
� A interacção aluno-disciplina (ou aluno-conteúdos); 

� A adequação do modelo adoptado para a disciplina; 
� O desempenho do professor durante a leccionação da disciplina; 

� O desempenho/resposta do suporte informático; 
� Pontos positivos e negativos do modelo adoptado. 

 

Os questionários foram construídos, essencialmente, com base em perguntas 

fechadas, de forma a permitir um tratamento estatístico mais objectivo; contudo, 

existiu sempre a preocupação de oferecer um leque abrangente de possibilidades 

de resposta (Anexo 14). Por outro lado, e para suprir alguma eventual lacuna, foi 

colocado um campo no final de cada questionário denominado “comentários”, 

para possibilitar a inserção de observações. Este questionário foi aplicado logo 

após ao término da leccionação do módulo. 

Esperamos que esta metodologia se possa tornar rotineira no ensino secundário 

e que os resultados aqui obtidos possam servir para suscitar futuras 

investigações. Deste modo, poder-se-á estabelecer uma análise comparativa dos 

resultados obtidos em cursos/disciplinas que utilizem uma abordagem 

tradicional com os obtidos quando se segue uma abordagem interactiva, podendo 

verificar-se a existência ou não de indícios de que o processo de ensino-

aprendizagem tenha sofrido alguma alteração, positiva ou negativa, na disciplina 

adaptada para a segunda concepção/abordagem. 

Além disso, antes e após a leccionação do módulo “Internet” realizou-se um 

teste/exame (teste inicial ou pré-teste e teste final ou pós-teste), com o qual o 

professor procurou avaliar a aprendizagem dos alunos das duas turmas (S1 e 

A1) em relação à disciplina. Estes exames eram constituídos por questões de 

escolha múltipla, sendo algumas delas extraídas de um conjunto de questões 
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formuladas pelos próprios alunos ao longo do período de leccionação do módulo 

e as restantes formuladas pelo professor. As questões desenvolvidas pelos alunos 

para cada Guião foram apresentadas a toda a turma à medida que a leccionação 

do módulo avançava, em forma de testes utilizando o programa QuizFaber.  
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CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4. Introdução 
 
Os valores expostos nos gráficos apresentam, na sua maioria, a frequência e não 

a percentagem das respostas. O enveredar por esta opção fundamenta-se no 

facto do número de alunos da amostra ser relativamente baixo, pelo que, as 

frequências oferecem uma visão mais realista das respostas. De qualquer forma, 

e sempre que necessário, a percentagem é apresentada na discussão dos 

resultados, pois é fundamental na determinação da relevância das frequências. 

Para além da utilização dos dados recolhidos pelos instrumentos, que permitiram 

tirar algumas ilações, foi tida em conta a percepção pessoal do docente sempre 

que houve argumentos justificativos. Isto porque, estive directamente envolvido 

neste trabalho. Como todo processo educativo gira em torno da aprendizagem do 

aluno, será legitimo pensar que essa opinião é importante e necessária. Este tipo 

de análise é interpretativa do próprio investigador e, como tal, subjectiva, mas 

concebe uma visão acerca dos factos que não pode ser omitida. 

Além de uma análise detalhada dos dados obtidos junto dos alunos da turma S1 

(turma na qual foram aplicados os recursos aqui propostos, através de uma 

abordagem interactiva), através do questionário aplicado, dos testes realizados e 

de outros dados recolhidos, conduziu-se, sempre que possível, uma análise 

comparativa com dados obtidos na turma A1 (turma que serviu de controlo para 

análise comparativa de dados e na qual foi utilizada a metodologia tradicional de 

educação).  

 

 

4.1 A Avaliação nas suas diversas vertentes 

 
Avaliar é um propósito válido para professores/formadores, alunos/formandos e 

para o próprio sistema. A avaliação, vista de uma forma global, fornece 

informações acerca do progresso da aprendizagem, mede a aquisição dos 

objectivos e dá a alunos e professores referências que lhe permitem verificar o 

seu progresso e ajustar as suas estratégias (Ragan, 1999, p. 21). 
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Um dos muitos assuntos que surge durante o processo de edificação da 

disciplina/módulo é a preocupação com a avaliação e acreditação dos 

alunos/formandos. Se este processo parece evidente do ponto de vista 

presencial, torna-se mais complexo quando se pensa na avaliação online. Devido 

a questões que, por vezes, são difíceis de controlar, continua-se, em muitos casos, 

a recorrer à avaliação no espaço institucional (avaliação presencial). 

A avaliação dos alunos (ou pedagógica), pretende aferir e comparar os 

conhecimentos e aptidões adquiridos pelos alunos com os objectivos pedagógicos 

definidos para o curso. Esta avaliação pode ser feita de acordo com testes ou 

exames finais (presenciais ou não), trabalhos intermédios individuais ou de 

grupo, ou com todos eles. (Santos, 2000, p.26). A necessidade de materializar a 

avaliação, numa escala numérica ou nominal, descreve uma das vertentes da 

avaliação, a sumativa. É através desta avaliação que o professor/formador irá 

quantificar os conhecimentos do aluno/formando adquiridos ao longo do 

curso/disciplina, assim como o processo para a sua aquisição. 

A aprendizagem é um processo complexo que requer não só a aquisição de 

conhecimentos, mas envolve também a capacidade que é adquirida para a 

aplicação desse conhecimento. A avaliação da aprendizagem que realizámos 

procurou dar resposta a esta perspectiva construtivista. 

A avaliação depende, muitas vezes, não só do professor, mas de entidades 

exteriores que podem exigir aos alunos a realização de uma determinada prova ou 

tarefa. A definição de critérios é uma função do professor/formador, embora 

por vezes as suas decisões sejam condicionadas pela instituição. 

Existem algumas formas de analisar a avaliação, assim como formas 

diversas de proceder à sua aplicação. Os testes são uma das vertentes 

relevantes na avaliação de um curso on-line. Barry Willis (1996, p.70) sugere 

que para aferir a importância dos testes é necessário verificar a sua frequência, a 

relevância, a quantidade de matéria, a dificuldade e o retorno das avaliações. 

A avaliação é, contudo, mais abrangente e envolve outros parâmetros, para 

além dos testes. No nosso caso foram considerados diversos parâmetros, que 

convém referenciar: participação online, trabalho final, trabalho intermédio, 

defesa do trabalho, teste de avaliação, avaliação dos elementos do grupo (hetero-

avaliação) e auto-avaliação. No sentido de perceber até que ponto será 

importante a apreciação de cada parâmetro analisamos a sua relevância para a 

avaliação. 
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Uma característica de uma boa avaliação, que é particularmente importante na 

metodologia que utiliza o modelo de educação a distância, é a clareza. 

(Simonson, et al., 2000, p.209) Isto refere-se à facilidade de compreensão dos 

alunos/formandos relativamente à transparência dos parâmetros a serem 

avaliados no curso. 

Uma outra particularidade de uma avaliação de qualidade é que seja coerente 

com os objectivos. Se assim for, os alunos sabem o que esperar da avaliação, 

porque já lhes foi dado a conhecer o que é importante compreender e como 

devem demonstrar os seus conhecimentos. 

A clareza e a coerência da avaliação permitem ao aluno/formando e ao 

professor/formador demonstrarem quais foram efectivamente as aquisições de 

conhecimento efectuadas com o curso/disciplina/módulo. Se estes dois 

indicadores não forem cumpridos, aquilo que estará a ser avaliado não estará 

em concordância com as aprendizagens e, consequentemente, o processo de 

avaliação pode ser colocado em causa, devido à falta de transparência e de 

concordância entre os responsáveis. 

A avaliação deve reflectir também uma compreensão acerca do progresso 

obtido, identificando lacunas na aprendizagem. Uma das intenções óbvias da 

avaliação é documentar os resultados da educação, mas se o aluno/formando 

não conseguir identificar os hiatos da sua aprendizagem, então podemos 

considerar que a avaliação foi um processo fútil. 

 

 
4.1.1 Hábitos e práticas do público-alvo relativamente às TIC 
 
O levantamento dos hábitos e práticas do público-alvo relativamente às TIC foi 

parte integrante do questionário aplicado. Este levantamento reveste-se de uma 

enorme importância, até como forma de justificar algumas das respostas dos 

alunos, através do fornecimento do contexto que as torne compreensíveis para o 

docente.  

O propósito de qualquer curso é proporcionar a aprendizagem dos alunos. Para 

que tal ocorra de forma eficaz, temos que começar por conhecer e compreender 

as características do nosso público-alvo e as suas necessidades específicas em 

ambientes de aprendizagem baseados na Web (Lynch, 2002, p.27). A elaboração 

do perfil das características dos alunos pode-nos ajudar a prever o seu nível e 
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incrementar esforços no sentido de adaptar objectivos, actividades e recursos. 

Esta informação poderá servir também para conduzir e acompanhar o 

aluno/formando durante o processo. Para construir o perfil do aluno é 

necessário verificar quais as características individuais que podem influenciar a 

sua prestação no decorrer do curso.  

A avaliação inicial de um programa de educação a distância deve referir os 

atributos dos alunos/formandos, tais como, o conhecimento prévio, experiência, 

atitudes, nível de envolvimento e auto-motivação (Mehrotra, Hollister & Mcgahey, 

2001, p.175). Estas são algumas das particularidades que devemos considerar 

na avaliação desta categoria. 

Para que a avaliação do perfil do aluno seja completa devemos procurar 

encontrar todos os aspectos que de alguma forma possam interferir no 

desenvolvimento do programa educativo. Contudo, temos que perceber as 

limitações do mundo real e não ter a pretensão de podermos responder 

cabalmente a todas as necessidades, pois os alunos são todos diferentes e, por 

vezes, até antagónicos. 

O conhecimento relativamente às competências dos alunos ajuda os professores 

e coordenadores a analisarem as capacidades dos seus educandos e a prever 

algumas dificuldades que possam surgir no decorrer da sua disciplina. 

Cumpre referir que, enquanto docente da disciplina de TIC, já havia procedido, 

logo no início do ano lectivo, a uma caracterização do público-alvo. Se tal não se 

tivesse verificado ou se o módulo “Internet” fosse o primeiro a ser leccionado no 

ano lectivo, seria indispensável realizar, antes do início da leccionação do 

módulo, um questionário que permitisse caracterizar o público-alvo. Como isso 

já havia sido feito no início do ano lectivo, não houve necessidade de realizar um 

questionário antes da leccionação do módulo e mesmo o questionário efectuado 

após a leccionação do módulo pôde incidir sobre questões e aspectos mais 

específicos relacionados com a leccionação do módulo “Internet” em si e não 

somente sobre questões relacionadas com as características do público-alvo. 

Para que o aluno esteja confortável no contacto com as tecnologias que envolvem 

o eLearning é importante que se sintam confiantes relativamente às suas 

capacidades para lidar com as mesmas. As questões para avaliação deste 

aspecto estão listadas na Tabela 6, juntamente com respostas possíveis para 

cada caso, sendo os resultados apresentados nos gráficos A1 a A13. 
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Perguntas Respostas possíveis 

A1. Possui computador com 

acesso à Internet em casa? 

Sim Não 

A2. Onde costuma aceder à 

disciplina /módulo? 

Casa Casa de 

amigo 

Escola Biblioteca 

A3. Sabe utilizar o computador? Muito Bem Bem Mais ou menos Nada 

A4. Consigo trabalhar com 

qualquer programa informático, 

desde que seja de meu 

interesse. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Discordo Sem opinião 

A5. Domino a Navegação na 

Internet. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Mais ou 

menos 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

A6. Já utilizou uma plataforma 

EAD? 

Sim Não 

A7. Antes de iniciar esta 

disciplina/módulo já utilizava o 

e-mail? 

Muitas vezes Poucas Vezes Raramente Nunca 

A8. Antes de iniciar esta 

disciplina/módulo já utilizava o 

chat? 

Muitas vezes Poucas Vezes Raramente Nunca 

A9. Antes de iniciar esta 

disciplina/módulo já utilizava o 

grupo de discussão? 

Muitas vezes Poucas Vezes Raramente Nunca 

A10. Antes de iniciar esta 

disciplina/módulo já utilizava 

motores de busca? 

Muitas vezes Poucas Vezes Raramente Nunca 

A11. Com que frequência acedia 

à plataforma EAD? 

Diariamente Cinco vezes 

por semana 

Duas vezes por 

semana 

Não acedia 

A12. Em qual período da 

semana é que mais acedia à 

disciplina? 

Início da 

semana 

Meio da 

semana 

Fim-de-semana Só durante as 

aulas 

A13. Em que período do dia é 

que mais acedia à disciplina? 

Manhã Tarde Noite Madrugada 

Tabela 6 - Perguntas do questionário referentes aos hábitos e práticas do público-alvo 
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Gráfico A 1- Informações sobre a existência de computador com acesso à Internet na casa do aluno 

Gráfico A 2 - Informações sobre o local onde o aluno acede à disciplina 

Gráfico A 3 - Domínio que o aluno apresenta relativamente à utilização do computador 
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Gráfico A 4 - Percepção dos alunos quanto às suas competências no domínio de programas 
informáticos 

Gráfico A 5 - Percepção dos alunos quanto às suas competências no domínio da Internet 

Gráfico A 6 - Conhecimento do aluno relativamente a plataforma EAD 
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Gráfico A 7 - Utilização do e-mail, do chat, do grupo de discussão e  dos motores de busca (referente as 
perguntas 7, , 9 e 10) 

Gráfico A 8 - Frequência de acesso à plataforma 
 

Gráfico A 9 - Acesso à disciplina durante a semana
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Gráfico A 10 - Período de acesso à disciplina 
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composição de trabalhos para as diversas disciplinas. Como a Internet constitui 

um óptimo meio/local de pesquisa de materiais e informações necessários ao 

desenvolvimento das actividades propostas, consideramos como factor bastante 

positivo a aptidão mencionada pelos alunos. Tal traduz um elevado grau de 

autonomia na procura de informações na Internet. 

Como já deixámos implícito na análise que efectuámos até este momento, a 

avaliação das percepções descortina o nível de confiança dos alunos, mas não 

averigua qual o efectivo domínio das ferramentas utilizadas na comunicação e na 

pesquisa de informação.  

Quanto à forma de comunicar verificamos que o e-mail já era utilizado por 86% 

(19) alunos antes de iniciarem este módulo, o que demonstra uma familiarização 

da maioria dos alunos relativamente a esta forma de comunicar. 

A experiência com o chat é um pouco menor, pois apenas 55% (12) declaram ter 

utilizado esta ferramenta muitas vezes, prevendo-se que poderiam surgir 

algumas dificuldades dos alunos neste domínio. 

Mais preocupante ainda, é a inexperiência dos alunos relativamente à utilização 

dos grupos de discussão, porque 95% (21) indicam que poucas vezes, raramente 

ou mesmo nunca utilizaram esta ferramenta. Como ficou já demonstrado neste 

trabalho a educação colaborativa baseia-se essencialmente neste meio de 

comunicação; por isso, para o trabalho ser incrementado de forma eficiente 

torna-se necessário que os alunos adquiram competências neste domínio. No 

entanto, as capacidades que carecem ser obtidas não são propriamente de nível 

técnico, uma vez que a forma de funcionamento dos grupos de discussão é muito 

idêntica ao e-mail. A grande preocupação deve relacionar-se essencialmente para 

as estratégias de comunicação, que englobam uma interacção multi-direccional, 

muito diferente do que se verifica com o e-mail. 

Os acessos à disciplina/módulo foram feitos basicamente a partir de dois 

lugares: 55% (12) dos alunos fizeram-no a partir da própria escola e 39% (6) a 

partir da casa de amigos. A frequência de acessos também foi considerável, pois 

100% (22) dos alunos acederam à plataforma Blackboard pelo menos duas vezes 

por semana (embora se tenha verificado que esses acessos se verificaram 

sobretudo a partir da escola, ou seja, nas aula previstas para o efeito). 

Apesar dos dados acima mencionados, 100% dos alunos nunca tinham 

participado numa disciplina/módulo leccionada com recurso à Internet e a uma 
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plataforma EAD, o que comprova que ainda existem muito poucas iniciativas 

neste sentido, particularmente no que se refere ao ensino secundário.  

 

 

4.1.2 Vantagens para os alunos decorrentes da frequência do módulo 
 
Promover a realização de uma disciplina (ou de um módulo de uma disciplina) do 

Ensino Secundário utilizando a metodologia semi-presencial e uma abordagem 

interactiva constitui um desafio bastante estimulante e recompensador que não 

se deve dar por encerrado logo após o final da sua realização/leccionação; é 

necessário e desejável que se proceda à verificação dos ganhos obtidos com a sua 

realização. Uma das formas de se fazer essa análise é através da avaliação do 

desempenho dos alunos, com a qual se pode verificar se a disciplina atingiu pelo 

menos um dos seus objectivos. As questões para avaliação desde aspecto 

encontram-se registadas na Tabela 7, juntamente com as respostas possíveis 

para cada uma delas.  
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Perguntas Respostas possíveis 

B1. Já havia acedido à plataforma 

Blackboard anteriormente? 

Muitas vezes Algumas vezes Nunca 

B2. O que é que achou da utilização da 

plataforma na leccionação deste 

módulo? 

Muito bom Bom Regular Fraco Muito fraco 

B3. Como classificaria o seu 

aproveitamento neste módulo? 

Excelente Bom Regular Fraco Muito fraco 

B4. De forma geral o módulo foi: De grande valia Nada acrescentou Confundiu-me 

B5. Após a realização deste módulo, 

os seus procedimentos de acesso: 

Melhoraram muito Melhoraram um pouco Mantiveram-se inalterados 

B6. Qual dos seguintes benefícios foi 

mais importante durante a realização 

do módulo? 

Ter sempre o material 

disponível 

Utilizar a Internet para 

estudar 

Flexibilidade de estudo 

B7. Como classificaria a sua 

aprendizagem neste módulo? 

Muito bom Bom Insuficiente 

B8. Achou interessante participar 

neste módulo? 

Sim, muito interessante Sim, pouco interessante Nada interessante 

B9. Consultou a bibliografia indicada. Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

B10. Executou os trabalhos propostos. Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

B11. Tentou esclarecer as suas 

dúvidas em sala de aula. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

B12. Tentou resolver as suas dúvidas 

através de recursos disponibilizados na 

plataforma. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

B13. Usou adequadamente o horário 

atribuído às aulas. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

B14. Procurou o professor fora do 

horário das aulas. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

Tabela 7 - Perguntas do questionário referentes ao aproveitamento dos alunos na disciplina 



157

Gráfico B 1 - Conhecimentos do aluno sobre o acesso à plataforma 
 

Gráfico B 2 - Percepção do aluno quanto à utilização da plataforma como ferramenta 
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Gráfico B 3 - Percepção do aluno quanto ao seu aproveitamento 
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Gráfico B 4 - Avaliação global do módulo na perspectiva do aluno 
Gráfico B 5 - Avaliação de acesso à plataforma na perspectiva do aluno 
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Gráfico B 6 - Opinião dos alunos relativamente aos benefícios que consideraram mais importantes 
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Gráfico B 7 - Percepção dos alunos quanto à sua aprendizagem

Gráfico B 8 - Opinião dos alunos quanto ao seu grau de participação/envolvimento no módulo 
 

Gráfico B 9 - Utilização da bibliografia disponibilizada pelo professor 
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Gráfico B 10 - Execução dos trabalhos 
 

Gráfico B 11 - Participação do aluno relativamente ao colocar das suas próprias dúvidas 

Gráfico B 12 - Colocação de dúvidas através da plataforma 
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Gráfico B 13 - Utilização do horário atribuído às aulas 

Gráfico B 14 - Contacto com o professor fora do horário de aulas 
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acreditam ter aprendido tanto ou mais do que num modelo presencial e 100% 

(22) referiram ter sido interessante a forma como foi leccionado o módulo. 

A participação dos alunos no curso semi-presencial, utilizando a Internet, foi 

associada principalmente à flexibilidade de horários e à facilidade de acesso ao 

conteúdo do curso. Assim, 82% (18) dos alunos entenderam que os seus 

procedimentos de acesso à plataforma melhoram no final da disciplina e 36% (8) 

acreditam que o principal benefício de um curso semi-presencial é o facto de se 

ter o material disponível a qualquer momento. Podemos, neste âmbito, 

mencionar aqui um comentário efectuado pelos alunos no sentido de que esses 

recursos deveriam ser utilizados em todas as disciplinas e que deveria mesmo 

existir no Ensino Secundário a modalidade de educação a distância. 

Todos os alunos declararam que executaram os trabalhos propostos pelo 

professor e 91% (20) disseram ter consultado a bibliografia indicada pelo 

professor para realizar as tarefas do curso/módulo. 

Em relação às aulas, 86% (19) dos alunos declararam frequentar e usar 

adequadamente o horário para elas estipulado e 73% (16) resolveram as suas 

dúvidas pessoalmente com o professor, na própria sala de sala. Outras 

possibilidades para o esclarecimento de dúvidas foram a consulta pessoal fora do 

horário das aulas, confirmada por 45% (10) dos alunos, e através de recursos da 

Internet/plataforma – 36% (8) dos alunos. Neste último ponto, em particular, 

outros 48% dos alunos responderam que são neutros em relação a esclarecer as 

suas dúvidas através da Internet ou do Blackboard. 

 
 

4.1.3 Interacção Aluno-Disciplina 
 
Considerando que o desempenho tem como uma das suas componentes o 

interesse pelo objecto de estudo, é razoável considerar que o desempenho 

efectivamente atingido pelos alunos esteja directamente relacionado com a forma 

como eles interagiram com o curso. Neste curso/módulo leccionado seguindo um 

modelo semi-presencial, boa parte das actividades foram realizadas por 

intermédio do computador e da Internet/plataforma. Assim sendo, para permitir 

que o aluno navegasse pelo curso de forma natural, a interface deveria ser 

simples, funcional, “amigável” e atractiva para o aluno. As questões para a 
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avaliação desde aspecto encontram-se na Tabela 8, juntamente com as respostas 

possíveis para cada caso.  

Perguntas Respostas possíveis 

C1. A interacção proporcionada foi 

suficiente. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

C2. Sentiu-se à vontade para interagir com 

os seus colegas? 

Sempre Às vezes Quase nunca 

C3. Qual dos meios de interacção 

proporcionados foi o seu favorito? 

Aula Laboratório Chat Avisos E-mail 

C4. Relativamente à manipulação da 

plataforma, qual o tópico que a seu ver 

merecia ser incluído neste módulo? 

Informações sobre a disciplina Instruções para o envio de 

ficheiros 

Informações gerais sobre a 

plataforma 

C5. Qual foi o principal obstáculo que 

encontrou durante a realização deste 

módulo? 

Problemas com os 

recursos da 

Internet/plataforma (e-

mail, chat, etc.) 

Problemas com a falta 

de ajuda do professor 

Problemas com o 

computador 

Não tive problemas 

C6. Foi difícil utilizar os recursos 

proporcionados pela Internet? 

Não tive nenhuma dificuldade Resolvi os problemas na 

primeira semana da 

disciplina/módulo 

Foi um dos grandes empecilhos 

na realização da 

disciplina/módulo 

C7. O acesso à plataforma foi: Lento Normal Rápido 

C8. Classifica a Interface da plataforma 

como: 

Agradável Normal Confusa 

C9. A interface da disciplina/módulo na 

plataforma pode ser considerada: 

Fácil de usar Adaptei-me a ela Complicada 

C10. A navegação através da plataforma 

foi: 

Simples, consegui 

orientar-me bem desde 

o início 

Adequada, porém 

levei algum tempo até 

a compreender 

Um pouco 

complicada e levei 

muito tempo para 

conseguir 

compreendê-la 

Muito complicada e 

mantive-me muito 

confuso até ao final 

do módulo 

C11. No meu ponto de vista o nível de 

interacção com outros alunos não foi 

satisfatório. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

Tabela 8 - Perguntas do questionário relativas à interacção aluno-curso 

A interface da disciplina/módulo na plataforma aparentemente não causou 

problemas aos alunos, pois 55% (12) afirmaram que a navegação através das 
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áreas disponibilizadas se revelou simples e que conseguiram orientar-se bem 

desde o início. Além disso, 86% (19) dos alunos consideraram que a plataforma 

foi de fácil utilização e de 82% (18) acharam-na mesmo agradável. Ainda assim, 

64% (14) dos alunos acharam que existiu um deficit de informações sobre a 

disciplina/módulo. 

Quando questionados sobre o acesso às páginas do curso, apenas 18% (4) dos 

alunos revelaram ter sentido alguma dificuldade no acesso, em consequência da 

lentidão da Internet; 91% (20) não tiveram quaisquer problemas com os recursos 

da Internet ou, os que os tiveram, resolveram-nos na primeira semana de 

leccionação do módulo. 50% (11) dos alunos afirmaram não terem sentido 

quaisquer problemas e manifestaram acreditar que não teriam dificuldades de 

nenhuma natureza em frequentarem um curso semi-presencial. 

Gráfico C 1 - Opinião do aluno relativamente ao grau de interacção 
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Gráfico C 2 - Opinião do aluno a respeito da sua facilidade de interacção 

Gráfico C 3 - Opinião do aluno a respeito dos meios de interacção 

 

Gráfico C 4 - Percepção do aluno a respeito da inclusão de algum tópico na plataforma 
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  Gráfico C 5 - Opinião do aluno a respeito dos obstáculos encontrados na disciplina 

Gráfico C 6 - Opinião do aluno relativamente à utilização da Internet 

Gráfico C 7 - Opinião do aluno relativamente ao acesso à plataforma 
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Gráfico C 8 - Opinião do aluno relativamente à interface da plataforma

Gráfico C 9 - Opinião do aluno relativamente à interface da disciplina/módulo
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Gráfico C 10 - Opinião do aluno relativamente à navegação através da plataforma 

Gráfico C 11 - Opinião do aluno no que concerne ao nível de interacção entre alunos
Em relação à interacção, 82% (18) dos alunos acharam que a interacção 

proporcionada foi suficiente para a realização das actividades e 91% (20) 

sentiram-se à-vontade para interagir com os colegas; porém, apenas 14% (3) 

acharam que o nível de interacção com os outros alunos foi satisfatório. Embora 

as ferramentas da Internet utilizadas para promover a interacção tenham sido 

várias, a aula em si ainda foi considerada o meio de interacção favorito de mais 

da metade dos alunos (59%) (13). 
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Após a avaliação do desempenho dos alunos, também a disciplina/módulo em si 

deve ser avaliada. Essa avaliação permite que os pontos positivos e negativos 

sejam colocados a debate, o que permitirá que em futuras edições deste modelo 

de educação possam ser introduzidas melhorias. Procurou-se, ainda, analisar se 

os objectivos do curso/módulo foram atingidos. As questões para avaliação desde 

aspecto encontram-se na Tabela 9, juntamente com as respostas possíveis para 

cada caso.  
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Tabela 9 - Perguntas do questionário relativas à avaliação da disciplina 

Perguntas Respostas possíveis 

D1. O modo como a disciplina foi 

desenvolvida foi: 

Muito bom Bom Normal Regular Mau 

D2. A carga de trabalho foi bem distribuída. Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo nem 

discordo 

Discordo plenamente Sem opinião 

D3. O tempo destinado a cada temática foi: Excessivo Suficiente Insuficiente 

D4. Qual a principal alteração que sugeriria 

para este módulo? 

Conteúdo Ferramenta Avaliação Exercícios Interacção 

D5. Como classifica a exigência da disciplina 

neste modelo? 

Exige mais do que o modelo normal Exige o mesmo Exige menos do que o modelo normal 

D6. Se tal fosse possível, faria outra 

disciplina/módulo ou mesmo todo o ensino 

secundário neste formato? 

Sim Não  Sem opinião 

D7. Foi adequadamente informado sobre os 

objectivos da disciplina. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo nem 

discordo 

Discordo plenamente Sem opinião 

D8. Há interligação desta disciplina com as 

demais. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo nem 

discordo 

Discordo plenamente Sem opinião 

D9. A carga horária atribuída à disciplina é 

adequada. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo nem 

discordo 

Discordo plenamente Sem opinião 

D10. Considero esta disciplina importante 

para o meu futuro. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo nem 

discordo 

Discordo plenamente Sem opinião 

D11. Qual é a sua avaliação global para esta 

disciplina/módulo? 

Muito bom Bom Regular Fraco Muito fraco 

D12. Considero mais fácil aprender os 

conteúdos da disciplina de modo tradicional. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo nem 

discordo 

Discordo plenamente Sem opinião 

D13. Na minha opinião o material 

disponibilizado foi mais fácil de entender do 

que o de cursos tradicionais. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo nem 

discordo 

Discordo plenamente Sem opinião 

D14. As tarefas nesta disciplina exigiram 

mais tempo do que noutras disciplinas. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo nem 

discordo 

Discordo plenamente Sem opinião 

D15. O material didáctico disponibilizado 

pela disciplina/módulo foi suficiente para 

realização das actividades propostas. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo nem 

discordo 

Discordo plenamente Sem opinião 

D16. Consegui executar todas as actividades 

dentro do tempo estipulado pelo professor. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo nem 

discordo 

Discordo plenamente Sem opinião 

D17. O tempo definido para a execução das 

actividades do módulo foi adequado e 

suficiente. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo nem 

discordo 

Discordo plenamente Sem opinião 

D18. Pela experiência que tive, as 

actividades do módulo exigiram menos 

tempo do que as actividades no modelo 

tradicional. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo nem 

discordo 

Discordo plenamente Sem opinião 

D19. Qual a nota que daria para o ambiente 

educativo - Blackboard? 

0 - 4 5 - 9 10 - 15 16 - 20 

D20. Qual a nota que daria ao conteúdo da 

disciplina? 

0 - 4 5 - 9 10 - 15 16 - 20 

D21. Qual a nota que atribuiria ao seu 

desempenho no módulo/disciplina? 

0 - 4 5 - 9 10 - 15 16 - 20 
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Gráfico D 1 - Percepção do aluno relativamente ao modo de desenvolvimento do módulo

Gráfico D 2 - Opinião do aluno a respeito da distribuição da carga horária pelas temáticas do módulo 

Gráfico D 3 - Opinião do aluno relativamente ao tempo destinado a realização dos conteúdos do 
módulo
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Gráfico D 4 - Sugestões para mudar algo na leccionação do módulo 

Gráfico D 5 - Opinião do aluno a respeito  da exigência deste modelo 

Gráfico D 6 - Opinião do aluno sobre a sua participação noutra disciplina ou mesmo sobre a 
possibilidade de realizar o Ensino Secundário segundo o modelo educativo utilizado 

Qual a principal alteração sugeriria para este módulo?
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Gráfico D 7 - Opinião do aluno a respeito das informações sobre os objectivos da disciplina 

 

Gráfico D 8 - Percepção do aluno no que diz respeito à interdisciplinaridade 

Gráfico D 9 - Percepção do aluno no que concerne à carga horária da disciplina 

Você foi adequadamente informado sobre os objectivos da disciplina.
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Gráfico D 10 - Opinião do aluno sobre a importância da disciplina para o seu futuro 

 

Gráfico D 11 - Avaliação global da disciplina na óptica do aluno 

 

Gráfico D 12 - Opinião do aluno sobre as facilidades de aprendizagem no método tradicional 

Considero esta disciplina importante para o meu futuro.
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Gráfico D 13 - Opinião do aluno a respeito da facilidade de compreensão do material disponibilizado 

Gráfico D 14 - Opinião do aluno sobre o tempo despendido para a realização de tarefas nas disciplinas 

Gráfico D 15 -  Opinião do aluno quanto ao material didáctico disponibilizado para a realização das 
actividades propostas 

Na minha opinião o material disponibilizado foi mais fácil de entender do 
que o de cursos tradicionais.
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Gráfico D 16 - Opinião do aluno a respeito do tempo concedido para a realização das actividades 

Gráfico D 17 - Opinião do aluno sobre o tempo definido para a execução das actividades

Gráfico D 18 - Comparação efectuada pelo aluno entre o modelo tradicional e a EAD relativamente ao 
tempo despendido na execução das actividades 
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Gráfico D 19 - Avaliação do aluno para o ambiente de ensino-aprendizagem EAD 

 

Gráfico D 20 - Avaliação do aluno para o conteúdo da disciplina 

Gráfico D 21 - Auto-avaliação do aluno
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Algumas respostas dos alunos deixam transparecer a sua satisfação pela 

realização do módulo “Internet” neste modelo semi-presencial. Por exemplo: 82% 

(18) acharam que o modo como se deu o desenvolvimento do módulo foi bom ou 

muito bom, 86% (19) consideraram que a avaliação global da disciplina foi boa 

ou muito boa, 73% (16) acharam que a carga de trabalho foi bem distribuída e 

68% (15) afirmaram que o tempo destinado para a realização das tarefas foi 

suficiente. Os alunos ficaram de tal forma satisfeitos com o curso/módulo que 

77% afirmaram que, caso houvesse esse tipo de oferta, fariam outra disciplina ou 

mesmo todo o Ensino secundário no mesmo modelo semi-presencial. 

Em relação às actividades realizadas durante a leccionação deste módulo, 78% 

(17) dos alunos consideraram que o material didáctico disponibilizado foi 

suficiente para a sua realização, 69% (15) executaram todas as actividades 

dentro do tempo estipulado pelo professor, 91% (20) acharam que o tempo 

definido para execução das actividades do módulo foi adequado e suficiente e 

ainda 68% (15) acharam que a carga atribuída ao módulo foi adequada. Dentre 

as mudanças sugeridas para o curso (conteúdo, avaliação, interacção, exercícios 

e ferramentas), 41% (9) dos alunos mudariam os exercícios (neste caso, os 

trabalhos que lhes coube executar). 
Em relação à disciplina, 86% (19) dos alunos consideram-na importante para o 

seu futuro, 50% (11) acharam que há integração/interligação desta disciplina 

com as demais do 10º ano e ainda 86% (19) dos alunos consideraram-se 

adequadamente informados sobre os objectivos da disciplina. 

Quanto à análise do modelo semi-presencial adoptado, observou-se que: 32% (7) 

dos alunos ainda acham que é mais fácil apreender os conteúdos da disciplina 

seguindo uma metodologia tradicional; os alunos que teceram esta consideração 

serão provavelmente os mesmos que manifestaram ter sentido que esta 

metodologia (modelo semi-presencial) é mais exigente do que a metodologia 

tradicional – 32% (7). Por outro lado, 55% (12) acharam mais acessível a 

compreensão do material disponibilizado na plataforma do que a compreensão do 

material disponibilizado num curso tradicional, embora 32% (7) dos alunos 

tenham afirmado que as tarefas deste módulo lhes exigiram mais tempo do que 

as tarefas que tiveram que realizar noutras disciplinas (no caso, presenciais). 

Segundo os alunos, 73% (16) consideram que o seu desempenho no módulo se 

encontra situado numa faixa compreendida entre os 14 e os 16 valores, o que 

podemos considerar como Bom; já 27% (6) considera que o seu desempenho no 



179

módulo pode ser situado na faixa dos 17 aos 20 valores. O interesse e 

pertinência dos conteúdos da disciplina/módulo foram também avaliados e 

verificou-se que 45% (10) alunos atribuíram-lhe uma classificação na faixa dos 

14 aos 16 valores, enquanto 32% (7) atribuíram uma classificação situada entre 

os 17 e os 20 valores (portanto, uma avaliação entre o Bom e o Muito Bom). No 

que se refere à avaliação da plataforma, 73% (16) avaliaram este ambiente de 

aprendizagem com uma classificação situada na faixa dos 14 aos 16, o que se 

pode considerar de Bom.  

Finalmente, através de uma comparação dos resultados desta avaliação com os 

dados recolhidos junto da outra turma (A1) observou-se que os alunos 

concordaram em diversos pontos, independentemente do modelo adoptado para 

disciplina/módulo: há interligação desta disciplina com as demais do mesmo ano 

de ensino; a disciplina é importante para a sua formação; a avaliação global 

desta disciplina em todos os anos foi boa e a carga horária a ela atribuída foi 

considerada adequada. 

 
 

4.1.5 Desempenho do Professor 
 

O professor desempenha um papel decisivo para que um curso semi-presencial 

possa ser bem sucedido. A sua postura deve adequar-se e adaptar-se ao estilo do 

curso. Assim, tal como os alunos e o curso o são, também o professor deve, 

naturalmente, ser avaliado. A avaliação do desempenho do professor deve ir 

desde a verificação da coerência entre os objectivos definidos e os conteúdos 

ministrados, até à sua presença/postura na sala de aula, passando pelo facto de 

procurar ou não incutir o desenvolvimento do espírito crítico nos seus alunos. As 

questões para a avaliação destes aspectos estão registadas na Tabela 10, 

juntamente com as respostas possíveis para cada caso. Posteriormente, tal como 

temos vindo a fazer nas secções anteriores deste capítulo, serão analisados os 

resultados relativos a esses aspectos. 
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Perguntas Respostas possíveis 

E1. Houve coerência entre os objectivos 

propostos e os conteúdos ministrados nas 

aulas. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

E2. Os conteúdos foram apresentados de 
forma clara. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

E3. O professor apresentou os conteúdos 
de forma lógica e coerente. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

E4. A forma do professor “ensinar” 
estimulou o interesse pela matéria. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

E5. Houve coerência entre os conteúdos 
leccionados e o que foi exigido nas 
actividades realizadas. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

E6. O professor estimulou o 
desenvolvimento do espírito crítico. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

E7. A bibliografia indicada ajudou no 
entendimento do conteúdo ministrado. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

E8. Os trabalhos propostos contribuíram 
para a aprendizagem dos conteúdos. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

E9. O professor disponibilizou-se para 
esclarecer dúvidas nas aulas. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

E10. O professor estava presente nas aulas. 
Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

E11. O professor usou adequadamente o 
horário atribuído às aulas. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

E12. O professor dispôs-se a atender os 
alunos fora do horário das aulas. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

E13. O professor incentivou a realização 
de actividades académicas fora da sala de 
aula. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

E14. O professor tratou os alunos de forma 
respeitosa. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

Tabela 10 - Perguntas do questionário relativas ao desempenho do professor 
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Gráfico E 1 - Opinião do aluno no que concerne à coerência entre os objectivos e os conteúdos 

Gráfico E 2 - Opinião do aluno sobre a forma como os conteúdos foram leccionados 

Gráfico E 3 - Opinião do aluno sobre a forma (lógica ou não) como foram leccionados os conteúdos 

Houve coerência entre os objectivos propostos e os conteúdos 
ministrados nas aulas.
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Gráfico E 4 - Opinião do aluno sobre o facto do professor ter estimulado ou não o interesse pela 
matéria 

Gráfico E 5 - Opinião do aluno acerca da coerência entre os conteúdos leccionados e o que era exigido 
nas actividades 

Gráfico E 6 - Opinião do aluno sobre o facto do professor ter sido ou não capaz de estimular o 
desenvolvimento do espírito crítico 

A forma do professor "ensinar" estimulou o interesse pela matéria.
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Gráfico E 7 - Opinião do aluno sobre a bibliografia indicada/aconselhada 

Gráfico E 8 - Opinião do aluno sobre a pertinência dos trabalhos propostos para a aprendizagem dos 
conteúdos 

Gráfico E 9 - Opinião do aluno sobre a disponibilidade do professor para  resolver dúvidas em sala de 
aula 

A bibliografia indicada ajudou no entendimento do conteúdo ministrado.
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Gráfico E 10 - Opinião do aluno sobre a presença do professor na sala de aula 

Gráfico E 11 - Opinião do aluno sobre a utilização pelo professor do horário atribuído às aulas 

Gráfico E 12 - Opinião do aluno obre disponibilidade do professor fora do horário de aulas 

O professor estava presente nas aulas.
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Gráfico E 13 - Opinião do aluno sobre a capacidade do professor incentivar a realização de actividades 
fora da sala de aula 

Gráfico E 14 - Opinião do aluno sobre a forma como o professor tratou ou se relacionou com os alunos 
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propostas. Nesse ponto, 86% (19) dos alunos consideraram que essa coerência 

existiu. Como foi referido anteriormente, o professor deve estimular o aluno a 

desenvolver o seu sentido crítico e de responsabilidade e, neste aspecto, 86% (19) 

dos alunos sentiram que o professor o conseguiu fazer. 

A realização de trabalhos é uma forma de consolidar a aprendizagem dos 

alunos/formandos. Várias actividades foram propostas e 77% (17) dos alunos 

consideraram que essas actividades contribuíram para a aprendizagem e 

consolidação dos conteúdos. Também a bibliografia indicada/proposta pelo 

docente, em conjugação com as tarefas/actividades levadas a cabo, serve de base 

à construção, consolidação e ampliação do conhecimento; 73% (15) dos alunos 

acharam que a bibliografia proposta pelo docente contribuiu para a compreensão 

dos conteúdos ministrados. Finalmente, 77% (17) concordaram que o professor 

incentivou a realização de actividades extra-aula. 

Mas, tudo o que se referiu anteriormente não seria possível se o professor não 

estivesse presente, se não fosse assíduo; a totalidade dos alunos, 100% (22), 

atestou a assiduidade do docente. Mas não basta estar presente! O professor 

deve saber gerir o tempo das aulas presenciais, para que delas possa extrair o 

máximo proveito; 91% (20) dos alunos consideraram que o professor utilizou e 

administrou adequadamente o tempo de aula. 

Outro ponto muito importante é o apoio que o professor dá aos seus alunos 

dentro e fora de sala. Neste domínio, 91% (20) dos alunos acharam que o 

professor mostrou disponibilidade para esclarecer dúvidas nas aulas e 73% (16) 

afirmaram que o professor se disponibilizou a atendê-los fora do horário de aula. 

Por outro lado, os alunos acham que o professor os tratou com o devido respeito. 

Através de uma comparação dos resultados desta avaliação com os da turma A1 

(turma de controlo) observou-se que os alunos de ambas as turmas concordaram 

com alguns pontos, independentemente do modelo adoptado para o curso: 

� O professor manteve a coerência entre os objectivos propostos e os conteúdos 

que leccionou nas aulas;  

� A leccionação dos conteúdos ocorreu de forma clara e seguindo uma 

sequência lógica; 

� O professor estimulou o interesse pela matéria e utilizou adequadamente o 

horário lectivo (tempo disponível); 

� O professor esteve sempre presente nas aulas, estimulando o 

desenvolvimento do espírito crítico e do sentido de responsabilidade e 
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mostrando-se disponível para esclarecer dúvidas quer dentro quer fora da 

sala de aula; 

� A bibliografia indicada pelo professor constituiu um precioso auxílio para a 

compreensão, consolidação e ampliação dos conteúdo ministrados. 

 

 

4.1.6 Avaliação do apoio técnico prestado aos formandos 
 

Uma aplicação desta natureza precisa de um apoio muito forte ao 

utilizador/formando e é nesse ponto que a figura do monitor se destaca. O 

monitor foi o responsável pela manutenção do curso, das suas actualizações e 

também por esclarecer as dúvidas em relação ao uso das ferramentas e à 

navegação na plataforma. Enfim, o monitor foi peça fundamental no processo e, 

como tal, também deve ser avaliado. As questões para avaliação desde aspecto 

encontram-se na Tabela 11, juntamente com as respostas possíveis para cada 

caso. Posteriormente, são feitos alguns comentários relativos a estes aspectos, 

partir das respostas dadas pelos alunos. 

Perguntas Respostas possíveis 

F1. As suas dúvidas foram rapidamente 
respondidas pelo monitor. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

F2. O suporte técnico fornecido pelo 
monitor foi suficiente para esclarecer e 
responder às suas dúvidas. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

F3. Não tive problemas em aceder ao site 
do curso a distância. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

F4. O site do curso estava sempre 
disponível quando precisava aceder. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

F5. Tive dificuldade em localizar 
informações sobre como utilizar o 
ambiente e como desenvolver as 
actividades da disciplina. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

F6. Qual a nota que atribuiria ao suporte 
que recebeu do monitor? 

0 – 4 5 – 9 10 – 13 14 – 16 17- 20 

F7. Todas as dúvidas que colocou foram 
respondidas/esclarecidas. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

F8. O monitor pareceu-lhe presente sempre 
que necessitou dele. 

Concordo 

plenamente 

Concordo Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

plenamente 

Sem opinião 

Tabela 11 - Perguntas do questionário relativas ao desempenho do suporte técnico e do monitor 
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Na leccionação deste módulo no modelo semi-presencial o apoio técnico foi 

assegurado pelo autor deste trabalho. Convém salientar que o apoio aqui referido 

está relacionado com as dúvidas dos alunos no que se refere ao acesso à 

plataforma e ao curso/módulo, à utilização de ferramentas e outras dúvidas 

relacionadas com o funcionamento da disciplina, da plataforma e dos recursos 

disponíveis em sala de aula/laboratório. Porém, não podemos esquecer que a 

criação e manutenção do espaço para a implementação do módulo, a criação da 

palavra-passe dos alunos e do professor e as ajudas que foram solicitadas pelo 

professor, foram cordialmente disponibilizadas e atendidas pelo CEMED - 

Universidade de Aveiro.  

Segundo 68% (15) dos alunos o apoio técnico que lhes foi disponibilizado foi 

considerado Bom, uma vez que o avaliaram na faixa entre os 14 e os 16 valores; 

já 23% (15) dos alunos avaliaram esse apoio na faixa entre os 10 e os 13 valores. 

Ainda em relação ao apoio prestado pelo monitor, 100% (22) dos alunos disseram 

que todas as suas dúvidas foram cabalmente esclarecidas e que, sempre que 

precisaram de auxílio, se sentiram devidamente apoiados pelo monitor. Além 

disso, 86% (19) dos alunos disseram que as suas dúvidas foram rapidamente 

esclarecidas pelo monitor e 77% (17) disseram que o apoio que lhes foi prestado 

foi suficiente para esclarecer as suas dúvidas. 

Em relação ao site da plataforma, 59% (13) dos alunos não tiveram problemas 

em aceder-lhe, 59% (13) dizem que o curso estava sempre disponível quando 

precisavam e apenas 18% (4) dos alunos tiveram dificuldades em localizar 

informações sobre como utilizar o ambiente e desenvolver as actividades do 

curso. 
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Gráfico F 1 - Opinião do aluno sobre o esclarecimento de dúvidas pelo monitor 

Gráfico F 2 - Opinião do aluno relativamente à eficácia do apoio técnico 

Gráfico F 3 - Opinião do aluno no que concerne ao acesso à plataforma 

Suas dúvidas foram rapidamente respondidas pelo monitor.
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Gráfico F 4 - Opinião do aluno sobre a disponibilidade de acesso à disciplina 

Gráfico F 5 - Opinião do aluno relativamente às suas dificuldades em localizar informações sobre a 
utilização da plataforma e para desenvolver as suas actividades 

Gráfico F 6 - Avaliação do aluno relativamente ao apoio prestado pelo monitor 

O site do curso estava sempre disponível quando precisava aceder.
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Gráfico F 7 - Opinião do aluno sobre o atendimento e esclarecimento das suas dúvidas 

Gráfico F 8 - Opinião do aluno sobre a presença do monitor sempre que necessitou de ajuda 

 

 

 

 

4.1.7 Desempenho dos Alunos 
 

Ainda que neste capítulo já tenhamos apresentado aquelas que, segundo os 

próprios alunos, foram as vantagens para si decorrentes de terem frequentado 

este módulo, vamos agora avaliar (com dados mais concretos e objectivos) os 

resultados obtidos pelos alunos. 

Contudo, convém frisar que não se pode fazer uma análise conclusiva 
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que obtiveram nos testes (inicial e final); isso seria efectuar uma avaliação 

bastante limitada e restrita. Conforme já foi referido nesta dissertação foram 

utilizados múltiplos instrumentos de avaliação, nomeadamente foram 

directamente utilizadas as ferramentas da plataforma Blackboard, além de 

outras actividades realizadas em sala de aula. Assim, avaliou-se a participação e 

a qualidade das contribuições feitas no decurso do módulo. Também todas as 

actividades realizadas pelos alunos foram avaliadas. A avaliação procurou 

envolver os alunos em trabalhos de grupo onde eles construíram os seus 

próprios materiais, envolvendo-os em situações diferentes daquelas vivenciadas 

nas avaliações tradicionais. De acordo com os dados recolhidos a partir da 

plataforma a nota média do desempenho dos alunos foi de 15,7 valores. Além 

desta ferramenta, a plataforma Blackboard também permitiu ao professor 

acompanhar o desempenho dos alunos no ao longo do período em que decorreu a 

leccionação do módulo. 

O docente manteve-se sempre atento aos alunos a fim de verificar a qualidade 

das suas contribuições. Neste ponto, os próprios alunos colaboraram com o 

docente, pois avaliaram-se mutuamente (hetero-avaliação) e fizeram comentários 

sobre as contribuições dos seus colegas, isto é, tiveram uma postura activa.  

Vamos aqui apresentar apenas os resultados dos testes (inicial e final) que são 

aqueles que podem ser comparados nas duas turmas (A1 e S1). Os restantes 

dados da avaliação não são comparáveis nas duas turmas e por isso não são 

aqui apresentados.

Gráfico G 1 - Avaliação Inicial e final da Turma S1 
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Gráfico G 2 - Avaliação Inicial e final da Turma A1

Gráfico G 3 - Notas obtidas nas avaliações inicial e final (médias, máximos e mínimos) Turma S1
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Gráfico G 4 - Notas obtidas nas avaliações inicial e final (médias, máximos e mínimos) Turma A1 
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ter-se aplicado mais no terceiro período, etc.). Devemos ter em consideração 
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positivamente para essa melhoria, incluindo obviamente a metodologia utilizada. 
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Gráfico G 5 - Avaliação dos 3 períodos lectivos - Turma S1 
    

 

 

Gráfico G 6 - Avaliação dos 3 períodos lectivos - Turma A1 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES DO ESTUDO 

 

 

5.1. Principais pontos/conclusões decorrentes da avaliação 

efectuada 
 

A Informática é vista hoje, entre outras coisas, como uma ferramenta 

educacional poderosa que pode ser usada para facilitar, estimular e 

consolidar a aprendizagem. Além disso, com o seu constante 

desenvolvimento/evolução vão surgindo constantemente novas 

tecnologias, métodos e ferramentas que podem ser utilizados como 

recursos auxiliares da educação. Nesse sentido, particularmente a 

Internet tem despertado um grande interesse, devido à sua grande 

capacidade para fazer circular a informação sob as mais diferentes 

formas (áudio, vídeo, texto) e devido à grande interactividade que 

proporciona. Com base nestes aspectos, muitos defendem que a Internet 

é uma ferramenta que pode criar e apoiar um ambiente propício para a 

aprendizagem, uma vez que pode proporcionar um ensino "híbrido", 

combinando aspectos colaborativos de aprendizagem baseada em sala de 

aula com a flexibilidade proporcionada pela aprendizagem baseada em 

computador, permitindo que o aluno estude ao seu próprio ritmo. 

Outros potenciais benefícios que a Internet pode oferecer ao processo de 

ensino-aprendizagem são: o fácil acesso a conteúdos didácticos; a 

interacção (aluno-aluno e aluno-professor) e o processo cooperativo de 

aprendizagem. Todos estes recursos, no entanto, não podem ser 

aplicados de forma directa a todo e qualquer contexto, sem o devido 

cuidado em verificar a sua adequação ao conteúdo, à abordagem de 

ensino-aprendizagem utilizada, ao perfil do aluno, ao perfil do professor 

e, até mesmo, a infra-estrutura disponível. Estas questões estiveram na 

génese deste trabalho de pesquisa, cujo objectivo foi, então, utilizar o 

potencial da Internet como ferramenta de apoio ao desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem, através da aplicação efectiva de 

alguns dos seus recursos na leccionação de um módulo da disciplina de 

TIC. 
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Assim, com o auxílio de ferramentas adequadas (inclusivamente um 

sistema para gestão de cursos a distância, a plataforma Blackboard) 

proporcionou-se um ambiente de aprendizagem direccionado para o 

nível de ensino em questão e aplicou-se um modelo semi-presencial 

(ainda que em simulação). A proposta consistia em aplicar, da melhor 

forma possível, essas “novas tecnologias”, métodos e ferramentas, para a 

adaptação de um curso convencional a uma nova abordagem de ensino-

aprendizagem, que utilizaria, para além da Internet, uma plataforma 

EAD (Blackboard), e que seguiria a estratégia pedagógica do Ciclo de 

Aprendizagem de Kolb (Harb, 1991, e Belhot, 1997). 

A aplicação foi feita na disciplina de TIC, disciplina obrigatória para 

todas as turmas do 9º e 10º anos de escolaridade. Esta disciplina tinha, 

outrora, o nome de Introdução às Tecnologias de Informação e 

Comunicação e era dividida em dois blocos (ITI bloco I e ITI bloco II), 

sendo somente leccionada no Ensino Secundário. Através do Decreto-Lei 

n.º 156/2002, Reforma do Ensino Secundário, passou então a designar-

se Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).  

O modelo aplicado na leccionação do módulo “Internet” acarretou uma 

série de vantagens e também algumas limitações mas, de uma forma 

geral, o que observámos foi uma participação intensa e um grau de 

envolvimento satisfatório dos alunos, principalmente na execução das 

tarefas da disciplina. A avaliação dos resultados obtidos, apresentada no 

capítulo 4, permite afirmar, no mínimo, que o índice de satisfação dos 

alunos com a disciplina/módulo pode ser considerado razoável e que a 

abordagem proposta parece ser bastante promissora. 

Porém, ficou evidente com a experiência que levámos a cabo que há um 

custo associado ao desenvolvimento de cursos em regime semi-

presencial. O tempo e o esforço necessários para desenvolver conteúdos 

didácticos atractivos são dois aspectos a ter em linha de conta. Por 

outro lado, o professor/formador tem que estar permanentemente atento 

ao desempenho dos alunos/formandos, no sentido de poder produzir 

uma avaliação justa, rigorosa e criteriosa. Também a interacção exige 

atenção, pelo que o professor tem de ser um facilitador efectivo para ser 

capaz de promover a aprendizagem através da Internet. 

Além disso, o professor/formador tem que conhecer as características do 
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público-alvo para poder adequar o melhor possível o 

curso/disciplina/módulo a forma mais às características dos alunos 

(público-alvo). Isto pode passar inclusivamente por uma tentativa de 

identificar os estilos de aprendizagem dos alunos, por exemplo, através 

de testes como o de Keirsey (http://www.keirsey.com). Desta forma, o 

professor pode escolher o modelo do curso (técnicas, ferramentas, etc.) 

que melhor se adequa aos seus propósitos e às características dos seus 

alunos, para que não haja conflito entre ambos. Nesse sentido, o uso do 

Ciclo de Kolb na estratégia proposta compensou, de certa forma, o 

desconhecimento de pormenores da personalidade dos alunos (ainda que 

a sua caracterização já tivesse sido feita pelo docente no início do ano 

lectivo), uma vez que ele atinge, nas suas quatro fases, diferentes perfis 

de personalidade. 

Pelo exposto, o professor deve estar preparado e disponível para um 

trabalho árduo, que a utilização de um modelo semi-presencial sempre 

exige para ser bem sucedido.  

Ficou claro com a experiência levada a cabo que a utilização deste 

modelo semi-presencial deve possuir um apoio bem estruturado e 

organizado, para que dúvidas, sugestões e problemas dos alunos possam 

ser resolvidos de forma célere e cabal; isto para além da necessidade 

constante de actualização do material na Internet, que pode chegar a ser 

diária. Embora o professor tenha conseguido realizar a contento as 

actividades de apoio durante o desenrolar do curso, melhores resultados 

poderiam ter sido obtidos se existisse uma outra pessoa a colaborar 

neste trabalho. Por exemplo, um monitor poderia ficar responsável por 

responder aos e-mails dos alunos e tirar eventuais dúvidas, enquanto 

outro ficaria responsável pela elaboração e manutenção dos conteúdos 

na plataforma, ou por ajudar a elaborar as aulas presenciais com o 

professor, etc. 

Para a preparação, pelos alunos, do material que é disponibilizado na 

Internet/plataforma, o professor deve criar algumas regras para sua 

execução, de modo a que todo o material obedeça a um padrão da 

disciplina. Embora no caso estudado o professor tenha apresentado aos 

alunos regras que deveriam ser seguidas, alguns grupos resistiram e 

não procederam à formatação adequada. Em consequência disto, acabou 
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por ser o professor a ter que padronizar os trabalhos para que pudessem 

ser disponibilizados na Internet. Além disso, o professor solicitou aos 

alunos que pesquisassem na Internet informações actuais sobre os 

temas dos respectivos trabalhos, mas alguns alunos de alguns grupos 

não atenderam a essa solicitação. Neste caso o professor nada pode 

fazer, uma vez que esta actualização requereria muito tempo, o que 

poderia comprometer outras actividades mais relevantes. Estes 

problemas poderiam ser minimizados ou até evitados caso a aplicação 

deste modelo pedagógico tivesse uma maior duração. Nesse caso, o 

professor poderia informar os grupos dos pontos negativos do material 

entregue e, a partir daí, numa segunda etapa, os próprios alunos 

corrigiriam os respectivos trabalhos, enriquecendo ainda mais o material 

a ser disponibilizado na Internet. 

A motivação num curso semi-presencial deve ocorrer de forma natural e 

contínua, seja através das aulas presenciais ou da Internet. A interacção 

num curso semi-presencial, que neste caso se deu basicamente através 

das aulas expositivas, e-mails e encontros no laboratório, pode ser mais 

e melhor explorada do que foi neste trabalho de pesquisa, 

principalmente no que se refere ao aspecto extra-aulas. Por exemplo, o 

professor pode criar um fórum de discussão para debater um assunto 

actual ou um assunto polémico e posteriormente agendar uma sessão de 

chat ou até mesmo uma aula presencial. 

A avaliação do curso, que foi feita através de um questionário final, 

poderia ser substancialmente melhorada, se realizada em três 

momentos. Um primeiro levantamento poderia caracterizar os alunos e 

aquilatar do seu interesse face à disciplina ou ao módulo. Um segundo 

questionário poderia ser usado para verificar o desempenho na 

disciplina e possíveis sugestões de mudanças. Finalmente, um terceiro 

questionário para avaliar se as alterações implementadas com base no 

segundo questionário foram satisfatórias. 

Os resultados observados nesta pesquisa constituem-se como fortes 

evidências de que a educação a distância, baseada na Internet, pode vir 

a ser uma estratégia efectiva no Ensino Básico, no Ensino Secundário e 

no Ensino Recorrente (educação para adultos), sem que tenha que 

existir qualquer comprometimento da qualidade. Sem que daí se possa 
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generalizar ou retirar conclusões abusivas, a verdade é que se verificou 

que na turma S1 (onde se recorreu à Internet e à plataforma EAD) um 

melhor aproveitamento dos alunos no teste final e uma maior evolução 

relativamente ao teste inicial do que aquilo que se verificou na turma A1 

(turma de controlo).  

Ensinar e aprender a distância impõe, no entanto, alguns requisitos.  

A experiência descrita neste trabalho reflecte, por exemplo, a 

importância de um constante pensar e repensar, por parte dos 

profissionais envolvidos, quando se trata de determinar qual a melhor 

abordagem a adoptar. A proposta pedagógica utilizada necessita de estar 

bastante clara para que o processo de ensino-aprendizagem possa 

realmente ocorrer de forma eficaz. 

A educação a distância pode ser mais significativa e profunda para os 

estudantes se: os professores assumem a responsabilidade de 

estabelecer metas, regras e objectivos; as actividades interessam aos 

alunos; promove a reflexão sobre a experiência; relaciona a nova 

informação com exemplos que façam sentido para os alunos; valoriza a 

auto-estima; permite avaliar o que foi aprendido. Além disso, o professor 

que utiliza a Internet deverá estar preparado para ajudar o aluno a 

ultrapassar os receios inerentes ao uso das “novas tecnologias”. Na 

realidade, ainda são muitos os desafios e os obstáculos a ultrapassar 

para se promover a educação a distância no Ensino Secundário, a 

começar pelo complexo processo de transição da educação tradicional 

para uma educação baseada nas “novas tecnologias” interactivas e 

centradas na autonomia da aprendizagem. 

Criar e desenvolver actividades educativas interactivas representa uma 

nova abordagem do processo de ensino-aprendizagem, na qual o aluno, 

ao invés de ouvir e assimilar, interage activamente com a tecnologia. O 

professor pode proporcionar uma estrutura para visualização de ideias, 

imagens e outros recursos que podem ser colocados numa interface útil 

e amigável para que o aluno/formando possa aprender da forma que 

melhor lhe convier. Neste contexto o professor actua não só como 

planeador, mas também como pesquisador e avaliador constante. Há, 

consequentemente, uma necessidade de rever o papel da avaliação e a 

forma como deve ser realizada, principalmente em situações novas, 
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menos definidas. 

À luz dos objectivos propostos para este trabalho de pesquisa, para além de tudo 

quanto já se referiu, há ainda diversos aspectos que merecem ser destacados: 

� Os alunos, de um modo geral, possuíam conhecimentos que lhes permitiam 

utilizar o computador, a Internet, o e-mail e uma plataforma EAD. 

� Os alunos nunca tinham utilizado uma plataforma EAD nem feito um curso a 

distância. 

� Os alunos não tiveram problemas em aceder ao site da plataforma. 

� Os alunos acharam positiva e proveitosa a metodologia aplicada na 

leccionação do módulo “Internet”. 

� O curso/módulo teve uma frequência de acessos bastante significativa. 

� Todos os alunos participaram na construção dos trabalhos propostos. 

� Os alunos acharam que a navegação pela plataforma se revelou simples e 

acessível. 

� Os alunos não tiveram problemas na utilização dos recursos da 

Internet/plataforma. 

� Os alunos afirmaram que a interacção promovida na leccionação do módulo 

foi suficiente, embora muitos alunos ainda prefiram a interacção em sala de 

aula (presencial). 

� Houve coerência entre os objectivos definidos e os conteúdos abordados. 

� Houve concordância entre os conteúdos leccionados e as tarefas propostas, o 

que contribuiu para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 

� O professor estimulou o interesse pelos assuntos abordados e o 

desenvolvimento do espírito crítico e do sentido de responsabilidade. 

� Quando os alunos precisaram, puderam sempre usufruir do apoio técnico 

que solicitaram. 

� A abordagem interactiva implementada exigiu uma intensa participação dos 

alunos, tendo-se criando um ambiente de aprendizagem que fomentasse o 

trabalho colaborativo/cooperativo. Por terem de interagir através da Internet, 

os alunos tornaram-se mais activos. 

 

Em jeito de conclusão pode referir-se que a participação dos alunos durante o 

período em que foi aplicada esta metodologia se revelou satisfatória, apesar da 

existência de alguns problemas iniciais causados pela relativa falta de 

experiência no uso de computadores e, sobretudo, do sistema Blackboard.  
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5.2. Observações/sugestões dos Alunos 
 

Quando instados a comentarem, de uma forma geral e abrangente, a forma como 

decorreu a leccionação do módulo e a pertinência da metodologia (semi-

presencial) aplicada, os alunos proferiram os seguintes comentários e, no fundo, 

exteriorizaram os seus sentimentos:  

Aluno A – “Isto que o professor chamou de modelo misto, com ensino presencial e 

on-line, foi muito agradável. Foi diferente e mais interessante para nós”.  

Aluno B – “…foi agradável mas acho que, em situação real, se deveria aumentar o 

número de aulas presenciais devido à necessidade de um maior contacto pessoal, 

acho que seria ainda melhor”.  

Aluno C – “…não estive para aqui a contabilizar mas tenho a certeza que os 

contactos e a interacção que tivemos entre nós e com o professores foram 

maiores do que se estivéssemos em aulas normais, era mais seca …”.  

Aluno D – “Se pudéssemos fazer o ensino secundário através desta plataforma 

teríamos mais benefícios; por exemplo, não gastaríamos tanto dinheiro para 

comprar livros para todas as disciplinas, …”. 

Aluno E – “Ficaria mais barato ter um acesso ADSL ou Cabo e estudar em casa do 

que andar aqui na escola, além de que esta forma de aprender é muitíssimo mais 

interessante”. 

Aluno F – “Só pensar que poderia escolher um horário para estudar e fazê-lo em 

casa, no computador e na Internet, isso dava-me bastante jeito…”.  

 Aluno G – “Se fizéssemos uma comparação com o que gastamos na escola 

durante o ano inteiro e com esta maneira de aprender acho que pouparíamos e 

aprenderíamos muito mais…”. 

Aluno H – “Quando é que poderemos utilizar essa plataforma novamente?”. 

Aluno G – “Quais são os cursos ou as universidades que utilizam uma 

plataforma?”.  
Aluno H – “É uma pena não podermos utilizar esta plataforma em todas as 

disciplinas. Acho que tudo se tornaria mais fácil… da minha casa eu poderia fazer 

perguntas e tirar dúvidas, enviar e-mails, consultar os trabalhos…, seria sem 

dúvida mais fácil e mais interessante para mim!”. 
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5.3. Sugestões para futuras investigações 
 

Algumas sugestões para a continuidade e aprofundamento das ideias e 

conclusões deste estudo que levámos a cabo são as seguintes: 

� Pesquisas para a implementação de modelos de cursos que utilizem 

recursos multimédia, onde se privilegie a interacção em tempo real; 

� Pesquisas para a implementação de modelos de cursos semelhantes a 

este, com diferentes grupos de alunos, procurando identificar 

condições que possam interferir na qualidade da aprendizagem; 

� Pesquisas para a implementação de modelos de cursos semelhantes a 

este, com forte fundamento/enquadramento em modelos teóricos de 

aprendizagem. 

� Pesquisas para o acompanhamento do processo de ensino-

prendizagem através da monitorização electrónica dos passos dados 

pelos alunos durante o curso; 

� Pesquisas para implementação de outros cursos no ensino básico e 

secundário, que considerem a adopção de diferentes médias e 

metodologias, de forma a adequá-las ao carácter particular de cada 

curso; 

� Pesquisas sobre a importância do novo papel do professor, dos alunos 

e da escola em novas abordagens de ensino-aprendizagem; 

� Pesquisas sobre a avaliação da aprendizagem nas novas abordagens 

de ensino-aprendizagem; 

� Pesquisas sobre as barreiras para a implementação de cursos semi-

presenciais através da Internet e eventuais alternativas para 

contorná-las. 
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Objectivos: 
 
-  Aferir sobre a finalidade da Internet; 
-  Identificar os componentes necessários para aceder à Internet; 
-  Estabelecer a distinção entre Web e Internet; 
-  Definir o que é a World Wide Web; 
-  Explicar a evolução e tendências actuais da Internet; 
-  Utilizar correctamente a Internet em termos éticos. 

 
Desenvolvimento da aula 
 

Nesta aula, os alunos identificam conceitos, componentes e evolução da Internet; definem e 
aferem critérios éticos de utilização da Internet.  
 
 

Actividade 1 – A Internet – conceitos, componentes e finalidades 
 

1. Através dos browsers de pesquisa existentes na Internet os grupos deverão realizar uma 
consulta de forma a construir um conceito básico/elementar sobre o tema “Internet”.   

 
2. Cada grupo de alunos poderá escolher uma área temática que seja do seu agrado e em 

comum acordo, podendo ser votada pelos componentes do grupo se assim for 
necessário. Deverão fazer uma análise do conteúdo relacionando-o com o tema e, 
deverão elaborar, através da utilização do processador de texto ou PowerPoint, uma 
apresentação temática sobre o assunto (cada grupo escolhe uma área para desenvolver 
o seu trabalho de grupo). Abaixo ficam algumas sugestões:  

- finalidades da Internet;  
- Como nasceu a Internet; 
- Componentes mais importantes para se ligar a Internet;  
- Processos de configuração e instalação da Internet 
- termos técnicos utilizados na Internet;  
- distinção entre Internet e Web; 
- Vantagens e desvantagens da utilização da Internet. 

 
 

Actividade 2 – Passado e Presente 
 

1. O Professor fará uma apresentação sobre a história da Internet e WWW. Através da 
apresentação em PowerPoint vista em sala de aula, o aluno poderá exemplificar e 
explicar a evolução que a WWW teve ao longo dos tempos. 

2. Questionando o professor, os colegas ou pesquisando sobre os vários tipos de utilização 
que a Internet pode ter, os alunos devem reflectir sobre a utilidade, vantagens e 
desvantagens da WWW.  

 
 

Actividade 3 – Riscos e Regras da Internet 
 

1. Consultar alguns Sítios (ver Lista de Sítios) e cada grupo faz a leitura e identificação 
das regras que encontrar. 

2. Os grupos de alunos confrontam os dados obtidos, discutem as regras que consideram 
mais pertinentes e registam-nas no bloco de notas. 
O grupo tem ainda como tarefa criar mais regras que considerem importantes. 
Cada grupo nomeia um porta-voz que faz a apresentação à turma das regras escolhidas 
pelo grupo.  
Cada grupo aborda as questões éticas de utilização da Internet e questiona os 
componentes dos grupos sobre as regras de utilização que conhecem fazendo a 
divulgação das mesmas em sala de aula. 

3. Em plenário a turma delibera sobre as regras que vão ser generalizadas na turma 
durante as aulas TIC e as consequências para os infractores. 
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Aspectos a ter em consideração na auto e hetero-avaliação 

 
Em grupo, verifica se és capaz de: 
 

• Identificar uma finalidade da Internet  
• Definir Internet  
• Definir WWW  
• Estabelecer a distinção entre Web e Internet  
• Identificar os componentes necessários para aceder à Internet  
• Enumerar alguns dos termos técnicos associados à Internet  

Actividade – Internet – Passado e Presente 
 
Através do debate com os teus colegas, verifica se és capaz de: 
 

• Identificar fases na evolução da Internet  
• Reconhecer as vantagens e as desvantagens da Internet  

 
Actividade de Riscos e Regras da Internet 
Com a ajuda dos teus colegas, verifica se és capaz de: 
 

• Identificar os riscos de navegar na Internet  
• Enumerar uma lista de regras a serem respeitadas na utilização da Internet de forma a 

tornar esse ambiente seguro e saudável.  
 
Ao longo desta aula: 
 

S
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ve
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n
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- Cumpri as regras de comportamento estabelecidas.     
- Interagi adequadamente com o(s) colega(s).     
- Contribui para o enriquecimento da aula (fiz sugestões 

e/ou críticas construtivas). 
    

- Realizei as tarefas que me foram indicadas.     
- Fui autónomo/a na gestão das actividades.      
- Senti necessidade de pedir ajuda e/ou esclarecimentos.      
- Geri adequadamente o meu tempo.     
- Avaliei criticamente o meu trabalho.     
- As actividades agradaram-me.     
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Objectivos  
 

-  Reconhecer os principais serviços básicos da Internet; 
-  Indicar as potencialidades do Correio Electrónico; 
-  Obter documentos a partir da Internet; 
-  Criar e utilizar uma Lista de Endereços de Correio Electrónico. 

 
 
Desenvolvimento da aula 
 
Os alunos identificam os principais serviços da Internet e suas potencialidades; registam, 
exploram, utilizam e gerem a sua conta de correio electrónico; exploram os recursos da 
plataforma de ensino-aprendizagem; enviam e recebem e-mails, participam no chat de 
conversação. 
 
 

Actividade 1 – Serviços e potencialidades  
 

1. Os alunos devem realizar uma pesquisa sobre as potencialidades dos principais 
serviços básicos disponíveis na Internet. 

 
2. Os alunos vão adicionar aos favoritos os endereços Web identificados, registando 

também no bloco de notas com o registo das funcionalidades identificadas, ficando 
assim com uma lista de recursos que mais tarde podem ser utilizados. 

 
 
Actividade 2 – Registo de conta de correio electrónico 
 
1. Os alunos utilizam o serviço de e-mail disponível na plataforma para enviar e receber 

mensagens entre grupos. 
 
2. Cada aluno deve escrever uma mensagem e enviar o seu endereço de correio electrónico 

aos demais colegas da turma. 
 
 

Actividade 3 – Utilização e gestão da conta 
 
1. O aluno deverá explorar as diversas áreas e funcionalidades de um endereço de correio 

electrónico e adicionar à sua lista de contactos o endereço dos restantes colegas da 
turma, assim como o do professor.  

 
2. Os alunos abrem a sua caixa de correio e exploram as seguintes funcionalidades: 

- escrever e formatar uma mensagem;  
- adicionar anexo;  
- identificar assunto;  
- inserir destinatário; ccc; bcc;  
- enviar mensagem;  
- gerir pastas;  
- abrir uma mensagem;  
- abrir um anexo;  
- guardar o anexo numa pasta;  
- eliminar a mensagem;  
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Aspectos a ter em consideração na auto e hetero-avaliação 
 
Actividade – Serviços e Potencialidades  
 
Utiliza o bloco de notas para registar o que estás a aprender, verifica se és capaz de: 
 

• Reconhecer os principais serviços na Internet  
• Identificar as potencialidades de 3 serviços  
• Identificar duas vantagens do correio electrónico:  

1-  
2-  

• Identificar dois riscos ou desvantagens do correio electrónico  
1-  
2-  

 
Actividade – Utilização e gestão da conta 
Explora as potencialidades da tua conta de correio electrónico e verifica se és capaz de: 
 

• Abrir a caixa de correio electrónico   
• Escrever uma mensagem  
• Formatar uma mensagem  
• Adicionar um anexo  
• Identificar o assunto  
• Inserir o destinatário  
• Enviar a mensagem  
• Abrir uma mensagem  
• Abrir um anexo  
• Guardar um anexo numa pasta  
• Gerir pastas numa caixa de correio  
• Eliminar uma mensagem  
• Configurar um filtro  
• Subscrever uma newsletter  

 
Ao longo desta aula: 
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- Cumpri as regras de comportamento estabelecidas.     
- Interagi adequadamente com o(s) colega(s).     
- Contribuí para o enriquecimento da aula (fiz sugestões 

e/ou críticas construtivas). 
    

- Realizei as tarefas que me foram indicadas.     
- Fui autónomo/a na gestão das actividades.      
- Senti necessidade de pedir ajuda e/ou esclarecimentos.      

- Geri adequadamente o meu tempo.     
- Avaliei criticamente o meu trabalho.     
- As actividades agradaram-me.     
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Objectivos  
 

-  Reconhecer os principais serviços básicos da Internet; 
-  Indicar as potencialidades do Correio Electrónico; 
-  Obter documentos a partir da Internet; 
-  Criar e utilizar uma Lista de Endereços de Correio Electrónico. 

 
 
Desenvolvimento da aula 
 
Os alunos identificam os principais serviços da Internet e suas potencialidades; registam, 
exploram, utilizam e gerem a sua conta de correio electrónico; exploram os recursos da 
plataforma de ensino-aprendizagem; enviam e recebem e-mails, participam no chat de 
conversação. 
 
 

Actividade 1 – Serviços e potencialidades  
 

1. Os alunos devem realizar uma pesquisa sobre as potencialidades dos principais 
serviços básicos disponíveis na Internet. 

 
2. Os alunos vão adicionar aos favoritos os endereços Web identificados, registando 

também no bloco de notas com o registo das funcionalidades identificadas, ficando 
assim com uma lista de recursos que mais tarde podem ser utilizados. 

 
 
Actividade 2 – Registo de conta de correio electrónico 
 
1. Os alunos utilizam o serviço de e-mail disponível na plataforma para enviar e receber 

mensagens entre grupos. 
 
2. Cada aluno deve escrever uma mensagem e enviar o seu endereço de correio electrónico 

aos demais colegas da turma. 
 
 

Actividade 3 – Utilização e gestão da conta 
 
1. O aluno deverá explorar as diversas áreas e funcionalidades de um endereço de correio 

electrónico e adicionar à sua lista de contactos o endereço dos restantes colegas da 
turma, assim como o do professor.  

 
2. Os alunos abrem a sua caixa de correio e exploram as seguintes funcionalidades: 

- escrever e formatar uma mensagem;  
- adicionar anexo;  
- identificar assunto;  
- inserir destinatário; ccc; bcc;  
- enviar mensagem;  
- gerir pastas;  
- abrir uma mensagem;  
- abrir um anexo;  
- guardar o anexo numa pasta;  
- eliminar a mensagem;  
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Objectivos: 
 

- Obter documentos e imagens a partir da Internet; 
- Aceder a um sítio de software gratuito e fazer download de um programa; 
- Enviar e receber mensagens através do programa de correio electrónico e do e-mail da 

plataforma; 
- Enviar ficheiros anexos a uma mensagem. 

 
 
Desenvolvimento da aula 
 
Os alunos vão realizar uma pesquisa na Internet e criar um trabalho. Devem inserir nesse 
documento uma imagem para a ilustrar.  
 

Actividade 1 – Desenvolvimento do trabalho de grupo 
 

1. Os alunos devem realizar uma pesquisa sobre o tema “Sociedade da Informação” e 
devem, também, partilhar entre os grupos os conteúdos pesquisados, utilizando para 
isso os recursos da Internet e da plataforma. 

 
2. Não devem esquecer de um bom planeamento antes de iniciar qualquer tarefa. Os 

alunos devem ter em atenção para a necessidade de um planeamento e gestão das 
ideias como base para um trabalho coerente e eticamente correcto. 

 
3. Os alunos registam a sua pesquisa no Bloco de Notas ou no Word e desenvolvem um 

esboço daquilo que pretende construir. 
 
 

Actividade 2 – Ilustrar o trabalho 
 

1. Cada trabalho deverá ter uma imagem como ilustração, pelo que cada grupo deve 
procurar uma imagem na Internet. 

 
2. Ter em atenção a apresentação que será feita pelo professor, utilizando o projector de 

vídeo, para demonstrar como se processa uma pesquisa. Para clarificar o conceito de 
pesquisa e de Motor de Busca à medida que será dado alguns exemplos. 

 
3. Depois de demonstrar a técnica de copiar/colar e de guardar/ inserir, e de explicar as 

diferenças entre elas, o aluno deve perceber e respeitar os direitos de autor e de utilizar 
apenas recursos cuja cópia seja autorizada. Não se deve esquecer de indicar sempre a 
fonte dos recursos utilizados. 

 
4. Cada grupo procede à pesquisa de uma imagem para ilustrar o seu trabalho. 
 
 
Actividade 3 – Enviar os trabalhos por correio electrónico 

 
1. Cada grupo envia para todos os colegas uma mensagem de correio electrónico com o 

esboço do trabalho em anexo. 
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Aspectos a ter em consideração na auto e hetero-avaliação 
 
Actividade – Pesquisar na Internet  
 
Utilizando o Bloco de Notas, dá início ao teu trabalho, verificando se és capaz de: 
 

• Utilizar o tema proposto e criar uma mensagem significativa ao tema  
• Definir o tempo e o espaço  
• Delinear uma acção a ser desenvolvida  

 
 
Actividade – Ilustrar o trabalho 
Para tornar o trabalho mais apelativo, ilustra-o verificando se és capaz de: 
 

• Pesquisar na Internet utilizando um motor de busca  
• Seleccionar uma imagem adequada à ilustração do tema/trabalho  
• Seleccionar a imagem segundo critérios de ética e respeito pelos direitos de autor  
• Identificar a fonte dessa imagem  
• Copiar e colar a imagem  
• Guardar a imagem numa pasta  
• Inserir a imagem no texto  

 
Actividade – Enviar o trabalho por correio electrónico  
 
Utilizando o correio electrónico, envia o trabalho ou esboço do mesmo para todos os colegas da 
turma, verificando se és capaz de: 

• Escrever e formatar uma mensagem   
• Anexar um ficheiro de texto   
• Identificar o assunto  
• Inserir os destinatários  
• Enviar a mensagem  

 
Ao longo desta aula: 
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- Cumpri as regras de comportamento estabelecidas.     
- Interagi adequadamente com o(s) colega(s).     
- Contribuí para o enriquecimento da aula (fiz sugestões 

e/ou críticas construtivas). 
    

- Realizei as tarefas que me foram indicadas.     

- Fui autónomo/a na gestão das actividades.      

- Senti necessidade de pedir ajuda e/ou esclarecimentos.      

- Geri adequadamente o meu tempo.     

- Avaliei criticamente o meu trabalho.     

- As actividades agradaram-me.     
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Objectivos  
 

- Compreender o que são Grupos de Discussão;  
- Utilizar as ferramentas disponíveis num grupo de discussão; 
- Comunicar (conversar, enviar e receber mensagens) na Internet em tempo real. 

 
 
Desenvolvimento da aula 
 
Cada grupo escolhe um dos esboços de trabalhos que receberam, dando-lhe continuidade no 
grupo de discussão da turma. Para partilhar ideias e clarificar o rumo do trabalho bem como 
definir a estrutura do mesmo os alunos devem utilizar o chat da plataforma de ensino-
aprendizagem. 
 
  

Actividade 1 – Criar um grupo de discussão 
 

1. Os alunos não devem esquecer que o trabalho que pretendem construir deve ser 
colaborativo e criado por um grupo de 4 elementos e partilhado com os outros grupos. 
Assim, cada grupo vai escolher um dos trabalhos que recebeu através do correio 
electrónico.  

 
2. Os alunos, utilizam o chat de conversação e participam nas discussões de grupos para 

explorar e dar as suas opiniões sobre os conteúdos dos trabalhos. Cada grupo explora 
as potencialidades que esta ferramenta oferece, nomeadamente o fórum; o chat; o 
arquivo; os links; o arquivo de imagens;... 

 
 

Actividade 2 – Utilizar um grupo de discussão para dar continuidade ao 
trabalho 

 
1. Utilizando o chat, cada grupo decide qual trabalho deseja continuar. Após partilharem 

as suas ideias definem o rumo que querem dar ao trabalho. 
 
2. Utilizando o fórum os grupos participam colaborativamente no trabalho, ou seja, cada 

elemento do grupo dá continuidade ao que os colegas escreveram, emitem a sua 
opinião, fazem sugestões e ajudam na confecção do trabalho final, 

 
3. Enquanto desenvolve o trabalho cada aluno deve: 

 
a. Negociar e chegar a acordo com os colegas sobre a estrutura do trabalho 
b. Contribuir para a identificação clara dos objectivos 
c. Ser criativo  
d. Seleccionar imagens adequadas ao trabalho 
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Aspectos a ter em consideração na auto e hetero-avaliação 
 
 
Actividade - Utilizar um grupo de discussão 
 
Comunicando com os teus colegas de grupo, verifica se és capaz de: 
 

• Utilizar o chat para trocar ideias   
• Utilizar o fórum para dar continuidade ao trabalho   
• Adicionar imagens ao arquivo de imagens   

 
 
Actividade - Dar continuidade ao trabalho 
 
Continua o trabalho, verificando se és capaz de: 
 

• Negociar e chegar a acordo com os colegas sobre o rumo do trabalho  
• Contribuir para a identificação clara dos objectivos  
• Contribuir para a boa caracterização dos conteúdos  
• Contribuir para a identificação dos elementos principais da “Sociedade de Informação”  
• Ser criativo   
• Seleccionar imagens adequadas ao trabalho   
• Contribuir para uma acção coerente ao longo da construção do trabalho 

 
 
 
Ao longo desta aula: 
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- Cumpri as regras de comportamento estabelecidas.     
- Interagi adequadamente com o(s) colega(s).     
- Contribuí para o enriquecimento da aula (fiz sugestões 

e/ou críticas construtivas). 
    

- Realizei as tarefas que me foram indicadas.     
- Fui autónomo/a na gestão das actividades.      
- Senti necessidade de pedir ajuda e/ou esclarecimentos.      
- Geri adequadamente o meu tempo.     
- Avaliei criticamente o meu trabalho.     
- As actividades agradaram-me.     
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Objectivos: 
 

- Enunciar os conceitos básicos de navegação; 
- Procurar pastas e abrir ficheiros a partir da Barra de Endereço; 
- Reconhecer os conceitos de endereços e sítios da WWW (Web);  
- Navegar na Web utilizando os comandos do programa de navegação e as hiperligações; 
- Utilizar motores de busca e directórios; 
- Configurar um Website para visualização offline;  
- Definir os conceitos de Sítios de procura, favoritos e canais; 
- Criar e organizar em pastas uma lista de Favoritos. 

 
Desenvolvimento da aula  
 
Os alunos pesquisam sítios com informações relevantes para dar continuidade ao seu trabalho 
(Trabalho de grupo), adicionam esses sítios a uma lista de favoritos, organizando-os. Após 
decidir no chat qual o título escolhido para o trabalho, o grupo envia uma mensagem por 
correio electrónico aos demais componentes do grupo e para outros grupos com a sua 
informação. 

 

Actividade 1 – Apresentação de conceitos 

1. Os alunos através da utilização do programa de navegação Internet Explorer, devem 
explorar o seu funcionamento e comandos. 

2. Ao longo da exploração devem anotar no bloco de notas da plataforma ou no 
Word(computador de sala de aula) alguns aspectos e funcionalidades, tais como: 

- hiperligações; 
- navegação; 
- barra de menus; 
- barra de ferramentas; 
- barra de endereços; 
- visualização offline; 
- histórico.  

 

3. Os alunos utilizam os motores de busca, directórios, favoritos e canais registando as 
diferenças entre eles no bloco de notas da plataforma. 

 

Actividade 2 - Pesquisar na Internet  

1. Utilizar quer um motor de busca, quer um directório para procurar informação na 
Internet. Quais as funcionalidades e diferenças? Registar as informações no bloco de 
notas da plataforma. 

2. Os alunos, utilizando primeiro um motor de busca e de seguida um directório, devem 
fazer pesquisas sobre “Sociedade de Informação”. Expor qual o objectivo e rumos 
desta sociedade. Expressar a opinião do grupo sobre as informações encontradas. 

3. Os alunos conforme vão realizando suas pesquisas, vão adicionando hiperligações aos 
favoritos e criando pastas para organizar essas informações. Podem, também, registar 
todas as informações no bloco de notas da plataforma. 

4. Os alunos devem enviar para plataforma, para o grupo, via email, os documentos 
criados nesta aula, descritos no item 2 da Actividade 1 e nos itens 1 e 2 da  
Actividade 2. 
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Aspectos a ter em consideração na auto e hetero-avaliação 
 
 
Actividade 1 – Pesquisar na Internet 
 
verifica se és capaz de: 
 

• Pesquisar utilizando um motor de busca  
• Identificar um endereço de um Sítio da WWW  
• Navegar na Web utilizando os comandos do programa de navegação  
• Navegar na Web utilizando hiperligações  
• Configurar um Sítio para visualização offline  
• Definir Sítio de procura  
• Visualizar e adicionar um canal à lista de Favoritos  
• Criar e organizar em pastas uma lista de Favoritos  
• Enunciar os conceitos básicos de navegação  
• Compreender a importância da função Histórico  

 
 
Actividade – Enviar e-mail 
 
Com a ajuda dos teus colegas de grupo, escreve uma mensagem para o endereço de correio 
electrónico (e-mail) dos colegas dos outros grupos, verificando se és capaz de: 
 

• Enviar uma mensagem (forma e linguagem adequadas)  
• Explicar brevemente o projecto do grupo  
• Indicar o meio de comunicação que desejam utilizar (chat, fórum, vídeo conferência)  
• Propor uma data e hora  
• Enviar o título e a estrutura em anexo. 
• Enviar para a plataforma o teu trabalho de pesquisa. 
  

 
Ao longo desta aula: 
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- Cumpri as regras de comportamento estabelecidas.     
- Interagi adequadamente com o(s) colega(s).     
- Contribuí para o enriquecimento da aula (fiz sugestões 

e/ou críticas construtivas). 
    

- Realizei as tarefas que me foram indicadas.     

- Fui autónomo/a na gestão das actividades.      

- Senti necessidade de pedir ajuda e/ou esclarecimentos.      

- Geri adequadamente o meu tempo.     

- Avaliei criticamente o meu trabalho.     

- As actividades agradaram-me.     
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Objectivos: 
 

• Comunicar oralmente e visualmente (em tempo real) com outras pessoas; 
• Identificar e usar utilitários antivírus. 

 
Desenvolvimento da aula 
 
Os alunos verificam as funcionalidades dos utilitários antivírus, como meio de prevenir os 
riscos de utilização de ferramentas de comunicação síncrona. Explorar a vídeo-conferência, o 
Messenger e o chat da plataforma. 
 

Actividade 1 – Riscos e Prevenção 
 

1. Os alunos devem realizar uma pesquisa sobre “Vírus na Internet”. Analisar as 
informações encontradas e verificar alguns dos principais riscos da comunicação na 
Web, reforçando a necessidade de respeitarem as normas de NetEtiquette, de segurança 
e de civilidade.  

2. Alertando para outros riscos que podem ocorrer num momento de comunicação online, 
os alunos informam, aos grupos, sobre alguns dos vírus existentes e os métodos de 
prevenção. 

3. Os alunos verificam as funcionalidades de um antivírus e de uma firewall. 
4. Os alunos verificam o estado destes utilitários no seu computador. 

 
Actividade 2 – Potencialidades e questões técnicas 

 
1. Os alunos criam um fórum de comunicação sob um tema relacionado com os Vírus e 

sua propagação pela Internet e convidam os colegas a participarem, enviando um e-
mail para comunicarem o evento. 

 

2. O fórum, também, poderá ser criado num sítio fora da plataforma de ensino-
aprendizagem de forma a permitir a participação de outros alunos e professores. 
Divulgar o evento na escola através de cartazes e folhetos informativos criados pelos 
alunos através dos recursos de sala de aula. Não esquecer de adicionar, na plataforma, 
como link o endereço do fórum. 

 

3. Cada grupo apresenta à turma 3 razões que levaram à escolha de um programa 
antivírus, utilizando para isso uma ferramenta de comunicação e registando as suas 
opções no bloco de notas da plataforma. 

 
Actividade 3 – Comunicação  

 
1. Os grupos deverão desenvolver uma actividade de forma a convidar alguém fora da 

escola a participar numa sessão de chat. Deverão agendar o dia, hora e elaborar as 
perguntas a serem feita e a forma de participação dos grupos para que cada elemento 
tenha a oportunidade de conversar um pouco com o convidado. Qualquer pessoa, 
entidade e tema. 

2. Sugere-se que a actividade de comunicação siga os seguintes passos: 
- saudar de forma cordial;  
- apresentar a escola e os grupo; 
- procurar que o convidado se apresente; 
- solicitar que o convidado trace o seu perfil; 
- pedir opinião sobre o tema proposto; 
- responder de forma adequada às questões que lhes sejam colocadas; 
- terminar com agradecimentos e saudação cordial. 
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Aspectos a ter em consideração na auto e hetero-avaliação 
 
Riscos e Prevenção 
 
Com base no que foi explorado na aula, verifica se és capaz de: 
 

• Identificar as regras de segurança na comunicação online  
• Enumerar normas de ética que devem ser aplicadas ao comunicar na Web  
• Enunciar alguns dos riscos que podem surgir ao comunicar na Internet  
• Verificar as funcionalidades do antivírus e da firewall  

 
Potencialidades e questões técnicas  
 
Com a ajuda dos teus colegas de grupo, verifica se és capaz de: 
 

• Identificar software que permite a comunicação síncrona  
• Apresentar as razões que levaram à escolha do software a ser utilizado  
• Apresentar as razões que levaram à escolha do convidado  

 
Comunicação  
Agora ao comunicar com o teu convidado, verifica se és capaz de: 
 

• Saudar de forma cordial  
• Apresentar a escola e os grupo  
• Procurar que o convidado se apresente   
• Solicitar que o convidado trace o seu perfil  
• Pedir opinião sobre o tema proposto  
• Responder de forma adequada às questões que sejam colocadas  
• Terminar com agradecimento e saudação cordial  

 
 
Ao longo desta aula: 
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- Cumpri as regras de comportamento estabelecidas.     
- Interagi adequadamente com o(s) colega(s).     
- Cumpri as regras de comportamento estabelecidas.     
- Interagi adequadamente com o(s) colega(s).     

- Contribuí para o enriquecimento da aula (fiz sugestões e/ou 
críticas construtivas). 

    

- Realizei as tarefas que me foram indicadas.     

- Fui autónomo/a na gestão das actividades.     

- Senti necessidade de pedir ajuda e/ou esclarecimentos.     

- Geri adequadamente o meu tempo.     

- Avaliei criticamente o meu trabalho.     

- As actividades agradaram-me.     
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Objectivos  
 
• Utilizar as ferramentas disponíveis num grupo de discussão; 

• Avaliar os trabalhos realizados. 

 
Desenvolvimento da aula 
 
Esta aula é dedicada à apresentação do trabalho realizado. Os grupos fazem a apresentação 

dos seus trabalhos aos restantes membros da turma, utilizando para tal o computador e o 

projector de vídeo. Em turma procede-se, de seguida, à auto-avaliação e hetero-avaliação dos 

trabalhos. 

 
Actividade 1 – Apresentação do trabalho de grupo  
 

1. A apresentação do trabalho aos restantes colegas da turma deve ser feita por todos os 

elementos que participaram na sua elaboração. Para tal os alunos utilizam o projector 

de vídeo e os recursos da plataforma de ensino-aprendizagem, onde se encontra 

armazenado o trabalho final. Não esquecer que o trabalho deve ser apresentado 

segundo o “Guia do Trabalho Prático” e “Como preparar a apresentação oral” 

2. Os alunos não devem esquecer as regras de apresentação de um trabalho oral, 

constantes da Ficha de Apoio, disponível na plataforma. 

 
Actividade 2 – Auto e hetero-avaliação dos trabalhos produzidos 

 
• Os alunos realizam a auto e hetero-avaliação do trabalho de grupo, com o 

preenchimento da respectiva ficha. 

• Os alunos da turma devem fazer uma apreciação global aos aspectos decorrentes da 

consecução deste projecto com vista ao aperfeiçoamento de procedimentos em futuras 

situações. O objectivo desta reflexão é, especialmente a tomada de consciência por 

parte dos alunos dos aspectos que correram melhor/ pior e o que devem fazer de futuro 

para superar as dificuldades encontradas.  

• Respondem aos inquéritos disponibilizados na plataforma. 

 
Aspectos a ter em consideração na auto e hetero-avaliação 
 

• Apresentaste da melhor forma as tuas sugestões aos restantes elementos do grupo?  
• Apresentaste o teu trabalho aos restantes elementos da turma de forma adequada?  
• Utilizaste com segurança e desenvoltura o projector de vídeo?  
• Obedeceste às regras para uma boa apresentação oral?  
• Procedeste às eventuais alterações que te foram sugeridas pelos teus colegas ou pelo 

teu professor? 
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Motores de Busca de Portugal 
 
www.sapo.pt 
 
www.clix.pt 
 
www.iol.pt 
 
www.aeiou.pt 
 
http://www.netindex.pt/ 
 
 
 
Alguns Motores de Busca Internacionais 
 
www.google.pt 
 
www.msn.com 
 
www.altavista.com 
 
http://www.dogpile.com 
 
http://www.alltheweb.com/ 
 
http://www.hotbot.com/ 
 
http://www.looksmart.com/ 
 
http://www.snap.com/index.php 
 
http://www.webcrawler.com/ 
 
 
 
 
Software de captura e edição de som 
 
 
Audacity -      http://audacity.sourceforge.net/ 
 
 
 
 
 
Observação: Estes sítios foram consultados pela última vez no dia 30/01/2004. 
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Objectivos: 
 

• Promover a utilização de novos recursos em sala de aula de forma a permitir 
uma maior e melhor exploração da Internet e das ferramentas TIC. 

• Permitir o contacto directo com as ferramentas de um Ambiente de Gestão de 
Aprendizagem – sendo utilizado neste contexto o Blackboard/AulaNet. 
Pretende-se que os alunos tomem contacto com as funcionalidades típicas 
disponibilizadas para o aluno. 

• Dar a conhecer a importância dos trabalhos colaborativo permitindo o 
envolvimento dos alunos na construção dos mesmos. 

• Promover relacionamentos colaborativos capazes de gerar e manter grandes 
volumes de informação a partir da sala de aula. 

• Contribuir para autonomia dos alunos perante a apresentação e discussão 
pública do trabalho desenvolvido.  

 
Escolha do Tema  
 
Escolha de um tema alusivo às Tecnologias de Informação e Comunicação. Este tema 
deve ser discutido e acordado entre os elementos do grupo. 
 
 Alguns aspectos importantes a considerarem na escolha do tema:  

• O tema escolhido deve abordar uma temática que contemple informações 
relevantes, pertinentes e de suma importância para o uso das TIC. 

• O tema escolhido deverá ser aquele que melhor se identifica com os 
componentes do grupo.  

 
Formatação e apresentação do trabalho: 
 

• Configurar páginas com as seguintes margens: Inferior e Superior com 1,5; 
Esquerda e Direita com 2,5; 

• Na primeira página deverá conter as seguintes informações: 
o Nome da escola ( letra Arial, tamanho 16, negrito, centrado) 
o Nome do Curso, Turma e Ano ( letra Arial, tamanho 14, negrito, 

centrado) 
o Identificação do Grupo de Trabalho, nome e número dos componentes 

(letra Arial, tamanho 12, centrado) 
• Título – Letra Arial, tamanho 20, negrito, centrado; 
• Texto – Letra Arial; tamanho 12; justificado; espaçamento entre linhas “pelo 

menos” 15pto; espaçamento Antes = 0 e Depois = 3; 
• Inserir numeração de páginas a direita, no rodapé com o tipo de letra Arial e 

tamanho 9; 
• Apresentar o trabalho utilizando os recursos da plataforma; 
• Apresentar os trabalhos utilizando o PowerPoint ou outro software como 

THEBRAIN(Personal Brain). 
• Os trabalhos poderão conter imagens, ficheiros de áudio e vídeo e/ou ligações a 

páginas web. 
• Mínimo de 5 folhas/diapositivos não está incluído a capa. 
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Planificação: 
• definir o tema; 
• iniciar a pesquisa – do geral para o particular, afastando progressivamente a 

matéria irrelevante e atendendo-se aos elementos essenciais.(palavras-chave, 
mapa de ideias, esquemas...) 

• delimitar a duração da pesquisa. 
• elaborar o plano, destacando claramente as diferentes partes e construindo-as 

em torno da ideia-chave, estabelecendo transições que tornem clara as relações 
entre elas e a progressão do trabalho. Reforçar aspectos fundamentais, elaborar 
pequenas sínteses e ter sob controlo o ponto da situação; 

• saber o que está a fazer, porquê e para quê; 
• adquirir hábitos de organização; 
• intervir activamente na realização do trabalho, reflecte, discute, propõe 

soluções, reformula com os colegas de grupo o trabalho programado; 
• ter consciência do seu próprio progresso; 
• auto avaliar-se comparando o que realiza e o que estava programado a realizar. 
• não esquecer que o trabalho deve contemplar uma estrutura com: Introdução, 

desenvolvimento, conclusão e bibliografia e outros tópicos necessários a 
apresentação do trabalho.; 

• apresentar os conteúdos de forma simples, prática e objectiva. 
 
Pesquisa de informações: 
 
Os grupos de trabalho devem realizar as suas pesquisas utilizando as informações 
fornecidas na plataforma, nos sites relacionados com o tema e nos motores de busca. 
Os alunos poderão utilizar o bloco de notas da plataforma como meio auxiliar e 
registador das páginas consultadas. 

• Seleccionar um tópico do trabalho. 
• Descrever o tipo de informação a receber.  
• Quanto tempo precisará para recolher a informação baseados na sua própria 

experiência.  
• Tratar a informação. 
• Organizar e resumir a informação. 

 
Obs.: Devemos respeita os direitos de autor - toda fonte de pesquisa merece e deve ser 
incluída na bibliografia dos trabalhos, a qual será posteriormente divulgada, pois 
devemos respeitar e premiar os trabalhos desenvolvidos e disponibilizados que ora nos 
servem como fonte de pesquisa e estudo. 

 

 

   

 

Seja criativo(a), use a tua imaginação e mostre do que és 
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O questionário abaixo pretende reflectir as suas representações relativamente ao modo como encarou o seu 

trabalho e o dos seus colegas. Posicione as suas opiniões numa escala de 1 a 5 relativamente a cada um dos itens 

enunciados, sendo que 1 equivale a “pouco”, e 5 a “muito”, descrevendo uma circunferência � à volta da opção 

que eleger.  

Na parte final sintetize a sua opinião acerca da qualidade das contribuições de cada elemento do grupo para a 

consecução do trabalho. Obrigado pela sua colaboração.  

Contando comigo próprio(a), o meu grupo era constituído por ___ elementos (indicar número).  

[1] 

Enquanto membro do meu grupo, penso que eu (nome:                                                  ): 

- Se envolveu no grupo e com o grupo       1   2   3   4   5 

- Evidenciou qualidades de liderança       1   2   3   4   5 

- Se disponibilizou para conduzir as actividades do grupo     1   2   3   4   5 

- Se envolveu na execução do trabalho       1   2   3   4   5 

- Teve um papel de apoio dos outros membros na actividade do grupo    1   2   3   4   5 

 Foi capaz de sugerir soluções para problemas      1   2   3   4   5 

- Se envolveu na preparação e na apresentação do trabalho do grupo   1   2   3   4   5 

- Demonstrou interesse na manutenção do funcionamento do grupo e  

do desenvolvimento do trabalho       1   2   3   4   5 

[2]

Enquanto membro do meu grupo, penso que o(a) meu/minha colega (nome:                            ): 

- Se envolveu no grupo e com o grupo       1   2   3   4   5 

- Evidenciou qualidades de liderança       1   2   3   4   5 

- Se disponibilizou para conduzir as actividades do grupo     1   2   3   4   5 

- Se envolveu na execução do trabalho       1   2   3   4   5 

- Teve um papel de apoio dos outros membros na actividade do grupo    1   2   3   4   5 

- Foi capaz de sugerir soluções para problemas      1   2   3   4   5 

- Se envolveu na preparação e na apresentação do trabalho do grupo   1   2   3   4   5 

- Demonstrou interesse na manutenção do funcionamento do grupo e  

do desenvolvimento do trabalho       1   2   3   4   5 

[3]

Enquanto membro do meu grupo, penso que o(a) meu/minha colega (nome:                              ): 

- Se envolveu no grupo e com o grupo       1   2   3   4   5 

- Evidenciou qualidades de liderança       1   2   3   4   5 

- Se disponibilizou para conduzir as actividades do grupo     1   2   3   4   5 

- Se envolveu na execução do trabalho       1   2   3   4   5 

- Teve um papel de apoio dos outros membros na actividade do grupo    1   2   3   4   5 

- Foi capaz de sugerir soluções para problemas      1   2   3   4   5 

- Se envolveu na preparação e na apresentação do trabalho do grupo   1   2   3   4   5 

- Demonstrou interesse na manutenção do funcionamento do grupo e  

  do desenvolvimento do trabalho       1   2   3   4   5 
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[4]

Enquanto membro do meu grupo, penso que o(a) meu/minha colega (nome: _______________________): 

- Se envolveu no grupo e com o grupo       1   2   3   4   5 

- Evidenciou qualidades de liderança       1   2   3   4   5 

- Se disponibilizou para conduzir as actividades do grupo     1   2   3   4   5 

- Se envolveu na execução do trabalho       1   2   3   4   5 

- Teve um papel de apoio dos outros membros na actividade do grupo    1   2   3   4   5 

- Foi capaz de sugerir soluções para problemas      1   2   3   4   5 

- Se envolveu na preparação e na apresentação do trabalho do grupo   1   2   3   4   5 

- Demonstrou interesse na manutenção do funcionamento do grupo e  

do desenvolvimento do trabalho       1   2   3   4   5 

[5]

Enquanto membro do meu grupo, penso que o(a) meu/minha colega (nome: _______________________): 

- Se envolveu no grupo e com o grupo       1   2   3   4   5 

- Evidenciou qualidades de liderança       1   2   3   4   5 

- Se disponibilizou para conduzir as actividades do grupo     1   2   3   4   5 

- Se envolveu na execução do trabalho       1   2   3   4   5 

- Teve um papel de apoio dos outros membros na actividade do grupo    1   2   3   4   5 

- Foi capaz de sugerir soluções para problemas      1   2   3   4   5 

- Se envolveu na preparação e na apresentação do trabalho do grupo   1   2   3   4   5 

- Demonstrou interesse na manutenção do funcionamento do grupo e  

do desenvolvimento do trabalho       1   2   3   4   5 

[6]

Enquanto membro do meu grupo, penso que o(a) meu/minha colega (nome: _______________________): 

- Se envolveu no grupo e com o grupo       1   2   3   4   5 

- Evidenciou qualidades de liderança       1   2   3   4   5 

- Se disponibilizou para conduzir as actividades do grupo     1   2   3   4   5 

- Se envolveu na execução do trabalho       1   2   3   4   5 

- Teve um papel de apoio dos outros membros na actividade do grupo    1   2   3   4   5 

- Foi capaz de sugerir soluções para problemas      1   2   3   4   5 

- Se envolveu na preparação e na apresentação do trabalho do grupo   1   2   3   4   5 

- Demonstrou interesse na manutenção do funcionamento do grupo e  

do desenvolvimento do trabalho       1   2   3   4   5 
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Nível

Nome 

Muito abaixo 

da média 

Abaixo da 

média 

Na média Acima da 

média 

Muito acima 

da média 
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Etiquetas e boas maneiras no uso do e-mail 
http://www.educare.pt/DicioWeb/DicioWebGuiaNet_Cap3J.asp 

Nos dias de hoje o correio electrónico é uma das ferramentas mais utilizadas como 
meio de comunicação entre empresas e até mesmo no nosso dia-a-dia e nos nossos 
circuitos mais informais. No entanto, se para estes últimos o grau de informalidade 
nos permite ter qualquer conversa, dar erros quando escrevemos ou fazer abreviaturas 
hieroglíficas que só os mais perspicazes percebem ao mesmo tempo que incluímos uns 
"smiles" aqui e ali, outros níveis de relacionamento não permitem tamanho à vontade 
e obrigam mesmo a algumas regras de conduta e de boa educação. 

Saber trabalhar com o e-mail é essencial. Faz parte do nosso quotidiano e é rara a 
pessoa que não manda todos os dias os seus "mails", quer sejam de cariz pessoal ou 
profissional. No entanto esta ferramenta tem as suas "regras" próprias e exige alguns 
cuidados de modo a não ser apanhado desprevenido e acabar por cometer erros 
crassos. 

Acima de tudo há que saber distinguir entre trabalho e vida pessoal. Nunca ouviu 
dizer "Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque"? No que diz respeito à sua vida 
pessoal e aos seus amigos íntimos você pode escrever tudo o que quiser, da maneira 
que lhe apetecer; pode mandar "mails" picantes, contar anedotas ou encher-lhes a 
"mail-box" com vídeos enormes. Não pode é fazer o mesmo quando se tratar de 
trabalho e de assuntos com uma certa responsabilidade.  

Não se esqueça nunca que: 

É a sua imagem que está em jogo! 

E que vai ficar seriamente afectada se você cometer o erro de não respeitar as mais 
elementares regras de conduta para o bom uso do seu correio electrónico. 

Por exemplo: 

Letras maiúsculas - nunca se deve escrever com letras maiúsculas, excepto no que é 
obrigatório, porque vai ser interpretado como sinal que está a gritar com a pessoa para 
quem está a enviar o mail. 

Profissionalismo - quando escrever um e-mail faça-o de uma forma tão profissional 
quanto uma carta normal 

Erros ortográficos - antes de enviar o e-mail, certifique-se que está escrito da forma 
correcta, sem qualquer tipo de erros e bastante legível e compreensível. 
 
Conteúdo - cuidado com o que escreve num e-mail. Não escreva o que não gostaria de 
ler em voz alta numa reunião. Os e-mails são muitas vezes reenviados para outros e, 
por isso, tome atenção ao que escreve.
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Sítios onde poderá encontrar informação sobre Riscos e Normas de Segurança 
para Navegar na Internet: 

http://www.saferinternet.org/

http://homepage.esoterica.pt/~amcf/netiqueta/

http://www.estudar.org/pessoa/internet/01internet/netiqueta.html

http://europa.eu.int/information_society/programmes/iap/index_en.htm

http://www.iwf.org.uk/index.html

http://www.net-consumers.org/erica/portu.htm#one

http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/index.html

http://www.eun.org/eun.org2/eun/index_dotsafe.cfm

Sítios onde poderá encontrar informação sobre a história da Internet:

http://www.ultimosegundo.com.br/historia_internet/

http://www.cbi.umn.edu/

http://www.thinkquest.org/library/site_sum.html?tname=22522&url=22522/

http://www.geek.com/glossary/glossary_search.htm

http://www.library.upenn.edu/exhibits/rbm/mauchly/jwmintro.html

http://www.obsoletecomputermuseum.org/

http://www.tcm.org/

Nota: Todos os sítios foram consultados pela última vez no dia 10/03/04. 
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1. Completa as seguintes frases, arrastando com o rato as palavras correctas: 

� A Word Wide Web, também chamada de ____________, é a maior rede de 

computadores. 

� Um dos _____________ utilizados na Internet é o __________ (______). 

� Um dos serviços prestados pela Internet é o da troca de mensagens electrónicas ou 

__________________. 

� A WWW é igualmente utilizada para _______________________ (newgroups) e chats 

(___________________________). 

� Para aceder a Internet preciso de um __________________ e de uma conta de acesso 

(______________________ ISP _____________________). 

� Para utilizar com segurança os serviços da Internet, preciso de um 

______________________ ou __________________ e de uma __________________ ou 

__________________. 

� Num endereço de correio electrónico é indispensável a existência do símbolo_______. 

� À Internet por cabo e ADSL chama-se __________________. É também possível 

aceder à Internet sem fios. A esta tecnologia chama-se __________________ ou 

__________________. 

  

Modem password ISP username hypertext transfer 
protocol 

wi-fi palavra-passe Web protocolos nome de utilizador 

http wireless e-mail @ banda rápida 

netiqueta banda larga § firewire nome de navegador 

grupos ou fóruns de discussão Comunicação em tempo real World Wide Web 

WWW HHH Banda pequena World Wibe Wed 
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2. Observa a seguinte janela do Internet Explorer e faz a respectiva legenda, arrastando a 

respectiva caixa de texto para o local apropriado:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Identifica os diferentes componentes do endereço de um sítio da Internet: 

http ://www.parlamento.pt 

Domínio 
 

Sufixo ou extensão 
 
Protocolo 
 
Rede 
 

 

 

Barra de 
título

Barra de 
estado

Barra de ferramentas-padrão

Barra do 
Histórico

Barra de 
menus

Barra de 
endereços

Barra de 
tarefas



            Escola Secundária de Pombal 
                                   

Disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação  
TIC 

Universidade de Aveiro_ Tese de Mestrado_Jorge R. Peixoto 4

 
4. Identifica as funções dos diferentes ícones da Barra de Ferramentas-padrão do Internet Explorer 

(arrasta o respectivo número para o local apropriado):

Parar o carregamento de página 1 

Retroceder página Web 2 

Carregar página Web 3 

Procurar conteúdo na Web 4 

Listar os sítios visitados recentemente 5 

Abrir a página principal (Home page) 6 

Avançar página Web 7 

Visualizar Favoritos 8 

Imprimir página Web 9 

Ler correio electrónico 10 

Editar 11 
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5. Das seguintes afirmações, assinala com um X as verdadeiras:

 

 A página de abertura de um sítio da Internet é habitualmente chamada homepage. 

 Hyperlinks são atalhos ou endereços que estabelecem um acesso rápido a páginas 
Web ou a pastas dentro de um computador. 

 O FTP (File Transfer Protocol) permite transferir ficheiros entre computadores. 

 Os motores de busca destinam-se a efectuar pesquisa de ficheiros no disco rígido 
de um computador. 

 A operação de transferência de ficheiros através da Internet é habitualmente 
chamada download. 

 Uma aplicação transferida através da Internet em regime de shareware pode 
utilizar-se livremente e por tempo indeterminado. 

 É possível obter e utilizar um endereço de correio electrónico gratuito. O correio 
electrónico pode transportar vírus informáticos. 

 Os sistemas operativos, bem como os webrowsers e os programas de correio 
electrónico possuem dispositivos de segurança que convém activar e actualizar. 

 O spam é uma operação de limpeza do correio electrónico indesejado. 

 Num endereço electrónico, o tipo de organização edu identifica uma instituição  
com fins lucrativos. 

 A WWW baseia-se fundamentalmente no conceito de realidade virtual. 

 Normalmente, os documentos existentes na Internet são escritos em, apenas, 
HTML  (HyperText Markup Language). 

 A estrutura hierárquica dos sites é, normalmente, difícil de compreender pelos 
utilizadores. 

 É através do endereço URL que os computadores ligados à Internet são 
identificados. 

 Os motores de busca permitem pesquisar em mais do que um agente inteligente 
em simultâneo. 
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Queridos alunos (as): 

Gostaria de expressar o meu eterno agradecimento a todos pela colaboração, participação, 
dúvidas, opiniões, criticas e comentários, pois só assim conseguimos chegar ao final dessa 
experiência na qual a participação de todos foi fundamental e de extrema ajuda. 

Quanto as vossas avaliações e os métodos utilizados para os mesmo, gostava de referir que não 
há com certeza um sistema de avaliação que possa nos dizer o que e o quanto foi absorvido, 
aprendido, interiorizado, acumulado por cada aluno durante uma certa aprendizagem, pois 
cada um tem a sua própria forma de aprender e de demonstrar os conhecimentos adquiridos e, 
penso, que não deve ser uma mera avaliação diagnostica, um método, capaz de diagnosticar a 
aprendizagem de um aluno. Uma avaliação para ser eficaz deve abranger muitos parâmetros 
para além daqueles que a prática lectiva nos direcciona. Além desse horizonte de uma boa 
prática lectiva e da utilização dos critérios de avaliação recomendados, existem os sentimos 
individuais que cada um exterioriza/interioriza no momento exacto da avaliação, 
influenciando, de certa forma, os alunos e as suas respostas. 

Gostei muito desses nossos momentos os quais, para mim, foram sempre de aprendizagem. 

Para terminar, gostaria de solicitar, mais uma vez, a colaboração de todos quanto ao 
preenchimento dos questionários que se encontram nas páginas seguintes. 

Boa sorte a todos. 

Muito obrigado. 
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Ficha Individual do Aluno  -  Informações para Caracterização da turma. 

  

 

Escola 

Disciplina:                                                                                                        

Ano Lectivo: 

N.º do Aluno:                                                 

Turma:                                                     Ano: 

Nome do Aluno:                                                                                                                 
Idade: 

Enc. Educ.  

Morada:                                                                                                                  

Cód. Postal: 

Nome do Pai:                                                                                 

Idade:                                   

Profissão: 

Escolaridade: 

Reformado (   )                                        Trabalhador por conta de outrem (   )        
Empresário (   )                                        Desempregado (   ) 

Tipo de empresa/Indústria:                                          Cargo: 

Nome da Mãe:                                                                              

Idade:                                        

Profissão: 

Escolaridade: 

Reformada (   )                                           Trabalhador por conta de outrem (   )    
Empresária (   )                           Desempregada (   )                                   Do lar (   ) 

Tipo de empresa/Indústria:                                          Cargo: 

N.º de Irmãos:                               Idades:                                   Com quem vive: 

Plataforma Blackboard 

Nome de usuário:                                                      Palavra-passe: 
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Questionário elaborado aos alunos 

Questões referentes aos hábitos e práticas do público-alvo 
 
 
1. Já havia acedido à plataforma Blackboard anteriormente? 
(    ) Muitas vezes  
(    ) Algumas vezes 
(    ) Nunca 
 
2. O que é que achaste da utilização da plataforma na leccionação deste 

módulo/disciplina? 
(    ) Muito bom 
(    ) Bom 
(    ) Regular 
(    ) Fraco 
(    ) Muito fraco 
 
3. Como classificaria o teu aproveitamento neste módulo? 
(    ) Excelente 
(    ) Bom 
(    ) Regular 
(    ) Fraco 
(    ) Muito fraco 
 
4. De forma geral o módulo foi? 
(    ) De grande valia 
(    ) Nada acrescentou 
(    ) Confundiu-me 
 
5. Após a realização deste módulo, os teus procedimentos de acesso: 
(    ) Melhoraram muito 
(    ) Melhoraram um pouco 
(    ) Mantiveram-se inalterados 
 
6. Qual dos seguintes benefícios foi mais importante durante a realização do módulo. 
(    ) Ter sempre o material disponível 
(    ) Utilizar a Internet para estudar 
(    ) Flexibilidade de estudo 
 
 
7. Como classificaria a tua aprendizagem neste módulo. 
(    ) Muito bom 
(    ) Bom 
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(    ) Insuficiente 
 
8. Achou interessante participar neste módulo? 
(    ) Sim, muito interessante 
(    ) Sim, pouco interessante 
(    ) Nada interessante 
 
9. Consultou a bibliografia indicada? 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
10. Executou os trabalhos propostos. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
11. Tentou esclarecer as suas dúvidas em sala de aula? 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
12. Tentou resolver as suas dúvidas através de recursos disponibilizados na plataforma? 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) Discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
 
 
 
13. Usou adequadamente o horário atribuído às aulas? 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
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14. Procurou o professor fora do horário das aulas? 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
 
 
Deixa aqui os teus Comentários:________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questões referentes ao aproveitamento dos alunos na disciplina 
 
 
1. Já havia acedido à plataforma Blackboard anteriormente? 
(    ) Muitas vezes  
(    ) Algumas vezes 
(    ) Nunca 
 
2. O que é que achaste da utilização da plataforma na leccionação deste 

módulo/disciplina? 
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(    ) Muito bom 
(    ) Bom 
(    ) Regular 
(    ) Fraco 
(    ) Muito fraco 
 
3. Como classificaria o teu aproveitamento neste módulo? 
(    ) Excelente 
(    ) Bom 
(    ) Regular 
(    ) Fraco 
(    ) Muito fraco 
 
4. De forma geral o módulo foi? 
(    ) De grande valia 
(    ) Nada acrescentou 
(    ) Confundiu-me 
 
5. Após a realização deste módulo, os teus procedimentos de acesso: 
(    ) Melhoraram muito 
(    ) Melhoraram um pouco 
(    ) Mantiveram-se inalterados 
 
6. Qual dos seguintes benefícios foi mais importante durante a realização do módulo. 
(    ) Ter sempre o material disponível 
(    ) Utilizar a Internet para estudar 
(    ) Flexibilidade de estudo 
 
7. Como classificaria a tua aprendizagem neste módulo. 
(    ) Muito bom 
(    ) Bom 
(    ) Insuficiente 
 
8. Achou interessante participar neste módulo? 
(    ) Sim, muito interessante 
(    ) Sim, pouco interessante 
(    ) Nada interessante 
 
9. Consultou a bibliografia indicada? 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
10. Executou os trabalhos propostos. 
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(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
11. Tentou esclarecer as suas dúvidas em sala de aula? 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
12. Tentou resolver as suas dúvidas através de recursos disponibilizados na plataforma? 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) Discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
13. Usou adequadamente o horário atribuído às aulas? 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
 
14. Procurou o professor fora do horário das aulas? 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
 
 
 
 
 
 
Deixa aqui os teus Comentários:________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questões relativas à interacção aluno-curso 
 
1. A interacção proporcionada foi suficiente. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
2. Sentiu-se à-vontade para interagir com os seus colegas? 
(    ) Sempre 
(    ) Às vezes 
(    ) Quase nunca 
 
3. Qual dos meios de interacção proporcionados foi o seu favorito. 
(    ) Aula 
(    ) Laboratório 
(    ) Chat 
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(    ) Avisos 
(    ) e-mail 
 

4. Relativamente à manipulação da plataforma, qual o tópico que a seu ver merecia ser 
incluído neste módulo? 

(    ) Informações sobre a disciplina 
(    ) Instruções para o envio de ficheiros 
(    ) Informações gerais sobre a plataforma 
 

5. Qual foi o principal obstáculo que encontrou durante a realização deste módulo? 
(    ) Problemas com os recursos da Internet/plataforma (e-mail, chat, etc.) 
(    ) Problemas com a falta de ajuda do professor 
(    ) Problemas com o computador 
(    ) Não tive problemas 
 

6. Foi difícil utilizar os recursos proporcionados pela Internet? 
(    ) Não tive nenhuma dificuldade  
(    ) Resolvi os problemas na primeira semana da disciplina/módulo 
(    ) Foi um dos grandes empecilhos na realização da disciplina/módulo 
 

7. O acesso à plataforma foi: 
(    ) Lento 
(    ) Normal 
(    ) Rápido 
 
 
 
 

8. Classifica a Interface da plataforma como: 
(    ) Normal 
(    ) Agradável 
(    ) Confusa 
 
9. A interface da disciplina/módulo na plataforma pode ser considerada: 
(    ) Fácil de usar 
(    ) Adaptei-me a ela 
(    ) Complicada 
 
10. A navegação através da plataforma foi: 
(    ) Simples, consegui orientar-me bem desde o início 
(    ) Adequada, porém levei algum tempo até a compreender 
(    ) Um pouco complicada e levei muito tempo para conseguir compreendê-la 
(    ) Muito complicada e mantive-me muito confuso até ao final do módulo 
 
11. No meu ponto de vista o nível de interacção com outros alunos não foi satisfatório. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
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(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 

 

 

 

 

Deixa aqui os teus Comentários:________________________________________ 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Questões relativas à avaliação da disciplina 
 
 

1. O modo como a disciplina foi desenvolvida foi: 
(    ) Muito bom 
(    ) Bom 
(    ) Normal 
(    ) Regular 
(    ) Mau 

 
2. A carga de trabalho foi bem distribuída. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 

 
3. O tempo destinado a cada temática foi: 
(    ) Excessivo 
(    ) Suficiente 
(    ) Insuficiente 
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4. Qual a principal alteração que sugeriria para este módulo? 
(    ) Conteúdo 
(    ) Ferramentas 
(    ) Avaliação 
(    ) Exercícios 
(    ) Interacção 

 
5. Como classifica a exigência da disciplina neste modelo? 
(    ) Exige mais do que o modelo normal 
(    ) Exige o mesmo 
(    ) Exige menos do que o modelo normal 
 
6. Se tal fosse possível, faria outra disciplina/módulo ou mesmo todo o ensino secundário 

neste formato? 
(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Sem opinião 

 
 
 
 
 

7. Foi adequadamente informado sobre os objectivos da disciplina? 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 

 
8. Há interligação desta disciplina com as demais. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 

 
9. A carga horária atribuída à disciplina é adequada. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
 

10. Considero esta disciplina importante para o meu futuro. 
(    ) Concordo plenamente 
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(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 

11. Qual é a sua avaliação global para esta disciplina/módulo? 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
12. Considero mais fácil aprender os conteúdos da disciplina de modo tradicional. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
 
13. Na minha opinião o material disponibilizado foi mais fácil de entender do que o de cursos 

tradicionais. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
14.  As tarefas nesta disciplina exigiram mais tempo do que noutras disciplinas. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
15.  O material didáctico disponibilizado pela disciplina/módulo foi suficiente para 

realização das actividades propostas. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
16.  Consegui executar todas as actividades dentro do tempo estipulado pelo professor. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
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(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
17.  O tempo definido para a execução das actividades do módulo foi adequado e suficiente.. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
 
 
 
 
18.  Pela experiência que tive, as actividades do módulo exigiram menos tempo do que as 

actividades no modelo tradicional. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
19.  Qual a nota que daria para o ambiente educativo - Blackboard? 
(    ) 0 - 4 
(    ) 5 - 9 
(    ) 10 - 15 
(    ) 16 - 20 
 
20.  Qual a nota que daria ao conteúdo da disciplina? 
(    ) 0 - 4 
(    ) 5 - 9 
(    ) 10 - 15 
(    ) 16 - 20 
 
21.  Qual a nota que atribuiria ao seu desempenho no módulo/disciplina? 
(    ) 0 - 4 
(    ) 5 - 9 
(    ) 10 - 15 
(    ) 16 - 20 
 
 
 
 
 
Deixa aqui os teus Comentários:________________________________________ 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Questões relativas ao desempenho do professor 
 
 
 
1. Houve coerência entre os objectivos propostos e os conteúdos ministrados nas aulas. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 

 
2. Os conteúdos foram apresentados de forma clara. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 

 
3. O professor apresentou os conteúdos de forma lógica e coerente. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 

 
4. A forma do professor “ensinar” estimulou o interesse pela matéria. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 

 
5. Houve coerência entre os conteúdos leccionados e o que foi exigido nas actividades 

realizadas. 
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(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 

 
 
 

6. O professor estimulou o desenvolvimento do espírito crítico. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 

 
7. A bibliografia indicada ajudou no entendimento do conteúdo ministrado. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
8. Os trabalhos propostos contribuíram para a aprendizagem dos conteúdos. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
9. O professor disponibilizou-se para esclarecer dúvidas nas aulas. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
10. O professor estava presente nas aulas. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
11. O professor usou adequadamente o horário atribuído às aulas. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
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(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
 
12. O professor dispôs-se a atender os alunos fora do horário das aulas. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
13. O professor incentivou a realização de actividades académicas fora da sala de aula. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
14. O professor tratou os alunos de forma respeitosa. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 

 
 
 
 
 

Deixa aqui os teus Comentários:________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________
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Questões relativas ao desempenho do suporte técnico e do monitor. 

 
 

1. As suas dúvidas foram rapidamente respondidas pelo monitor. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
2. O suporte técnico fornecido pelo monitor foi suficiente para esclarecer e responder às 

suas dúvidas. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
3. Não tive problemas em aceder ao site do curso a distância. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
4. O site do curso estava sempre disponível quando precisava aceder. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
5. Tive dificuldade em localizar informações sobre como utilizar o ambiente e como 

desenvolver as actividades da disciplina. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
 
 
 
 
6. Qual a nota que atribuiria ao suporte que recebeu do monitor? 
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(    ) 0 - 4 
(    ) 5 - 9 
(    ) 10 - 15 
(    ) 16 - 20 
 
7. Todas as dúvidas que coloquei foram respondidas/esclarecidas. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
8. O monitor pareceu-lhe presente sempre que necessitou dele. 
(    ) Concordo plenamente 
(    ) Concordo 
(    ) Nem concordo nem discordo 
(    ) discordo plenamente 
(    ) Sem opinião 
 
 
 
 
 
Deixa aqui os teus Comentários:________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Muito obrigado pela colaboração! 
 


