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resumo 
 

As orientações curriculares para o Ensino Básico no âmbito da recente 
reorganização curricular em Portugal, perspectivando o currículo como um 
conjunto de aprendizagens e de competências a desenvolver, veio colocar aos 
professores novos desafios, nomeadamente no que se refere à construção de 
ambientes que se adeqúem aos fins propostos e às formas como a avaliação 
deve ser encarada. 
Na Sociedade da Informação, que se pretende que seja do Conhecimento, 
urge combater o fenómeno da info-exclusão. Cabe à escola um papel 
importante no acesso às tecnologias de informação e comunicação (TIC), por 
parte dos seus alunos. Daí que venham a ser colocadas questões em relação 
à forma como as TIC poderão contribuir de forma eficaz para o processo de 
ensino e de aprendizagem, nomeadamente qual o papel da Internet como 
fonte de acesso ao conhecimento. 
Numa época em que se assiste a um crescente afastamento dos jovens dos 
cursos de áreas científicas e em que os estudos internacionais revelam o baixo 
nível de conhecimentos científicos da nossa população escolar, urge repensar 
o ensino das ciências, nomeadamente ao nível do Ensino Básico. 
É neste contexto que surge o estudo que apresentamos na presente 
dissertação de Mestrado. Realizado entre Março e Junho do ano lectivo de 
2003/2004, envolveu 20 alunos do 2º e 3º anos de escolaridade de uma turma 
cuja professora era a própria investigadora. O presente estudo perseguiu como 
principal finalidade a de avaliar o impacte de utilização da Internet no 
desenvolvimento da competência Pesquisar, seleccionar e organizar 
informação para a transformar em conhecimento mobilizável, seleccionada 
entre as dez competências gerais presentes no CNEB. Decorreu em contexto 
de Educação em Ciência, mais precisamente no âmbito da área curricular Área 
de Projecto, tendo recorrido ao trabalho colaborativo entre os alunos. 
Para a recolha de dados recorreu-se à observação e à análise das produções 
dos alunos. Foram utilizados vários instrumentos, a saber: listas de verificação, 
questionário aos alunos e notas de campo. 
Da análise dos resultados pode concluir-se que a utilização da Internet 
enquanto recurso para o acesso à informação, contribuiu quer para o 
desenvolvimento da competência seleccionada para o nosso estudo, quer para 
o desenvolvimento de competências tecnológicas quer ainda para o 
desenvolvimento do vocabulário científico e motivação para a aprendizagem 
das ciências. 
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abstract 
 

In the scope of the recent curricular reorganization in Portugal the curricular 
guidelines for elementary education, putting in perspective the curriculum as a 
set of learnings and competencies to develop, it came to place the teachers 
new challenges; namely in reference to the building of environments which 
adjust to the proposed aims and in the ways the assessment must be faced. 
In the Information Society, that it is intend it would be the Knowledge Society, it 
urges to fight the info-exclusion phenomenon. The school must play an 
important role granting the access by students to the Information 
Communication Technologies (ICT). Hence some questions have been placed 
on the way ICT would contribute to a effective process of teaching and of 
learning, namely on the role Internet can play as source to accede knowledge. 
At an age in which we watch a increasing separation between youth and 
scientific courses, and the international studies reveal a low level of scientific 
knowledge from our school population, it urges to rethink science teaching, 
especially at elementary education. 
It is in this context that comes the study presented on this Master’s dissertation. 
It took place between May and Jun of school year 2003/2004; it involved 20 
second and third grade pupils from the class in which the teacher was herself 
the researcher. The present study had as main purpose to assess the impact of 
Internet use on the development of the competence Search for, select and 
organize information to transform in mobilizing knowledge, selected among the 
ten general competencies presented on the National Curriculum for Elementary 
Education. It took place in the context of Science Education, and appealed to 
the pupil’s collaborative work. 
The student work and classroom observation was used for data gathering. 
Several instruments were used like: check lists, questionnaires for the pupils, 
and field notes. 
From data analysis we can conclude that Internet as a resource to accede 
information, contributed to the development of the competence selected for our 
study, either for the technological competencies development either the 
scientific vocabulary development and motivation to learn science. 
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1- Justificação do Tema 

A grande difusão das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na 

sociedade de hoje e o acelerado desenvolvimento tecnológico a que se vem assistindo são 

dois aspectos marcantes do nosso tempo (Almeida, 2004).  

Os computadores e todas as tecnologias e produtos que de alguma forma lhe estão 

associados, tornaram-se parte integrante do dia a dia da sociedade contemporânea a que se 

tem chamado Sociedade da Informação (Costa, 2001), à qual Cachapuz (2004) prefere 

chamar Sociedade do Conhecimento.  

É hoje reconhecido o seu enorme potencial, generalizando-se a ideia de que são 

uma poderosa ferramenta para resolver problemas, mais que não seja pelo contacto 

frequente e quotidiano que temos com os mais diversos produtos a eles associados (Costa, 

2001). 

As TIC estão presentes em vários âmbitos da vida diária: nos tempos livres, no 

trabalho, nas relações sociais, na procura de informação e conhecimento, de acordo com as 

motivações individuais de cada um. Passaram a ser o principal meio de arquivo, 

transferência ou pesquisa de informação e no principal meio de comunicação directa ou 

indirectamente entre as pessoas, qualquer que seja a sua condição e o lugar onde se 

encontrem, sendo usadas em empresas, instituições e outros locais de trabalho (ibidem).  

A Internet, em evolução constante, liga cada vez mais as pessoas à escala mundial, 

permitindo a criação e troca de grandes quantidades de informação e um aumento de 

conhecimento colectivo (Almeida, 2004).  

Esta constatação leva-nos a evidenciar a importância do acesso à informação, 

transformando-a em conhecimento, por parte dos indivíduos em formação, de forma a 

aprenderem continuamente e a lidarem com as novas exigências da sociedade de 

informação e do conhecimento (Canavarro, 1999; UNESCO, 2002; Almeida, 2004; 

Cachapuz, 2004). 

Para serem bem sucedidos na sua vida profissional quando adultos, os alunos 

precisam tornar-se pensadores críticos e independentes. Precisam de saber como e onde 

encontrar a informação, organizá-la, avaliá-la e então expressar as suas novas ideias e 

conhecimentos. Precisam igualmente de saber cooperar (Ponte, 2001). As TIC, 

nomeadamente a Internet, desempenha um papel vital na preparação das crianças para a 

vida adulta (CAST, 2000). 
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Nesta perspectiva, uma questão central que terá obrigatoriamente que ser colocada 

é a que se refere ao modo como a Escola tem equacionado o seu lugar neste cenário de 

mudança e de desenvolvimento tecnológico e à eficácia com que tem sido capaz de o fazer 

(Costa, 2001; Ponte, 2001a). 

No contexto da sociedade da informação, as escolas não terão outra alternativa 

senão gerir eficientemente o conhecimento e a informação (Moreira, 2001; Ponte, 2001). 

Se os alunos, na escola, estiverem excluídos do acesso aos meios de interacção com a 

sociedade de informação, daí resultará uma estratificação entre aqueles que têm acesso em 

casa e os que não têm (Almeida, 2004). A este respeito, d’Eça (1998) defende que, no 

campo da educação, o potencial da Internet, se for bem aproveitado, pode ter um efeito 

nivelador entre os que têm “acesso a tudo e os que pouco ou nada têm à sua disposição, 

dado o seu potencial como elemento democratizador à escala global” (:29).  

A questão da democratização do acesso às TIC e, nomeadamente à Internet, coloca-

se assim de forma pertinente à Escola (Costa, 2001).  

Mas será esta democratização apenas uma questão de maior ou menor 

acessibilidade às tecnologias? Será uma questão de rácio alunos por computador? Ou terá a 

ver com outro tipo de questões? Para Costa (2001) a democratização do acesso à Internet, e 

às TIC de uma forma geral, é essencialmente uma questão de natureza pedagógica que 

passa sobretudo por uma preparação adequada dos professores e pelas condições 

proporcionadas nas escolas para os alunos poderem tirar partido dos computadores 

enquanto ferramentas de aprendizagem (:143). 

Importa pois perceber que tipo ou tipos de uso da Internet poderão contribuir para 

que os alunos dela possam beneficiar no seu processo de aprendizagem. 

 
É hoje clara a importância de uma adequada cultura científica/tecnológica na 

emergência do progresso social que a Sociedade do Conhecimento pressupõe (Cachapuz et 

al., 2004). O livre acesso à informação e a posse do conhecimento como uma mais valia, 

só tem sentido no quadro de um projecto socio-político de sentido democrático. Daí a 

pertinência com que se coloca a questão de uma adequada Educação em Ciência desde o 

ensino básico e o desenvolvimento de competências de pesquisa e tratamento de 

informação para a transformar em conhecimento. Trata-se de construir mais e melhor 

democracia, garantir o acesso de todos aos benefícios das novas formas de comunicação e 

combater a info-exclusão e as desigualdades culturais, sociais e económicas (UNESCO, 
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2002; Cachapuz, 2004). A importância de uma Educação em Ciência, de qualidade e para 

todos vai além dos “saberes estruturantes que importa que todos os cidadãos possuam no 

âmbito de uma perspectiva restritiva de cultura científica” (Cachapuz, Sá-Chaves & 

Paixão, 2002:24). 

Urge, portanto, educar os cidadãos para que desenvolvam a capacidade de examinar 

problemas de diferentes perspectivas, de procurar explicações para os fenómenos naturais e 

sociais, sempre numa perspectiva de análise crítica, construindo uma sociedade em que os 

seus membros possuam uma visão racional do mundo e possuam uma predisposição para 

pensar criticamente (Cachapuz, 2004). 

Tornar todos os indivíduos “competentes” e “sabedores” exige o domínio articulado 

de uma sólida informação e dos modos e processos de a ele aceder, de a organizar e 

transferir (Roldão, 1999). 

 

As orientações curriculares para o Ensino Básico no âmbito da recente 

reorganização curricular, particularmente o novo entendimento dado ao currículo, 

perspectivando-o como um conjunto de aprendizagens e de competências a desenvolver, 

veio trazer novos desafios à escola, aos professores e aos alunos, nomeadamente no que se 

refere à construção de ambientes que se adeqúem aos fins propostos e às formas como a 

avaliação deve ser encarada. 

Daí que se torne recorrente, entre os professores, a questão “Como se avaliam 

competências?” (Alonso, Peralta & Alaiz, 2001).  

Considerando que não basta introduzir novos conteúdos se as estratégias de ensino 

não são modificadas (Ponte, 2001; Abrantes, 2002b; Cortesão, Leite & Pacheco, 2002) e 

que o sucesso de uma reforma curricular dependerá da compreensão e adopção das 

inovações introduzidas (Galvão & Freire, 2004), torna-se pertinente que os professores se 

envolvam na análise e na procura de formas de intervenção adequadas ao novo currículo. 

 

É neste contexto que o nosso estudo pretende situar-se, numa tentativa de contribuir 

para o estudo de questões relacionadas com o desenvolvimento de competências no 1º 

Ciclo do Ensino Básico e com o impacte da utilização da Internet, em contexto de 

Educação em Ciência. 
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Tentando assumir uma postura interventiva na gestão do currículo, no que se refere 

à identificação e interpretação de problemas educativos e na procura de soluções para esses 

problemas (Paixão, 2004), partimos para o estudo das questões que temos vindo a 

apresentar. 

A existência de poucos estudos que envolvam a utilização da Internet e o 

desenvolvimento de competências no 1º Ciclo do Ensino Básico e que possam contribuir 

para a preparação dos professores nessas áreas, motivou-nos igualmente para a escolha 

deste tema para a realização da presente dissertação. 

Pretendemos realizar um estudo centrado numa abordagem que qualquer professor 

possa desenvolver com a sua turma. Esta é a nossa principal opção ainda que tenhamos 

consciência que, possivelmente, alguns aspectos relacionados com as questões 

metodológicas poderão não ser os habitualmente utilizados. Optamos por assumir esse 

risco e apresentar uma investigação centrada num percurso realizado colaborativamente 

pelos alunos e o seu professor, com tudo o que isso. 

Assim, partindo de perspectivas actuais sobre o desenvolvimento e avaliação de 

competências no Ensino Básico, utilização educativa da Internet e aprendizagem das 

ciências, planificamos e desenvolvemos um projecto de trabalho com os alunos da turma 

da qual somos professora titular. Este projecto foi desenvolvido no âmbito da área 

curricular não disciplinar Área de Projecto, tendo como tema a Avifauna da região em que 

a escola se encontra inserida, intitulado “Aves da Ria de Aveiro”, recorrendo à Internet 

para a pesquisa de informação relacionada com o tema em estudo. 

 

2 - Questão de investigação e metodologia adoptada 
 
 O projecto de dissertação que se apresenta pretende contribuir, ao nível de um 

estudo de caso, para a discussão da seguinte questão: 

� Qual o impacte do uso da Internet no desenvolvimento da competência 

Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em 

conhecimento mobilizável1, em contexto de Educação em Ciência.  

 

A competência seleccionada para efeitos do nosso estudo é uma das dez 

competências gerais expressas no Currículo Nacional do Ensino Básico (2001). 

                                                 
1 Currículo Nacional do Ensino Básico (2001:15). 
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A metodologia pela qual optámos foi do tipo “Estudo de Caso”, visto que, como 

Yin (2002) põe em evidência, constitui a estratégia preferida quando se quer responder a 

questões de “como” ou “porquê”, ou quando se pretende fazer um estudo exploratório de 

um fenómeno inserido no seu ambiente natural. 

 Assim, pareceu-nos que esta metodologia seria a adequada à nossa investigação, na 

qual assumimos o papel de investigadora-participante, visto que pretendemos contribuir 

para o estudo de uma questão relacionada com a nossa prática docente, num processo de 

auto-avaliação formativa em que se pretendeu avaliar os produtos mas também os 

processos, as questões do “como” e do “porquê”. 

 

3 - Objectivos da dissertação 

 A presente dissertação encontra-se organizada em torno de duas componentes: a 

componente de revisão da literatura e a componente empírica referente ao estudo de caso. 

 Em relação à componente de revisão da literatura, os objectivos a que nos 

propomos são os seguintes: 

• Desenvolver um quadro de referência relativo ao desenvolvimento da 

competência identificada para o nosso estudo, em contexto de Educação em 

Ciência, com recurso à Internet. 

• Identificar processos de avaliação participada e integradora da competência 

identificada para o nosso estudo, em contexto de Educação em Ciência, com 

recurso à Internet. 

 

 O estudo de caso que apresentamos, abarca aspectos que vão desde a concepção à 

implementação e avaliação do projecto de trabalho “Aves da Ria de Aveiro”. 

Assim, na componente empírica deste estudo propomo-nos os seguintes objectivos: 

• Seleccionar metodologias e desenvolver instrumentos para avaliar o 

desenvolvimento da competência em estudo, em contexto de Educação em Ciência, 

com recurso à Internet 

• Validar os instrumentos desenvolvidos, tanto junto de peritos nas áreas de 

investigação em questão, como a partir da sua utilização na sala de aula e, alterá-los 

de acordo com o feedback recolhido 
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• Aplicar os instrumentos e verificar se a competência seleccionada para a 

investigação foi mobilizada pelos alunos da turma envolvida, no contexto do 

desenvolvimento de um projecto de Educação em Ciência, com recurso à Internet. 

 
4 - Organização da dissertação 

 A componente da revisão da literatura corresponde à Parte I e a componente 

correspondente à apresentação do estudo empírico à Parte II. 

 A Parte I encontra-se organizada em torno de três vertentes: 

• Desenvolvimento e avaliação de competências no Ensino Básico 

• Utilização da Internet em contexto educativo 

• Educação em Ciências no Ensino Básico 

Sem querer privilegiar ou atribuir uma menor importância a cada uma delas, 

correndo o risco de apresentar uma revisão bibliográfica extensa, optámos por apresentar 

os pontos que consideramos significativos e actuais no campo da discussão actual sobre 

cada uma das três vertentes e sem os quais julgamos não poder discutir os dados obtidos 

através do nosso estudo empírico.  

Assim sendo, a cada uma destas vertentes corresponde um capítulo.  

No Capítulo 1 – Desenvolvimento e avaliação de competências no Ensino Básico, 

partindo do conceito de competência presente no Currículo Nacional do Ensino Básico 

(2001), abordam-se aspectos relacionados com o tipo de actividades e de contextos 

favoráveis ao desenvolvimento de competências. Debruçamo-nos de seguida sobre 

questões relacionadas com a avaliação de competências. Terminamos o capítulo fazendo 

referência a um estudo sobre o desenvolvimento de competências com recurso à Internet. 

No Capítulo 2 – Impacte da utilização da Internet em contexto educativo, 

começamos por apresentar uma breve revisão de alguns documentos oficiais europeus e 

portugueses, nos quais se preconiza a necessidade de proporcionar aos alunos o acesso à 

informação e ao conhecimento através da utilização das TIC, desde a escolaridade básica. 

Seguidamente fazemos referência a estudos realizados sobre a utilização das TIC em 

contexto educativo. Abordamos de seguida aspectos relacionados com o impacte da 

utilização da Internet no processo de ensino e de aprendizagem, terminando o capítulo 

fazendo referência a tipos de usos das TIC em contexto educativo. 

Iniciamos o Capítulo 3 – Educação em Ciência e utilização da Internet, abordando 

perspectivas actuais sobre Educação em Ciência, seguido de uma breve análise sobre o 
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ensino das ciências no Ensino Básico, em Portugal. Apresentamos de seguida alguns 

princípios para o ensino das ciências, referidos na literatura. O capítulo termina com 

referências à utilização da Internet no ensino das ciências. 

 A Parte II, na qual procedemos à apresentação do estudo empírico, é composta por 

quatro capítulos. 

 No Capítulo 4 - Metodologia apresentamos as opções metodológicas seguidas, as 

razões que nos levaram a optar pelo estudo de caso como método de investigação, 

apresentando o desenho do estudo, operacionalizando a questão de investigação e 

apresentando os instrumentos, os procedimentos de recolha, análise e tratamento de dados. 

O Capítulo 5 – O projecto “Aves da Ria de Aveiro é destinado à apresentação do 

projecto de educação em ciência desenvolvido com os alunos e que esteve na base do 

estudo empírico que apresentamos. Far-se-à a descrição do percurso realizado pelos alunos 

no desenvolvimento do projecto. É um capítulo essencialmente descritivo. 

O Capítulo 6 – Apresentação de dados está organizado em função do tipo de dados 

recolhidos, ou seja, dados relativos às listas de verificação, dados relativos ao processo de 

desenvolvimento do projecto e dados relativos às produções dos alunos.   

O texto da dissertação termina com o Capítulo 7 – Análise e discussão dos 

resultados e reflexões finais, no qual se tenta analisar os dados obtidos e confrontá-los com 

os dados de investigação nesta área. Apresentam-se ainda algumas limitações do nosso 

estudo, bem como conclusões e uma reflexão final sobre o desenvolvimento do projecto 

com os alunos. Terminamos o capítulo delineando possíveis pistas de trabalho futuro. 

Apresenta-se ainda uma lista de anexos, uma lista de quadro e gráficos incluídos no 

corpo de texto, bem como a lista de bibliografia citada ou referenciada.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Impacte da Internet no Desenvolvimento de Competências Gerais 
Um estudo no contexto de Educação em Ciência no 1º Ciclo EB 

   

 19 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parte I 



 

 



Impacte da Internet no Desenvolvimento de Competências Gerais 
Um estudo no contexto de Educação em Ciência no 1º Ciclo EB 

   

 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 1 

Desenvolvimento e avaliação de competências no EB 



 

 

 



Impacte da Internet no Desenvolvimento de Competências Gerais 
Um estudo no contexto de Educação em Ciência no 1º Ciclo EB 

   

15 

Introdução 

 No presente capítulo começaremos por fazer referência ao documento que, desde 

2001, constitui a base para a elaboração quer dos projectos de escola quer dos projectos 

curriculares de turma – o Currículo Nacional do Ensino Básico que passaremos a designar 

por CNEB e se insere numa tendência curricular internacional (Abrantes, 2002b; 

Cachapuz, 2004; Roldão, 2004). 

 O documento define, de acordo com o Decreto-Lei 6/2001, o conjunto de 

competências consideradas essenciais e estruturantes no âmbito do desenvolvimento do 

currículo nacional. Assim, constitui-se como referência nacional para o trabalho de 

formulação e desenvolvimento dos projectos curriculares de escola e de turma a realizar 

pelos professores (CNEB, 2001:3). 

Não é objectivo do nosso estudo apresentar uma discussão da opção por este tipo de 

currículo nem sobre o conceito de competência presente no CNEB. No entanto, visto ser 

um documento de referência a ter em conta pelo professor na planificação das actividades a 

desenvolver com os seus alunos, parece-nos imprescindível, tal como refere Roldão 

(2004), o seu conhecimento aprofundado tanto ao nível dos princípios e competências 

preconizados, como ao nível dos tipos de experiências de aprendizagem a proporcionar aos 

alunos nele recomendados. Por outro lado, dado que o estudo que apresentamos na Parte II 

se refere ao desenvolvimento de uma das dez competências gerais (Pesquisar, seleccionar 

e organizar informação para a transformar em conhecimento mobilizável) nele expressas, 

parece-nos oportuno debruçarmo-nos sobre os principais pressupostos do CNEB ao nível 

do desenvolvimento de competências. 

A publicação do Decreto-Lei nº6/2001 e do CNEB são recentes e, portanto, é 

natural a existência de ainda alguma confusão em relação à “ problemática das 

competências” (Cachapuz, 2004). Esta confusão poderá ter a ver com o facto de este 

assunto não estar ainda suficientemente estruturado sob o ponto de vista conceptual 

(ibidem) e, por outro lado, à ainda pouca “apropriação” relativamente a todo este processo 

de mudança curricular que se tem vindo a desenvolver no plano nacional e se insere numa 

tendência curricular internacional (Roldão, 2004). Como refere Santos (2004), poucas 

foram as questões em educação que, nos últimos anos, levantaram mais controvérsia do 

que o conceito de competência. Devemos ter ainda em consideração que, nos períodos de 

transição paradigmática, como o que se vive hoje em relação à reorganização curricular, os 
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conceitos se encontram em reformulação à medida que o conhecimento emergente da 

investigação vai permitindo e fundamentando (Sá-Chaves, 2004). 

 Nos vários documentos que têm vindo a ser produzidos no âmbito da reorganização 

curricular, a terminologia é variada e pouco rigorosa, nomeadamente no que se refere ao 

que se designa por competências gerais, transversais ou essenciais (Alonso, Peralta & 

Alaiz, 2001).  

 No âmbito deste nosso estudo, para denominar a competência alvo do mesmo, 

adoptamos a terminologia de “competência geral”, seguindo a terminologia adoptada no 

CNEB para a identificar (:15). 

  

Ainda no presente capítulo, pretendemos igualmente abordar a importância do 

desenvolvimento de projectos numa perspectiva de desenvolvimento de competências, uma 

vez que o trabalho empírico que apresentaremos na Parte II teve por base um projecto 

desenvolvido no âmbito da área curricular não disciplinar Área de Projecto. 

A ideia de projecto começa a assumir uma importância crescente nas escolas e a 

participação na concepção, realização e avaliação de projectos educativos é um dos 

aspectos essenciais da actividade do professor, encarada na perspectiva da reorganização 

curricular iniciada em 2001 (Ponte, Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998; Abrantes, 2002 b; 

Cosme &Trindade, 2002). Não obstante, há pouca experiência acerca do modo como se 

pode levar a cabo um projecto (Ponte, Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998; Cortesão, 

Leite & Pacheco, 2002). 

Se é certo que se aprende sobretudo pela vivência de projectos inovadores, a 

sistematização de aspectos fundamentais torna-se, no entanto, fundamental para 

desenvolver um projecto com êxito (Ponte, Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998). 

Começaremos por referir a origem e a evolução do conceito de projecto. De seguida 

faremos referência à presença e relevância deste conceito em contexto educativo, 

salientando as suas principais características. Abordaremos ainda o papel da escola e do 

professor no desenvolvimento de projectos e aspectos relacionados com a integração 

curricular do trabalho de projecto, nomeadamente no que se refere à área curricular não 

disciplinar Área de Projecto (AP). 
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Por último, tentaremos apresentar uma perspectiva do que se entende actualmente 

por avaliação de competências, visto que a questão para a qual o nosso estudo pretende 

contribuir se relaciona com avaliação de competências. 

 

1.1 - O Currículo Nacional e o desenvolvimento de competências 

Durante décadas, os saberes básicos foram essencialmente três: ler, escrever e 

contar. Nos nossos dias, este modelo não é mais viável (Roldão, 1999; Ponte, 

2001;Almeida, 2004; Costa, 2004). Continua a ser importante saber ler, escrever e contar. 

A questão é saber se é o suficiente (Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão, 2004). 

 O desenvolvimento científico e tecnológico, nomeadamente em relação à área da 

comunicação e da difusão da informação, que se vem acentuando a partir da segunda 

metade do século XX, provocou dinâmicas de aceleração na produção e no acesso a essa 

informação, em contínua evolução e, portanto, de grande imprevisibilidade (Canavarro, 

2000; Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão, 2002; Costa, Ávila &Mateus, 2002; Almeida, 

2004). 

 Um dos problemas que se coloca à Escola é o desfasamento entre a aceleração 

científico/tecnológica da sociedade moderna e o desenvolvimento de políticas educativas 

que promovam a mudança para a sociedade baseada no conhecimento (Cachapuz, Sá-

Chaves & Paixão, 2004). 

 “A questão diz respeito à capacidade dos sistemas educativos para se 
adaptarem à evolução da sociedade. Estamos perante uma das 
responsabilidades fundamentais da educação: o dever de preparar para a 
mudança, apesar da insegurança crescente que nos questiona e desestabiliza” 
(Delors, 1996). 

 

 Este desfasamento terá a ver com a forma, revestida de previsibilidade e 

estabilidade, como tradicionalmente nos relacionamos com o conhecimento. Torna-se 

necessário reinventar novas formas de acesso e organização de conhecimento, estratégias 

inovadoras de aprendizagem no quadro de uma educação para todos e ao longo da vida 

(Delors, 1996; Ponte, Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998; Roldão 2003; Almeida, 2004; 

Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão, 2004). 

 De que forma poderá a Escola atenuar este desfasamento temporal entre a evolução 

social e evolução educacional? 
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 Uma das estratégias para a efectivação dessa mudança, envolve uma outra 

abordagem curricular, de centrada nos conteúdos para outra cujo enfoque sejam 

competências para o pensar, para o conhecer e para o agir eticamente regulados, que possa 

responder com mais adequação e eficácia às novas configurações sociais e aos problemas 

que delas emergem na sociedade moderna (Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão, 2004; 

Cortesão, 2002). 

 É neste contexto que surge o CNEB (ME, 2001) (Abrantes, 2001c). 

 Todavia, esta nova abordagem curricular não vem colocar a questão ao nível da 

oposição entre conhecimentos disciplinares e competências. Esta será uma falsa questão 

(Cachapuz, 2004). Não há, de facto oposição mas sim uma “sinergia” entre ambos, pois 

não poderá haver competências sem os conhecimentos disciplinares (ibidem). 

O desafio que hoje em dia se coloca aos sistemas educativos é reinventar a nossa 

relação com o conhecimento, pois a Escola que temos não serve a sociedade da informação 

e do conhecimento (Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão, 2004; Roldão 2003; Almeida, 2004). 

As questões que têm a ver com as novas organizações do conhecimento, com as 

diferentes estratégias de ensino e aprendizagem, com a educação ao longo da vida ou com 

a construção de uma sociedade do conhecimento e da aprendizagem colocam os sistemas 

educativos perante a necessidade de definirem as competências e os saberes básicos a 

desenvolver por todos os cidadãos (Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão, 2004). 

Assim sendo, urge definir um conjunto de saberes básicos, competências para a 

acção, que acompanhe a aceleração científico/tecnológica, que se constituem como 

“ferramentas” que permitirão uma mudança de uma aprendizagem dirigida para uma 

aprendizagem assistida e desta para uma aprendizagem autónoma, que garanta o sucesso 

escolar numa escola democrática. (Cachapuz, 2004). 

 

 Embora o entendimento sobre o que serão saberes básicos para a sociedade do 

conhecimento não seja consensual, optámos por adoptar, no âmbito desta dissertação, a 

concepção preconizada por Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão (2004), baseada na reflexão 

elaborada pelos autores, a partir da análise efectuada a diferentes sistemas educativos 

(EUA, Holanda, Espanha, Inglaterra, França, Alemanha): 

 

(…) Competências fundacionais que se deseja que todos os cidadãos na 
sociedade de informação e do conhecimento possuam, harmoniosamente 
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articuladas, para aprender ao longo da vida e sem as quais a sua realização 
pessoal, social e profissional se torna problemática. Tais ferramentas 
(conhecimentos, capacidades, atitudes e estratégias) devem ser orientadas para 
a acção (isto é, saberes mobilizáveis num dado contexto, de forma crítica e 
reflexiva, e não saberes simplesmente teóricos), serem transversais 
(atravessarem os modos convencionais de organização do conhecimento, isto é, 
as disciplinas) e serem inteligíveis à luz das propostas educativas da UNESCO 
(1996) consagradas através da “fórmula” dos quatro saberes, isto é, 
“aprender a ser”, e suas subordinadas “aprender a conhecer”, “aprender a 
fazer” e “aprender a viver juntos (Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão, 2004:17). 

  

Os saberes básicos entendidos na linha exposta por estes autores, não são pois 

confundíveis com a aquisição de conhecimentos disciplinares ou com qualificações 

profissionais constantemente desactualizadas pelo progresso científico/tecnológico. 

(Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão, 2004).  

Duas das dimensões referidas por estes autores – saberes mobilizáveis para a acção 

e transversabilidade – identificam-se com o conceito de competência defendido por 

Perrenoud (2001), e também presente no CNEB (2001), já que significam uma valorização 

dos conhecimentos, capacidades e atitudes reinvestidas em situações e contextos 

específicos.  

 Quais os saberes básicos, competências para a acção, considerados essenciais no 

processo de desenvolvimento de cidadãos nas sociedades de hoje (e as de um futuro 

próximo) pelos autores atrás referidos? E quais as suas implicações na conceptualização 

curricular? 

 Para Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão (2004) os Saberes Básicos identificados nos 

diferentes países, a desenvolver desde o início da escolaridade obrigatória para assim 

assegurar a todos oportunidades para o seu desenvolvimento, são: 

(i) Aprender a aprender 

(ii) Comunicar adequadamente 

(iii) Cidadania activa 

(iv) Espírito crítico 

(v) Resolver situações problemáticas e conflitos 

 

“Aprender a aprender” relacionado com o problema da transformação da 

informação em conhecimento, isto é, procurar, processar, organizar e sistematizar 

informação, transformando-a em conhecimento (Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão, 2004). 
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“Comunicar”, isto é, usar diferentes suportes e veículos de representação, 

simulação e comunicação, nomeadamente a língua estrangeira, a expressão corporal e as 

tecnologias de informação e comunicação (ibidem). 

“Cidadania activa”, agir responsavelmente sob o ponto de vista pessoal e social no 

quadro das sociedades modernas, por exemplo: ética da solidariedade, responsabilidade e 

tolerância (ibidem). 

“ Pensamento crítico”, isto é, procura de razões e alternativas que fundamentem as 

tomadas de decisão, tais como plausibilidade de uma situação, resultado ou argumento 

(ibidem). 

“Resolver situações problemáticas e gerir conflitos”, isto é, mobilizar 

conhecimentos, capacidades, atitudes e estratégias, com vista a soluções adequadas. Por 

exemplo: processos de pesquisa, transferência e integração da informação, superação de 

conflitos através da mediação, negociação e assunção do risco (ibidem). 

 

 Como referem os autores atrás citados, estes serão os cinco saberes básicos, ou 

competências, identificados como transversais a vários sistemas educativos nos países 

referidos atrás. Não sendo os únicos, serão aqueles que melhor caracterizam as tendências 

a nível dos diferentes sistemas educativos (Cachapuz, 2004). 

 Será que estes saberes básicos ou competências se encontram expressos no CNEB 

(2001)? 

Na análise efectuada ao CNEB (2001) por Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão (2004), 

os autores encontraram incidência de cada um dos cinco saberes básicos anteriormente 

referidos, nomeadamente no que se refere às competências gerais à saída da educação 

básica. Consideram ainda que o “discurso desenvolvido nas propostas apresentadas pelo 

Ministério da Educação é globalmente congruente com os quadros de referência por nós 

inicialmente apresentados” (Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão, 2004:39). 

Estes autores referem ainda que a questão de fundo não será o confronto conceptual 

entre as diferentes concepções de currículo, mas “sobre o tempo curricular que é necessário 

subtrair à acumulação de saberes para desenvolver a capacidade de utilizá-los” (Cachapuz 

Sá-Chaves & Paixão, 2004 :17). 
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 Assim sendo, urge reflectir sobre quais os contextos favoráveis ao desenvolvimento 

destes saberes básicos ou das competências preconizadas no CNEB, nomeadamente em 

relação à competência alvo do nosso estudo. 

 É essa reflexão que procuraremos fazer no ponto seguinte. 

 

 

1.2 - Desenvolvimento de competências: que contextos 

 A maioria dos sistemas educativos que introduziram um currículo orientado para o 

desenvolvimento de competências parece subestimar as suas implicações pedagógicas 

(Perrenoud, 2001). Não basta modificar ou introduzir novos conteúdos se as estratégias 

pedagógicas não são modificadas (Ponte 2001; Abrantes, 2002b; Cortesão, Leite & 

Pacheco, 2002). 

 Como salientam Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão (2004), na implementação do 

Currículo Nacional são importantes as condições de implementação, coordenação, 

avaliação e supervisão das novas propostas, bem como a qualificação dos professores, 

alunos, pais e autarcas para as assumirem plenamente.  

 Em relação aos professores, estes têm de sentir-se confortáveis e competentes ao 

criarem ambientes de aprendizagem para os seus alunos. O sucesso de uma reforma 

curricular depende da compreensão e adopção das inovações introduzidas no currículo 

(Galvão & Freire, 2004). 

Temos o exemplo de algumas reformas educativas recentes que obtiveram 

resultados pouco satisfatórios precisamente por terem descurado o facto de exigirem uma 

actualização dos professores no que respeita à sua formação (Perrenoud, 2001; Leite & 

Pacheco, 2002; Alonso, 2004). 

  

 A mudança no conceito de currículo centrado nos conteúdos para um currículo 

centrado em competências para o pensar, para o conhecer e para o agir eticamente 

regulados, torna necessária uma outra forma de olhar a aprendizagem, menos centrada no 

professor, novas propostas de reorganização curricular, mais dinâmicas, auto participadas e 

progressivamente mais autónomas e centradas no aluno (Abrantes, 2002 a; Perrenoud 

2001; Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão, 2004). 
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 Tornam-se necessários novos modelos organizacionais das áreas disciplinares do 

conhecimento, que se traduzam num esforço de inter-relacionamento e de integração da 

informação neles contida. Como refere Perrenoud (2001), a abordagem por competências 

transforma saberes disciplinares em recursos para resolver problemas, realizar tarefas, 

tomar decisões. Ainda segundo este autor, os alunos em vez de assimilar incessantemente 

conhecimentos acreditando que compreenderão mais tarde para que servem, veriam 

imediatamente os conhecimentos quer como bases conceptuais e teóricas de uma acção 

complexa quer como saberes processuais (métodos e técnicas) orientados para a acção.  

 Desenvolver competências implica desenvolver um pensamento crítico, o que 

implica uma “cultura dialógica” na sala de aula, ou seja, uma cultura em que o diálogo 

entre os alunos e entre eles e o professor, esteja ao serviço do desenvolvimento do 

pensamento dos alunos (Alves, 2004). É preciso colocar os alunos em interacção e utilizar 

o diálogo para permitir a confrontação de ideias, que conduzirá a uma modificação das 

representações destes e assim assegurar o desenvolvimento do pensamento (ibidem). Este é 

um processo que visa um saber complexo, o desenvolvimento de um pensamento 

metacognitivo, onde o professor deve intervir, visto que este desenvolvimento não se faz 

sozinho. A sua intervenção deve ser em função dos seus alunos, devendo ser eles a estar no 

centro e não os conteúdos (ibidem). Assim, contribuir para o desenvolvimento de 

competências nos alunos implica (ibidem:77): 

• centrar-se nos alunos mais do que nos programas; 

• instaurar uma cultura de interacção dialógica na sala; 

• aprender a questionar e a observar para retirar informações que suportem a 

avaliação e o desenvolvimento de uma competência; 

• organizar a aula de maneira que ela reflicta o contexto das vivências dos 

alunos. 

 

 As competências não se ensinam mas podem ser criadas condições que estimulem a 

sua construção (Perrenoud 2001; Abrantes, 2002 a; Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão, 2004). 

Para desenvolver competências é necessário colocar o aluno em situações complexas que 

exigem e treinam a mobilização dos seus conhecimentos: um enigma a elucidar, um 

problema a resolver, uma decisão a tomar, um projecto a conceber e desenvolver 

(Perrenoud, 2001; Leite, 2002; Peralta, 2002; Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão, 2004). 
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A abordagem por competências permite dar sentido ao trabalho escolar, mas 

confronta-se com dificuldades na concepção e na análise das tarefas propostas aos alunos 

(Perrenoud, 2001; Cortesão, 2002). Não basta propor exercícios interessantes e bem 

concebidos; é preciso colocar os alunos perante situações verdadeiras, trabalhos de 

projecto, problemas abertos (Ponte, Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998; Perrenoud, 2001; 

Abrantes, 2002b; Cortesão, 2002). É preciso diferenciar, isto é, organizar as actividades e 

as interacções de forma a que o aluno seja frequentemente confrontado com situações 

didácticas mais fecundas para si. Ou seja: 

 

“ (…) é preciso “agarrá-lo” numa zona que permita uma progressão, ao 
mesmo a tempo, necessária e possível. Necessária, na medida em que ele não 
pode encarar a tarefa servindo-se simplesmente do que já sabe. Ele deve 
aprender para ter sucesso e compreender. Aprender algo de novo ou, no 
mínimo, afinar, consolidar, completar as aprendizagens ou estimular a sua 
transferência e a sua mobilização”. (Perrenoud, 2001:58)  

 

O CNEB (2001) sugere a abordagem de temas transversais às diversas áreas 

disciplinares, nomeadamente no âmbito da educação para os direitos humanos, da 

educação ambiental e da educação para a saúde. Sugere ainda que estes temas sejam ser 

trabalhados em duas perspectivas articuladas entre si: por um lado, numa abordagem de 

problemas e no desenvolvimento de projectos de natureza interdisciplinar; por outro lado, 

através de aprendizagens específicas situadas no âmbito das várias disciplinas. A aquisição 

progressiva de conhecimentos deve ser enquadrada pelo desenvolvimento de capacidades 

de pensamento e de atitudes favoráveis à aprendizagem (ME, 2001).  

Nesta perspectiva de currículo, não basta adquirir conhecimentos, é necessário 

compreender, dar sentido e saber usar o que se aprende, assim como desenvolver o gosto 

por aprender e a autonomia no processo de aprendizagem.  

De acordo com estas orientações, que tipo de actividades poderão ser desenvolvidas 

com os alunos? 

O CNEB (ME, 2001) preconiza actividades de natureza exploratória, experimental 

e investigativa e, neste contexto, a utilização das tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC) com natureza transversal, considerando as áreas de projecto e de 
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estudo acompanhado espaços privilegiados para o desenvolvimento do trabalho com estas 

tecnologias. 

A concretização deste tipo de actividades deverá dar uma atenção especial aos 

ambientes de aprendizagem, promovendo oportunidades para o trabalho com toda a turma, 

em pequenos grupos e individual, para a reflexão sobre o trabalho realizado e articulando-

se com o estudo e com a aprendizagem dos conceitos fundamentais.  

Estas recomendações expressas no CNEB (2001) vêm na linha do preconizado por 

Perrenoud (2001) que atribui importância à natureza das situações de aprendizagem a 

proporcionar aos alunos e defende a pedagogia de projecto e o carácter interdisciplinar que 

parte fundamental do trabalho com os alunos deveria assumir, com vista ao 

desenvolvimento de competências. 

Assim, os professores têm que se converter em autores dos materiais curriculares 

numa perspectiva de gestão do currículo, tomando como orientação a flexibilização e a 

diversificação curriculares (Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão, 2004).  

Na perspectiva de Escola expressa no CNEB (2001), um dos tipos de actividades a 

desenvolver com os alunos será o trabalho por projectos de natureza interdisciplinar. 

 Torna-se essencial que os professores conheçam aspectos fundamentais 

relacionados com o desenvolvimento de um projecto com os seus alunos (Ponte, 

Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998).  

 Procuraremos de seguida, apresentar aspectos relevantes a ter em conta no 

desenvolvimento de um projectos com os alunos. 

 

1.2.1 – O trabalho por projectos 

 Não é desejável associar o desenvolvimento de competências a um único tipo de 

abordagem, pois não existem “receitas milagrosas”. Deve ser tido em conta o tipo de 

formação que se pretende para os alunos e a partir dai equacionar as situações de 

aprendizagem mais susceptíveis de favorecer o desenvolvimento de competências e a 

consecução dos objectivos de formação (Alves, 2004). 

 Assim, não se tratando de uma abordagem única, o projecto deve estar ao serviço 

da aprendizagem e ser um meio escolhido pelo professor se responder às necessidades de 

aprendizagem dos seus alunos (ibidem). 
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1.2.1.1 – Origem e significado do conceito de projecto 

 Para Boutinet (1986) o projecto é uma figura emblemática da nossa modernidade. 

Sob o impulso da evolução científica e tecnológica, recorre-se a projectos, previsões ou 

planificações com o propósito de explorar e domesticar o futuro. 

 O termo projecto tem várias conotações e a sua utilização assume por vezes alguma 

ambiguidade. Para discutirmos os significados do conceito projecto, parece-nos útil 

reflectirmos sobre a sua origem e evolução. 

 

Segundo Boutinet (1986), as culturas antigas, nomeadamente a grega e a latina, não 

dispunham de um termo correspondente à actual concepção de projecto e na época 

medieval, o conceito de projecto era também estranho. 

 Ainda de acordo com Boutinet, a primeira tentativa de formalização do projecto 

terá tido a sua origem no século XV, ligada ao campo da arquitectura, tendo sido os 

arquitectos renascentistas italianos a valorizá-lo, associado à preocupação em usar métodos 

científicos, à descoberta das leis da perspectiva e à projecção das relações espaciais num 

plano. O projecto seria, além de um desenho antecipador da obra, uma sua projecção 

bidimensional.  

  

Mais tarde, a partir do século XVIII, o conceito surgiu ligado a outros domínios. O 

aparecimento de novas filosofias e o desenvolvimento científico leva a que diversos 

políticos e filósofos escrevam projectos de paz ou de liberdade, pondo em causa as ideias 

tradicionais e atribuam ao Homem um papel determinante como agentes da História. O 

projecto surge associado ao progresso, nomeadamente ao progresso social (Ponte, 

Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998; Abrantes, 2002 b). 

A partir dos séculos XIX e XX o projecto surge relacionado com o conceito de 

intencionalidade, que tem a ver com a relação que o ser humano estabelece com os 

objectos do seu ambiente para os quais se orienta a sua consciência (Ponte, Brunheira, 

Abrantes & Bastos, 1998). Numa outra perspectiva, o projecto constituirá a revelação do 

ser humano no sentido em que compreender significa projectar-se em direcção às suas 

possibilidades. Segundo diversos autores, o projecto é conotado com inquietação, utopia 

concreta, esperança ou consciência antecipadora (Ponte, Brunheira, Abrantes & Bastos, 

1998; Perrenoud, 2001;Abrantes, 2002 b; Cortesão, Leite, Pacheco, 2002).  
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 Assim, projecto relaciona-se quer com algo que se realiza através de uma cuidadosa 

sequência de acções devidamente planeadas quer com a ideia de se lançar para a frente, ver 

para o futuro, projectar-se naquilo que se quer ser (Cortesão em Leite, Malpique & Santos, 

1993; Ponte, Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998; Perrenoud, 2001; Abrantes, 2002 b). 

Actualmente, na nossa cultura, o conceito de projecto apresenta simultaneamente 

dois sentidos que podem ser opostos e lhe conferem alguma ambiguidade: o projecto está 

“conotado com o operatório e com uma certa racionalidade técnica mas, ao mesmo tempo, 

está ligado à procura de ideais e de significado” (Ponte, Brunheira, Abrantes, Bastos & 

1998:4). 

 

1.2.1.2 – O conceito de projecto em contexto educativo 

Vivemos numa época de projectos. Todos os dias se ouvem diversas referências a 

projectos em diferentes domínios de actividade.  

O contexto educativo não é excepção. A actualidade dos projectos está bem patente 

nos diversos conceitos introduzidos pela recente reforma curricular ou na sua sequência: os 

projectos de escola, os projectos de inovação curricular, os projectos pedagógicos, entre 

outros (Ponte, Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998; Cortesão, Leite, Pacheco, 2002). 

A emergência do conceito de projecto parece estar relacionada com a natureza dos 

problemas com que nos confrontamos e com o modo como nos organizamos para os 

enfrentar e resolver (Ponte, Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998). Usamos o termo projecto 

quando lidamos com uma situação complexa e planeamos um conjunto de estratégias e 

acções para a resolver, geralmente com a contribuição de um grupo de pessoas em 

cooperação, ao longo de um determinado tempo (ibidem). Uma das fortes características 

do nosso tempo é, precisamente, o reconhecimento da complexidade dos grandes 

problemas, quer seja na ciência, na educação, na política ou em outros campos de 

actividade e a necessidade de os abordar de uma forma intencional e organizada (ibidem). 

O conceito de projecto não é novo na literatura educacional (Ponte, Brunheira, 

Abrantes & Bastos, 1998). Em contexto educativo, o conceito de projecto terá sido 

introduzido a partir do movimento de educação progressista do início do século XX nos 

Estados Unidos da América, tendo como referência o pensamento de Dewey. Este autor 

identificou a liberdade com o poder de conceber projectos, de os traduzir em actos (Dewey, 

1968).  
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Enquanto perspectiva pedagógica, o trabalho de projecto parece ter sido utilizado 

inicialmente em contextos de formação de professores (Abrantes et al., 2002).  

Parece ter sido Kilpatrick (ibidem), o iniciador da reflexão sobre o trabalho de 

projecto enquanto método educativo geral. Para este autor o termo “projecto” é a 

designação possível de um conceito que procura integrar a intencionalidade da acção, o 

empenhamento pessoal na sua realização e a sua inserção num contexto social.  

Kilpatrick (1974) define projecto como sendo actividade intencional feita com todo 

o coração e desenvolvendo-se num contexto social. Este autor defende que é na escola, sob 

orientação adequada, que se deve desenvolver a prática de conceber e de executar projectos 

significativos, sendo eles a unidade típica da vida de uma sociedade democrática e, 

portanto, basear a educação em projectos não é senão “identificar o processo de educação 

com a própria vida” (:28). 

 

Para Dewey (1968), uma metodologia centrada na realização de um projecto, 

apresenta um duplo fim: 

• transmitir conteúdos visando a instrução, 

• seguir o princípio da acção que é organizada com vista a um determinado fim 

em vez de impor ao aluno aulas que ele não compreende nem a utilidade nem o 

objectivo. Será à medida que concebe e executa um projecto que lhe é 

significativo, em que se sente envolvido, que o aluno mostrará interesse em 

adquirir os conhecimentos necessários e em executar as tarefas necessárias à 

sua realização. 

Ainda para Dewey (1968) é preciso que: 

i) o aluno se encontre perante uma situação autêntica e que se envolva nela; 

ii) essa actividade corresponda a um problema significativo como estímulo para 

a reflexão;  

iii) disponha de informação e faça as observações necessárias para o resolver; 

iv) surjam soluções provisórias e que o aluno seja responsável pela sua 

elaboração ordenada;  

v) seja dada ao aluno a oportunidade para por as suas ideias à prova para 

determinar o seu alcance e descobrir por si próprio a sua validade (Hougardy, 

Hubert, & Petit, 2001). 
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Apesar dos trabalhos como os de Dewey e de Kilpatrick, até à década de 70, o 

conceito de projecto não desempenhou um papel relevante na escola, à excepção de 

algumas áreas disciplinares com componente de trabalho prático ou em que se dá relevo à 

criatividade. Só nos últimos vinte anos se tem sentido a sua entrada para primeiro plano 

nas ideias e nas preocupações educativas (Ponte, Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998; 

Abrantes, 2002b). 

Vários factores terão contribuído para esta situação, entre elas a reacção ao 

insucesso da pedagogia por objectivos (Boutinet, 1996). Outro factor que terá contribuído 

para a crescente atenção atribuída ao trabalho por projectos tem a ver com as ideias actuais 

sobre a natureza contextualizante da aprendizagem e aquilo que hoje em dia se conhece 

sobre motivação e cognição ou a resolução de problemas em ambientes de trabalho de 

grupo (Ponte, Brunheira, Abrantes, Bastos, 1998; Lemos & Krapp, 2002). Por outro lado, 

hoje o que se apresenta como desafio à escola é conseguir bons níveis de desenvolvimento 

para um maior número de alunos (Cortesão, Leite & Pacheco, 2002). Estudos recentes 

parecem apontar para que isso possa ser alcançado se as aprendizagens forem realizadas de 

forma diferente, se a relação com o professor e o trabalho forem diferentes e se os 

conteúdos se tornarem significativos para alunos e professores (ibidem). Alguns estudos e 

experiências evidenciam que o trabalho por projectos, se bem desenvolvido, poderá 

constituir uma resposta a dificuldades com que a escola se confronta no quotidiano do seu 

trabalho escolar (ibidem). 

A última reforma curricular em Portugal atribui uma importância significativa ao 

desenvolvimento de projectos a vários níveis, desde a própria escola na sua globalidade até 

à organização curricular (Ponte, Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998; Abrantes 2002b). O 

CNEB (2001) aponta para a necessidade de outras formas de repensar o currículo, de tentar 

outras propostas educativas que se apresentem como inovadoras e mais adequadas a 

algumas das situações problemáticas com que professores e alunos se defrontam e mais 

adequadas às actuais populações escolares (Abrantes 2002b). 

 

1.2.1.3 – Características do trabalho por projectos  

Sem pretender apresentar uma definição susceptível de aceitação universal, parece-

nos possível sintetizar alguns aspectos fundamentais que caracterizam o trabalho por 

projecto na perspectiva de alguns autores (Legrand, 1982; Ponte, Brunheira, Abrantes & 
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Bastos, 1998; Pacheco, 2001; Perrenoud, 2001; Hougardy, Hubert, & Petit, 2001; 

Cortesão, Leite &Pacheco, 2002; Abrantes, 2002 b; Chagas 2002) 

Um trabalho por projecto deve apresentar as seguintes características: 

(i) ser uma actividade intencional; 

(ii) pressupor iniciativa, autonomia, negociação e cooperação; 

(iii) corresponder a um problema autêntico para quem o realiza; 

(iv) envolver complexidade e incerteza mas ser realizável; 

 (v)ter um carácter prolongado e faseado; 

(vi) dar origem a uma produção; 

Sendo uma actividade intencional, deve pressupor um objectivo que dê unidade e 

sentido às várias acções e estar associado a um produto final. Este produto pode assumir 

formas muito variadas mas constitui uma resposta ao objectivo inicial e reflecte o trabalho 

realizado, como referiremos mais à frente (Boutinet, 1996; Ponte, Brunheira, Abrantes & 

Bastos, 1998; Cortesão, Leite &Pacheco, 2002; Abrantes, 2002 b). 

Um projecto pressupõe uma margem considerável de iniciativa e de autonomia de 

quem o realiza, ou seja, dos seus autores e responsáveis pelo desenvolvimento do trabalho. 

Um dos parâmetros inerentes é a “negociação”, vista como dimensão essencial de uma 

pedagogia que se apresenta como aberta, estimulando a motivação e a imaginação dos 

participantes, o que lhes permitirá apropriar-se da situação em que são actores (Boutinet, 

1996). A questão da autonomia tem ainda a ver com o facto de o trabalho ser executado 

autonomamente pelos alunos, embora deva ter orientação do professor. Esta forma de 

trabalhar assemelha-se mais à investigação, “ a uma viagem de exploração”, separando-se 

assim do ensino tradicional (Arfwedson, 1978). 

 

Quando o projecto se desenvolve em grupo, a cooperação assume uma grande 

importância (Arfwedson, 1978; Legrand, 1982; Ponte, Brunheira, Abrantes & Bastos, 

1998; Cortesão, 2002; Chagas, 2002). A realização do projecto dá lugar a uma alternância 

de trabalho individual e de negociação colectiva. “A produtividade individual deve resultar 

de tomadas de decisão colegiais e regressar à apreciação colegial. A cooperação no grupo 

deve ser permanente sem provocar confusão a nível de tarefas previamente decididas e 

distribuídas” (Legrand, 1982:37). A negociação e a cooperação de que temos vindo a falar, 
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suscita aprendizagens de saberes e de saber-fazer da gestão do projecto como decidir, 

planificar, coordenar (Pacheco, 2001; Perrenoud, 2001). 

 

Um projecto deve corresponder a um problema autêntico para quem o realiza, 

constituir um problema genuíno para quem o faz e envolve alguma originalidade 

(Arfwedson, 1978; Ribeiro dos Santos, 1993; Ponte, Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998; 

Abrantes, 2002 b; Cortesão, Leite & Pacheco, 2002). 

O objectivo central do projecto constitui um problema ou torna-se uma fonte 

geradora de problemas (Ponte, Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998; Abrantes, 2002 b; 

Cortesão, Leite & Pacheco, 2002). Ao corresponder a uma questão genuína para quem o 

realiza, neste caso os alunos, contribui para que todos se possam envolver e desempenhar 

um papel activo, em função dos seus meios e interesses, no conjunto de tarefas induzidas 

pelo projecto (Perrenoud, 2001). 

 

Um projecto envolve complexidade e incerteza, pois são as tarefas complexas e 

problemáticas que precisam de ser “projectadas”. Os seus objectivos devem ser realizáveis, 

pois a função de um projecto é também concretizar e realizar as intenções. Devem ser tidos 

em conta os meios possíveis de concretização, os obstáculos a ultrapassar e o tempo do 

projecto adequado à situação (Ponte, Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998; Cortesão, Leite 

& Pacheco, 2002). 

 

Pela sua própria natureza, um projecto corresponde a um trabalho que se estende ao 

longo de um período de tempo mais ou menos prolongado e percorre várias fases 

(Abrantes, 2002 b; Legrand, 1982; Cortesão, Leite & Pacheco, 2002). A elaboração de um 

projecto dá lugar a uma antecipação colectiva e formal das fases do seu desenvolvimento e 

dos objectivos a atingir. É necessário planear e calendarizar as actividades a desenvolver, 

gerir o desenvolvimento do trabalho e avaliar não só o produto final mas também o 

percurso realizado (Ponte, Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998). 

O processo de desenvolvimento do projecto exige períodos de tempo consecutivos 

e, por vezes, uma intensidade de trabalho maior por parte dos alunos. O maior grau de 

autonomia dá-lhes mais motivação mas exige também outro tempo e empenhamento que o 

estudo mais rotineiro não exige (Arfwedson, 1978). 
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A actividade que vai ocupar várias sessões deve ser planificada de maneira 

suficientemente flexível para dar lugar a reorientações sempre que isso pareça necessário 

depois de um debate e de uma tomada de posição colegial (Legrand, 1982; Cortesão, Leite 

& Pacheco, 2002). A gestão do desenvolvimento de um projecto implica enfrentar 

situações que têm por vezes aspectos paradoxais. Há um vaivém constante entre teoria e 

prática. Há uma tensão potencial entre uma lógica de grupo e lógicas individuais (Ponte, 

Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998; Abrantes, 2002 b). 

 

Qualquer projecto deve dar origem a uma produção concreta (Perrenoud, 2001), 

esperada por uma colectividade mais vasta que está a par do que se passa e que no fim a irá 

apreciar. Quer se trate de conhecimento ou de produção artística, o projecto deve terminar 

num produto apresentado a toda a classe. Este final é um factor muito importante de 

investimento afectivo (Legrand, 1982; Ponte, Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998). 

 

No final da realização do projecto, a avaliação do trabalho por aqueles que o 

desenvolveram deve merecer atenção, pois realizada de um “modo colaborativo”, é 

essencial para se retirarem ensinamentos sobre a experiência vivida em comum (Ponte, 

Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998; Perrenoud, 2001; Abrantes, 2002b; Cortesão, Leite & 

Pacheco, 2002). 

Este aspecto será desenvolvido no ponto seguinte do presente estudo. 

   

A análise de experiências relatadas na literatura poderá fornecer algumas indicações 

que contribuam para o êxito de um projecto. 

 Uma análise de projectos, realizados em sete escolas, elaborada por Carla 

Figueiredo (2000), aponta alguns aspectos comuns a projectos bem sucedidos: 

(i) Existência de uma meta clara e partilhada entre professores e alunos; 

(ii) Existência de tarefas não rotineiras, nomeadamente proporcionando contacto 

com a realidade exterior à escola; 

(iii) Uma boa organização global do trabalho; 

(iv) A existência de produtos finais; 

(v) A valorização das tarefas realizadas pelos alunos; 
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Igualmente no Guide à l’intention des enseignants et des enseignantes – Apprende 

ensemble par projet avec l’ordinateur en reseau, da responsabilidade de Réseau 

Scolaire Canadien2 podemos encontrar referência a alguns aspectos considerados 

pertinentes quando se pretende conceber e realizar com os alunos um projecto de 

aprendizagem que seja bem sucedido. A saber:  

1 – Les thèmes des projets sont proches da la vie ou des centres d’intérêt des 
élèves ; 
2 – L’initiation à une utilisation pédagogique de l’ordinateur en réseau et au 
travail en collaboration fait partie des objectifs visés ; 
3 – Sous la direction de l’enseignant, tantôt très souple et tantôt plus ferme, le 
thème initial devient le tremplin d’apprentissages de plus en plus poussés et qui 
touchent toujours plus profondément la relation de l’élève avec le savoir ; 
4 – L’approche par projet favorise l’emploi de méthodes de travail et de 
stratégies pédagogiques multiples ; 
5- Le résultat final du projet est cohérent avec la démarche suivie, a un 
caractère collectif et démontre de manière probante la maîtrise qui a été atteint 
par rapport aux objectifs d’apprentissage prévus. 

 

 Parece assim que esta análise de experiências está consentânea com o que temos 

vindo a apresentar como aspectos fundamentais para a realização, com êxito, de um 

projecto escolar. 

 

1.2.1.4 – Objectivos do trabalho por projecto 

Uma abordagem centrada no desenvolvimento de um projecto não está ligada a 

nenhuma área disciplinar curricular em particular. Admite-se, no entanto, que pode ficar 

essencialmente interno a uma disciplina, que pode dizer respeito a várias ou ainda visar as 

aprendizagens não disciplinares, do domínio da socialização ou das competências gerais 

(Perrenoud, 2001). 

 Para este autor, um trabalho de projecto pode visar um ou vários dos seguintes 

objectivos: 

 1 – Exercitar a mobilização de saberes e saber-fazer adquiridos, construir 

competências; 

 2 – Dar a perceber as práticas sociais que aumentam o sentido dos saberes e das 

aprendizagens escolares; 

                                                 
2 URL : http//www.tact.fse.ulaval.ca/fr/html/projets/version.html. Consultado em 8-1-2003 
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 3 – Descobrir novos saberes, novos mundos, numa perspectiva de sensibilização ou 

de motivação; 

 4 – Apresentar obstáculos que não podem ser superados senão à custa de novos 

saberes, a traçar fora do projecto; 

 5 – Provocar novas aprendizagens no próprio quadro do projecto; 

 6 – Permitir identificar os conhecimentos adquiridos e as faltas numa perspectiva de 

auto-avaliação e de avaliação-balanço; 

 7 – Desenvolver a cooperação e a inteligência colectiva; 

 8 – Ajudar cada aluno a ter confiança em si próprio, reforçar a identidade pessoal e 

colectiva através de uma forma de “empowerment”3, da aquisição de um poder de actor;   

 9 – Desenvolver a autonomia e a capacidade de fazer escolhas e de as negociar; 

 10 – Formar para a concepção e condução de projectos. 

  

Ainda para o mesmo autor, a estes objectivos juntam-se os benefícios secundários: 

envolver um grupo numa experiência “autêntica”, forte e comum, para nela regressar de 

uma forma reflexiva e analítica e nela ancorar novos saberes, estimular a prática reflexiva e 

as interrogações sobre os saberes e as aprendizagens 

 Como refere Perrenoud (2001), não é necessário que cada trabalho de projecto 

contribua para as aprendizagens decisivas em cada um dos dez registos atrás apresentados. 

Constituem apenas pontos de referência para responder a questões complementares. Uma, 

no momento em que se esboça o projecto: que competências e conhecimentos é suposto 

desenvolver prioritariamente, pois a clareza sobre este assunto pode evitar desvios ou uma 

grande dispersão. Outra, no decurso do próprio projecto, como ferramenta de regulação, 

eventualmente de reorientação, para saber se os objectivos visados entram em contradição 

com a dinâmica e ainda outra no momento em que o projecto termina: que saberes, 

competências, atitudes, valores, posturas, relações com o saber ou com a acção, 

necessidades, novos projectos, imagem de si, representação do mundo e da acção 

individual e colectiva, foram por ele desenvolvidos em todos ou em parte dos alunos? 

(Perrenoud, 2001). 

Em conclusão, parece-nos poder afirmar que um projecto não poderá ser apenas 

uma intenção, um objectivo ou apenas uma metodologia. Num projecto, estes dois aspectos 

                                                 
3 promoção 
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surgem e influenciam-se simultaneamente (Ponte, Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998; 

Abrantes, 2002 b). Talvez o que mais distinga o trabalho por projecto de outras 

perspectivas de trabalho seja a integração e execução, ou seja, o facto de não haver 

separação entre os que pensam e os que fazem (ibidem). 

 

Assim, tentando valorizar as diferentes vertentes deste tipo de actividades poderia 

dizer-se que trabalhar num projecto é 

(…) uma actividade intencional através da qual o actor social, tomando o 
problema que o interessa, produz conhecimentos, adquire capacidades, revê 
e/ou adquire atitudes e/ou resolve problemas que o preocupam através do 
estudo e envolvimento numa questão autêntica ou simulada da vida real 
(Cortesão, 1988:89). 

 

 Pelo que ficou exposto, parece-nos poder concluir que um projecto é um estudo em 

profundidade, um plano de acção sobre uma situação, um problema ou um tema. 

Distingue-se de uma actividade tradicional e isolada de ensino pelo sentido que possui, 

pela intencionalidade que o orienta, pela organização que pressupõe, pelo tempo de 

realização que o acompanha e pelos efeitos que produz (Arfwedson, 1978; Ponte, 

Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998; Perrenoud, 2001; Cortesão, Leite & Pacheco, 2002). 

Envolve uma articulação entre intenções e acções, entre teoria e prática, organizada num 

plano que estrutura essas acções (ibidem).   

 O desenvolvimento de um projecto constitui um espaço e um tempo curriculares 

privilegiados para que os alunos possam relacionar-se com os conhecimentos através de 

realizações concretas. É o espaço em que alunos e professores criam oportunidades para 

que a escola esteja no centro do conhecimento e da reflexão sobre os problemas sociais, 

económicos, tecnológicos, científicos, artísticos e ambientais de forma integrada (Leite, 

Malpique & Santos, 1993; Ponte, Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998; Chagas 2002).  

 Terminamos este ponto da presente dissertação com uma citação que nos parece 

resumir todos os aspectos que temos vindo a apresentar: 

 “No projecto, pergunta-se, investiga-se, problematiza-se, questiona-se, 
sente-se, valoriza-se, exterioriza-se, partilha-se, duvida-se, faz-se, realiza-se, 
avalia-se, decide-se, produz-se, constrói-se. As actividades são organizadas em 
função das experiências, motivações, expectativas e interesses dos alunos e 
pressupõe equipas de trabalho que se enriquecem pela colaboração 
significativa” (Cortesão, Leite & Pacheco, 2002:36). 
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1.2.1.5 – Papel da escola e do professor no desenvolvimento de projectos 

  No âmbito da recente reforma curricular, a administração educativa 

reconhece que a finalidade do ensino e a capacidade de responder às situações reais e de 

mobilizar os recursos locais, passa pelo envolvimento das escolas e dos seus agentes na 

procura de caminhos que se adeqúem a esses contextos reais e que propiciem uma 

formação com sentido para todos os alunos (Leite, 2002). 

 O CNEB (2001), entendido como um projecto que deve ser gerido localmente de 

forma a adequar-se aos contextos e populações em que se desenvolve (Abrantes, 2001c), 

projecta-se no projecto curricular de escola, concretizado nos projectos curriculares de 

turma, partindo das situações reais e experiências de vida dos alunos, mas não se fechando 

nelas, perspectivando uma formação para o futuro para todos os alunos (Abrantes, 2001c; 

Leite, 2002). 

 Assim, o professor enquanto gestor do currículo (Parlett e Hamilton, 1972; Paixão, 

2004) terá de reflectir sobre qual o seu papel e o da escola em que se encontra inserido no 

desenvolvimento de projectos.  

 

Papel da escola no desenvolvimento de projectos 

  

 Actualmente, o papel fundamental da escola não é o de preparar uma pequena elite 

para prosseguir estudos superiores e proporcionar à grande maioria os requisitos mínimos 

para uma inserção no mercado de trabalho (Ponte, 1997). Pelo contrário, o seu papel 

passou a ser o de preparar a totalidade dos jovens para se inserirem de modo criativo, 

crítico e interveniente numa sociedade cada vez mais complexa, na qual a flexibilidade de 

raciocínio, capacidades como adaptar-se a novas situações, interagir e cooperar, bem assim 

como ser persistente são qualidades fundamentais (Ponte, 1997; Almeida, 2004). 

 

Torna-se inegável que “a escola já não é a única responsável pela “guarda e 

passagem” do essencial dos saberes constituídos, face à acessibilidade do conhecimento 

que se prevê crescente” (Roldão, 1999:20). No entanto, existem dimensões nucleares no 

papel da escola que não são desempenhadas por nenhuma outra instituição na sociedade 

em que vivemos (ibidem). De entre as quatro dimensões apontadas por esta autora, 
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destacamos duas, por as considerarmos mais directamente relacionadas com o nosso 

estudo: 

(i) O apetrechamento com instrumentos cognitivos de análise, reflexão, pesquisa e 

produção do conhecimento; 

(ii) O ensino explícito de estratégias organizativas do conhecimento e do discurso. 

 

Segundo Roldão (1999), a primeira dimensão apresentada é ainda negligenciada 

na prática escolar, embora se encontre presente no discurso educativo oficial. O argumento 

de que valorizar processos implicará desvalorizar conteúdos, é considerado pela autora 

como um equívoco, pois se o que se pretende é um bom domínio da compreensão dos 

conteúdos curriculares, não se compreende como pode esse domínio ser alcançado sem a 

aprendizagem dos processos de acesso e organização do conhecimento, a não ser que se 

enverede por estratégias estritamente transmissivas e memorizantes (ibidem). Refere ainda 

que os alunos com melhores resultados “são tipicamente os que melhor sabem dominar 

esses mecanismos cognitivos de estruturação e relacionação. O que sucede, é que 

raramente tais competências são um resultado do investimento explícito da escola” 

(ibidem:21). 

Tornar todos os indivíduos “competentes e sabedores” exige o domínio “articulado” 

da informação e de modos e processos de a ela aceder, de a organizar e transferir. Este 

constitui um desafio para a escola actual (Roldão, 1999; Ponte, 2001;Almeida, 2004; 

Costa, 2004). 

Ainda para Roldão (1999), um outro campo explícito da intervenção curricular da 

escola tem a ver com o “ensino explícito” de estratégias cognitivas. O essencial da 

passagem de informação a conhecimento tem a ver com a maior ou menor capacidade de 

organizar e estruturar a informação disponível, dando-lhe sentido. O currículo escolar terá 

de incluir nos seus conteúdos de aprendizagem os modos de aceder ao conhecimento, de 

descodificar, contextualizar e interpretar informação (ibidem). 

Entendendo currículo como “conjunto de aprendizagens socialmente necessárias 

que à escola cabe garantir” (Roldão, 1999:22), estas aprendizagens incluem certamente o 

domínio de competências de organização e formulação de conhecimentos, ou seja, os 

processos são “conteúdos curriculares” porque e enquanto objectos de aprendizagem 

(Wragg, 2001). 
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Se observarmos as práticas na escola actual, podemos encontrar nelas ainda 

resquícios de uma “concepção estática e compartimentada do conhecimento e da 

aprendizagem”, entendida como uma acumulação passiva, linear e individualista de 

conhecimentos, predominando a função instrutiva, dando prioridade aos conteúdos 

conceptuais e factuais em detrimento dos procedimentais e atitudinais e em que as 

aprendizagens académicas são desligadas das aprendizagens experienciais, com a 

consequente falta de significado e funcionalidade (Alonso, 2004). 

Assim, torna-se urgente a mudança para novas práticas de gestão curricular no 

sentido de desenvolver uma maior autonomia e capacidade de decisão relativamente à 

forma de organizar e conduzir os processos de ensino, quer ao nível dos órgãos de gestão 

das escolas quer dos professores (DEB, 2001). 

Mudar a forma como as escolas gerem o curriculo, promovendo nos professores as 

competências básicas de auto-formação, reflexividade, comunicação, e ainda capacidade 

para trabalhar em colaboração uns com os outros, é pois um desafio que se coloca 

actualmente a todos os actores do processo educativo (Alonso, 2004). 

  

 
Papel do professor no desenvolvimento de projectos 

 
 Iniciamos este ponto com uma referência a Perrenoud (2000) que nos parece tocar, 

de forma extremamente pertinente, na questão que se coloca ao professor, enquanto gestor 

de um currículo orientado para o desenvolvimento de competências como o é o CNEB 

(2001): 

“Ensinar, hoje, deveria consistir em conceber, encaixar e regular situações de 
aprendizagem, seguindo os princípios pedagógicos activos construtivistas. 
Para os adeptos da visão construtivista e interactiva da aprendizagem, 
trabalhar no desenvolvimento de competências não é uma ruptura. O obstáculo 
está mais acima: como levar os professores habituados a cumprir rotinas a 
repensar a sua profissão? Eles não desenvolverão competências se não se 
perceberem como organizadores de situações didácticas e de actividades que 
têm sentido para os alunos, envolvendo-os e, ao mesmo tempo, gerando 
aprendizagens fundamentais” (Perrenoud, 2000:4). 

 

 Nesta perspectiva, o professor não pode sentir-se como uma “correia de 

transmissão” das orientações curriculares. Deve ter um papel interventivo na identificação 
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e interpretação de problemas educativos e na procura de soluções para esses problemas, no 

quadro das orientações curriculares nacionais (Paixão, 2004). Para esta autora, a gestão do 

currículo tem de ser assumida pelo professor numa dupla perspectiva: na perspectiva de 

auto-responsabilização e na perspectiva de co-responsabilização. O professor não pode 

limitar-se a realizar a transferência para a sala de aula do que está regulamentado; tem que 

ser responsável pela parte da gestão do currículo que lhe diz respeito. Por outro lado, ao 

nível da sua prática pedagógica, terá igualmente de deslocar a centralidade do acto 

educativo para o aluno ou grupos de alunos (ibidem). 

 Esta “deslocalização” da centralidade do acto educativo para os alunos poderá ser 

realizada através do desenvolvimento de projectos (Perrenoud, 2000). 

 Orientar a concepção, o desenvolvimento e a avaliação de um projecto com os 

alunos é uma tarefa complexa para o professor (Perrenoud, 2000; Abrantes, 2002b).  

 O papel que este deve assumir no desenvolvimento de projectos com os seus 

alunos, não é consensual entre os diferentes autores. Existem expressas na literatura 

posições muito variáveis, desde a apologia de uma total ausência de intervenção por parte 

do professor, encarado como um recurso sempre disponível mas sem qualquer iniciativa 

própria, até à defesa do papel central do professor na definição das tarefas a realizar, na sua 

organização, controlo e avaliação. 

  

A posição que defende a exclusiva iniciativa dos alunos para que se possa falar 

verdadeiramente de projecto vai contra a intenção de promover a autonomia dos alunos e 

até mesmo contra o conceito de projecto, na linha do que salientou Dewey, ao alertar para 

a confusão entre “impulso” e “projecto” (Abrantes, 2002b). O surgimento de um impulso, 

de um objectivo, é uma ocasião para a elaboração de um plano e método de actividade, 

cabendo ao professor o papel de ajudar os alunos a converter os seus interesses e desejos 

em projectos, em acções reflectidas e planeadas (Legrand 1982; Abrantes, 2002b; Leite & 

Santos, 2003). Ao apresentar sugestões e propostas de trabalho, o professor não estará a 

restringir a liberdade dos alunos mas, pelo contrário, pode estar a ajudá-los a exercê-la 

(Abrantes, 2002b). 

 A posição oposta quanto ao protagonismo do professor não é, igualmente, 

defensável (Legrand, 1982; Perrenoud, 2000; Abrantes, 2002b). Os alunos poderão ser 

conduzidos por um plano que o próprio professor estabeleceu, para actividades pelas quais 
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não demonstram interesse, não compreendem o objectivo ou afastados de algumas fases 

decisivas do trabalho. Poderá ainda acontecer que o professor, sobrevalorizando um 

produto final o mais perfeito possível ou pela quantidade de dados, divida diferentes 

parcelas do trabalho pelos diferentes grupos, impedindo assim que cada aluno tenha uma 

visão global e exerça algum controlo sobre o desenvolvimento do projecto. O saltar de 

etapas pelas quais os alunos revelam interesse mas que o professor considera irrelevantes, é 

uma outra situação que se pode acrescentar às que poderão acontecer se o professor 

assumir o papel de protagonista (Perrenoud, 2000;Abrantes, 2002b).  

 

 Numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, é necessário ir ajustando em 

qualidade e quantidade a ajuda pedagógica às necessidades de aprendizagem dos alunos, 

considerados como construtores activos do seu conhecimento. A postura pedagógica do 

professor será a de “mediador” entre a pessoa e o mundo. O tipo de mediação variará em 

função da experiência acumulada de quem aprende (Alonso, 2004). 

Cabe aos professores apresentar propostas desafiantes, que conduzam os alunos a 

novas experiências e ao contacto com diversas realidades através da negociação, da 

adequação ao nível etário e de escolaridade dos alunos, através de uma gestão de conflitos 

com apoio à sua resolução em função das tarefas e dos compromissos de trabalho, 

mantendo-se atento ao grau de satisfação individual e de participação de todos os alunos 

(Ponte, Brunheira, Abrantes, Bastos, 1998; Perrenoud, 2000; Hougardy, Hubert & Petit, 

2001; Abrantes, 2002b; Cortesão, Leite, Pacheco, 2002; Leite, Santos, 2003). 

   

1.2.2 – A Área de Projecto no CNEB 

 O processo de reorganização curricular do ensino básico de que temos vindo a falar 

neste capítulo do nosso estudo, refere a gestão flexível do currículo como um projecto a ser 

desenvolvido a vários níveis, introduzindo os conceitos de projecto curricular de escola e 

de turma (DEB, 2001a). 

A aprovação do Decreto-lei n.6/2001 que estabelece os princípios orientadores da 

organização e da gestão curricular do ensino básico, introduz, como já referimos, um 

conjunto de medidas das quais se destaca a área curricular não disciplinar designada por 

Área de Projecto (AP), na qual se valoriza a experiência da concepção, realização e 

avaliação de projectos (Cortesão, Leite & Pacheco, 2002; Cosme &Trindade, 2002). 
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Em alguns sectores tem vindo a ser feita a discussão sobre a validade da criação das 

novas áreas curriculares, na medida em que, na opinião de alguns autores, nomeadamente 

Roldão (2004) contradiz a filosofia de gestão autónoma subjacente à reorganização 

curricular. Segundo esta mesma autora, seria mais congruente a criação de valências 

curriculares, cabendo à escola organizá-las no seu projecto educativo (ibidem). 

 No entanto, não sendo objectivo do nosso estudo a discussão dos pressupostos 

presentes na reorganização curricular, nomeadamente no que diz respeito ao desenho 

curricular, continuaremos a optar pela reflexão sobre o estatuto curricular do que é 

considerado, na opinião de Roldão (2004) “uma mudança significativa nos níveis e nos 

actores de decisão curricular”, a nova área curricular não disciplinar Área de Projecto. 

  

O CNEB (2001), refere explicitamente o trabalho de projecto entre as acções a 

desenvolver por todos os professores em relação com o desenvolvimento de competências 

gerais, assim como entre os tipos de experiências que devem ser proporcionadas a todos os 

alunos em vários domínios disciplinares específicos (DEB, 2001b). No mesmo documento, 

a AP é apresentada como um espaço de articulação de saberes das diversas disciplinas, 

com o propósito de envolver os alunos na concepção, desenvolvimento e avaliação de 

projectos (DEB, 2001a).  

Igualmente no Decreto-lei n.6/2001, encontramos referências à AP: 

“A Área de Projecto tem como principal objectivo, no contexto da 
Reorganização Curricular, o envolvimento dos alunos na concepção, 
realização e avaliação de projectos em torno de problemas ou temas de estudo 
e/ou intervenção, que partam dos interesses e das necessidades do grupo e que 
articulam os saberes de diferentes áreas curriculares” (Decreto-lei nº 6/2001).  

 

 A Área de Projecto deve permitir não só a aquisição de conteúdos, como também o 

desenvolvimento de muitas outras competências (Cortesão, Leite & Pacheco, 2002). 

Aprender, na Área de Projecto, deve acontecer de forma a integrar diferentes 

conhecimentos, de maneira a que o desenvolvimento do projecto se transforme num 

processo de valorização quer das análises pessoais e subjectivas, quer das análises sociais 

que revelam preocupações e conflitos (ibidem). 

Assim, a AP permitirá a aprendizagem de saberes integrados e problematizados que 

tornam possível a aprendizagem significativa 
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Quanto ao tempo atribuído à AP, é reforçada a orientação, na linha do que já vinha 

sendo feito na Área-Escola, para a necessidade de criar um tempo curricular em que se 

apele à pesquisa e à intervenção a partir de situações concretas, reais, que ultrapassem a 

lógica disciplinar. 

  

 Assim, parece podermos apontar para as seguintes dimensões estruturantes da Área 

de Projecto (Cosme & Trindade, 2002): 

� a valorização da dimensão interdisciplinar do conhecimento, entendido 

como a articulação de saberes de diversas áreas curriculares ou como o 

desenvolvimento de uma visão integradora de saberes; 

� a valorização da contextualização e da utilização do saber, enfatizando-se 

quer as necessidades e os interesses dos alunos, como motivos inspiradores 

dos problemas ou dos temas de pesquisa e intervenção, quer a relação 

teoria-prática; 

� a existência de um tempo lectivo próprio consagrado às actividades 

relacionadas com a Área de Projecto.  

 

Como referem Cortesão, Leite & Pacheco (2002), a introdução da AP poderá 

contribuir para que os alunos, para além de adquirirem conhecimentos, se desenvolvam e 

se interessem pelo que fazem na escola, adoptando “atitudes investigativas orientadas por 

referentes de natureza educativa e de formação global” (:38). 

 Os alunos serão colocados perante um novo ambiente de trabalho, que os coloca 

perante desafios e os obriga a desempenhar outro tipo de papéis, tornando-os protagonistas 

no seu processo de aprendizagem (Cosme & Trindade, 2002).  

O envolvimento dos alunos em projectos significativos que poderão ser de grupo ou 

individuais, será uma forma de desenvolver as suas capacidades de pesquisa e tratamento 

de informação, numa perspectiva de crescente autonomia, ou de reflexão sobre problemas 

da vida individual e colectiva numa lógica de educação para a cidadania, estabelecendo 

uma ligação natural com a AP (Abrantes, 2002b). 
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A Área de Projecto coloca o professor perante a necessidade de romper com 

algumas das suas idiossincrasias profissionais de forma a construir modos alternativos de 

gerir as actividades no seio da sua turma (Cosme & Trindade, 2002). 

O seu investimento será determinante para a qualidade dos projectos. Terá de criar 

ambientes de aprendizagem de modo a integrar todos os alunos sem excepção, coordenar 

os trabalhos, apoiar o investimento e a motivação dos alunos, organizar o processo (Leite 

& Santos, 2003). 

O papel do professor constrói-se a partir de um esforço permanente de regulação e 

de afirmação da sua “inventividade pedagógica” que lhe permita contribuir para as 

aprendizagens dos alunos, o que obriga a responder às seguintes questões (Meirieu, 1993): 

(i) qual é o meu objectivo? O que quero que o aluno aprenda que possa 

constituir para ele a transposição de uma etapa no âmbito do seu processo de 

aprendizagem? 

(ii) face a esse objectivo, que tarefa lhe posso propor para que a aprendizagem 

desejada se realize? 

(iii) que dispositivo devo montar para que o aluno possa enfrentar essa tarefa? 

- que materiais, documentos, instrumentos devo reunir? 
- que instruções-alvo devo dar para que os alunos utilizem esses materiais? 
- que exigências devem ser introduzidas para impedir que os sujeitos evitem 
a aprendizagem? 

(iv) que actividades posso propor que permitam negociar esse dispositivo? 

Como diferenciar os instrumentos, procedimentos, níveis de orientação e 

modalidades de reagrupamento? 

O modo como se encontram formuladas as intenções da AP aponta no sentido do 

desenvolvimento de metodologias centradas no estudo de temas ou na resolução de 

problemas, para a resolução dos quais as aprendizagens se tornam relevantes, numa atitude 

de pesquisa e trabalho de campo, na produção de conhecimento e integração de 

conhecimento já adquiridos, numa reflexão constante sobre a acção, na preocupação com a 

qualidade do processo e não apenas do produto final, bem assim como no desenvolvimento 

do trabalho em grupo (Abrantes, 2002b; Leite & Santos, 2003). Os objectivos situar-se-ão 

não só no âmbito da aquisição de saberes conceptuais como também dos saberes sociais de 

formação pessoal e cívica (ibidem). 
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 Em relação às metodologias a serem seguidas, segundo Cosme & Trindade (2002), 

o importante será encontrar os instrumentos de mediação capazes de permitir que as 

aprendizagens dos alunos se desenvolvam como um projecto em construção, o que passará 

pelas metodologias que se utilizam para animar esse processo mas, também pelo modo 

como essas metodologias contribuem para que:  

• o acto de aprender constitua um desafio significativo e exequível para os 

alunos; 

• o processo de aprendizagem se construa como um processo amplo, 

multidimensional e significativo para aqueles que nele participam; 

• o acto de ensinar se defina pela humildade quanto às suas possibilidades 

educativas, o que significa que o professor tanto tem consciência dos limites da 

sua intervenção como da imprescindibilidade da mesma. 

 

A ligação entre a AP e as disciplinas deve ser natural (Abrantes, 2002b; Cosme & 

Trindade, 2002; Cortesão, Leite & Pacheco, 2002). O desenvolvimento de um projecto em 

torno de um tema de pesquisa ou de intervenção relativo a um problema significativo para 

a turma, para a escola ou para a comunidade – poderá integrar saberes de diversas 

disciplinas desenvolvendo-se simultaneamente nessas disciplinas e num espaço comum de 

natureza mais vincadamente interdisciplinar (ibidem). 

 

Embora se estabeleça um horário para o desenvolvimento da AP, nada obriga nem 

que o trabalho se limite ao tempo determinado nem que tenha lugar exactamente nos 

momentos previstos nesse mesmo horário. Estes tempos pré-estabelecidos serão sobretudo 

importantes para levar a cabo as actividades que exijam o estar em grupo, o pôr em comum 

e em que é necessário que todos comuniquem (Cortesão, Leite & Pacheco, 2002). 

O tempo em que cada turma/grupo se dedica a trabalhar no seu projecto, dependerá 

de factores como a idade dos alunos, o tema, a motivação ao longo do seu 

desenvolvimento e da gestão que o professor fizer do currículo, isto é, da articulação entre 

o projecto e o conjunto das aprendizagens a realizar pelos alunos (Cortesão, Leite & 

Pacheco, 2002; Cosme & Trindade, 2002;). 
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1.3 – Avaliação de competências 

 A avaliação tem vindo progressivamente a suscitar maior interesse quer por parte 

da administração educativa, quer dos professores, dos alunos, dos seus encarregados de 

educação e da sociedade em geral (Leite & Fernandes, 2002; Alves, 2004). 

 Ao falarmos de avaliação, seria conveniente pensar a sua longa história de forma a 

entendermos qual tem sido o seu papel nos sistemas educativos e qual a variedade dos seus 

significados, de acordo com a evolução da própria sociedade. Alterações económicas, 

sociais, políticas e culturais originam diferentes concepções de educação e, 

consequentemente, diferentes modelos de ensino e de abordagens à avaliação. 

 Muitos teóricos organizaram as contribuições mais marcantes para a evolução da 

avaliação educacional, assumindo muitos deles que nenhuma encerrará a complexidade 

inerente ao conceito. Não sendo nossa pretensão apresentar a evolução do conceito 

referindo as diferentes abordagens existentes, destacamos sumariamente as que 

consideramos mais significativas. 

 A avaliação surgiu com a criação de sistemas de testagem (SÉC.XIX) com o 

objectivo de substituir os exames orais pelos exames escritos (Alves, 2004). A avaliação, 

sobretudo nos EUA, esteve de tal forma associada à ideia de exame que foram criadas 

associações para o desenvolvimento de testes padronizados.  

Nas primeiras décadas do SÉC.XX a maior parte da actividade caracterizada como 

avaliação educacional formal estava associada à aplicação de testes, o que imprimia um 

carácter exclusivamente instrumental ao processo avaliativo (Allal, 1986; Alves, 2004; 

Depresbiteris, 2001). 

 De uma avaliação centrada nos exames, passando por uma avaliação, que se 

propunha verificar a prossecução dos objectivos influenciada por Tyler e Bloom, chegamos 

à década de 80 em que a principal ideia presente na avaliação era a do julgamento de valor 

com base em critérios padronizados. Dos anos 90 até à actualidade, a ênfase tem sido 

colocada na negociação de resultados com a participação dos alunos na definição de 

critérios e indicadores (Alves, 2004). 

 Na realidade, hoje, a avaliação abrange um leque de conceitos e finalidades, dos 

quais destacamos: prestar contas, negociação, metacognição e metavaliação (Allal, 1986; 

Cardinet, 1993; Roldão, 2003; Alves, 2004). 
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 Além destes, algumas características parecem estar sempre presentes quando se fala 

de avaliação. Uma dessas características é a de que a avaliação ocorre a diferentes níveis: 

educacional, curricular e de aprendizagem. Para a avaliação educacional concorre a 

avaliação curricular, com referência a indicadores sobre a qualidade dos seus principais 

componentes: objectivos, estratégias de ensino, desempenho dos docentes, materiais 

instrucionais e as próprias formas de avaliação das aprendizagens. Esta última, da 

responsabilidade dos docentes, surge actualmente referida a conteúdos, comportamentos, 

capacidades e competências (Perrenoud, 1999; Leite & Fernandes, 2002;Alves, 2004). 

 A forma como os professores avaliam revela o modo como os alunos aprendem, ao 

mesmo tempo que deixa transparecer o tipo de práticas curriculares de ensino-

aprendizagem (Alves, 2004) 

Ao falarmos de avaliação de competências, embora a reflexão sobre este campo 

ainda esteja em vias de elaboração e a polissemia do termo competência gere diferentes 

interpretações, uma ideia parece emergir das actuais discussões: a avaliação de 

competências segue uma lógica diferente da de uma avaliação voltada para uma função 

classificatória (Perrenoud, 1999; Fernandes, 2002; Santos, 2002; Alves, 2004). 

  

Se tivermos em conta que, como vimos já neste capítulo, à escola são hoje 

atribuídos novos papéis que se enquadram numa concepção quer de inclusão quer de 

formação, que vai para além da mera transmissão de conhecimentos, forçosamente a 

organização e os procedimentos em relação à avaliação terão de sofrer alterações (Alonso, 

Peralta & Alaiz, 2001; Leite & Fernandes, 2002; Roldão, 2003; Alves, 2004). 

 Os debates efectuados no âmbito do currículo e da educação têm permitido 

sustentar a importância atribuída à aquisição, por parte dos alunos, de conhecimentos e 

procedimentos do domínio do fazer, não apenas para conhecer e fazer, mas também para 

“aprender a aprender” e “aprender a agir” (Leite & Fernandes, 2002). Neste sentido, a 

avaliação tem de valorizar a aprendizagem e não apenas o ensino e tem de estar na base da 

criação de condições para que cada aluno aprenda a conhecer, aprenda a fazer, aprenda a 

viver junto, aprenda a viver com os outros (Delors et al., 1996). 

Quando está em causa o desenvolvimento de competências e não apenas cumprir 

objectivos vistos como etapas terminais, o que confere “validade” à avaliação é o facto de 

ela ser um processo de reflexão e de se abrir ao imprevisto, não ficando agarrada apenas 
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aos efeitos previstos à partida, que poderão impedir a valorização de situações positivas 

para a formação/educação escolar (Nunziati, 1990). 

Parlett e Hamilton, (1972), defenderem o conceito de “avaliação iluminativa”, 

numa visão de escola como local de reelaboração curricular e dos professores como 

configuradores do currículo. Este conceito exige o recurso a processos de avaliação que 

favoreçam o conhecimento dos contextos, das situações e dos grupos, revelem o que vai 

ocorrendo e os efeitos das situações que vão sendo gerados de forma a obter dados que 

apoiem as tomadas de decisão e sejam assumidos e partilhados por todo o grupo.         

Esta é também a concepção patente na actual reorganização curricular do ensino 

básico. Não se trata de substituir o tipo de avaliação mas sim de ampliar os sentidos da 

avaliação incorporando novos procedimentos e novas práticas (Leite & Fernandes, 2002; 

Alves, 2004).   

 

Na linha do que temos vindo a seguir nesta dissertação, começaremos por 

apresentar uma perspectiva sobre a forma como é encarada a avaliação no CNEB. 

Seguidamente daremos ênfase ao que se entende actualmente por avaliação formativa e 

formadora, no âmbito do desenvolvimento de competências. Por último, faremos 

referência a um estudo realizado no campo da avaliação de competências em contexto de 

utilização da Internet, realizado pelo Centre de Recherche sur l'Instrumentation en 

Formation et Apprentissage (CRIFA), pertencente ao Service de Technologie de 

l'Education da Universidade de Liége. A referência a este estudo tem aver com o facto de 

nos parecer que, de algum modos, sintetiza o que iremos expor ao longo do presente 

capítulo. 

 

1.3.1- Avaliação e CNEB  

 O Despacho Normativo 30/2001 estabelece os princípios e os procedimentos a 

observar na avaliação das aprendizagens, define os efeitos, concretiza e desenvolve as 

orientações já contempladas no Decreto-lei 6/2001. 

 De acordo com Abrantes (2002), a avaliação, na linha do defendido no CNEB, é 

um elemento integrante e regulador das práticas pedagógicas, assumindo igualmente uma 

função de certificação das aprendizagens realizadas e das competências desenvolvidas. 
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Influencia as decisões que visam melhorar a qualidade do ensino, assim como a confiança 

social quanto ao funcionamento do sistema educativo (ibidem). 

 

 O Despacho Normativo 30/2001 preconiza para a avaliação as funções de 

interpretação, reflexão, informação e decisão sobre os processos de ensino e aprendizagem 

de forma a promover ou melhorar a formação dos alunos (Abrantes, 2002; Alves, 2004) e 

enumera os princípios que lhe estão subjacentes: 

• consistência dos procedimentos da avaliação relativamente aos objectivos 

curriculares e às formas de trabalho efectivamente desenvolvidas com os alunos. Este 

princípio aponta para a utilização de uma variedade de modos e instrumentos de 

avaliação, adequados à diversidade das aprendizagens que se pretendem promover e 

à natureza de cada uma delas, assim como para uma atenção especial ao percurso e 

evolução do aluno ao longo do ensino básico; 

• carácter essencialmente formativo e positivo da avaliação. O processo deve 

evidenciar os aspectos em que as aprendizagens dos alunos precisam de ser 

melhoradas, apontando modos de superar as dificuldades, mas deve tomar como base 

os seus interesses e aptidões, valorizando o que os alunos já sabem e são capazes de 

fazer e não se identificando com um processo de mera determinação daquilo que não 

sabem; 

• necessidade de promover a confiança social na informação que a escola transmite. 

Todos os aspectos da aprendizagem dos alunos que se considerem essenciais devem 

ser avaliados, de acordo com a natureza de cada um deles, sendo fundamental que os 

resultados deste processo envolvam de modo apropriado e em tempo oportuno os 

alunos e os encarregados de educação. 

 

Esta perspectiva implica que a avaliação do desenvolvimento de competências 

tenha que basear-se na observação do que o aluno faz (e da sua evolução) em diferentes 

momentos e em diversos contextos, assim como em situações que, pela sua própria 

natureza apelem ao recurso integrado a conhecimentos, capacidades e atitudes (Abrantes, 

2001c; Alves, 2004). 

 Em relação às orientações sobre as práticas de avaliação, sugere-se o trabalho 

colaborativo entre os pares, o recurso a uma variedade de modos e de instrumentos de 
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avaliação adequados ao trabalho realizado e à natureza das diversas aprendizagens (tarefas 

de diferentes tipos, relatórios de projectos, apresentações e discussões orais, a par de 

registos organizados pelo professor a partir da observação e de elementos significativos 

organizados também pelos alunos, nomeadamente o seu portfolio (Abrantes, 2001c; Alves, 

2004). É necessário avaliar não somente as prestações cognitivas mas, igualmente o 

investimento, o progresso e o domínio afectivo (Alves, 2004). 

À crítica de existência de alguma subjectividade neste processo, os seus defensores 

reconhecem-na, pois a avaliação dependerá do julgamento profissional dos professores 

envolvidos, dos contextos e também das situações concretas; a subjectividade é, portanto, 

uma característica inerente à avaliação das aprendizagens (Abrantes, 2001c; Santos, 2003). 

Argumentam que o que é preciso “é evitar a todo o custo não a subjectividade mas sim a 

arbitrariedade, a ausência de critérios” (Abrantes, 2001c:13). Urge clarificar os critérios 

sobres os quais o professor se apoia para fundamentar as suas decisões e definir os 

indicadores mais adequados ao contexto e partilhá-los com os alunos. Este processo ajudá-

los-à a construir o seu percurso de aprendizagem, fazendo corresponder aos momentos de 

avaliação verdadeiras “actividades formadoras” (Alves, 2004). 

 

Estas novas orientações curriculares par o ensino básico vieram trazer novos 

desafios à escola e aos professores, nomeadamente em relação à forma como a avaliação 

deve ser encarada. 

Daí que se torne recorrente, entre os professores, a questão “Como se avaliam 

competências?” (Alonso, Peralta & Alaiz, 2001). 

Será sobre este aspecto que nos debruçaremos no próximo ponto. 

 

1.3.2 – Como avaliar competências? 

A preocupação com a avaliação constitui-se sempre como o “motor oculto”, 

embora central, de muitos processos de mudança, quer no sentido da sua aceitação quer no 

sentido da persistente obstaculização desses mesmos processos (Roldão, 2003). 

 Uma das objecções que emergem quando se levanta a questão das competências 

como referencial do ensino, situa-se em torno da alegada dificuldade em articular tal 

orientação com a necessidade de avaliar os alunos (Perrenoud, 1999; Alonso, 2002; 

Abrantes, 2002a; Cortesão, 2002; Peralta, 2002; Roldão, 2003). 
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Esta posição terá a ver com a ideia, que em pontos anteriores deste capítulo 

discutimos, de que actualmente se desvalorizariam os conteúdos em favor das 

competências. No entanto, ensinar para desenvolver competências “não reduz, antes 

aumenta, a necessidade de exigência de domínio consistente de conteúdos” (Roldão, 

2003:69).  

Em relação à avaliação, não bastará apenas que o aluno demonstre que conhece ou 

memorizou determinados conteúdos. Terá de demonstrar, em situação de avaliação, não só 

que os conhece e evoca, mas que os domina e sabe usar para alguma coisa, no plano da 

cognição e da acção (Perrenoud, 1999; Leite, 2002; Santos, 2002;Roldão, 2003).  

“Não será, portanto, uma alteração radical nos formatos da avaliação o que 
resulta da orientação do ensino e da aprendizagem para o desenvolvimento de 
competências. Não se trata de mudar de processos ou instrumentos 
radicalmente. Trata-se sim de alterar – e esta mudança é de fundo – a filosofia 
do seu uso pelos professores. Na realidade trata-se de aprofundar o trabalho 
de ensinar e, consequentemente, o de avaliar.” (Roldão, 2003: 69) 

 

 Para Alonso (2002), avaliar implica compreender e determinar o valor e a qualidade 

dos processos formativos a partir da recolha, análise e interpretação de dados relevantes, 

com base em critérios explícitos e partilhados, que funcionam como referencial para a 

emissão de juízos de valor e para a tomada de decisões. Em relação aos dados recolhidos, 

concordamos com Aikenhead (2002) quando refere que os dados recolhidos durante o 

processo de ensino (listas de verificação, mapas de conceitos, relatórios, cartazes) são tanto 

“mecanismos de instrução” como de avaliação. 

 

Se tivermos presente o significado de competência e as orientações relativas à 

avaliação, somos levados a concluir que avaliar competências é sobretudo entendido como 

um processo regulador da vivência dos alunos durante as experiências de aprendizagem 

(Peralta, 2002; Santos, 2003). É também apreciar a capacidade dos alunos para resolver 

problemas mais ou menos complexos, em que tenham de mobilizar conhecimentos, 

procedimentos e atitudes, o que implica mudança na forma de organizar os contextos de 

avaliação na procura de metodologias mais adequadas (Alonso, 2002). 

Avaliar competências passará por observar os alunos, directa ou indirectamente na 

realização de actividades tão próximas quanto possível de situações autênticas, usando um 
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conjunto de instrumentos que permitam a recolha de evidências sobre o desenvolvimento 

das competências do aluno ou sobre a sua demonstração em situação (Peralta, 2002). 

Assim sendo, o processo de avaliação será um processo intencional e continuado, 

que se vai desenrolando no dia-a-dia da sala de aula, vivenciado por todos os 

intervenientes no processo de ensino e de aprendizagem e que é marcado por um conjunto 

de orientações (Cardinet, 1993; Santos, 2003; Alves, 2004). 

Nesta perspectiva, a avaliação educativa é por natureza “qualitativa” e 

“interpretativa”, o que exige que se considerem simultaneamente os problemas éticos e os 

problemas técnicos intrínsecos às decisões sobre o currículo que incluem também a 

avaliação (Abrantes, 2002; Alonso, 2002; Roldão, 2003). 

 As dimensões moral e ética da profissão docente tornam-se relevantes nas práticas 

de avaliação, se encararmos estas práticas como atitudes e metodologias investigativas e 

reflexivas que analisam os resultados, questionam e problematizam os processos e os 

contextos, assim como as consequências e implicações pessoais e sociais das decisões 

adoptadas (Alonso, 2002). 

 A avaliação só poderá ser considerada formativa e construtiva se o currículo o for, 

o que implica que o processo de ensino e de aprendizagem deve permitir que as 

aprendizagens sejam activas, significativas, integradoras e funcionais, que os alunos se 

tornem responsáveis pelo seu processo de aprendizagem e de avaliação, através de 

“contratos pedagógicos”, que o desenvolvimento de estratégias cognitivas e metacognitivas 

integre o processo de aprender e de pensar sobre o que se aprende e como se aprende, que 

a construção de conhecimento seja realizada em “contextos significativos” que permitam 

unir o pensar e o agir (Alonso, 2002). 

 

 Por outro lado, a avaliação tem de recorrer a estratégias que permitam evidenciar 

em que medida e de que forma os alunos vão atribuindo significado às experiências de 

aprendizagem (Cardinet, 1993; Alonso, 2002; Alves, 2004). Essas estratégias estarão 

relacionadas com o estabelecimento de uma relação pedagógica de proximidade e 

continuidade com os alunos, condição indispensável, embora não exclusiva, para um 

ensino construtivista que requer avaliação contínua, formativa, diferenciada e 

multidimensional, pois não será possível manter a avaliação à margem das “condições 

ecológicas” pessoais e organizativas que a torna exequível ou a limita (Alonso, 2002). 
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1.3. 2.1 - Avaliação Formativa  

No estado actual em que se encontra a evolução das questões relacionadas com a 

educação, saber delimitar e conduzir as aprendizagens realizadas pelos alunos representa 

sem dúvida uma das necessidades socialmente importantes com a qual os professores se 

confrontam (Cardinet, 1986). 

Um certo número de pressupostos é admitido hoje em matéria de avaliação das 

aprendizagens, entre eles o de utilizar a avaliação formativa para assegurar uma função de 

regulação no decorrer de um processo de ensino e aprendizagem (Cardinet, 1986; Alves, 

2004). 

A avaliação formativa é uma forma de avaliação que visa orientar o aluno no seu 

percurso de aprendizagem, procurando localizar as suas dificuldades no sentido de o ajudar 

a descobrir os processos que lhe permitirão progredir na sua aprendizagem (Cardinet, 

1986; Alves, 2004). 

Em contexto de avaliação de competências, o conceito de avaliação formativa 

assume um papel primordial, na medida em que é encarada como reguladora do processo 

de ensino-aprendizagem (Cardinet, 1986; Allal, 1986; Alonso, 2002; Santos, 2003). 

 

A expressão “avaliação formativa” foi introduzida por Scriven em 1967 num artigo 

sobre avaliação dos meios de ensino (Allal, 1986). Neste contexto, os processos de 

avaliação formativa são concebidos para permitirem ajustamentos sucessivos durante o 

desenvolvimento e a experimentação de um novo currículo, manual ou método de ensino 

(ibidem).  

Posteriormente, nos trabalhos de Bloom e seus colaboradores sobre a avaliação da 

aprendizagem, a expressão foi aplicada aos processos utilizados pelo professor para 

adaptar a sua acção pedagógica em função dos progressos e dos problemas de 

aprendizagem apresentados pelos alunos. Segundo esta concepção, a avaliação formativa é 

uma componente essencial na realização de uma estratégia de “pedagogia de mestria” ou 

de qualquer outra tentativa de individualização do ensino (Bloom, 1971). 

Para Allal (1986), as modalidades de avaliação adoptadas por um sistema de 

formação têm sempre uma função de regulação, pois a sua finalidade será sempre a de 
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assegurar a articulação entre as características das pessoas em formação, neste caso os 

alunos, e as características do sistema de formação, podendo adoptar diferentes formas. 

Poderá funcionar como um meio de controlo da progressão do aluno à entrada, ao 

longo e à saída do sistema de ensino: “avaliação prognóstica”, pois trata-se de decisões 

sobre admissão ou orientação; poderá assumir uma função de certificação, “avaliação 

sumativa”, ocorrendo no final de um determinado período de estudos.  

Scriven (1978) distinguiu dois tipos de avaliação: a avaliação formativa em 

oposição à avaliação sumativa. A avaliação formativa enfatiza procedimentos de 

acompanhamento do trabalho dos alunos, situa-se no coração da acção de formação e 

integra-se no processo de ensino (Allal, 1986; Cardinet, 1986; Perrenoud 1986). 

Esta forma de avaliação terá como finalidade fornecer informações que permitam 

uma adaptação do processo de ensino às diferenças individuais observadas na 

aprendizagem (ibidem). Esta forma de regulação tem de ocorrer, necessariamente, durante 

o período consagrado a uma unidade de aprendizagem, ou seja, é necessário que a 

adaptação das estratégias de ensino, a existirem, ocorram antes da avaliação final (ibidem). 

Assim, a estratégia a utilizar na avaliação formativa deverá permitir precisar (Allal, 

1986): 

• os aspectos  em relação à aprendizagem dos alunos que é necessário observar e 

os processos de recolha das informações; 

• os princípios que devem orientar a interpretação dos dados e o diagnóstico dos 

problemas sentidos pelos alunos; 

• as estratégias a adoptar na adaptação das actividades de ensino-aprendizagem. 

  

Nesta perspectiva, a avaliação formativa deverá seguir a seguinte sequência (Allal, 

1986; Alves, 2004): 

• recolha de informação relativa aos progressos e dificuldades dos alunos; 

• interpretação dessa informação numa perspectiva de referência criterial e, na 

medida do possível, diagnóstico dos factores que estão na origem das 

dificuldades observadas nos alunos; 

• adaptação das actividade e/ou das estratégias de ensino-aprendizagem de acordo 

com a interpretação das informações recolhidas. 
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 A recolha de informações dirige-se ao processo de aprendizagem. Através dela, 

procura-se compreender o funcionamento cognitivo dos alunos face à tarefa proposta (as 

suas concepções, as suas estratégias e procedimentos para chegar ao resultado). O 

professor procura detectar os “erros” do aluno que adquirem um “verdadeiro estatuto 

pedagógico”, visto constituir uma fonte de informação para compreender as dificuldades 

sentidas pelos alunos (Alves, 2004). 

 A interpretação dos dados recolhidos, baseada no processo de aprendizagem, 

pretende identificar as condutas típicas dos alunos e relevar os “erros” bem como as 

estratégias que utilizam para executar a tarefa proposta. Para esta interpretação, o professor 

faz apelo a intuições ou hipóteses, permitindo-lhe diagnosticar as origens dos “erros” dos 

alunos. Estas hipóteses têm a ver com as interacções entre as características dos alunos e as 

da tarefa (Allal, 1986; Alves, 2004). 

 A adaptação das actividades pedagógicas é baseada no pressuposto de que 

modificando a tarefa proposta ao aluno, será possível desenvolver nele novas condutas ou 

actuações. Assim sendo, procurar-se-à adequar as informações fornecidas pela tarefa às 

possibilidades de tratamento destas informações pelo aluno (ibidem). 

 

 Estas etapas evidenciam duas funções essenciais da avaliação formativa 

correspondendo a dois momentos diferentes da acção de formação: uma “função 

diagnóstica” que precede a sequência de formação propriamente dita; uma “função de 

regulação e de ajustamento”, desenrolando-se durante a acção de formação (Alves, 2004). 

 

 A avaliação formativa deve ter como uma das suas finalidades permitir ao aluno 

uma tomada de consciência daquilo que distingue a sua maneira de agir de outras maneiras 

possíveis, e da lógica subjacente às atitudes que adopta (Cardinet, 1986). Numa atmosfera 

de “aceitação compreensiva” poderá então imaginar outras lógicas e outros 

comportamentos, mais satisfatórios para si próprio e experimentá-los quando a situação o 

exija (ibidem). 

 

A concepção diagnóstica da avaliação formativa 

 Para elaborar um diagnóstico sobre o nível de aprendizagem do aluno, o professor 

deverá seleccionar as informações que considere prioritárias, que reenviam para as 
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dificuldades de aprendizagem no sentido de orientar o aluno numa estratégia de 

“esperança”, susceptível de desencadear novas orientações (Alves, 2004).  

Partindo do seu próprio quadro de referência, o professor interpreta as diferentes 

razões do êxito ou insucesso do aluno, perante uma determinada tarefa. 

A consideração do “erro” é determinante neste tipo de avaliação. Este pode ser 

encarado como positivo no sentido em que não é apenas algo que deve ser corrigido, mas o 

resultado de um raciocínio, tendo a sua própria lógica que é preciso compreender para 

tentar ultrapassar (Santos, 2002; Alves, 2004; Costa, 2000). O professor abandona a 

perspectiva sancionatória do “erro” e passa a atribuir-lhe uma função informativa: “o erro” 

corresponde e revela uma concepção associada a uma representação que o aluno formou 

(Santos, 2002). O professor deverá questionar o aluno, apresentar pistas de orientação que 

leve o aluno à sua identificação. Nesta perspectiva, o feed-back fornecido pelo professor 

deve ser descritivo, específico, relevante, periódico e encorajador, imediatamente 

utilizável, oral ou escrito, privado ou em público, dirigido a um aluno ou grupos de alunos 

(ibidem). O “erro”, nesta perspectiva, não é entendido como uma falta ou lacuna a 

preencher, mas como uma inadaptação momentânea face a uma situação nova (Alves, 

2004:65). 

 

Os meios e os instrumentos de avaliação diagnóstica podem ser os mesmos da 

avaliação sumativa, pois permitem um duplo uso, isto é, o instrumento poderá ser o mesmo 

para diagnosticar o nível de partida e certificar o nível de chegada (Alves, 2004). Grelhas 

de níveis de habilidade, listas de verificação, ou outro tipo de instrumentos poderão ser 

utilizados pelo professor mas, como refere Alves (2004) “A rapidez de uma resposta ou a 

linguagem utilizada dão, igualmente, indicações concretas sobre o nível dos alunos, antes 

do início da aprendizagem propriamente dita”(:66).  

Nos processos de recolha de informação os instrumentos deverão ser diversificados 

e, sempre que possível, implicar procedimentos de registo escrito que facilitem a 

sistematização dessas informações e propiciem momentos de reflexão (Leite, 2002a). 

Como na avaliação sumativa, a prova de avaliação diagnóstica partirá da iniciativa 

e será escolha do professor (Leite, 2002a; Alves, 2004). 

Porém, o papel que o aluno assume numa e noutra é diferente. Na avaliação 

diagnóstica, os alunos são geralmente implicados na recolha de informações e participam 
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mesmo na sua própria avaliação ou na dos seus pares – auto-avaliação e co-avaliação 

(Leite, Gomes & Fernandes, 2001; Alves, 2004). 

A avaliação diagnóstica, essencialmente formativa e com carácter positivo, pode 

atribuir ao aluno um papel motor na gestão da avaliação, podendo-se mesmo falar de 

avaliação conjunta alunos-professor (ibidem). 

 

O que temos vindo a referir prende-se com os dois aspectos indicados por Allal 

(1986), nomeadamente, a recolha de informação relativa aos progressos e dificuldades dos 

alunos e a interpretação dessa informação numa perspectiva de referência criterial e, na 

medida do possível, diagnóstico dos factores que estão na origem das dificuldades 

observadas nos alunos. 

  Um terceiro aspecto apresentado pela autora referida, a adaptação das actividade 

e/ou das estratégias de ensino e aprendizagem de acordo com a interpretação das 

informações recolhidas, prende-se com a acção propriamente dita, pois passa-se da 

avaliação inicial que precedeu a actividade de ensino, para a avaliação que pretende 

melhorar as condições de aprendizagem dos alunos, incluindo-os no processo pedagógico. 

Esta avaliação apresenta um carácter essencialmente formativo, positivo e pretende-se 

reguladora.  

Ainda para Allal (1986) esta regulação pode ser integrada ou diferenciada. Entende 

como “regulação integrada”, uma regulação interactiva, que atribui importância às 

interacções professor-aluno no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. O 

professor, nesta perspectiva, deveria proporcionar situações de avaliação ao nível das 

interacções aluno-professor, aluno-aluno e também aluno-material didáctico. A regulação 

diferenciada, conduz à implementação de dispositivos pedagógicos, como sejam tarefas de 

aprendizagem, destinadas a ultrapassar as dificuldades ou a corrigir erros. 

 Perrenoud (1999), sem a pretender desvalorizar, chama-lhe “avaliação por falta”, 

querendo com esta terminologia enfatizar que se deve caminhar para a situação em que o 

aluno tenha de tal forma desenvolvida a sua auto-avaliação que a intervenção do professor 

não seja necessária. 
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1.3.2.2 - Avaliação formadora 

  A noção de avaliação formadora foi avançada por Scallon (1988) e tem por fim 

posicionar melhor os papéis do professor e do aluno, ao nível da regulação das 

aprendizagens e da construção dos critérios de avaliação, sem pôr em causa os 

procedimentos da avaliação de carácter formativo.  

 A avaliação formadora pretende aproximar-se mais do processo de ensino na sua 

globalidade (Alves, 2004). 

 Bonniol (1986) refere que a avaliação formativa não estará suficientemente virada 

para as estratégias de aprendizagem do aluno, já que a regulação é essencialmente 

assegurada pelo professor. Assim sendo, será necessário fazer participar o aluno na 

regulação das suas próprias actividades pondo em primeiro plano a necessidade de se 

construir um “bom sistema de pilotagem” durante o desenvolvimento de todas as fases de 

acção (Alves, 2004).  

 As bases dos dispositivos da avaliação formadora partem de dois postulados 

fundamentais. Por um lado, a apropriação dos utensílios de avaliação do professor e o 

domínio das operações de antecipação e de planificação, pelos alunos. Revela-se então o 

papel central atribuído à auto-avaliação. A apropriação dos critérios de avaliação e dos 

objectivos do professor constituem uma base de todo o sistema. Não bastará comunicá-los 

ao aluno; a avaliação formadora atribui importância à verbalização e aos processos 

metacognitivos na construção dos critérios de realização, considerando que assim terão 

mais hipóteses de serem assimilados pelos alunos (Alves, 2004). 

 De uma regulação externa das aprendizagens, com enfoque no professor, passa-se a 

uma auto-regulação que depende do próprio aluno. A avaliação formadora, encarada como 

um processo de comunicação entre professor e aluno, constitui o meio essencial de que o 

professor disporá para se fazer compreender (Cardinet, 1987). 

 

 

1.3.2.3 – Auto-avaliação regulada: porquê, como e para quê? 

“ O desenvolvimento de capacidades metacognitivas, como a auto-avaliação, 
desde os primeiros anos de escola, poderá ajudar a preparar as crianças e os 
jovens para as crescentes exigências da sociedade cognitiva em que vivemos, 
dando sentido aos saberes e competências que adquirem e desenvolvem e que 
poderão facilitar a continuação das aprendizagens ao longo da vida “ 
(Fernandes, 2002: 74). 
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 A regulação das aprendizagens poderá advir de uma multiplicidade de processos: 

avaliação formadora, a co-avaliação entre pares, a auto-avaliação. 

 Como vimos anteriormente, a avaliação formativa constitui-se como um processo 

de regulação externa ao aluno (Allal, 1986; Perrenoud, 1999; Fernandes, 2002; Santos, 

2002; Alves, 2004). Poderá constituir-se em três formas: regulação “proactiva”, se for 

realizada no início da tarefa ou unidade de ensino; regulação “interactiva” ao ser realizada 

ao longo do processo de aprendizagem e regulação “retroactiva” ao realizar-se após uma 

sequência de aprendizagem mais ou menos longa (Allal, 1986). Esta autora valoriza a 

regulação interactiva pois considera-a potencialmente mais promissora por ser a mais 

significativa para o aluno. Define-a como um acto avaliativo que tem por intenção intervir 

sobre a aprendizagem, operacionalizando-se através de uma observação e intervenção em 

tempo real e em situação (ibidem). 

 A co-avaliação entre pares, igualmente com potencialidades em relação à regulação 

das aprendizagens, é um processo simultaneamente externo e interno ao aluno. Neste 

processo é reconhecida a interacção social como um recurso fundamental na construção do 

conhecimento (Santos, 2002). Através de situações de comunicação, os alunos são 

colocados em “situações de confronto, de troca, de interacção, de decisão que os forcem a 

explicar, a justificar, a argumentar, expor ideias, dar ou receber informações para tomar 

decisões, planear ou dividir o trabalho, obter recursos” (Perrenoud, 1999:99). Estas 

situações que levam os alunos a apoiar os colegas e a receber deles ajuda, constituem 

experiências ricas de reestruturação dos seus próprios conhecimentos, na regulação das 

suas aprendizagens e no desenvolvimento da responsabilidade e da autonomia (Santos, 

2002). 

 Finalmente, a auto-avaliação poderá ser considerada por excelência, o processo de 

auto-regulação, dado ser um processo interno ao próprio sujeito (Santos, 2002; Alves, 

2004). É um processo de metacognição, processo interno através do qual o próprio toma 

consciência dos diferentes momentos e aspectos da sua actividade cognitiva (Santos, 

2002). 

 Segundo Cardinet (1993) a aprendizagem da auto-avaliação constitui o meio 

essencial que permite ao aluno passar do saber-fazer não reflectido para um saber-fazer 

reflectido a partir do qual poderá intervir e agir conscientemente. Em contexto de 

desenvolvimento de competências torna-se essencial que os alunos aprendam a identificar 
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os seus pontos fortes e fracos. Assim sendo, o desenvolvimento de processos de 

autoavaliação, visando a autonomia, permite ao aluno gerir as suas formas de fazer através 

da capacidade que ela lhe confere (Alves, 2004). 

 Nunziati (1990) aponta algumas razões que destacam a importância deste processo 

de regulação das aprendizagens, comparando-o com a regulação externa, a saber: 

• o percurso de aprendizagem do aluno e os seus procedimentos, não seguem 

necessariamente a lógica da disciplina, nem a do professor, considerado como 

um perito; 

• o “dizer” do professor não garante a apropriação dos conhecimentos pelo 

aluno; 

• a ultrapassagem dos “erros” só pode ser feita por quem os comete e não por 

quem os assinala, visto que as lógicas de funcionamento são diferentes. 

  

O auto-controle, componente natural da acção e espontâneo, não é o mesmo que a 

metacognição; esta é reflectida e consciente (Nunziati, 1990). Como se passa do auto-

controle, acção espontânea, para a metacognição, acção reflectida? Qual é o papel do 

professor? O professor terá um papel central, ao construir um conjunto diversificado de 

contextos facilitadores para o desenvolvimento da auto-avaliação, tornando-se o aluno 

cada vez mais autónomo, com vista à auto-avaliação regulada (Santos, 2002). 

 

1.3.2.4 - Estratégias do professor para desenvolver a auto-avaliação regulada 

 Na literatura encontram-se referidas algumas estratégias, situadas ao nível da 

intervenção do professor, com vista a desenvolver a auto-avaliação regulada dos alunos. 

Embora, como acontece em tantos outros campos da educação, não existam receitas 

prontas a servir, passaremos a apresentar, de seguida, algumas possíveis intervenções para 

desenvolver a auto-avaliação regulada dos alunos. 

 

Abordagem positiva do erro  

 Como já referimos atrás, o “erro” corresponde e revela uma concepção associada a 

uma representação que o aluno formou. Quando o próprio consegue identificar o erro, 

acontece aprendizagem. A orientação do professor será não a de identificar o erro, nem 

corrigi-lo, mas sim ir questionando o aluno, apresentar pistas de orientação que leve o 
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aluno à sua identificação. A actividade metacognitiva do aluno acontece quando ele toma 

consciência dos seus erros e da sua maneira de se confrontar com os obstáculos. Cabe ao 

professor construir contextos favoráveis para que tal aconteça (Santos, 2002). 

 

Questionamento 

 O aluno aprenderá a colocar-se autonomamente boas questões se o professor lhas 

colocar de forma continuada. Poderá ocorrer oralmente, na sala de aula, ou por escrito 

tomando por base as produções realizadas pelos alunos. O professor poderá aproveitar para 

construir contextos favoráveis ao desenvolvimento de uma postura auto-reflexiva (Santos, 

2002). 

 

Explicitação e negociação dos critérios de avaliação 

 O processo de metacognição passa pela confrontação entre as acções a desenvolver 

na realização de uma tarefa e os critérios de realização da mesma (Santos 2003). Daí que a 

apropriação dos critérios de avaliação da tarefa seja condição necessária para desenvolver a 

auto-regulação. O professor deve explicitar os critérios de avaliação antes de se iniciar a 

tarefa. Primeiro deve defini-los, colocando-se questões e depois partilhá-los com os alunos. 

Poderá apenas apresentá-los ou, estimular os alunos no seu aperfeiçoamento. Esta 

implicação dos alunos será vantajosa pois co-responsabiliza-os no processo avaliativo, 

ajudando-os a apropriarem-se mais facilmente desses critérios (Santos, 2002). 

 Embora esta fase seja indispensável, não será certamente suficiente (ibidem). A 

apropriação dos critérios deve ser abordada igualmente durante a apresentação e discussão 

dos trabalhos, na discussão em pares ou em grupo de um produto intermédio realizado pelo 

aluno ou grupos de alunos e nos comentários do professor (ibidem). 

 

Recurso a instrumentos e procedimentos de auto-avaliação  

 Na linha do que vem sendo dito, a avaliação como auto-regulação das 

aprendizagens, desloca a ênfase da realização da avaliação do professor para os próprios 

alunos, focada essencialmente nos processos (Leite & Fernandes, 2002). 

 Para concretizar a avaliação nesta perspectiva, torna-se necessário recorrer a 

instrumentos e a procedimentos que permitam aos professores obter informação precisa 

sobre os alunos ao mesmo tempo que desenvolve em ambos o sentido de reflexão crítica e 
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de responsabilização sobre o trabalho desenvolvido e sobre o processo de aprendizagem 

(Leite & Fernandes, 2002; Santos, 2004). Tanto os ambientes educativos como as 

estratégias, metodologias de trabalho e dispositivos didácticos adoptados devem favorecer 

esse envolvimento e responsabilização, permitindo ao aluno controlar e auto-regular os 

seus próprios processos de aprendizagem (ibidem) 

Assim sendo, assumem particular relevância quer os procedimentos quer os 

instrumentos pedagógico-didácticos que promovam a inter-acção entre professores e 

alunos e entre alunos e que suscitem situações de confronto de pontos de vista que 

constituam momentos potenciadores de conflitos sociocognitivos ou de controvérsia 

conceptual (Cardinet, 1986; Leite & Fernandes, 2002; Santos, 2004) 

 

Os contratos didácticos 

 O sentido de contrato didáctico aqui apresentado tem a ver com um conjunto de 

regras que rege a relação didáctica estabelecida entre os diversos actores que interagem no 

contexto onde decorre o processo de ensino e de aprendizagem, no qual professor e alunos 

têm um papel activo e decisivo, quer na organização quer na construção das situações de 

aprendizagem, não tendo necessariamente que passar por um documento escrito (Leite & 

Fernandes, 2002). 

 Assim sendo, o contrato implica a existência de um clima em que todos se 

reconheçam e se sintam reconhecidos, em que todos se respeitem e sejam respeitados e 

implica igualmente o reconhecimento e o respeito pelos diferentes ritmos de aprendizagem, 

os processos de raciocínio que os alunos utilizam, a capacidade que eles têm de procurar 

soluções novas e de persistência nas tarefas, a capacidade de argumentar e de defender 

pontos de vista, em síntese de reconhecer diferentes estilos cognitivos (Leite & Fernandes, 

2002).  

 Ambientes de aprendizagem que sejam favoráveis ao desenvolvimento de 

competência de aprender a aprender tornam os alunos mais críticos quer em relação às 

situações quer em relação aos saberes e às formas de os avaliar (Cardinet, 1986; Leite & 

Fernandes, 2002). 

 O aluno, sendo um elemento activo no processo de aprendizagem, poderá assumir-

se como fazendo parte de um grupo, o que implicará que se torne responsável não só pelas 
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suas mas, também pelas aprendizagens dos seus pares, numa lógica de trabalho 

colaborativo (Costa, 2000; Figueiredo, 2002; Leite & Fernandes, 2002). 

 

O trabalho colaborativo   

 Embora na literatura se encontre os termos “trabalho colaborativo” e “trabalho 

cooperativo” quer com o mesmo significado quer com significados diferentes, 

adoptaremos no âmbito deste trabalho a posição de que, a este nível, poderão apresentar o 

mesmo sentido.  

 Trata-se de um procedimento pedagógico que tem como intenção favorecer a 

aprendizagem activa e propiciar o desenvolvimento de competências cognitivas e afectivas 

ao mesmo tempo que consciencializa o aluno da sua responsabilidade no seu processo de 

aprendizagem e no dos colegas (Leite & Fernandes, 2002). 

 É condição necessária a existência, na sala de aula, de um clima de participação 

activa e de interacção entre alunos e entre estes e o professor e o entendimento de que o 

conhecimento é construído em processo de interacção social (Cardinet 1986; Perrenoud, 

1999;Costa, 2000; Figueiredo, 2002; Leite & Fernandes, 2002). 

O trabalho colaborativo pode beneficiar tanto os bons como os maus alunos que 

trabalham juntos, em grupo, concretizando um dos princípios de uma educação 

democrática (ibidem). 

Na literatura encontram-se referidas algumas características do trabalho 

colaborativo que legitimam a importância que lhe tem sido atribuída no desenvolvimento 

de competências de aprender a aprender e na mobilização dos conhecimentos aprendidos, a 

saber: (Borges, 2001): 

• Possibilita alcançar objectivos qualitativamente mais ricos em conteúdo, pois 

reúne opiniões de vários elementos do grupo;  

• Promove a responsabilidade pois cada elemento é responsável pela sua 

aprendizagem e pela dos outros colegas; 

• Incentiva a aprendizagem em interacção, a valorização dos conhecimentos dos 

outros e a tirar partido das aprendizagens de cada um; 

• Favorece o relacionamento entre os alunos; 

• Transforma a aprendizagem numa actividade eminentemente social; 

• Aumenta a satisfação pelo trabalho; 



Capítulo 1 – Desenvolvimento e avaliação de competências no EB 
 
 

62 

• Aumenta as competências sociais de interacção e de comunicação; 

• Incentiva o pensamento crítico; 

• Diminui o sentimento de isolamento e de receio da crítica; 

• Aumenta a auto-estima e a integração no grupo; 

• Fortalece o espírito de solidariedade e de respeito pelo outro. 

  

O portfolio  

 A diversidade de métodos de avaliação pode suscitar a necessidade de reunir os 

trabalhos mais representativos e as evidências de aprendizagem efectuadas no portfolio do 

aluno, que funcionará como um organizador das aprendizagens realizadas e constituir 

também uma forma pessoal de reflexão (Sá-Chaves, 2001; Fernandes, 2002; Bernardes & 

Miranda, 2003). 

 O portfolio, enquanto selecção de produtos significativos do ponto de vista 

cognitivo ou afectivo, é representativo da diversidade das tarefas desenvolvidas pelo aluno, 

ao mesmo tempo permite evidenciar as aprendizagens realizadas e permite ao aluno situar-

se face ao seu percurso escolar e auto-regular esse mesmo percurso (Fernandes, 2002; 

Leite & Fernandes, 2002; Santos, 2002). 

 O aluno, ao seleccionar o que quer incluir no portfolio, elabora reflexões sobre os 

significados dos materiais para si e é confrontado com a necessidade de reflectir sobre o 

que fez, o que aprendeu, as suas necessidades futuras (Leal, 1997; Bernardes & Miranda, 

2003). 

 Ao longo da construção do portfolio surgirão momentos de interacção professor-

aluno, em que este se poderá aperceber do que é relevante para a sua aprendizagem, 

aumentando progressivamente o seu nível de intervenção e de responsabilização no 

processo avaliativo (Leal, 1997; Sá-Chaves, 2001; Santos, 2002; Bernardes & Miranda, 

2003).  

 O carácter formativo e formador do portfolio quer no que se refere à motivação dos 

alunos para a aprendizagem quer no que se refere à auto-reflexão dessas mesmas 

aprendizagens, tem vindo a ser referido na literatura. As vantagens do recurso a portfolios 

situam-se a diferentes níveis (Leite & Fernandes, 2002; Bernardes & Miranda, 2003): 

• Estimula o pensamento reflexivo; 

• Contribui para a reflexão dos alunos acerca do seu próprio trabalho e avaliação; 
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• Estimula a participação dos alunos no processo de avaliação; 

• Privilegia o carácter positivo da avaliação;  

• Contribui para melhorar a auto-estima dos alunos; 

• Conduz a uma aproximação entre o que se ensina, o que se aprende e o que se 

avalia; 

• Favorece a identificação dos progressos e das dificuldades dos alunos; 

• Contribui para que os alunos tomem consciência do conhecimento que possuem. 

 

 Os alunos, ao participarem de forma activa na construção e auto-avaliação das 

aprendizagens, construindo o seu portfolio, estão simultaneamente a desenvolver 

competências de pesquisa e de organização de informação e a optimizar recursos que 

podem constituir apoio e sustentabilidade ao estudo das diferentes áreas disciplinares 

(Leite & Fernandes, 2002).  

A elaboração do portfolio pelos alunos, permitirá ao professor agir em tempo útil, 

indicando novas pistas e novas hipóteses que facilitem as estratégias de auto-

direccionamento e de reorientação (ibidem). Neste sentido, são considerados instrumentos 

de estimulação do pensamento reflexivo que apoiam a apropriação e a auto-regulação das 

aprendizagens realizadas pelos alunos (Leal, 1997; Leite & Fernandes, 2002). 

 

 

Em síntese, podemos afirmar que ao professor, enquanto avaliador, se colocam 

importantes desafios: a capacidade de encorajar o aluno no seu percurso de aprendizagem, 

aceitando que os “erros” são fontes essenciais de regulação e de progresso; a capacidade de 

valorizar a cooperação entre os alunos na realização de tarefas; a capacidade de 

compreender as resistências do aluno e de as ter em conta para ajudá-los na auto-regulação; 

a capacidade de construir critérios e indicadores de avaliação do trabalho e de fazer com 

que os alunos se apropriem deles (Cardinet, 1993; Perrenoud, 1999; Santos, 2002; Alves, 

2004). 

Como refere Perrenoud: 

“Toda a acção educativa só pode estimular o auto-desenvolvimento, a auto-
aprendizagem, a auto-regulação de um sujeito, modificando o seu meio, 
entrando em interacção com ele. Não se pode apostar, afinal de contas, senão 
na auto-regulação” (1999: 96). 
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1.3.3 - Um estudo referido na literatura sobre avaliação de competências 

A literatura é escassa sobre o desenvolvimento de projectos que visem o 

desenvolvimento de competências e suas formas de avaliação. 

 Apresentamos como referência o estudo “@pprentissage et utilisation d'Internet, 

financiado pelo Ministère de la Communauté française, Administration générale de 

l'Enseignement et de la Recherche scientifique, realizado por Centre de Recherche sur 

l'Instrumentation en Formation et Apprentissage (CRIFA), pertencente ao Service de 

Technologie de l'Education da Universidade de Liége.  

Levado a cabo durante dois anos (1999-2001), este estudo sobre a utilização da 

Internet em contexto educativo, no ensino secundário, pretendeu avaliar os efeitos da sua 

utilização no desenvolvimento de competências por parte dos alunos. 

Os investigadores acompanharam os professores (da disciplina de francês) na sua 

prática diária e reflectiram com os mesmos, sobre formas de utilização educativa da 

Internet, considerada como uma ferramenta colocada à disposição dos professores que 

permite diversificar as actividades colocadas aos alunos. 

Para os autores deste estudo, a avaliação de competências gerais não é um processo 

simples, visto que implica, mais do que avaliar as produções dos alunos, avaliar os 

processos por eles utilizados no decurso das actividades e a sua evolução (CRIFA, 2001). 

 A observação dos comportamentos dependentes das competências, mas também da 

socialização, é necessária se se quer realizar uma avaliação eficaz a este nível (ibidem). 

Esta observação não será uma observação sistemática, levada a cabo por um observador 

exterior, mas sim uma observação participante, em que o professor decide, antes da 

realização da actividade, o que vai observar preferencialmente, quando a situação não 

obrigar a deter-se junto a um aluno ou grupo de alunos em dificuldade. 

 Os autores do estudo “@pprentissage et utilisation d'Internet" (CRIFA, 2001) 

referem que o sistema de avaliação de competências deve ser simples de utilizar, fornecer 

uma avaliação de qualidade, isto é, uma avaliação formativa que revele os progressos 

realizados por cada aluno mas também as suas dificuldades, com vista a ultrapassá-las, e 

uma avaliação conjunta em que o professor e o aluno confrontam as suas opiniões.   

 Assim, deverá integrar três componentes: 

 • Avaliação, pelo professor, do comportamento dos alunos 
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 • Auto-avaliação, por cada aluno, desses mesmos comportamentos 

 • Avaliação conjunta destas duas avaliações (confrontação de pontos de vista) 

 Este sistema permitirá comparar os dados directamente comparáveis: as avaliações 

dos comportamentos. Estes darão informações qualitativas sobre o nível de aquisição das 

competências por cada um dos alunos (CRIFA, 2001). 

 Que instrumentos utilizar? As grelhas de observação, as grelhas de auto-avaliação 

do aluno ou outras são úteis para levar a cabo os três componentes do sistema referido 

(ibidem). 

 Que precauções tomar para uma exploração deste dispositivo? 

É importante que o professor, antes de mais, seleccione as competências ou 

comportamentos que pretende desenvolver com os alunos e que vão ser alvo de avaliação. 

É imperativo igualmente que o professor estabeleça de forma clara o sistema de avaliação 

com os alunos. No início do projecto de trabalho deve explicar o funcionamento geral, 

dando tempo aos alunos para se apropriarem dele, estabelecendo com eles o que será 

avaliado e relembrando-os com frequência ao longo do desenvolvimento do projecto. Deve 

privilegiar comportamentos observáveis (as competências devem ser precisadas em termos 

de comportamentos observáveis), a avaliação deve visar um número reduzido de 

comportamentos, sobre cada um dos grupos, com carácter rotativo. Deve ainda aplicar 

durante o desenvolvimento do projecto ou da unidade didáctica, os diferentes instrumentos 

e procedimentos apresentados, manter o processo de avaliação, mesmo se os resultados não 

forem directamente visíveis. Para se aperceber de uma evolução é necessário avaliar mais 

do que uma vez o mesmo procedimento do aluno. 

O desenvolvimento de competências é um percurso a longo prazo, por isso, exige 

tempo (CRIFA, 2001).  

 

 

 O desenvolvimento e avaliação de competências, como temos vindo a referir ao 

longo do presente capítulo, constitui um desafio aos professores na medida em que exigirá 

uma alteração do seu papel nos processos de ensino e de aprendizagem. Exigirá igualmente 

o recurso a metodologias variadas, bem como o recurso a materiais inovadores. 
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Introdução 

Na Sociedade do Conhecimento em que vivemos, os suportes do saber estão 

diversificados e perante a imensidade de informação, o enfoque cai no saber procurar, 

saber interpretar, saber criticar, saber gerir a informação (Catalão & Maia, 2002). Assim, 

as TIC, e nomeadamente a Internet, mais do que instrumentos tecnológicos que se usam 

para alcançar determinados objectivos, constituem um fenómeno cultural com profundas 

consequências para a identidade humana (Ponte, 2001). 

É neste contexto que a escola, e os professores, se vêem colocados perante o 

desafio de se posicionarem relativamente às tecnologias de informação e comunicação 

(TIC), averiguando qual o seu impacte na escola, nos alunos, na aprendizagem e no papel 

do professor (d’Eça, 1998; Ponte, 2001a; Marchesi et al., 2003).  

 

Dado que o nosso estudo recorreu às TIC, nomeadamente à Internet, neste capítulo 

pretendemos apresentar uma revisão da literatura sobre o impacte da utilização das TIC nas 

vertentes atrás referidas. 

Começaremos por analisar alguns documentos oficiais, seguido da apresentação de 

estudos internacionais e nacionais, sobre a aplicação das TIC em contexto escolar. 

Prosseguiremos com a abordagem de aspectos referidos na literatura como importantes 

para a inclusão das TIC na educação. A finalizar, referiremos formas ou tipos de uso das 

TIC em contexto educativo. 

 

2.1 – Contexto Internacional e Nacional  

A chamada sociedade da informação e do conhecimento traz consigo impactos 

sociais capazes de levar a uma transformação maior que a produzida pela máquina a vapor. 

Um mundo baseado cada vez mais na troca de valores simbólicos, do dinheiro à 

informação, vai mudar o eixo da economia, acabar com o conceito actual de trabalho, 

valorizar mais que tudo o conhecimento e a aprendizagem. Neste contexto, os excluídos 

sê-lo-ão ainda mais, se não se desenvolverem políticas e acções visando combater as 

desigualdades sociais, de regiões, de países e de continentes provocadas pelo factor 

discriminatório no acesso ao conhecimento e às dificuldades tecnológicas da concretização 

da inovação (Almeida, 2004). O fosso que separa os países desenvolvidos dos menos 
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desenvolvidos centra-se, primordialmente, na posse do conhecimento e na capacidade de o 

usar (Canavarro, 1999; Almeida, 2004). 

Com a construção da sociedade da informação e da comunicação estamos a viver e 

a experimentar uma “revolução silenciosa” que não se manifesta em grandes tumultos 

sociais, que não se expressa pela queda das instituições políticas, mas que é capaz de 

abalar o conceito de soberania dos Estados e obrigar ao respectivo posicionamento 

(Junqueiro, 2002). O conhecimento será o aspecto mais relevante e fará a diferença entre as 

sociedades desenvolvidas e não desenvolvidas (Canavarro, 1999; Almeida, 2004).  

Esta “revolução” introduz mudanças para as quais temos obrigatoriamente de nos 

preparar. O conhecimento é fundamental para este novo Homem que emerge no século 

XXI e o seu acesso e actualização não corresponde mais a uma fase escolar, mas sim a um 

processo de toda a vida de modo a capacitar cada um para os novos desafios que o 

desenvolvimento tecnológico impõe.  

Este tema foi consagrado pelo Relatório Mundial da Educação de 2000 (UNESCO, 

2000) embora já no final da década de sessenta, as Nações Unidas tenham considerado as 

TIC como vectores essenciais para o desenvolvimento económico e social. Kofi Annam, 

secretário geral das Nações Unidas afirmou “(…) the new Technologies that are changing 

our world are not a panacea or a magic bullet. But they are without doubt enormously 

powerful tools for development. (…) they are transforming education, healthcare, 

commerce, politics and more. They can help in the delivery of humanitarian assistance and 

even contribute to peace and security”4. 

Na Europa, o caminho para a sociedade de informação tem vindo igualmente a ser 

debatido, quer através de textos políticos quer através da realização de inúmeros estudos e 

divulgação dos respectivos relatórios que visam fornecer orientações para o 

desenvolvimento de projectos que permitam o acesso às tecnologias de informação e 

comunicação na educação, sendo visível a preocupação com a integração das TIC em 

contexto escolar.  

 

O Relatório Bangemann (Comissão Europeia, 1994) que se debruçou sobre as 

consequências e impacte social das mudanças em direcção a uma sociedade global, 

dedicou um capítulo especial à educação e formação, notando que a forma pela qual ambas 

                                                 
4 Novembro de 2001 (http://www.un.org/)  
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são hoje encaradas está em vias de mudar radicalmente e que, dessa mudança resultarão 

novos paradigmas de educação e formação. Este relatório chama a atenção para a 

necessidade de responder aos novos cenários de forma que seja viável quer o acesso à 

informação, fácil, rápido e em termos de igualdade, quer a diversidade e liberdade de 

escolha no acesso a essa mesma informação. Alerta para os principais riscos de criação de 

uma sociedade a dois níveis, composta por um lado por aqueles que têm acesso às 

tecnologias, sentindo-se à vontade e aproveitando os seus benefícios, e por outro por 

aqueles que não tendo acesso se poderão tornar eventuais vítimas marginalizadas por parte 

da nova cultura da informação e dos seus instrumentos.  

  O Livro Branco sobre a Educação e a Formação (White Paper on Education and 

Training – Teacher and Learning Towards the Learning Society, CE, 1995), procura 

contribuir com as políticas de educação e formação dos estados membros para colocar a 

Europa na via da sociedade cognitiva, baseada na aquisição de conhecimentos, onde 

ensinar e aprender são um processo contínuo ao longo da vida. Faz a análise da situação e 

as respostas encontradas pressupõem a necessária transformação da sociedade europeia. 

Constata que a nova sociedade assenta as suas bases no desenvolvimento, no trabalho 

intelectual, reforçando a ideia de que cada vez mais a posição de cada cidadão será 

determinada pelos conhecimentos que tiver sabido adquirir. Nele se afirma ainda que a 

sociedade do futuro será uma sociedade onde cada um poderá aprender a construir a sua 

própria qualificação.  

 No Conselho Europeu de Lisboa (Março 2000) surge o programa eEuropa, com o 

intuito de planificação de trabalhos na construção da sociedade de informação. Apresenta 

como objectivos central “colocar ao alcance de todos os cidadãos europeus as vantagens da 

sociedade de informação”. Nesse mesmo Conselho Europeu nasce a iniciativa eLearning – 

Pensar o futuro da educação (CE, 2000) no sentido de fomentar o desenvolvimento e a 

aquisição de “conhecimento digital”, melhorar as capacidades pessoais de utilizar as novas 

tecnologias no estudo e no  trabalho e adaptar os sistemas de educação e de formação dos 

diferentes países da Comunidade Europeia de modo a responder aos desafios da sociedade 

de informação. 

Em Portugal, a Lei de Bases do Sistema Educativo Português (1986), no seu artigo 

7º, atribui ao ensino básico objectivos como: 
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• Assegurar que nesta formação (geral e universal) sejam equilibradamente 

inter-relacionados o saber e o saber fazer, a teoria e a prática, a cultura escolar e a 

cultura do quotidiano; 

• Proporcionar a aquisição de atitudes autónomas, visando a formação de 

cidadãos civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes na vida 

comunitária; 

• Fomentar o gosto por uma constante actualização dos conhecimentos (…) 

 

Com base nestes princípios orientadores, que reflectem uma nova concepção de 

aquisição do conhecimento, atribuindo o papel de protagonista ao aluno, o objectivo fulcral 

será o de educar para a autonomia, preparar para a cidadania futuros cidadãos activos, 

autónomos, conscientes e participativos. 

Por sua vez, o Livro Verde para a Sociedade da Informação (Ministério da Ciência 

e Tecnologia, 1997) reconhece que a sociedade de informação pode contribuir para a 

melhoria do bem-estar dos cidadãos, em virtude de facilitar a construção de um Estado 

mais aberto, a inovação no ensino e o acesso ao saber, entre outros contributos. No entanto, 

refere também a existência de barreiras de acesso a essa sociedade de informação, de 

natureza quer económica quer educacional ou cultural, assim como os riscos de 

importantes camadas da população ficarem excluídas dos seus benefícios, em 

consequência do fenómeno da info-exclusão. De novo se coloca a questão da 

democratização do acesso às TIC, pois nem sempre o discurso oficial se faz corresponder 

de medidas que tornem possível a sua apropriação e rentabilização pelas escolas (Costa, 

2001). 

 Na recente reorganização curricular do ensino básico ocorrida no nosso país, 

regulamentada pelo Decreto-lei Nº 6/2001, é veiculada a perspectiva de que no currículo 

desse nível de ensino as TIC passem a ter papel preponderante na acção pedagógica em 

todas as áreas curriculares disciplinares e não disciplinares. 

 Nas acções a desenvolver pelos professores em relação ao desenvolvimento das 

competências gerais, o CNEB (2001) refere explicitamente que o professor deve  

• “Rentabilizar as potencialidades das tecnologias de informação e de 

comunicação no uso adequado de diferentes linguagens” (:18)  
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•  “Rentabilizar as potencialidades das tecnologias de informação e de 

comunicação no uso adequado da língua portuguesa” (:19) 

• “Organizar o ensino prevendo a utilização de fontes de informação 

diversas e das tecnologias de informação e comunicação para o 

desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas” (:23) 

 

O mesmo Decreto-lei Nº 6/2001, no seu artigo 3º que consagra os princípios 

orientadores do currículo, refere a “Valorização da diversidade de metodologias e 

estratégias de ensino e actividades de aprendizagem, em particular com recurso a 

tecnologias de informação e comunicação, visando favorecer o desenvolvimento de 

competências numa perspectiva de formação ao longo da vida”. 

Por sua vez, o artigo 6º – 2 do mesmo decreto-lei, ao referir-se às formações 

transdisciplinares, explicita que “Constitui ainda formação transdisciplinar de carácter 

instrumental a utilização das tecnologias de informação e comunicação, a qual deverá 

conduzir, no âmbito da escolaridade obrigatória, a uma certificação da aquisição das 

competências básicas neste domínio”. 

 

Em Abril de 2001 é publicado o Decreto-lei Nº 140/2001 que tendo em vista a 

massificação das tecnologias da informação e do uso da Internet entre a população em 

geral, cria um sistema de validação de competências básicas em tecnologias da informação 

referindo ser “imprescindível que camadas tão amplas quanto possível da população 

adquiram um conjunto de competências básicas em tecnologias da informação que lhes 

permitam, em última análise, um exercício pleno dos seus direitos de cidadania”. 

Concretamente no que diz respeito ao 1º Ciclo, este decreto-lei refere ainda que as áreas 

curriculares não disciplinares devem ser desenvolvidas em articulação entre si e com as 

áreas disciplinares, incluindo uma componente de trabalho com os alunos com as TIC e 

constar explicitamente do projecto curricular de turma.  

Igualmente estabelece que a utilização das TIC, integradas no currículo de forma 

transversal, tenha um carácter transdisciplinar. Quer nas áreas curriculares não 

disciplinares, vistas como espaços privilegiados para o desenvolvimento de trabalho com 

as TIC, quer nas áreas curriculares deverão ser proporcionadas aos alunos experiências 
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educativas nesse domínio, a fim de desenvolverem competências essenciais que farão parte 

do perfil de saída do ensino básico. 

Pretende-se assim, que os alunos, à saída do ensino básico, tenham desenvolvido 

competências básicas inerentes a escrever, imprimir e guardar um texto, pesquisar 

informação na Internet, receber e enviar correio electrónico. 

 

Dyrli e Kinnaman (1994), defendem que a tecnologia pode afectar “o que se ensina” 

e “ o modo como se ensina”, por um lado enriquecendo e melhorando o currículo existente, 

por outro projectando-o para o exterior.  

Outro aspecto significativo, referido por Berenfeld, (1996) é o facto de se reunirem 

condições para que não haja desfasamento entre os meios que a escola e o mundo exterior 

proporcionam: 

“For the first time, we can truly prepare generations of students for the future. 
And also for the first time, students will benefit from the newest technologies 
rather than be the last to use them. Students can follow the latest advances in all 
learning domains as they occur, rather than read about them a decade later in 
textbooks”(:46). 

 

 

2.2 – Estudos realizados sobre a utilização das TIC em contexto educativo  

 Passaremos a apresentar alguns estudos internacionais e um nacional, recentemente 

realizados, com o objectivo de analisar qual o uso e o impacte das TIC em contexto 

educativo (Quadro 1). 

 É nosso objectivo, com esta referência, fazer um levantamento, ainda que breve, do 

que usualmente chamamos de “o estado da arte” em relação a esta problemática. Tentámos 

apresentar estudos efectuados em diferentes países, com sistemas educativos diferentes, 

embora com uma preocupação comum: o da integração eficaz das TIC no processo ensino-

aprendizagem.  

 Tentaremos identificar factores comuns aos diferentes estudos que possam sugerir 

pistas de intervenção.  

 

Programa TSER 

A Comissão Europeia (CE), entre 1995 e 1998, instituiu o programa TSER 

(Targeted Sócio-economic Research Programme) que se destinou a avaliar os resultados 



Impacte da Internet no Desenvolvimento de Competências Gerais 
Um estudo no contexto de Educação em Ciência no 1º Ciclo EB 

   

75 

dos projectos inovadores que envolveram as TIC como suporte para a aprendizagem e a 

identificar indicadores de inovação com o objectivo de fornecer dados à CE para futuras 

acções. Como resultado deste programa, foi elaborado o relatório MERLIN (Monitoring 

and Evaluation of Research in Learning Innovations) (Barajas, 2003). 

Ao longo do próximo ponto desta dissertação apresentaremos algumas das 

conclusões mais relevantes deste estudo, em relação ao impacte das TIC na aprendizagem 

e na formação de professores.  

Referiremos aqui algumas sugestões dos autores do relatório final para pistas de 

investigação: 

• further exploration into the areas of: attitudes towards of ICT by all 

educational actors, intercultural differences, cognitive and affective factors, 

and most important, teaching competencies.  

•  need for in-depth study of people’s information seeking behaviours and its 

relation to the building of knowledge  

•  the lack of data on the issues of equity, exclusion and gender as well as on 

the affects of ICT-based innovation for life long learning suggests that a 

new policy/research agenda embrace these areas as foci for future research 

(:5). 

O facto dos autores sugerirem estas pistas de investigação futura, parece-nos querer 

indicar que, no campo da integração das TIC em contexto educativo, ainda muito estará 

por estudar. 

 

ImpaCT2 - The Impact of Information and Comunication Technologies on Pupil Learning 

and Attainment 

Em Inglaterra, a agência Becta5 (British Educational Comunications and 

Technology Agency) realizou o estudo ImpaCT2 - The Impact of Information and 

Comunication Technologies on Pupil Learning and Attainment para o DfES (Department 

for Education and Skills). Este estudo, levado a cabo entre 1999 e 2002, envolveu sessenta 

escolas inglesas e teve como objectivos: 

� Identificar o impacte das TIC no contexto escolar e no contexto extra-escolar  

                                                 
5 Becta é uma agência governamental inglesa (ICT education)  
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� Estudar o nível de influência das TIC nos resultados escolares dos alunos do 

KS2,3 e 46 

Este estudo apresenta como conclusão global que as TIC podem exercer uma 

influência positiva na aprendizagem. No entanto, esta influência varia quer com a 

disciplina quer com o nível de escolaridade, depende do nível de formação dos professores, 

da qualidade dos materiais disponíveis e da facilidade de acesso a esses mesmos materiais. 

Destacamos algumas das conclusões do ImpaCT2 que consideramos pertinentes no 

âmbito da realização da presente dissertação, em relação ao KS2 (dos 7 aos 11 anos), nível 

etário no qual se incluem os alunos da turma da amostra do nosso estudo: 

• Os computadores são mais utilizados no âmbito das aulas de língua materna 

(Inglês), tanto na escola como em casa. A utilização dos computadores na 

disciplina de Matemática é ligeiramente inferior e nas Ciências é ainda mais 

baixa – 76% dos alunos declarou nunca ou raramente ter utilizado as TIC nas 

aulas de Ciências. Fora das aulas esta percentagem é ainda mais elevada. 

• Os alunos que mais utilizam as TIC apresentam melhores resultados em 

inglês e matemática que os seus colegas menos utilizadores; a diferença nos 

resultados em inglês é estatisticamente significativa. Em ciências, o estudo não 

encontrou diferenças entre os dois grupos de alunos. Estes ganhos foram medidos 

através dos resultados dos exames de final de ciclo e pelos níveis do currículo 

(diferenças entre o nível do currículo atingido e o esperado).  

• Foram encontradas diferenças significativas no nível de resultados dos 

alunos de diferentes escolas com elevado uso das TIC, o que parece indicar que a 

forma como as TIC são utilizadas terá uma influência mais significativa do que a 

maior ou menor utilização das mesmas. 

 

 Como os próprios autores do estudo reconhecem, não foi objectivo deste estudo 

perceber quais os tipos de utilização das TIC nestas escolas. No entanto, consideramos que 

teria sido importante fazê-lo, no sentido de identificar que tipo (ou tipos) de utilização das 

TIC estaria relacionado com níveis mais elevados de sucesso dos alunos. 

 

 

                                                 
6 Key Stage (KS); KS2: 7 aos 11 anos; KS3: 11 aos 14 anos; KS4: 14 aos 16 anos 
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Second Information Technology in Education Study (SITES – M2) 

O estudo foi promovido pela International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement (IEA) e nele participaram 28 países, entre os quais Portugal, 

entre 1999 e 2002. O relatório final denomina-se Technology, Innovation, and Educational 

Change: A Global Perspective (Kozma, 2003). 

Consistiu num estudo qualitativo de práticas pedagógicas inovadoras que utilizam 

as TIC. As equipas nacionais aplicaram um conjunto de métodos comuns de estudo de caso 

para recolha de dados relativos a práticas pedagógicas de professores, ao papel que as TIC 

desempenham nessas práticas e aos factores contextuais que as apoiam e as influenciam. 

Foram recolhidos e analisados 174 estudos de caso nos vários países. 
Estes 174 casos estavam distribuídos por diferentes níveis de ensino (básico, 

primeiros anos de secundária e últimos anos de secundária) e disciplinas (a maior parte dos 

casos dizia respeito a ciências, língua materna e línguas estrangeiras; uma parte menor 

dizia respeito a ciências sociais ou artes). Muitos destes projectos com recurso às TIC, 

considerados inovadores, desenvolviam projectos multidisciplinares. 

Os objectivos do estudo foram os seguintes: 

• Identificar e descrever as inovações consideradas valiosas por cada país, e 

que possam ser propostas para implementação em larga escala ou para serem 

adoptadas por escolas de outros países. 

• Fornecer informação aos decisores políticos que lhe permitissem tomar 

decisões relativas às TIC e ao papel que estas podem ter na promoção dos 

objectivos educacionais. 

• Fornecer aos professores sugestões em relação à utilização das TIC na sala 

de aula. 

• Identificar factores que contribuem para o uso bem sucedido de práticas 

pedagógicas inovadoras baseadas na tecnologia. 

A análise dos 147 casos constatou que a introdução das TIC está a apoiar de forma 

significativa mudanças na forma de ensinar e aprender nas salas de aula. Estas mudanças 

retratam uma sala de aula que é muito diferente da tradicional, onde o professor expunha e 

os alunos tomavam apontamentos ou faziam fichas de trabalho. As mudanças assinaladas 

são semelhantes nos diferentes países participantes e correspondem a usos semelhantes das 

TIC. 
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Em alguns casos os alunos estavam empenhados em actividades construtivistas tais 

como pesquisa de informação, criação de produtos, publicação e apresentação dos 

resultados do seu trabalho. Frequentemente os professores colaboram uns com os outros 

nestes projectos e, ocasionalmente, com outras pessoas fora da sala de aula. Em cerca de 

um quarto dos casos, os professores colaboravam com pessoas fora da escola como 

professores universitários, cientistas ou empresários. 

As ferramentas de produtividade tais como processadores de texto e software de 

apresentação eram usados na maior parte dos casos, bem como o recurso à Internet e e-

mail. Estas ferramentas e recursos estavam a ser utilizados para criar produtos e 

apresentações, para apoiar a comunicação e pesquisar informação. 

Num pequeno número de casos analisados os professores continuavam a expor. Na 

maioria dos casos os relatos indicam que os professores criavam a estrutura para os alunos 

organizando-lhes as actividades e monitorizado ou avaliando o seu desempenho. Em mais 

de metade dos casos os professores colaboravam com os seus colegas como parte da 

inovação.  

O estudo mostrou que as inovações tinham pouco impacto nas outras salas de aula 

ou escolas. Nas escolas onde as inovações tinham sido, não só continuadas, mas também 

disseminadas, isso ficou a dever-se à energia e empenhamento dos professores, do apoio 

dos alunos, do “valor percebido” da inovação, da existência de oportunidades de 

desenvolvimento profissional dos professores e de apoio administrativo. Para além destes 

factores, a inovação tinha mais possibilidade de continuar se tivesse apoio de outros na 

escola bem como de fontes externas. Particularmente importante era a ligação com planos 

tecnológicos nacionais, que possibilitavam que a inovação acontecesse. 

 

 

Young People and ICT 2002 

 Realizado em Inglaterra pelo DfES (Department for Education and Skills) em 2002, 

em sequência de outro estudo semelhante realizado em 2001, considerado como a linha 

base, o estudo Young People and ICT 2002 teve como objectivos: 

• Analisar a extensão e tipos de uso das TIC pelos alunos entre os 5 e os 18 anos, 

particularmente o uso educativo, quer na escola quer em casa. 

• Identificar o impacte das TIC na aprendizagem e no sucesso escolar. 
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• Identificar as diferenças na posse, uso e atitudes perante o computador, tendo em 

conta a idade, ciclo de ensino, género, necessidades educativas especiais, nível 

sócio-económico e meio rural/urbano. 

Apresentamos algumas das suas conclusões, mais directamente relacionadas com o 

nosso estudo. 

Refere que as escolas proporcionam o acesso a computadores à maioria dos alunos 

que não o têm em casa – 25% ainda não têm (em 2001 esta percentagem era de 45%). No 

KS2 (nível idêntico ao abrangido no nosso estudo), 79% dos alunos têm computador em 

casa; 68% têm acesso à Internet também em casa. A percentagem de alunos que utilizam o 

computador para fazer os trabalhos de casa passou de 7% em 2001 para 40% em 2002. 

O uso do computador na escola é referido por 96% dos alunos; no KS2 54% 

utilizam o computador predominantemente na sala de aula e 49% na sala de computadores. 

A utilização na sala de aula diminui nos seguintes KS.  

A utilização da Internet aumentou em relação a 2001: no KS2 de 27% para 45%. 

Em relação às atitudes dos alunos (KS2) face ao computador, 76% considerou que 

usar o computador tornava o trabalho escolar mais divertido e 6% considerou que não. Em 

relação à poupança de tempo na realização das tarefas, 47% declarou que é igual, 23% 

mais demorado e 26% menos demorado; 47% considerou que o trabalho é mais fácil com a 

utilização dos computadores, 41% que é igual e 9% que é mais difícil. O computador ajuda 

a ter melhores resultados para 49% dos alunos inquiridos, 43% considera que é igual e 2% 

que não ajuda. 

 

Young Children’s Access to Computers  

in the Home and at School in 1999 and 2000 

 Este estudo foi realizado pelo National Center for Education Statistics, entre 1999 e 

2000 e publicado em Março de 2003 pelo Institute of Education Sciences, Department of 

Education dos Estados Unidos da América.  

Incidiu exclusivamente sobre alunos do jardim-de-infância e 1º ano de escolaridade, 

através de uma amostra nacional representativa. O principal objectivo foi o de determinar o 

nível de acesso aos computadores pelas crianças em casa e na escola e o tipo de utilização 

efectuado. 
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Em 2000, 87% das escolas possuíam acesso à Internet para uso dos alunos, 92% das 

salas de aula tinham computador e 60% das crianças tinham computador para uso próprio 

em casa. No entanto, a utilização da Internet era pouco significativa: 4% no jardim de 

infância e 9% no 1º ano de escolaridade acederam à Internet na escola pelo menos uma vez 

por semana. 

As utilizações mais frequentes dos computadores na escola estavam relacionadas 

com a aprendizagem da leitura e da escrita (64%), da matemática (61%) e para 

divertimento (61%). Apenas 20% usou os computadores para aprendizagens relacionadas 

com as ciências. Na utilização que fazem na escola, não se registaram diferenças entre os 

alunos que têm acesso a computador e Internet em casa e os que não têm. 

 Este estudo refere que as crianças de estratos sócio-económicos mais baixos têm 

menor acesso a computadores na escola que as de estratos elevados, não apresentando 

qualquer tipo de explicação para o facto. 

  

 
The Motivational Effect of ICT on Pupils 

O estudo The Motivational Effect of ICT on Pupils, realizado pelo Department of 

Education Research, Lancaster University a pedido do Department for Education and 

Skills, Inglaterra, decorreu entre Novembro de 2002 e Outubro de 2003, tendo sido 

publicado em 2004.  

O objectivo central deste estudo foi o de identificar o impacte das TIC na 

motivação e no empenhamento dos alunos e a influência que esse impacte pode ter nos 

resultados de aprendizagem, comportamento, frequência escolar, absentismo e ainda 

aspectos indirectamente relacionados com o envolvimento em crimes. Propôs-se 

igualmente identificar como é que as TIC podem ser utilizadas pelos professores de forma 

mais eficaz. 

O estudo foi realizado em 17 escolas de toda a Inglaterra, abrangendo o ensino 

básico, secundário e especial, nas quais os impactos motivacionais positivos das TIC 

tinham sido identificados por observadores externos. 

Apresentamos as principais conclusões do estudo: 

• O uso das TIC por alunos e professores, das escolas estudadas, levou a 

resultados motivacionais positivos. 
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• Foram encontrados mais frequentemente resultados motivacionais positivos 

quando as TIC eram usadas para apoiar o empenhamento, a pesquisa, a edição, a 

escrita e a apresentação do trabalho, bem como quando as TIC foram usadas para 

apoiar aspectos cognitivos internos da aprendizagem. 

• Quanto as TIC eram usadas tanto no ensino como na aprendizagem, os 

resultados motivacionais eram mais positivos do que quando eram usadas apenas 

no apoio ao ensino.  

• Tanto os rapazes como as raparigas eram motivados pela utilização das TIC. 

No entanto os resultados indicam um maior ganho dos rapazes nestes aspectos, 

levando-os a ter padrões de trabalho mais persistentes, semelhantes aos 

habitualmente encontrados nas raparigas.  

• Para maximizar o impacto motivacional, as TIC devem ser utilizadas nas 

diferentes áreas de aprendizagem e estar embebidas no ensino e na aprendizagem. 

 

Os autores referem ainda alguns aspectos percebidos durante as observações 

realizadas nas salas de aula, nomeadamente ao nível do impacto motivacional na 

aprendizagem e na qualidade do trabalho. 

Assim, em relação ao impacto motivacional na aprendizagem, verificaram que, 

quando os alunos trabalhavam utilizando as TIC, o seu perfil motivacional era 

caracterizado por níveis elevados de objectivos de aprendizagem e objectivos de 

realização. A análise dos dados quantitativos permitiu concluir que as formas de motivação 

surgidas do uso das TIC estavam ligadas a preocupação com a aprendizagem e não ao 

mero completar das tarefas. 

As percepções de aprendizagem nestas salas de aula eram elevadas e mostraram 

que os alunos percepcionavam as suas salas de aula, quando estavam a utilizar as TIC, 

como estando muito orientadas para a aprendizagem. Os níveis de eficácia académica 

(percebida) eram elevados. 

Apesar de os alunos em geral apresentarem um aumento da motivação com a 

utilização das TIC, esse aumento foi particularmente significativo para os alunos que, à 

partida, estavam menos motivados para a aprendizagem. 

 Em relação à qualidade do trabalho, os resultados sugerem que, quando os 

professores incentivam os alunos a usarem as TIC para lidarem com as suas necessidades 
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de aprendizagem, os alunos reconhecem o valor da sua contribuição. Estão motivados não 

apenas pelo uso das TIC mas, pelos resultados de que se apercebem na sua aprendizagem, 

estando mais motivados para se empenharem nas tarefas. 

Tanto professores como alunos reconhecem que a qualidade do trabalho melhora 

com o uso das TIC. 

 
 

Connectivity and ICT integration in Canadian elementary and secondary schools: First 
results from the Information and Communications Technologies in Schools  

 
Este estudo, publicado em 2004, foi realizado nos anos 2003 e 2004 para o Centre 

for Education Statistics Division, no Canadá. O objectivo deste estudo foi o de obter dados 

sobre o grau de integração das TIC na educação, nas escolas básicas e secundárias do 

Canadá. Os dados foram recolhidos através de inquérito aos directores de escola.  

De acordo com o relatório final, as bases de utilização das TIC estão presentes nas 

escolas canadianas. Todas as escolas tinham computadores e nove em cada dez 

computadores estavam ligados à Internet. 

O número de computadores usados para fins educativos aumenta em função do 

nível de ensino e do tamanho da escola. O rácio de alunos por computador foi de 5 e de 5,5 

por computador ligado à Internet. Na amostra global, 45% dos computadores estão em 

salas de informática e 41% nas salas de aula. Os restantes estão na biblioteca ou em outros 

locais. Nas escolas básicas, a percentagem de computadores na sala de aula é de 51%. 

Referem ainda a desactualização do material disponível, sendo nas escolas básicas, 

e especialmente nas mais pequenas, que se encontram os computadores com processadores 

de velocidade lenta. 

Uma das questões referidas pelos inquiridos tem a ver com problemas com que as 

instituições se deparam hoje em dia ao nível da integração com sucesso das TIC nos seus 

currículos. De acordo com os directores das escolas, a maior parte dos professores possui 

competências técnicas para usar as TIC para preparar registos de avaliação, registos de 

faltas, registos de classificações, enquanto poucos professores têm as competências 

necessárias para envolver os alunos no uso efectivo das TIC de modo a melhorar a sua 

aprendizagem. 

As dificuldades financeiras figuram entre as maiores barreiras ao uso das TIC. 

Aproximadamente 67% dos directores referiu que "conseguir fundos para tecnologias" era 
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uma grande dificuldade no uso das TIC na sua escola. Relacionado com isto, "assegurar 

que os computadores e os periféricos se encontram actualizados", "obter licenças 

suficientes do software para fins educativos", "ter oportunidades de formação suficientes 

para os professores" e "obter um número suficiente de computadores" foram também das 

principais dificuldades apontadas.  

Apesar das notórias dificuldades financeiras, mais de nove em cada dez directores 

(92%), concorda que "as TIC compensam o investimento". 

Para os autores do estudo, este deixa inexploradas áreas potencialmente ricas de 

estudo futuro, tais como a necessidade de informação sobre como as TIC são integradas na 

prática do ensino e da aprendizagem. 

 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação: Utilização pelos Alunos 

O estudo realizado por Jacinta Paiva (Ministério da Educação, 2003) As 

Tecnologias de Informação e Comunicação: Utilização pelos Alunos, visou conhecer a 

realidade da utilização das TIC nos contextos pessoal e educativo, pelo universo dos alunos 

do ensino regular de Portugal Continental, a frequentar escolas das redes públicas e 

privadas no ano lectivo de 2002/2003. 

Referiremos algumas das conclusões deste estudo. Procuraremos fazê-lo de uma 

forma sucinta, apresentando os resultados que possam ser necessários para uma análise 

comparativa com os dados recolhidos pelo nosso estudo. Referiremos especialmente os 

resultados referentes aos alunos do 4º ano de escolaridade por ser o nível de escolaridade e 

a faixa etária mais próxima da dos alunos da nossa amostra. 

Em relação à posse de computador, 64% das famílias dos alunos possuem este 

equipamento (dos alunos do 4º ano só 34% tem computador em casa), 36% possui Internet 

(dos alunos do 4º ano só 25% tem Internet em casa) e 28% não possui estes equipamentos. 

Regista-se um aumento significativo em relação a 2001, em que a percentagem de 

computadores nas famílias era 39% e de ligação à Internet de 30%. Entre os alunos do 

4ºano (entre os 8 e os 10 anos) apenas 34% possui computador. 

Em relação à utilização do computador em casa, dos 60% dos alunos que o 

fazem, 46% fazem-no para escrever texto e 43% para jogar, seguindo-se a pesquisa na 
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Internet com 30% do total dos inquiridos e o e-mail com 19%. Para realizar trabalhos de 

casa o computador é usado por 53% dos alunos. 

O que os alunos mais gostam de fazer com o computador é: jogar 27%, escrever 

textos 8%, pesquisar na Internet 5%, jogar jogos educativos 2% e enviar e-mails 1%. 

Em relação à existência de computador na sala de aula, no 4º ano de escolaridade, 

37% dos alunos referem que têm computador na sala de aula, 57% não tem e 6% tem mas 

não funciona. 

Quanto à utilização do computador na escola, no 4º ano, 24% dos alunos nunca 

usaram o computador na escola, 6% dos alunos referem que os computadores não 

funcionam e 27% refere que não têm Internet na escola ou que não funciona. 

As circunstâncias de utilização do computador na escola são os espaços lectivos 

(estritamente disciplinares e/ou de complementos educativos) e o tempo livre. Embora com 

índice de utilização de computador muito baixos, as disciplinas de áreas científicas são, de 

entre as do currículo, as que mais recorrem à utilização escolar do computador. No 4º ano, 

a utilização do computador nas áreas disciplinares é marcante7. A utilização da Internet é 

referida por apenas 21% dos alunos deste ano de escolaridade. 

Salienta-se o diminuto número de horas de utilização dos computadores pelos 

alunos na globalidade dos contextos educativos. A frequência de utilização do computador 

em contexto educativo é de 14% para “uma vez por semana” e de 8% para “utilizações 

inferiores a uma vez por mês”.  

O que os alunos mais fazem com o computador na escola é escrever texto, 

“navegar” na Internet, jogar e participar em chats. Só 39% dos alunos usa e-mail, 

essencialmente para comunicar com amigos. Este uso encontra-se associado a IDS 

elevados. É quase nula a utilização de e-mail com os professores.  

A iniciação ao uso do computador e às ferramentas a ele associadas, pelos 

alunos, faz-se do seguinte modo: 44% por auto-aprendizagem, 33% com a família, 23% 

com os professores, 19% com colegas e para 10% ainda não se fez. A influência dos 

professores é muito significativa para os alunos do 4º ano e marcante em IDS’s8 baixos. A 

utilização das TIC na escola pode funcionar como factor de atenuação das assimetrias 

                                                 
7 Língua Portuguesa: 34%; Estudo do Meio: 27%; Informática: 18%; Área de Projecto: 14%; Expressões: 
10%; Matemática: 8%; APA: 3% 
8 IDS – Índice Desenvolvimento Social, definido pela Portaria nº 995/98 de 25 de Novembro 
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socioculturais, uma vez que nos IDS mais altos a família tem mais equipamentos 

informáticos e mais influência na formação informática dos alunos. 

Quanto à atitude face ao computador, a autora refere como “dado preocupante” o 

facto de 82% dos alunos consideraram que não é preciso saber de computadores para se ser 

bom aluno. 

O estudo refere ainda o papel crucial da escola neste campo ao constatar que o facto 

dos equipamentos quer dos alunos quer das famílias ser melhor em meios mais 

desenvolvidos o que nos remete para a info-exclusão associada a níveis socioeconómicos 

baixos. Ao cruzar a utilização do computador na escola com o IDS verificou-se que os 

alunos de mais baixo IDS usam mais o computador na escola. 

Ainda no que respeita às conclusões deste estudo, os principais sinais de 

optimismo, segundo a autora, apontam para os seguintes factos: 

a. 92 % dos alunos gostam de usar o computador 

b. A atitude positiva dos pais face à necessidade de os filhos saberem usar o 

computador. 

c. É crescente o acesso às tecnologias na escola e nas famílias. 

d. A utilização do computador na escola pelos alunos do 4º ano é muito frequente, 

sobretudo pelos alunos com IDS baixo. 

e. Os professores são promotores das aptidões tecnológicas dos alunos, 

principalmente nos níveis de escolaridade mais baixos. 

f. A escola exerce, por via da tecnologia, uma função de niveladora de diferenças 

sociais. 
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Quadro 1: Estudos sobre utilização das TIC9 (Resumo) 

 
Nome do 

estudo 
Entidade 

responsável 
Data  

de reali-
zação 

População 
alvo/ 

Amostra 

Principais objectivos Principais conclusões 

Impact2 
 

British Edu-
cational 

Comunica-
tions and 

Technology 
Agency 

(BECTA) 
 para 

DfES (De-
partment for 
Education 
and Skills) 

 
Inglaterra 

 

1999 
a 

2002 
 

60 escolas 
inglesas 

• Identificar o impacto 
das TIC nos contextos 
escolar e extra-escolar 
• Estudar o nível de 
influência das TIC nos 
resultados escolares dos 
alunos (KS2, 3 e 4) 

 

• 10As TIC podem exercer 
uma influência positiva na 
aprendizagem 
• Os computadores são 
principalmente usados nas 
aulas de língua materna e 
menos na matemática. Nas 
aulas de ciências são pouco 
usados. 
• Os alunos que mais 
utilizam as TIC apresentam 
melhores resultados na 
língua materna e na 
matemática. 
• Foram encontradas 
diferenças significativas no 
nível de resultados dos 
alunos de diferentes escolas 
com elevado uso das TIC, o 
que parece indicar que a 
forma como as TIC são 
utilizadas terá uma 
influência significativa 

 
SITES- 

M2 
 

International 
Association 

for the 
Evaluation of 
Educational 

Achievement 
(IEA) 

 

1999 
a 

2002 
 

174 casos 
nos ensinos 

básico e 
secundário 
em 28 paí-

ses 
(Portugal 
incluído) 

• Identificar e descrever 
as inovações de cada país 
que possam ser propostas 
para implementação em 
larga escala. 
• Fornecer informações 
aos decisores políticos 
com vista à tomada de 
decisões relativas ao 
papel das TIC na 
promoção dos objectivos 
educacionais. 
• Fornecer aos 
professores sugestões de 
utilização das TIC na 
sala de aula 
• Identificar factores que 
contribuem para o uso 
bem sucedido de práticas 
inovadoras baseadas na 
tecnologia. 

 

• A introdução das TIC está 
a apoiar de forma 
significativa mudanças na 
forma de ensinar e aprender 
nas salas de aula nos 
diferentes países 
participantes. As mudanças 
assinaladas correspondem a 
usos semelhantes das TIC.  
• Nos casos estudados, os 
alunos envolviam-se em 
actividades construtivistas 
(pesquisa de informação, 
criação de produtos, 
publicação e apresentação 
dos resultados do seu 
trabalho). 
• Na maior parte dos casos 
eram usadas as ferramentas 
de produtividade tais como 
processadores de texto e 
software de apresentação, 
recurso à Internet e e-mail. 
• A inovação teve pouco 

                                                 
9 Em alguns dos estudos, faremos referência a resultados relativos a níveis de escolaridade próximos do dos 
participantes do nosso estudo (8/9 anos) 
10 Em relação a KS2 
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Nome do 
estudo 

Entidade 
responsável 

Data  
de reali-

zação 

População 
alvo/ 

Amostra 

Principais objectivos Principais conclusões 

impacto nas outras salas de 
aula. Nas escolas em que se 
verificou algum impacto, tal 
ficou a dever-se à energia e 
empenhamento dos 
professores. 
• A inovação terá mais 
possibilidade de continuar 
se: tiver apoio de outras 
escolas, de fontes externas e 
ligação a planos tecnológicos 
nacionais. 

 
Young 

People and 

ICT 2002 

 

Department 
for Education 

and Skills 
(DfES) 

 
Inglaterra 

 
 

2002 
 

Alunos 
entre os 5 e 
os 18 anos 

 

• Analisar a extensão e 
tipos de uso das TIC, 
particularmente o uso 
educativo, quer na escola 
quer em casa. 
• Identificar o impacte 
das TIC na 
aprendizagem e no 
sucesso escolar. 
• Identificar as diferenças 
na posse, uso e atitudes 
face ao computador, 
tendo em conta a idade, 
género, nível de ensino, 
necessidades educativas 
especiais e nível sócio-
económico. 

 

• 11 As escolas proporcionam 
o acesso a computadores à 
maioria dos alunos que não o 
têm em casa. 
• Na escola, o uso 
predominante é na sala de 
aula. 
• A utilização da Internet na 
escola aumentou 
relativamente a 2001. 
• 79% dos alunos (KS2) têm 
computador em casa e 68% 
com ligação à Internet. 
• A % de alunos que utiliza o 
computador para realizar os 
trabalhos de casa subiu em 
relação a 2001. 
• A maioria dos alunos 
considerou que o uso do 
computador torna o trabalho 
mais divertido e mais fácil, 
que o tempo dispendido para 
a realização das tarefas é o 
mesmo com ou sem a 
utilização do computador e 
que este ajuda a ter melhores 
resultados. 

 
Young 

Children’s 

Access to 

Computers 

in the 

Home and 

at School 

 

National 
Center for 
Education 
Statistics/ 
Institute of 
Education 
Sciences 

para 
Department 
of Education  

 
 

1999 
a 

2000 
 

Alunos do 
Jardim-de-

infância 
e do 1º ano 
de escolari-

dade 
 

• Determinar o nível de 
acesso aos computadores 
pelas crianças, em casa e 
na escola. 
• Determinar o tipo de 
utilização efectuado. 

 

• 60% das crianças tinham 
computador para uso próprio 
em casa. 
• 87% das escolas possuíam 
acesso à Internet para uso 
dos alunos. 
• 92% das salas de aula 
tinham computador. 
• A utilização da Internet era 
pouco significativa. 
• A utilização dos 
computadores na escola era 

                                                 
11 Relativo ao KS2 
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Nome do 
estudo 

Entidade 
responsável 

Data  
de reali-

zação 

População 
alvo/ 

Amostra 

Principais objectivos Principais conclusões 

 Estados Uni-
dos da Amé-

rica 
 

para: aprendizagem da 
leitura (64%), aprendizagem 
da matemática (61%), 
divertimento (61%) e 
aprendizagens relacionadas 
com as ciências (20%). 
• Na utilização na escola, 
não se registaram diferenças 
entre os alunos que tinham 
computador em casa e os que 
não tinham. 
• As crianças de estratos 
sócio-económicos mais 
baixos têm menor acesso aos 
computadores na escola do 
que as dos estratos elevados. 

 
The Moti-

vational 

Effect of 

ICT on 

Pupils 

 

Department 
of Education 

Research, 
Lancaster 
University 

para 
Department 

for Education 
and Skills 

 
Inglaterra 

 
 

Nov 
2002 

a 
Out 2003 

 
 

17 escolas 
de Ingla-

terra 
(níveis 
básico, 

secundário 
e ensino 
especial) 
em que os 
impactos 

motivacio-
nais positi-

vos das 
TIC tinham 
sido identi-
ficados por 
observado-
res externos 

 

• Identificar o impacte 
das TIC na motivação e 
no empenhamento dos 
alunos e a influência que 
esse impacte pode ter nos 
resultados da 
aprendizagem, 
comportamento, 
frequência escolar e 
aspectos indirectamente 
relacionados com o 
envolvimento em crimes. 
• Identificar formas 
eficazes de utilização das 
TIC pelos professores 

 

• O uso das TIC levou a 
resultados motivacionais 
positivos 
• Foram encontrados mais 
frequentemente resultados 
motivacionais positivos 
quando as TIC eram usadas 
para apoiar o 
empenhamento, a pesquisa, a 
edição, a escrita e a 
apresentação do trabalho e 
apoiar aspectos cognitivos 
internos da aprendizagem.   
• Os resultados 
motivacionais eram mais 
positivos quando as TIC 
eram usadas tanto no ensino 
como na aprendizagem. 
• Para maximizar o impacto 
motivacional das TIC estas 
devem ser utilizadas nas 
diferentes áreas de 
aprendizagem e estar 
embebidas no ensino e na 
aprendizagem. 
• Quando os alunos 
trabalhavam utilizando as 
TIC, o seu perfil 
motivacional era 
caracterizado por níveis 
elevados de objectivos de 
aprendizagem e objectivos 
de realização. 
• Os alunos percepcionavam 
as aulas em que integravam 
as TIC como estando muito 
orientadas para a 
aprendizagem. 
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Nome do 
estudo 

Entidade 
responsável 

Data  
de reali-

zação 

População 
alvo/ 

Amostra 

Principais objectivos Principais conclusões 

• A motivação percebida nos 
alunos estará ligada à 
percepção destes em relação 
à sua aprendizagem. 
• Professores e alunos 
reconhecem que a qualidade 
do trabalho melhora com o 
uso das TIC 

 
Connec-

tivity and 
ICT inte-
gration in 
Canadian 

elementary 
and secon-

dary 
schools: 
First re-

sults from 
the Infor-

mation and 
Communi-

cations 
Technolo-

gies in 
Schools 

 

Centre for 
Education 
Statistics 
Division 

 
 Canadá 

 

2003 
a 

2004 
 

Directores 
de 6700 
escolas 

Do ensino 
básico e 

secundário 
 

• Obter dados sobre o 
grau de integração das 
TIC nas escolas básicas e 
secundárias 

 

• Todas as escolas possuíam 
computadores, 90% dos 
quais com acesso à Internet 
• No ensino básico, a maioria 
dos computadores estão nas 
salas de aula. 
• O material disponível está 
desactualizado, 
principalmente nas escolas 
básicas 
• Os professores têm 
competências ao nível da 
utilização das TIC para 
tarefas administrativas. 
• Poucos professores 
dominam competências 
necessárias para envolver os 
alunos no uso efectivo das 
TIC de modo a melhorar a 
sua aprendizagem. 
• Barreiras para o uso das 
TIC: 
- dificuld. financeiras 
(actualizações, licenças de 
utilização, aquisição de 
computadores)  
- insuficientes oportunidades 
de formação para os 
professores 
• 92% dos directores 
inquiridos considera que a 
utilização das TIC compensa 
o investimento realizado. 

 
As Tecno-
logias de 

Informação 
e Comuni-

cação: 
Utilização 
pelos Alu-

nos 
 

J.Paiva 
para Ministé-
rio da Educa-

ção 
 

Portugal 

2002/ 
2003 

 

Universo: 
todos os 

alunos do 
ensino 
regular 

Portugal 
Continental 
à excepção 
do superior 
a frequentar 
escolas das 

redes 

• Conhecer a realidade 
da utilização das TIC  
nos contextos pessoal e 
educativo 
 

 

• É crescente o acesso às TIC 
na escola e nas famílias 
• A utilização de 
computadores na escola 
pelos alunos do 4º ano é 
muito frequente, sobretudo 
em IDS baixos. 
• 92% dos alunos gostam de 
usar o computador 
• 82% dos alunos 
consideram que não é 
preciso saber de 
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Nome do 
estudo 

Entidade 
responsável 

Data  
de reali-

zação 

População 
alvo/ 

Amostra 

Principais objectivos Principais conclusões 

pública e 
privada. 

 
Amostra: 

84757 
alunos do 

4º, 6º, 8º, 9º 
e 11º anos 

de escolari-
dade de 

1355 esco-
las 

 

computadores  para se ser 
bom aluno. 
• Os professores são 
promotores das aptidões 
tecnológicas dos alunos 
principalmente nos níveis de 
escolaridade mais baixos. 
A escola exerce, por via da 
tecnologia, uma função de 
niveladora de diferenças 
sociais. 
• As disciplinas de áreas 
científicas são as que mais 
recorrem à utilização das 
TIC, embora ainda com 
índice de utilização muito 
baixo. 
• O nº de horas de utilização 

dos computadores pelos 
alunos na globalidade dos 

contextos educativos é 
diminuto. 

 

Após esta breve revisão de estudos realizados em países com sistema de ensino tão 

diferentes, desde os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Portugal, tentaremos salientar 

alguns aspectos que consideramos relevantes. 

É referido que a integração das TIC influencia de forma positiva a aprendizagem e 

a motivação dos alunos e pode servir para apoiar a introdução de significativas mudanças 

na forma de ensinar e aprender. Os usos das TIC referidos como promotores dessas 

mudanças baseiam-se em actividades construtivistas, como pesquisa de informação, 

criação de produtos, recurso à Internet, apoio à comunicação. Parece que a forma como se 

usam as TIC influenciam mais o nível de aprendizagem dos alunos do que o seu maior ou 

menor uso. 

 A integração das TIC nas escolas aparece igualmente relacionada com a inovação, 

embora esta pareça receber influência de outros factores, entre eles o apoio de planos 

tecnológicos nacionais. 

Em relação ao equipamento, pode igualmente constatar-se que a sua existência quer 

nas famílias quer na escola e na sala de aula, é significativamente inferior em Portugal, 

relativamente aos outros países referidos. 
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São apontados como desafios futuros: a necessidade de continuar a estudar a forma 

como as TIC são integradas no processo ensino-aprendizagem, a influência da inovação 

baseada nas TIC para a aprendizagem ao longo da vida, que formação e que competências 

devem ter os professores para a introdução das TIC na Escola. 

 

 

2.3 – Impacte da utilização das TIC no processo de ensino e de aprendizagem  

As TIC podem ajudar a escola a ser um lugar de exploração de culturas, de 

realização de projectos, de investigação e de debate (d’Eça, 1998). Como referem 

Bransford, Brown e Cocking (1999), o computador pode ser uma ferramenta pedagógica 

importante, não só como fonte de informação, mas também como prolongamento das 

capacidades humanas e dos contextos para as interacções sociais que sustentam a 

aprendizagem. 

São várias as questões colocadas pelos professores relacionadas com as 

oportunidades que as TIC podem oferecer para o trabalho educativo, nomeadamente em 

que medida as TIC contribuem para uma melhoria das aprendizagens, ou se os seus efeitos 

serão mais negativos do que positivos (Ponte, 2001). Para este autor, colocar a questão 

nestes termos implica assumir um determinismo tecnológico, ou seja, estas tecnologias 

teriam por si mesmas um efeito inescapável, independentemente de tudo o que possam 

pensar ou fazer os actores educativos.  

Mas tal não acontece, na opinião do mesmo autor. A principal característica das 

TIC é a sua adaptabilidade às mais diversas funções e objectivos (Ponte, 2001; Catalão & 

Almeida, 2002).  

Poderão ser usadas para promover um ensino que procura desenvolver objectivos 

educacionais amplos e transversais mas, também poderão ser usadas como reforço de 

objectivos disciplinares específicos ou até como instrumento de gestão e de controlo da 

actividade do aluno (Ponte, 2001; Catalão & Almeida, 2002; Moreira, 2002).  

A utilização das TIC tanto pode ser perspectivada no quadro de actividade de 

projecto e como recurso de investigação e comunicação, como pode ser reduzida a uma 

simples aprendizagem, por processos formais e repetitivos de software e programas 

utilitários (Ponte, 2001; Catalão & Almeida, 2002). 
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Para Ponte (2001), a questão a ser colocada em relação ao uso das TIC deve ser 

outra: “De que modo podem as TIC ser postas ao serviço de cada projecto educativo?”  

Na verdade, o mais importante não serão as TIC em si mesmas mas, os projectos 

educativos em que elas se inserem e é o valor e a natureza desses projectos que importa 

discutir (Ponte, 2001). Como referem Marchesi et al., (2003) “La clave no está en el uso de 

la tecnología, sino en la interacción con el contenido y con el aprendiz” (:33). 

Assim, o que torna as TIC relevantes e valoriza as suas potencialidades é o modelo 

de referência utilizado no processo de ensino e aprendizagem (ibidem). 

As reformas educativas em curso, para além de promoverem o recurso ao 

computador, em rede, nas salas de aula, deverão igualmente promover estratégias de 

ensino construtivista (Pontes, 1999; Marchesi et al., 2003). 

Donde, segundo Ponte (2001:94) decorrem perguntas como: 

• De que modo as TIC podem alterar a natureza dos objectivos educacionais 

visados pela escola? 

• De que modo alteram as relações entre alunos e professores? 

• De que modo alteram as relações entre os alunos e o saber? 

• De que modos alteram o modo como os professores vivem a sua profissão? 

• A emergência da sociedade de informação requer ou não uma nova pedagogia? 

 Estas questões vêm ao encontro do que refere d’Eça (1998), ao afirmar que a 

questão do futuro do ensino com recurso às TIC, deverá ser analisada em quatro planos 

diferentes: a escola, a aprendizagem, o aluno e o professor. 

Por sua vez, Marchesi et al., (2003) propõem que se analise o impacte das TIC no 

processo de ensino e aprendizagem, tendo em atenção os três elementos principais do 

triângulo interactivo – professor, alunos e conteúdos (Coll et al., 2002). No entanto, estes 

autores sugerem que o triângulo seja substituído por uma pirâmide triangular, 

acrescentando assim um quarto vértice, correspondente às interacções entre os alunos. 

Sugerem ainda que esta pirâmide seja “envolvida” por um outro elemento, o contexto, que 

pressiona as condições em que decorrem todas as interacções entre os elementos dos 

vértices da pirâmide (Figura 1). 

 Assim, será de acordo com os elementos a ter em conta no processo de ensino e de 

aprendizagem que temos vindo a apresentar, que passaremos a analisar o impacte da 

utilização das TIC. 
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Figura 1: Elementos fundamentais a ter em conta no processo de ensino e de aprendizagem 
(Marchesi et al., 2003) 

 
 

 

2.3.1 – Impacte da utilização das TIC na escola  

 Como referimos anteriormente, parece-nos que a integração das TIC na escola 

constituiu uma das preocupações da recente reorganização curricular em Portugal, tanto ao 

nível dos objectivos, como dos conteúdos e estratégias encarando-as com um recurso para 

a realização e consolidação das aprendizagens (CNEB, 2001).  

 O facto é que não tem sido fácil afirmar a posição das TIC dentro da Escola. 

Portugal teve um período de desenvolvimento promissor, de 1985 a 1990, a que se seguiu 

um período de estagnação, marcado por recuos em diversas frentes (Ponte, 2001). 

Ultrapassadas algumas barreiras e resistências iniciais, o problema actual tem a ver com a 

necessidade de todos os intervenientes terem uma ideia clara das formas como as TIC 

podem ou devem ser integradas no quotidiano das escola, isto é, definir qual o verdadeiro 

papel das TIC na Escola (Costa, 2001). 

 Não se pode, no entanto, discutir o papel das TIC na Escola olhando apenas para as 

TIC. É preciso analisar também os desafios de carácter mais geral que se colocam à própria 

escola, analisar o seu futuro como instituição (Ponte, 2001).  

 Se a Escola como a conhecemos hoje terá inevitavelmente de mudar face às 

exigências da sociedade da informação, seja qual for a forma que as instituições educativas 
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do futuro venham a assumir, espera-se que venham a contemplar a interacção social como 

elemento fundamental da construção do conhecimento e na definição das identidades 

sociais e individuais (Ponte, 2001), através de um processo mobilizador genuíno, animado 

por uma liderança que imprima direcção, promova a mudança e instile uma cultura e uma 

ética (Figueiredo, 1996). 

 A forma como as TIC poderão marcar as instituições educativas passará pelas 

possibilidades acrescidas que trazem de criação de espaços de interacção e comunicação, 

pelas possibilidades alternativas que fornecem de expressão criativa, de realização de 

projectos e de reflexão crítica (Ponte, 2001:97). As tecnologias podem constituir um 

importante recurso para a promoção da inovação pedagógica, em ordem à transformação e 

adaptação do modelo de escola da sociedade industrial para o modelo de escola da 

sociedade do conhecimento (Ramos et al., 2001). 

 Para que tal aconteça, Ponte (2001) refere duas condições fundamentais. Por um 

lado, o amplo acesso às TIC que embora seja condição necessária não é suficiente; por 

outro o protagonismo dos professores, como actores educativos fundamentais. 

 Sendo a info-exclusão uma das maiores ameaças da chamada sociedade de 

informação em que vivemos, espera-se que a Escola não seja ela própria geradora de novas 

exclusões sociais, mas sim que seja capaz de utilizar as tecnologias e as suas 

potencialidades de acesso à informação e ao conhecimento, de forma a anular ou reduzir as 

existentes (Costa, 2001). 

 Esta utilização, para que manifeste todas as suas potencialidades, deve integrar uma 

nova perspectiva de entender o ensino, a aprendizagem e a avaliação, na qual participem 

tanto professores como alunos (Marchesi et al., 2003). Não dependerá só de equipar as 

escolas com mais computadores. Níveis elevados de recursos não são suficientes por si só 

(ICT Supporting Teaching: developing pratice, 2002)12. É necessário reflectir sobre os 

objectivos que se pretendem atingir, sobre a organização das escolas, sobre as relações 

professores-alunos, sobre o modelo de formação dos professores, sobre a cooperação entre 

eles, sobre, em suma a qualidade do ensino (Marchesi et al., 2003). 

Para Figueiredo (1995) as TIC, nomeadamente a Internet, serão ferramentas para 

ensinar e aprender, com importância crescente nas grandes mutações sociais, culturais e 

                                                 
12 Este documento apresenta sugestões aos professores sobre o uso eficaz das tecnologias. É o resultado do debate nacional realizado no 
Reino Unido, promovido pelo Ministério da Educação e de trabalhos de investigação sobre o que constitui um ensino eficaz com recurso 
às TIC elaborados por diferentes agências (Ofsted, QCA, TTA e Becta). 
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económicas da presente sociedade. Embora defendendo que, no futuro, não será nas 

escolas mas sim em casa e em centros de recursos publicamente disponíveis que o recurso 

à Internet se fará maioritariamente, prevê que o seu uso na escola seja de importância 

crucial. 

O que temos vindo a afirmar sobre a importância do papel da Escola no acesso à 

informação e ao conhecimento está de acordo com o recente estudo de Jacinta Paiva As 

Tecnologias de Informação e Comunicação: Utilização pelos Alunos (2003). Como 

conclui Paiva, em Portugal, tem sido a escola a proporcionar a utilização das TIC a parte 

da população escolar. No que se refere ao 1º Ciclo EB, a influência dos professores é muito 

significativa na iniciação informática dos alunos, sendo marcante em IDS’s13 baixos. O 

acesso às TIC na escola pode funcionar como factor de atenuação das assimetrias 

socioculturais, uma vez que nos IDS mais altos as famílias têm mais equipamentos 

informáticos e mais influência na formação informática dos alunos. Nas conclusões do 

estudo, a autora refere que a escola exerce, por via da tecnologia, uma função de 

niveladora de diferenças sociais. 

Assim sendo, a Escola tem que estar familiarizada com o recurso a ferramentas 

informáticas e tem que saber integrar essa familiaridade na acção educativa normal, pois se 

não o fizer corre o risco de não se manter integrada na realidade que a circunda 

(Figueiredo, 1999).  

Então, o grande desafio à Escola será o de criar comunidades ricas de contexto 

onde a aprendizagem individual e colectiva se constrói e onde os aprendentes assumem a 

responsabilidade, não só da construção do seu próprio saber, mas também da construção de 

espaços de pertença onde a aprendizagem colectiva tem lugar e que o recurso inteligente a 

novos media pode reforçar (Pontes, 1999; Figueiredo, 2002). 

  

 A implementação das TIC na escola poderão, igualmente, contribuir para atenuar a 

separação escola-comunidade que ainda se regista, de certa forma, em Portugal (d’Eça, 

1998). Mary Ellen Verona preconizava que “The Internet can help break down the walls 

between the school and the community” (d’Eça, 1998:47). Esta aproximação poderá 

estabelecer-se através da publicação on line de trabalhos dos alunos, dos seus projectos, 

informações académicas e outras de interesses para a comunidade local. Por outro lado, os 

                                                 
13 IDS – Índice Desenvolvimento Social, definido pela Portaria nº 995/98 de 25 de Novembro 
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alunos que adquiram competências tecnológicas de navegação na Internet podem ajudar e 

dar informação a membros da comunidade. É o espírito de partilha que leva ao 

estreitamento dos laços escola-comunidade (d’Eça, 1998). 

 

 No seguimento do que ficou dito, torna-se pertinente a afirmação de Pretto (citado 

por Ponte, 2001a:107): “Em vez de formar para o mercado, o que a escola precisa é de 

educar para o fortalecimento de rebeldia (…) institucional e individual. Rebeldias que, 

quando colectivamente articuladas, possibilitam a criação de várias sinfonias”. 

 O problema com que actualmente a Escola se defronta, no campo da 

implementação das TIC e, nomeadamente da Internet, não é o domínio instrumental da 

técnica para se continuar a fazer as mesmas coisas, com os mesmos propósitos e 

objectivos, não é tornar a Escola mais eficaz para alcançar os objectivos do passado. É 

levar a Escola a contribuir para uma nova forma de humanidade, onde a tecnologia esteja 

presente e faça parte do quotidiano, sem que se verifique uma submissão à tecnologia 

(Ponte, 2001a). 

As TIC e o ciberespaço, como espaço pedagógico, oferecem grandes desafios e 

possibilidades para a actividade cognitiva, afectiva e social de alunos e de professores de 

todos os níveis de ensino. Mas para que isso se concretize é preciso olhá-los de uma nova 

perspectiva. Por um lado, promovendo as TIC, integrando-as plenamente nas instituições 

educativas, criando condições de acesso facilitado, generalizar as oportunidades de 

formação e, por outro, criticando as TIC, isto é, percebendo que elas têm de ser 

enquadradas por “uma pedagogia que valorize sobretudo a pessoa que aprende e os seus 

projectos, mantendo uma permanente preocupação critica com a emancipação humana” 

(Ponte, 2001:106). 

  

2.3.2 – Impacte da utilização das TIC na aprendizagem 

 Embora os computadores não sejam uma panaceia para todos os problemas, nem 

tão pouco substituam os professores, parece existir uma expectativa generalizada de que 

poderão desempenhar um papel benéfico no processo de aprendizagem (Barajas, 2003; 

Costa, 2001; d’Eça, 1998; Ponte, 2002).  

Uma evidência, no entanto, parece ser que a actual utilização do computador nem 

sempre tira partido das suas reais potencialidades em termos de alteração na forma como as 
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pessoas aprendem (Papert, 1996). O papel das TIC não pode ficar reduzido, como 

tradicionalmente se vem fazendo, a fornecer a informação previamente seleccionada e 

organizada e em que o papel do aluno é o de receber e assimilar essa mesma informação 

(Jonassen et al., 1999). 

Mais do que a utilização do computador como auxiliar das estratégias de ensino 

tradicionais, a sua utilização deverá ir no sentido de equacionar qual o uso desses recursos 

como suporte ao pensamento e desenvolvimento cognitivo e social dos alunos e como 

factor indutor de uma nova cultura de aprendizagem, decorrente dos recentes formas de 

pensar e equacionar o ensino e a aprendizagem (ibidem). Para tal, Costa (2001) defende 

que a aprendizagem tem de ser construída com autonomia pelo próprio aluno, o currículo 

deve ser encarado como uma estrutura aberta e dinâmica e os materiais adequados a uma 

aprendizagem individualizada, respeitando diferentes estilos de aprendizagem. 

Numa perspectiva construtivista da aprendizagem, Jonassen (2000) considera que 

as ferramentas cognitivas podem ser todas as tecnologias que facilitam o pensamento 

crítico, que permitam uma aprendizagem significativa e que envolvam activamente os 

alunos na construção do conhecimento, na conversação, na articulação, na colaboração e 

na reflexão. 

Nesta perspectiva, as potencialidades que na literatura são atribuídas às TIC como 

instrumento de melhoria das aprendizagens dos alunos são numerosas (Dias, 2001; d’Eça, 

1998; Ponte, 2002; Barajas, 2003; Marchesi et al., 2003).  

Ponte (2002) salienta que as TIC são um elemento constituinte do ambiente de 

aprendizagem, pois podem apoiar a aprendizagem de conteúdos e o desenvolvimento de 

capacidades específicas, quer através de software educativo quer como ferramenta de uso 

comum, permitindo a criação de um espaço de interacção e de partilha, pelas 

possibilidades de comunicação e troca de documentos que propiciam. Constituem assim 

um meio fundamental de acesso à informação, um instrumento de transformação da 

informação e de produção de nova informação.  

d'Eça (1998) refere que o uso da Internet gera novos tipos de aprendizagem, mais 

centrada no aluno, mais baseada em projectos e na investigação e em respostas a questões, 

tornando essa aprendizagem mais participativa, activa, dinâmica, na qual o aluno vai 

construindo o seu próprio conhecimento. Deste processo de construção do conhecimento 

fará parte a interacção entre pares, as relações entre os membros do grupo, as quais 
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funcionam como um suporte social para o desenvolvimento dos esforços individuais, a 

avaliação e a cooperação (Dias, 2001). A aprendizagem, ao centrar-se em torno de 

interesses, capacidades e necessidades pessoais, torna-se mais individualizada, deixando o 

professor mais disponível para os alunos que dele necessitem (Dias, 2001; d’Eça, 1998). 

A utilização das TIC proporciona ainda uma aprendizagem baseada em materiais 

mais actualizados, concretos e autênticos; o recurso à Internet e ao hipertexto, por 

exemplo, substitui a aprendizagem linear tradicional por uma aprendizagem inovadora, não 

linear (d’Eça, 1998; Marchesi, 2003;Ponte, 2002).  

A integração das TIC pode ainda desenvolver e intensificar a interdisciplinaridade, 

ajudando os alunos a estabelecer ligações naturais entre o seu conhecimento e o mundo 

real (d’Eça, 1998). 

 

Estas potencialidades da integração das TIC na aprendizagem, no entanto, só se 

manifestarão se existir um modelo ou projecto pedagógico que sirva de suporte a estas 

possibilidades. Se esta condição não se verificar, os alunos poderão apenas ter recolhido a 

informação, poderão tê-la compreendido, mas se não é feito um esforço de elaboração e de 

organização dos conhecimentos, terá sido uma perda de tempo (Marchesi, 2003; Ponte, 

2002). 

Por vezes, o esforço que os alunos fazem para aceder à informação ou às funções 

pretendidas pode limitar o trabalho de elaboração conceptual. Por isso, não é de estranhar 

que exista ainda alguma desconfiança em relação ao uso das TIC na sala de aula, em parte 

pelas razões expostas, em parte pelas dificuldades e esforço que os professores julgam 

serem necessários para uma correcta utilização (ibidem).  

 

 Ainda em relação às potencialidades da integração das TIC na aprendizagem, 

referiremos as conclusões a que chegaram dois estudos realizados sobre integração das TIC 

em contexto educativo.  

Um deles, o relatório MERLIN, resultado da avaliação efectuada aos projectos 

desenvolvidos no âmbito do Programa TSER. Este programa envolveu 55 projectos 

inovadores, desenvolvidos em vários países da Comunidade Europeia e ao qual já fizemos 

referência no ponto anterior. 
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O outro estudo foi realizado em Espanha por uma equipa coordenada por Álvaro 

Marchesi do qual resultou a publicação “Tecnología y Aprendizaje: Investigación sobre el 

impacto del ordenador en el aula”(2003) ao qual temos já vindo a fazer referência ao 

longo do texto da nossa dissertação. Este estudo pretendia conhecer o impacte das TIC no 

processo de ensino-aprendizagem. Foi levado cabo em 16 centros educativos de Madrid, 

com uma participação de 774 alunos de Matemática e 828 alunos de Ciências Sociais. 

Estas áreas disciplinares foram seleccionadas, uma pelo seu carácter instrumental e outra 

pelo seu carácter mais humanístico. Para cada área desenvolveram-se duas unidades 

didácticas, para o 3º ciclo de escolaridade. 

Optámos por fazer referência a estes dois estudos por nos parecer trazerem 

contributos importantes para a avaliação do impacte das TIC na aprendizagem. 

 

Tecnología y Aprendizaje: Investigación sobre el impacto del ordenador en el aula” 

  

Uma das potencialidades da integração das TIC referidas no estudo é a capacidade 

para criar contextos de aprendizagem que abram novas possibilidades de informação e 

comunicação e que se ligam com algumas das competências que são necessárias para 

aceder ao conhecimento no século XXI (Marchesi et al., 2003).  

É apontada igualmente a sua interactividade. A possibilidade que as TIC dão de 

actuar sobre a informação e influenciar o seu curso é uma das características principais, 

possivelmente a mais valorizada em contexto escolar (Marchesi et al., 2003). Os alunos 

estabelecem uma estreita ligação coma informação e podem desenvolver a sua actividade 

mental em contacto com ela. A interactividade permite ao aluno uma exploração mais 

completa, rever as suas ideias e hipóteses iniciais e receber um feedback quase contínuo. 

No entanto, depende em grande medida de como estão organizados os contextos e de como 

recebe apoio e feedback sobre o seu processo de aprendizagem. Os contextos tecnológicos 

com maior potencialidade para aprendizagem são os que se baseiam em resolução de 

problemas, se ligam a situações reais, facilitam as relações entre alunos, incluem a ajuda ao 

aluno e proporcionam uma reflexão sobre a sua actividade. 

Os alunos podem envolver-se com mais facilidade em experiências de 

aprendizagem em que se constituem como construtores das suas aprendizagens, em 

contacto com outros aprendizes, ensaiando diferentes estratégias.  
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O facto dos programas informáticos poderem transformar noções abstractas em 

modelos figurativos, facilitando a sua compreensão e aprendizagem constitui outra das 

potencialidades das TIC referidas pelos autores. 

Uma quarta vantagem assinalada é a de facilitar a transferência das aprendizagens 

de uns contextos para outros, aproximando a escola de outros contextos próximos ao aluno, 

como família e amigos. O uso das TIC pode, igualmente, aumentar as interacções entre os 

alunos e os professores e entre estes e outros doutra escola. 

  

MERLIN  - Monitoring and Evaluation of Research in Learning Innovations 

Como resultado do programa TSER (Targeted Sócio-economic Research 

Programme (1995-1998), da Comissão Europeia, foi elaborado o relatório MERLIN 

(Monitoring and Evaluation of Research in Learning Innovations) (Barajas, 2003) que se 

destinou a avaliar os resultados dos projectos inovadores que envolveram as TIC como 

suporte para a aprendizagem e a identificar indicadores de inovação com o objectivo de 

fornecer dados à CE para futuras acções. 

Os resultados deste estudo mostraram que: 

i) a introdução das TIC no processo de ensino e de aprendizagem alterou as 

relações tradicionais entre os professores e os alunos e, consequentemente, 

registaram-se alterações nos papéis dos diferentes actores educativos, 

ii) o domínio de estratégias de tratar a informação tomou um papel central na 

aprendizagem, o que afectou tanto a construção do conhecimento como a 

organização de contextos da sala de aula, 

iii) a mudança na organização da sala de aula parece ter sido causada pelo efeito 

combinado da utilização das TIC e pelas estratégias de ensino que colocaram a 

ênfase nos processos de aprendizagem mais do que nos resultados e nos 

aspectos sociais da aprendizagem mais do que na aprendizagem individual 

iv) as estratégias foram orientadas para a aprendizagem colaborativa, 

aprendizagem baseada em projectos, auto-aprendizagem e estratégias 

comunicativas para aprender 

v) a efectiva implementação das TIC na aprendizagem exige mudanças 

institucionais, nomeadamente o desenvolvimento de uma cultura de 

colaboração entre os vários actores (professores, alunos, administração), 
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flexibilidade do currículo, a percepção das TIC como uma janela de 

oportunidades para o desenvolvimento institucional, custo-eficácia, um acesso 

mais amplo às oportunidades educativas proporcionadas pelas TIC, 

consideração dos factores organizacionais tais como barreiras institucionais, 

vi) a aprendizagem com recurso às TIC aumenta as abordagens centradas no aluno, 

facilita a transformação do papel e funções tradicionais do professor, 

proporciona uma mudança para formas de aprender colaborativas e 

participativas, promove novas competências exigidas para melhorar o ensino e 

a aprendizagem. 

 

A conclusão que poderemos tirar desta breve revisão é que as TIC, só por si, não 

garantem nem a aprendizagem colaborativa dos alunos, nem tão pouco garantem melhores 

resultados na aprendizagem. O modelo educativo e os objectivos educativos que orientam 

a acção docente e a capacidade do professor para integrar as TIC nesse mesmo modelo 

serão mais determinante para o sucesso dos alunos. 

 

2.3.3 – Impacte da utilização das TIC nos alunos 

 Papert (1996) refere o “poder das crianças” como um dos factores decisivos de 

mudança em relação à integração das TIC na Escola. Segundo ele, as crianças que têm um 

computador em casa exercem uma forte pressão e são agentes de mudança na própria 

Escola. Em muitos casos são os próprios alunos quem mais tira partido, de forma 

independente, dos recursos tecnológicos que as escolas possuem (Costa, 2001). 

 Sabendo-se da apetência e da facilidade com que os alunos aprendem e manipulam 

as novas ferramentas, importante será saber até que ponto elas influenciam e de que modo, 

o seu processo de aprendizagem (ibidem). 

 Encontramos referidos na literatura vários aspectos em relação aos quais a 

integração das TIC no processo de ensino e de aprendizagem poderá estar relacionada tais 

como a motivação, a autonomia, as competências de comunicação, o pensamento crítico e 

o desenvolvimento social dos alunos. 

 A educação escolar não tem como único objectivo a aprendizagens dos conteúdos 

curriculares. Existem outras dimensões igualmente importantes e que não podem ser 

descuradas como a construção da personalidade do aluno. 
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É precisamente no campo do desenvolvimento social do aluno que surge um dos 

aspectos críticos levantados em relação ao uso das TIC e que tem a ver com as possíveis 

limitações nesse desenvolvimento e no estabelecimento de situações de cooperação entre 

os alunos (Marchesi et al., 2003). A relação que o aluno estabelece com o computador e os 

conteúdos multimédia pode diminuir as relações sociais entre os alunos e a partilha, entre 

eles, na construção do conhecimento. Nas unidades didácticas que exigem apenas a 

actividade independente do aluno e o seguimento de instruções que vão aparecendo no 

computador, o risco do aluno trabalhar de forma isolada e com escassas relações com os 

colegas é mais elevado (ibidem). O professor tem de estar consciente desta possibilidade e 

deverá estimular e organizar actividades que promovam o desenvolvimento de projectos 

desenvolvidos em grupo, a partilha e troca de informação bem como a discussão da mesma 

em grupo (Figueiredo, 2002). As situações de aprendizagem em rede facilitam o 

desenvolvimento destas actividades. Dentro dos ambientes multimédia em rede, os alunos 

recolhem informação sobre o tema que estão a estudar e podem partilhá-la com os colegas 

que a discutem e comentam. O papel do professor será o de orientar os alunos para que 

dialoguem entre si e integrem a variada informação recolhida para produzir conhecimento 

(Figueiredo, 2002; Marchesi et al., 2003).  

Assim sendo, os contextos colaborativos que a integração das TIC podem 

proporcionar, em que se torna possível a construção de saberes pelos próprios aprendentes, 

poderá contribuir para o desenvolvimento social dos alunos. Enquanto membro de um 

grupo, o aluno sente que a construção do seu conhecimento é uma “aventura colectiva”, 

através da qual constrói os seus saberes mas também contribui para a construção dos 

saberes dos outros, que o seu valor para uma comunidade depende não apenas de si mas 

também da forma como pode contribuir para ela pelo facto de pertencer a outras 

(Figueiredo, 2002). 

 

 Outro dos aspectos referidos na literatura é o maior nível de motivação dos alunos. 

Marchesi et al., (2003) referem nas conclusões do seu estudo14 que os professores nele 

envolvidos assinalaram que os alunos desmotivados mostravam mais interesse na 

aprendizagem da Matemática quando utilizavam o computador. Referem igualmente que 

                                                 
14 Tecnología y Aprendizaje: Investigación sobre el impacto del ordenador en el aula”(2003) 
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os resultados académicos destes alunos melhoraram, o que sugere que os alunos menos 

motivados saem beneficiados quando a sua aprendizagem se faz com recurso às TIC. 

 O aumento da motivação terá a ver com o facto das TIC serem uma ferramenta de 

aprendizagem interactiva, dinâmica e poderosa, que proporciona vivências e experiências 

inéditas, contactos com o mundo real através de projectos autênticos e possibilidade de 

publicar on-line (d’Eça, 1998). Permitem ainda que os alunos trabalhem de forma mais 

eficaz, produzindo trabalhos com boa apresentação sem gastar muito tempo em tarefas de 

baixo nível de exigência cognitiva, o que os liberta para outro tipo de tarefas consideradas 

de nível de pensamento superior e faz com que se empenhem mais nas tarefas e invistam 

mais tempo a desenvolver a sua compreensão do material a ser produzido (BECTA, 2002). 

Parece, no entanto, que os alunos menos motivados para as aprendizagens 

tradicionais se sentem mais atraídos pelos conteúdos quando utilizam as TIC sempre que 

existe orientação e atenção do professor, mas o interesse diminui quando essa orientação 

não está presente (Barron et al., 1998; Marchesi et al., 2003)). Uma possível explicação 

poderá ter a ver com o facto de, por um lado, as competências desses alunos para 

procurarem informação serem menores, por outro, pelo facto de os alunos não possuírem 

esses recursos ou não receberem apoio em casa perante os problemas que possam 

encontrar (ibidem). O que nos remete, mais uma vez, para o importante papel da Escola em 

relação à info-exclusão.  

A integração das TIC no processo de aprendizagem surge também relacionada com 

a possibilidade de permitir aos alunos com diferentes estilos de aprendizagem terem acesso 

aos conteúdos das aulas, ao seu ritmo, com possibilidade de feedback no momento, 

monitorização e avaliação frequentes e o aumento significativo do tempo que trabalham 

em grupo (BECTA, 2002). 

 Haugland (2000) num levantamento de estudos que efectuou salienta que as 

crianças do nível pré-escolar e 1º Ciclo EB que utilizam o computador em actividades 

relacionadas com a aprendizagem apresentam maiores ganhos no seu desenvolvimento: 

capacidades motoras mais desenvolvidas na motricidade fina, melhor raciocínio 

matemático, maior criatividade, resultados mais elevados em testes de pensamento crítico e 

de resolução de problemas, bem como melhores desempenhos na utilização da Língua.  

O facto da Internet colocar ao dispor um manancial de textos oriundos das mais 

diversas fontes, permite desenvolver nos alunos competências de análise e tratamento da 
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informação, nomeadamente a análise de pontos de vista, preconceitos e tendências 

manifestas nos documentos a que se acede, inclusive sobre a maior ou menor credibilidade, 

validade e fiabilidade das fontes (d’Eça, 1998). Perante estas vantagens, também se 

erguem vozes críticas. Os hipertextos são, muitas vezes, “textos tradicionais” o que pode 

conduzir a que lê-los seja muito lento e faça com que o aluno parta para a procura de nova 

informação em vez de se centrar na compreensão do texto (Marchesi et al., 2003). 

 Barron et al., (1998) referem que os alunos que trabalham em contextos que 

integram as TIC em actividades de aprendizagem melhoram as suas competências para 

trabalhar uns com os outros e para comunicarem as suas ideias a audiências reais, 

aumentando a confiança em si próprios. O aluno precisa de explicar aos outros o que 

pensa, negociar pontos de vista e de conflito, aprende a partir de situações de conflito 

(entre aquilo em que acredita e aquilo com que se confronta), percepcionando as situações 

sob diferentes pontos de vista (ibidem). A comunicação e os processos de interacção, 

nomeadamente a reacção, a capacidade de ajustamento e a adaptação às representações dos 

colegas, membros da comunidade de aprendizagem, bem como o acesso flexível à 

informação que a Internet permite, são alguns dos aspectos do envolvimento dos membros 

na “cultura de partilha” que promove a distribuição do conhecimento e de competências 

individuais no crescimento e definição dos percursos de aprendizagem colectiva (Dias, 

2001). Estes ambientes de colaboração permitem ao aluno que questione as suas ideias e 

crenças, encorajando assim o desenvolvimento de um processo interactivo e provocativo 

na construção pessoal do conhecimento (ibidem) e desenvolvam uma maior profundidade 

nas suas explicações (Marcheti et al., 2003). 

 A possibilidade de publicação on line, tornando os alunos receptores-produtores 

activos da informação, opinião e conhecimentos, conduz a que desenvolvam um maior à-

vontade para contactar e comunicar, o que é extremamente positivo se pretendemos 

preparar os alunos para o tipo de situações que farão parte do seu futuro ao longo da vida 

(d’Eça, 1998). 

 

2.3.4 – Impacte da utilização das TIC na actividade do professor 

 O modelo de ensino que orienta a acção dos professores constitui a dimensão 

principal que diferencia uma prática educativa de outra. Em função do seu estilo de ensino, 
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os professores podem estar mais ou menos predispostos a integrar as TIC no seu processo 

de ensino (Marchesi et al., 2003). 

 Partindo de uma investigação realizada durante três anos no Canadá, Fullan (1992) 

concluiu que a forma de utilização das TIC em contexto educativo terá a ver com as 

percepções que os professores têm a esse respeito, desde encará-las como apenas mais um 

recurso até à preocupação com a sua influência na melhoria do processo ensino e 

aprendizagem. Por isso, a análise de como o professor organiza o processo de ensino e 

aprendizagem e integra a utilização das TIC torna-se necessária para conhecer o seu 

funcionamento (Marchesi et al., 2003). 

 Uma das classificações da utilização das TIC na educação (Cognition and 

Technology at Vanderbilt, 1996) diferencia dois modelos alternativos: o modelo 

transmissivo e o modelo construtivista. No primeiro, o objectivo do ensino é que o aluno 

aprenda determinados conteúdos pré-estabelecidos e os utilize em provas de avaliação 

como os exames ou avaliação correspondente. As TIC são encaradas como uma ajuda a 

este processo e contribuem para que o aluno amplia a informação, realize exercícios de 

treino ou estabeleça alguma relação interactiva. Considera-se que a utilização de um 

sistema multimédia é mais atractivo para os alunos, pelo que o seu uso é considerado 

benéfico.  

No modelo construtivista, coloca-se a ênfase principal na actividade mental 

construtiva do aluno e nos seus processos de descoberta, na negociação social dos 

significados e no papel do professor como apoio, regulador e canalizador desta dinâmica. 

Neste modelo de ensino, pretende-se que o aluno aprenda com a tecnologia, de tal forma 

que a sua utilização contribua para o desenvolvimento das capacidades estratégicas dos 

alunos.  

Esta distinção entre os modelos alternativos nem sempre é nítida na sala de aula; 

por vezes os professores seguem uma planificação de cariz construtivista associada a uma 

avaliação exclusivamente sumativa dos alunos (Marchesi et al., 2003). 

  

Para que os professores recorram às TIC de modo consequente com os seus alunos, 

é necessário que detenham capacidades de concepção de actividades curriculares com 

componente tecnológica, de seleccionar software, de organizar projectos que se socorram 

das TIC, de orientar os alunos na utilização de recursos de base tecnológica e de avaliar as 
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aprendizagens dos mesmos em trabalhos de projecto que impliquem o recurso às TIC 

(Moreira, 2002).  

  Assim, para além dos conhecimentos e competências relacionadas com esta 

tecnologia, torna-se imprescindível que os professores sejam capazes de integrar as TIC na 

sua prática pedagógica, assumindo uma postura “reflexiva e inovadora” (Catalão & Maia, 

2002). Os professores necessitam de assumir uma “nova atitude profissional”, quer em 

relação ao processo de aprendizagem, quer envolvendo-se com os colegas e com outras 

pessoas da sociedade em geral (Ponte, 2001). Deste modo, deixará de ser aquele que ensina 

para passar a ser, sobretudo, aquele que aprende e que desenvolve e estrutura situações de 

aprendizagem significativas por si e com os outros (Costa, 2001; Ponte, 2001). 

 O processo de integração das TIC constitui-se assim, através de duas vertentes: a 

tecnológica e a pedagógica (Ponte, 2001a). O professor encontra-se colocado perante a 

contingência de ter de saber como usar os equipamentos e programas e também de, de 

forma crítica, encontrar processos produtivos e viáveis de integrar as TIC no processo de 

ensino e aprendizagem, de acordo com o enquadramento curricular e dentro dos 

condicionalismos existentes em cada escola (Ponte, 2001a).  

  

 A introdução das TIC no processo de ensino, poderá alterar profundamente a 

relação professor-aluno. O professor deixa de ser a “autoridade incontestada” do saber, tem 

de estar permanentemente a aprender e passa a ser, muitas vezes, “aquele que menos sabe 

– o que está longe de constituir uma modificação menor do seu papel de professor” 

(ibidem:98). Professores e alunos passam, nesta perspectiva, a ser parceiros de um mesmo 

processo de construção do conhecimento. Ao conduzir os alunos na resolução de um 

problema, na pesquisa e interpretação da informação recolhida, o professor tem ele próprio 

de efectuar o percurso ou uma pesquisa, para responder às dúvidas e às questões e para 

compreender as ideias dos alunos (Costa, 2004; Ponte, 2001a).  

Os professores terão sobretudo de ser capazes de ajudar os alunos a pensar 

criticamente, a aprender como identificar e resolver problemas, a estabelecer objectivos e 

regular a aprendizagem, a avaliar os resultados do seu trabalho (Costa, 2001). 

 Esta deslocação da ênfase essencial da actividade educativa – de uma transmissão 

de saberes para a “(co)aprendizagem” permanente – “é uma das consequências 
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fundamentais da nova ordem social potenciada pelas TIC e constitui uma revolução 

educativa de grande alcance” (ibidem:99). 

  

O relatório MERLIN (Barajas, 2003) nas suas conclusões em relação à integração 

das TIC em contexto educativo, refere que o sucesso das inovações depende da formação 

dos professores e da existência de espírito de inovação na instituição e a necessidade de 

incluir na formação inicial dos professores processos de aprendizagem com recurso às TIC, 

o que vem de encontro à opinião de outros autores (Catalão & Maia, 2002; Costa; 2002; 

Ponte, 2002; Marchesi et al., 2003). 

Formação, experiência e atitude positiva constituem três factores estreitamente 

relacionados que influenciam decisivamente a incorporação das TIC em contexto escolar 

(Barajas, 2003;Catalão & Maia, 2002; Costa, 2002; Moreira, 2002; Ponte, 2002; Marchesi 

et al., 2003; Ramos et al., 2001). 

Quando os professores se sentem competentes para integrar as TIC no seu processo 

de ensino e vivem experiências positivas, que comprovam que os alunos aprendem e estão 

mais motivados, a valorização deste modo de ensinar torna-se mais positiva, o que por sua 

vez, os estimula a continuar (Barajas, 2003; Marchesi et al., 2003). As atitudes dos 

professores, por sua vez, dependem das suas competências em relação ao uso das TIC e 

das suas ideias sobre o valor das TIC no processo de ensino e aprendizagem. Os 

professores com menos competências tecnológicas ou que não relacionam o uso das TIC 

com as aprendizagens dos alunos, podem manifestar-se contra a sua integração na sala de 

aula (ibidem). 

  

 O recurso às TIC e, nomeadamente à Internet, influencia a actividade do professor 

para além da sala de aula. Pode acabar com o isolamento pois terá ao seu dispor meios 

rápidos para contactos com colegas para troca e partilha de conhecimentos, ideias, planos 

de aula, materiais, projectos à escala local, nacional ou internacional. Por outro lado, 

proporciona um meio de actualização de conhecimentos permanente, de formação 

contínua, processo que deverá vivenciar se pretende desenvolvê-lo nos seus alunos. As TIC 

facilitam ainda a tarefa de compilar, armazenar e trocar informações e conhecimentos 

adquiridos (d’Eça, 1998). 
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2.4 – Tipos de uso das TIC em contexto educativo  

A Escola tem vindo a procurar integrar, de vários modos, as TIC no seu ambiente 

de trabalho. 

A utilização das TIC pode revestir diferentes formas ou tipos: Ensino Assistido por 

Computador, Alfabetização Informática ou o seu uso como ferramenta são alguns dos usos 

mais referidos na literatura, qualquer deles com os seus méritos numa esfera mais ou 

menos delimitada (Ponte, 2002). 

Ensino Assistido por Computador (EAC) – Nesta perspectiva, aprende-se a partir da 

tecnologia (learning from), o aluno recebe os conhecimentos, o computador desempenha as 

funções de um “professor electrónico” para transmitir conhecimentos pré-definidos e 

proporcionar o desenvolvimento de destrezas básicas em níveis progressivos de 

dificuldade.  

É uma perspectiva de utilização das TIC muito limitada do ponto de vista dos 

objectivos educacionais e muito discutível do ponto de vista dos processos de 

aprendizagem (Costa, 2002; Ponte, 2002). O EAC pressupõe a noção de que será possível 

prescindir do professor e da interacção social na sala de aula mas, o facto é que o professor 

desempenha um papel fundamental no processo ensino e aprendizagem, como referimos no 

ponto 4.3.2 – (titulo professor) do presente capítulo desta dissertação. Por outro lado, 

considera-se hoje fundamental a construção do conhecimento, o desenvolvimento de 

competências, atitudes e valores que não poderão ser desenvolvidas por simples 

memorização ou prática repetitiva (Ponte, 2002). A desvalorização da interacção social 

entre os alunos é outra das limitações desta perspectiva, já que essa interacção é essencial 

para um adequado desenvolvimento cognitivo e afectivo, como já referimos no ponto 4.3.3 

– (titulo aluno). O computador é encarado como um manual e um livro de exercícios 

repetitivo (ibidem). 

Uma outra perspectiva de utilização das TIC no ensino é a Alfabetização 

Informática (learning about). A ideia fundamental na qual se baseia esta perspectiva é que 

a tecnologia é ela própria objecto de aprendizagem. Assumindo estas tecnologias como 

uma realidade fundamental da nossa sociedade, defende-se que os alunos devem ter 

conhecimentos e competências para as saberem usar (Computer Literacy). Assim, as TIC 

servem de base à introdução de uma nova disciplina curricular cuja avaliação decorre de 
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forma mais ou menos tradicional, verificando se os alunos aprendem os conteúdos (por 

exemplo: partes constituintes e funcionamento dos sistemas informáticos) que lhe são 

ensinados (Ponte, 2002). 

As TIC podem ser usadas na escola como uma ferramenta de trabalho (learning 

with), à semelhança do que se passa em inúmeras profissões e na investigação científica. 

Nesta perspectiva, o aluno aprende usando as tecnologias como ferramentas que o 

apoiam no processo de reflexão e de construção do conhecimento (ferramentas cognitivas). 

A tecnologia não é determinante em si mesma mas sim a forma de a encarar, usando-a 

sobretudo como estratégia cognitiva de aprendizagem (Costa, 2002). 

As TIC são vistas como instrumentos para serem usados de forma criativa por 

professores e alunos, na realização de diversas actividades, numa lógica de trabalho de 

projecto e como recurso de investigação e comunicação, permitindo ao aluno assumir-se 

como protagonista na construção do conhecimento (Ponte, 2002). 

O uso das TIC como ferramenta “conduz ao seu domínio instrumental, mas ficam 

na sombra os propósitos e as condições fundamentais da sua plena integração na actividade 

humana” (Ponte, 2002:96). 

O domínio de uma técnica não garante que a usemos com naturalidade e espírito 

crítico. O uso crítico de uma técnica exige o conhecimento do seu modo de operação 

(competências tecnológicas) e das suas limitações mas também a apreensão das suas 

possíveis consequências nos nossos modos de pensar, ser e sentir (ibidem). 

Ainda que se tenham obtido, como vimos, nas últimas décadas, contribuições 

importantes, ainda subsiste a necessidade de prosseguir a investigação educativa sobre o 

impacte das TIC no processo de ensino e de aprendizagem e sobre as condições que 

melhoram a sua utilização (Ponte, 2002). 
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Capítulo 3 

Educação em Ciência e utilização da Internet 
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 No presente capítulo pretendemos abordar questões relacionadas com a 

problemática da Educação em Ciência no Ensino Básico, visto que o estudo empírico da 

nossa dissertação decorreu nesse mesmo contexto. 

 Principiaremos por fazer referência a perspectivas actuais de Educação em 

Ciência, abordando aspectos relacionados com a questão da literacia científica e da 

educação para a cidadania. Seguidamente, abordaremos aspectos ligados ao ensino das 

ciências no Ensino Básico, apresentando alguns princípios referidos na literatura. Por 

último, e dado que o nosso estudo recorreu à utilização da Internet, analisaremos 

aspectos relacionados com a utilização da Internet enquanto promotora da aprendizagem 

da ciência. 

  

3.1 – Perspectivas Actuais de Educação em Ciência 

 Durante muitos anos, o ensino das ciências nos diferentes níveis de escolaridade 

esteve centrado na memorização de conteúdos (factos e leis), na realização de 

actividades de mecanização e na aplicação de regras à resolução de questões 

semelhantes a outras anteriormente apresentadas e resolvidas pelo professor. Esta visão 

mecanicista entendia as ciências como um corpo organizado de conhecimentos e regras 

a aprender e a aplicar sem qualquer ligação com o mundo real (Costa, 1999). 

 Este tipo de ensino das ciências, centrado essencialmente na aquisição de factos 

e leis, levava o aluno a adquirir um conjunto de conhecimentos teóricos e de técnicas 

que lhe permitiam, à medida que progredia na escolaridade, aprender novas técnicas e 

novos conhecimentos igualmente teóricos, bem como a obter os mecanismos que lhe 

permitissem dar resposta aos testes de avaliação (ibidem). 

 Nesta perspectiva, currículos e programas eram elaborados visando as 

necessidades de estudos superiores, centrando-se quase exclusivamente na aquisição de 

capacidades intelectuais, ignorando o desenvolvimento de capacidades de cariz afectivo 

e social (Yager, 1981). 

 Igualmente eram ignorados os conhecimentos adquiridos pelos alunos fora da 

escola que, associados às concepções e atitudes face à ciência, influenciam fortemente a 

aprendizagem (Martins, 2002). A importância destes conhecimentos prévios no 

processo ensino-aprendizagem foi sublinhada por Ausubel (1986) ao referir que os 

conhecimentos que os alunos já possuem constitui o factor com maior influência na 
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aprendizagem e ao defender que se conheçam esses conhecimentos e, a partir deles, se 

defina o que ensinar. 

 Ainda que muitos professores e outros actores do campo educativo continuem a 

pensar que a finalidade do ensino das ciências é formar futuros cientistas, hoje 

reconhece-se que um ensino com este cariz mecanicista conduz a uma aprendizagem 

insuficiente e limitativa, ao desinteresse e ao consequente insucesso dos alunos 

(Martins, 2003; Martin-Diaz, 2002; Sá, 2004; Diaz, 2004).  

Reconhecer a importância educativa das ciências torna-se assim crucial, por três 

ordens de razões (Veríssimo & Ribeiro, 2001:155): 

i) Para um aprofundamento dos modelos democráticos da decisão e quiçá pela 

própria sobrevivência da Democracia. 

ii) Para o desenvolvimento de capacidades e aquisição de competências, que 

podem propiciar aos indivíduos uma melhor competitividade na sociedade do futuro e 

assim, melhorar a qualidade dos cidadãos. 

iii) Para promover o contacto dos indivíduos com um sistema de valores, de 

modo a permitir a escolha e assunção livre de atitudes. 

Por tal, hoje, formar cidadãos cientificamente cultos não significa só dotá-los de 

uma linguagem científica, mas sim ensiná-los a desmistificar e descodificar as crenças 

sobre a ciência e os cientistas, prescindir da sua aparente neutralidade, entrar nas 

questões epistemológicas e nas terríveis desigualdades ocasionadas pelo mau uso da 

ciência e suas condições sociais e políticas (Marco, 1999).  

Assim, poderemos apontar como principal objectivo do ensino das ciências o de 

educar cientificamente a população para que se consciencialize dos problemas do 

mundo e da sua possibilidade de intervenção sobre eles, da sua capacidade de modificar 

as situações, inclusive as que estejam amplamente aceites (Martín-Diaz, 2002).  

Presentemente, numa sociedade em evolução cada vez mais rápida, onde a 

ciência e a tecnologia influenciam cada vez mais profundamente a vida quotidiana do 

indivíduo, o que se defende para o ensino das ciências, não é renunciar à aquisição de 

conhecimentos por parte dos alunos, mas antes estimular o desenvolvimento de um 

conjunto de atitudes e capacidades tais como saber aprender, desenvolver projectos, 

pesquisar, seleccionar informação, argumentar, concluir e comunicar (Costa, 

1999;Galvão & Freire, 2004). 

 Esta educação científica está directamente relacionada com dois conceitos: o de 

literacia científica e o de educação para a cidadania (Aguillar, 1999; Martins, 2002) 



Impacte da Internet no Desenvolvimento de Competências Gerais 
Um estudo no contexto de Educação em Ciência no 1º Ciclo EB 

   
 

115  

 

Literacia científica 

A literatura sobre literacia científica e suas implicações no ensino formal das 

ciências apresenta diferentes propostas quanto aos conhecimentos, competências, 

capacidades, atitudes e valores em ciência necessários a qualquer indivíduo, numa 

sociedade caracterizada pelo crescente impacto da Ciência e da Tecnologia (Chagas, 

2000.). No entanto, essas propostas apresentam aspectos comuns que se traduzem em 

práticas que não se coadunam com as seguidas nas nossas escolas no que se refere ao 

ensino das ciências (ibidem). 

Literacia científica é uma tradução do termo scientific literacy que surgiu em 

documentos publicados nos Estados Unidos nos anos 50 do século XX. Considerava-se 

então que um indivíduo “literato em ciência” era aquele que compreendia conceitos 

básicos de ciência e a natureza da ciência, reconhecia as implicações de questões de 

ordem ética na actividade do cientista e era capaz de discutir as inter-relações existentes 

entre a ciência, a sociedade e as humanidades, assim como estabelecer as diferenças 

entre a ciência e a tecnologia (Pella, O’Hearn, Gale citados por Chagas, 2000.). 

Os currículos escolares surgidos na década de 60, consistentes com estas 

perspectivas, colocavam a ênfase não apenas nos conteúdos da ciência mas também nos 

processos próprios da actividade científica, nas questões de ordem técnica que essa 

actividade levanta e nas relações que se estabelecem entre a ciência e as outras áreas do 

conhecimento e da actividade humana (Chagas, 2000). 

Nos anos 70, as perspectivas sobre literacia científica apresentavam referências à 

compreensão dos valores da ciência e a dimensão “ciência para todos” começa a surgir, 

em resposta por um lado, à insatisfação perante um currículo de ciências que 

privilegiava alunos com aptidões e motivação específica para a ciência, por outro 

perante a imagem negativa que a ciência tinha granjeado entre a população (Chagas, 

1993). 

Nos anos 80 assiste-se ao surgimento dos currículos Ciência-Tecnologia-

Sociedade (CTS) que deram origem a um movimento de inovação que se tornou 

significativo em muitos países e que está na origem de abordagens mais recentes 

direccionadas para a promoção da literacia científica (Martín-Diaz, 2002; Acevedo, 

2004). 
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A década de 90 surge marcada por discussões sobre as implicações da promoção 

da literacia científica nos currículos de ciências de que resultaram propostas para a 

reformulação curricular. 

Hodson (1998) assume uma atitude crítica em relação à ambiguidade do termo 

“literacia científica”, que apresenta diferentes significados consoante o autor, e em 

relação às propostas curriculares pois estas não contemplam situações que permitam ao 

aluno tomar decisões e agir de acordo com elas. Propõe uma abordagem personalizada e 

crítica da ciência, que prepare o aluno para tomadas de posição responsáveis e 

fundamentadas no que respeita a questões sociais, ambientais, éticas, morais e 

económicas, em que o aluno possa aprender ciência, adquirindo conhecimento 

conceptual e teórico, possa também aprender acerca de ciência, compreendendo a 

natureza, a história e os métodos da ciência, assim como as relações CTS e possa ainda 

fazer ciência, adquirindo experiência em investigação científica e resolução de 

problemas. 

Actualmente, numa época em que a ciência é encarada como um esforço 

essencialmente colaborativo, por ser transversal, envolvendo diferentes disciplinas na 

abordagem de determinado objecto de estudo e por estabelecer uma relação cada vez 

mais estreita com a tecnologia, um programa de literacia científica adequado deve 

reflectir essas mudanças e ser consistente com as transformações que a sociedade tem 

sofrido (Chagas, 2000). 

Tal programa deverá: 

• Permitir o reconhecimento de forças de mudança na nossa sociedade, como por 

exemplo a emergência da era da informação, 

• promover competências de ordem cívica, implicando uma abordagem racional 

da ciência no que diz respeito a problemas pessoais, económicos e a temas que os 

alunos poderão encontrar ao longo da vida, 

•considerar competências cognitivas que permitam a utilização do conhecimento 

científico e tecnológico nos assuntos humanos e no progresso social e económico, 

• permitir aos alunos adaptarem-se a um mundo da ciência e da tecnologia em 

mudança e ao seu impacto nas actividades pessoais e económicas (Chagas, 2000). 

 

 Neste contexto, Aikenhead (2002), refere que para o ensino das ciências dar 

resposta às mudanças societais e às solicitações decorrentes das mesmas, cinco áreas se 

tornam fundamentais para pensar esse ensino: 
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i) Integração do estudo de questões ambientais nos programas das disciplinas de 

ciências, 

ii) desenvolvimento progressivo de abordagens Ciência-Tecnologia-Sociedade, 

iii) Integração de temas ligados à História, Filosofia e Sociologia da Ciência nos 

programas das disciplinas de ciências, 

iv) reconhecimento da Tecnologia como uma área formativa da maior 

importância (importância das Tecnologias da Comunicação e Informação em 

contexto escolar), 

v) desenvolvimento de competências “cientísticas” dos alunos: ensinar e treinar 

como se faz ciência como parte integrante da formação escolar em ciências.  

 

Torna-se importante que os professores se consciencializem que literacia 

científica é um conceito socialmente construído, móvel no espaço e evolutivo no tempo 

(Martins, 2002). 

 

Educação para a Cidadania 

 O exercício pleno da cidadania pressupõe uma intervenção cívica consciente e 

construtiva (o que significa que os cidadãos serão capazes de actuar de forma activa e 

responsável sobre os problemas do mundo em que vivem, conscientes de que é possível 

mudar a sociedade e que nem tudo está determinado sobre o ponto de vista biológico, 

económico e tecnológico) relacionando-se consequentemente com processos formativos 

a que os cidadãos acedem e em que se desenvolvem ao longo da vida, e não apenas na 

infância e na juventude (Pedrosa & Mateus, 2001; Martín-Diaz, 2002). Torna-se, 

portanto, necessário que os sistemas educativos implementem as necessárias mudanças, 

tendo em vista a promoção de condições de desenvolvimento dos cidadãos que os levem 

à tomada de consciência dos seus direitos e deveres, os motivem e preparem para o seu 

exercício informado e fundamentado (Pedrosa & Mateus, 2001). Isto implica a 

“abertura da escola ao Mundo, promovendo uma cultura de interacção com o seu 

ambiente físico e social, desenhando e implementando actividades escolares que 

estimulem a sua constante renovação e promovam sintonia entre problemas e recursos 

actualizados” (ibidem:142). Assim, a escola poderá cumprir o seu papel de educar, 

ensinando a pensar e a agir, satisfazendo e estimulando a curiosidade, para aprender a 
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aprender e a adoptar comportamentos coerentes com responsabilidades pessoais e 

sociais (Pedrosa & Mateus, 2001). 

 A escolaridade obrigatória dirigindo-se a todos os alunos (Ciência para Todos), 

tem de cumprir “dois grandes objectivos: ensinar o que é básico e ensinar como esse 

saber é importante” (Martins, 2002:4). É neste domínio que as orientações do currículo 

desempenham um papel fundamental. Decidir o que os alunos deverão aprender e o 

modo como essa aprendizagem é feita, o modo como de devem orientar as actividades 

de ensino é uma questão central (ibidem). 

 

 

3.2 – O ensino das ciências no Ensino Básico  

Nos últimos cem anos, muitas reformas foram propostas, mas poucas tiveram 

algum impacto no modo como a ciência tem sido ensina e aprendida (Galvão & Freire, 

2002).  

Após a Segunda Guerra Mundial, surgiu uma reforma curricular que não 

ponderou um conjunto de princípios gerais de carácter curricular e educativo, 

nomeadamente o interesse e a motivação dos alunos e a ligação entre os conhecimentos 

científicos e o mundo dos alunos. Esta reforma gerou programas de disciplinas de 

ciências muito teóricos, abstractos, longos e pouco motivadores, apresentando a ciência 

numa perspectiva divorciada da tecnologia e da sociedade (Canavarro, 1999). 

É saliente, nos estudos internacionais e nacionais, o nível reduzido de cultura 

científica das populações em alguns países, nos quais Portugal se inclui (Martins, 2002). 

 Segundo uma investigação realizada em Portugal em 1997 (Canavarro, 2000), 

no que respeita a literacia científica, o ensino das ciências nas escolas portuguesas, não 

tem contribuído para atenuar as diferenças sociais dos alunos, concorrendo antes para “a 

reprodução dessas diferenças por omissões no cumprimento do papel regulador 

consignado às escolas nos estados democráticos.” (ibidem:164). Tais resultados devem 

inquietar as comunidades educativas e os poderes políticos quanto ao papel que o ensino 

das ciências nas escolas tem vindo a desempenhar, particularmente na construção de 

imagens públicas destas áreas de conhecimento incompatíveis com níveis aceitáveis de 

literacia científica (Pedrosa & Mateus, 2001). 

 No estudo internacional PISA 2003 (Programme for International Student 

Assessment), em relação à literacia científica, a média dos resultados dos alunos 

portugueses é significativamente inferior à da OCDE (apenas a Turquia e o México 
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apresentaram resultados mais baixos). O estudo PISA (2003) alerta para o facto de, num 

mundo onde a tecnologia está cada vez mais presente, a literacia científica ganhar 

importância acrescida. 

 No Inquérito à Cultura Científica dos Portugueses (Observatório das Ciências e 

das Tecnologias, 2000) efectuado a indivíduos entre os 15 e os 64 anos, o dado que 

mais se destaca da leitura dos resultados, segundo os seus autores, é o aumento do 

desfasamento entre a percepção da importância da ciência e da tecnologia e do interesse 

por elas manifestado (que subiram claramente em relação ao estudo de 1997) e o 

domínio de conteúdos cognitivos ou o acesso aos mesmos. A vontade de aprender mais 

sobre a ciência por parte da população portuguesa (83%), ainda mais reforçada entre 

segmentos mais jovens e mais escolarizados, é também um resultado importante.  

 

 Pelo que ficou exposto, parece consensual quer para educadores, cientistas e 

poder político que os resultados alcançados pela aprendizagem da ciência escolar não 

satisfazem os objectivos de educação das sociedades actuais (Martins, 2002). 

O ensino das ciências tem sido alvo de críticas, por ser muito prescritivo, 

impessoal, não havendo lugar para as opiniões dos alunos e para a criatividade (Costa, 

1999; Chagas, 2000), por se caracterizar pela transmissão de conhecimentos, pela 

memorização de factos e ideias, em que o manual e o professor são muitas vezes as 

únicas fontes de informação e em que predominam as metodologias tradicionais 

centradas na transmissão de conhecimentos (Fonseca, 1996; Chagas 2000).  

Este tipo de ensino vai inibindo, certamente, o desenvolvimento da 

personalidade do aluno e das suas aspirações (Paixão, 1998). Tais práticas não permitem 

a consecução dos múltiplos e diversificados objectivos de um programa de literacia 

científica (Chagas, 2000). 

Torna-se premente que a aprendizagem das ciências se torne significativa para 

os alunos e que os jovens em idade escolar sintam o prazer de fazer ciência e não apenas 

vivam a obrigação de aprender factos e leis (Paixão, 1998; Martins & Veiga, 1999; 

Chagas, 2000; Martins, 2002). 

Se queremos educar cidadãos esclarecidos e participativos numa sociedade 

democrática, teremos de dar especial atenção à promoção da literacia científica (Chagas, 

2000; Martins, 2002; Martín-Diaz, 2002). 
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 Relevando o papel do ensino e da aprendizagem no desenvolvimento da literacia 

científica, Bybee (1997) refere ser importante a clarificação do que se entende por tal, 

no que respeita a 

i) os conteúdos de ciência que os alunos devem aprender, 

ii) as estratégias de ensino que contribuirão para melhorara as 

aprendizagens, 

iii) a coerência e consistência entre as avaliações que se realizam e os 

assuntos que se valorizam, 

iv) as formas como a cultura e organização escolares se alinham com as 

desejáveis mudanças educativas, 

v) as necessidades de envolvimento profissional dos professores de 

ciências.  

Ainda segundo Bybee, a maioria dos profissionais envolvidos nos sistemas 

educativos carece de indicações mais específicas para, no contexto actual, enquadrarem 

actividades concretas de ensino e de aprendizagem em propósitos gerais de educação 

em ciências. Este autor defende que se estamos verdadeiramente interessados numa 

ampla reforma educativa, em larga escala e a longo prazo, teremos de despender esforço 

e tempo consideráveis nas “interfaces” entre domínios e todos os envolvidos na 

comunidade educativa de ciências têm de reconhecer que “a reforma ocorrerá através da 

tradução coordenada, consistente e coerente de propósitos em políticas, programas e 

práticas” (ibidem:213).  

As orientações curriculares para o ensino das ciências mais recentes, 

reconhecidas nos documentos elaborados no âmbito da recente reforma educativa, têm 

insistido na necessidade de colocar no primeiro plano as capacidades de ordem superior, 

isto é, aquelas que estão ligadas à identificação e resolução de problemas, ao 

pensamento crítico e ao uso de estratégias de natureza metacognitiva (NSTA, 1992; 

Costa 1999; Cachapuz et al., 2002; Chagas, 2002). Segundo estas orientações, o ensino 

das ciências deve desenvolver a capacidade para resolver problemas, raciocinar, 

comunicar, ao mesmo tempo que estimula a apreciação do valor das ciências e a 

confiança dos alunos para se envolverem em actividades de projecto que permitam a 

realização de investigações (Costa, 1999; Galvão & Freire, 2000; Martins, 2002).  

Para Hodson (1992) podem resumir-se a duas as orientações básicas das novas 
tendências curriculares no ensino das ciências: 

• Orientar socialmente o ensino das ciências 
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• Centrá-lo no aluno 

 

Como já referimos, este autor refere ainda a importância do desenvolvimento de 

uma alfabetização científica crítica, através da promoção do pensamento crítico e de 

competências de tomada de decisões, que assenta no aprender ciência, aprender sobre 

ciência e em fazer ciência. 

Isto requer uma mudança conceptual do conhecimento e das atitudes dos 

professores: estes têm de sentir-se confortáveis e competentes ao criarem ambientes de 

aprendizagem para os alunos (Perrenoud, 1999; Chagas, 2000).  

Contudo, “o sucesso de uma reforma curricular depende da compreensão e 

adopção das inovações introduzidas no currículo” (Galvão & Freire, 2000:3). 

 

Assim, importa compreender algumas assunções expressas no Currículo 

Nacional do Ensino Básico (2001), nomeadamente no que se refere às Ciências Físicas e 

Naturais, que os autores assumem como um currículo construtivista (Galvão et al., 

2000): Perspectiva CTS, literacia científica e conhecimento didáctico dos professores 

(Galvão & Freire, 2000). 

Perspectiva CTS 

Numa Perspectiva CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade), a educação propiciará 

a possibilidade de análise do papel social da ciência e da tecnologia, tornando-as 

acessíveis aos cidadãos, bem como dará relevo à aprendizagem social da participação 

pública nas decisões relacionadas com os temas tecnológicos e científicos (Martins, 

2002).  

 Os avanços do conhecimento científico e tecnológico repercutem-se na 

sociedade e ao influenciá-la, influenciam inevitavelmente a escola. Por isso, o que ela é, 

o que nela se ensina e o modo como é ensinado, tem sofrido alterações (Martins, 2002). 

 Por sua vez, as teorias sobre a aprendizagem de cariz sócio-construtivista têm 

vindo a por em causa os modelos de ensino transmissivo e influenciado o ensino das 

ciências. A uma visão académica do ensino opõem uma visão mais relevante do ponto 

de vista educacional, ligada aos interesses quotidianos e pessoais dos alunos, 

socialmente situada e, por isso, mais motivadora (Cachapuz, 2000).  

Esta visão aponta, assim, para uma aprendizagem das Ciências atraente, 

estimulante e importante para a maior parte dos alunos, que reflicta uma visão 
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humanizada da Ciência e que desenvolva conhecimentos e capacidades para tomar 

decisões e resolver problemas (Martins, 1999). 

 É esta a visão defendida pela perspectiva Ciência-Tecnologia-Sociedade. 

Esta perspectiva para o ensino das Ciências tem como objectivo primordial 

atribuir à Educação em Ciências o papel de preparar os alunos para lidarem com o 

mundo socio-tecnológico, em constante mudança, no qual os valores sociais e éticos são 

factores relevantes (Martins, 1999).  

Segundo a orientação CTS, o ensino deverá centrar-se em redor de temas de 

relevância local e ser flexível de forma a poder adaptar-se às diferentes condições ao 

longo da vida, deverá tratar temas socialmente relevantes como o da saúde pública, 

recursos hidrológicos, recursos energéticos, reservas alimentares, entre outros (Hodson, 

1992; Martins, 1999). 

Nesta perspectiva CTS, a aprendizagem de conceitos não deverá surgir 

descontextualizada. Estes deverão ser relevantes para as necessidades dos alunos, para o 

progresso social e para o bem comum, cobrindo um leque de áreas científicas, 

interligando-as (Martins, 1999). Esta aprendizagem deverá ocorrer a partir de exemplos 

da vida diária, promovendo o desenvolvimento de atitudes e valores, desenvolvendo 

capacidades de tomar decisões e de resolver problemas com base na relação Ciência-

Tecnologia-Sociedade (Santos, 1994). 

O ensino da Ciência/Tecnologia, deverá ter, para além da validade científica, 

validade cultural, deverá apontar para o desenvolvimento de valores sociais e culturais, 

humanistas e cívicos, através dos saberes e competências que esse ensino veicula e dos 

processos de aprender e de pensar que lhe estão associados (Cachapuz, Praia & Jorge, 

2002; Martins, 2002, Martín-Diaz, 2002; Acevedo, 2004). 

Ainda segundo esta perspectiva, urge desenvolver estratégias de ensino que 

afastem uma imagem de ciência desligada de questões sociais, filosóficas, políticas, 

económicas e éticas, transmitindo antes uma imagem de ciência com relevante interesse 

para a vida do cidadão (ibidem).  

Na sociedade actual, cada vez mais dependente da ciência e da tecnologia, torna-

se necessário orientar a educação para a ciência desde os primeiros anos de escolaridade 

(Pereira, 2002). É necessário repensar igualmente a extensão do ensino das ciências: 

começar cedo e com maior ênfase e prolongar essa formação (Martins, 200). 
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A orientação CTS para a aprendizagem das Ciências defende uma abordagem 

que, chamando aspectos ligados à saúde, ao ambiente e ao consumo para um ensino 

contextualizado, possa contribuir para uma melhor educação para a cidadania. 

 

Literacia científica 

Quanto à Literacia científica, outra das assunções do CNEB segundo os seus 

autores, justifica-se num currículo assente numa perspectiva CTS, já que a compreensão 

do papel da ciência e da tecnologia na nossa vida diária requer uma população 

informada e com conhecimento suficiente para compreender e participar em debates 

acerca de questões científicas e tecnológicas, uma vez que estão implicados em muitas 

decisões tomadas como indivíduos e membros de uma sociedade. Esta orientação exige 

um professor que ajude os alunos a aprender sobre a natureza diferente do 

conhecimento, a contactar com as variadas descobertas científicas e processos 

tecnológicos envolvidos, mas também com as suas implicações sociais (Galvão & 

Freire, 2000). Exige ainda um professor 

 (…)“prospectivo que não se mantém estruturalmente focado em pedaços de 
currículo escolar ou numa abordagem de ensino mas, em vez disso, vê o mundo 
como conectivo, como uma amálgama de pensamentos e acções, conhecimentos 
e artefactos que, em conjunto, compõem as culturas e as sociedades que 
partilhamos” (ibidem:4).  

 

Conhecimento didáctico dos professores 

O conhecimento didáctico dos professores é essencial para gerir o currículo, 

dando atenção à natureza diferente dos conteúdos científicos, aos diferentes contextos 

de aprendizagem e às concepções prévias dos alunos, de forma a levá-los a compreender 

o que a ciência é (Magnusson, Krajcik & Borko, citados em Galvão & Freire, 2000).

 Segundo Aikenhead (2002), a compreensão do professor é a maior componente 

no desenvolvimento com sucesso de um currículo CTS e para Perrenoud (2002), um 

currículo orientado para o desenvolvimento de competências, exige “professores 

construtivistas que se sintam como peixes na água” quando têm de o gerir.  

 O ensino das ciências de orientação CTS exige confiança e conhecimento dos 

professores sobre temas de cariz societal (Martins, 2002). 

 

 Reorganizar o currículo e o ensino das ciências passará assim pela articulação 

dos conteúdos de uma forma diferente, o que sugere que os professores, enquanto 
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fazedores de currículo e orientadores das práticas científicas dos seus alunos tenham em 

atenção determinados aspectos (Galvão et al., 2000): 

 • O ensino das ciências no ensino básico deve ser visto como promotor da 

literacia científica em geral. 

• Definição de objectivos realistas e concretizáveis em cada situação a explorar. 

• Incorporar aspectos da tecnologia e aplicações da Ciência de modo a introduzir 

os alunos em ideias acerca da Ciência. 

• Formar os alunos tanto no conhecimento de ideias chave acerca da Ciência 

como acerca de processos de obtenção do conhecimento do mundo natural. 

• Recorrer a uma variedade de métodos de ensino e abordagens com variação do 

ritmo de introdução de novas ideias, incluindo a dimensão histórica e de descoberta, 

visando consolidar a compreensão de conteúdos científicos, adequando-se às 

necessidades e aos interesses dos alunos. 

• Incorporar, de um modo transversal, aspectos que dizem respeito à natureza da 

Ciência e ao inquérito científico, dando uma ideia contínua da sua natureza 

investigativa. 

• Usar diferentes abordagens de avaliação para diferentes actividades, incidindo 

nas competências dos alunos para compreenderem e interpretarem informação científica 

e discutirem assuntos controversos, nos conhecimentos e na compreensão de ideias 

científicas. 

Em síntese, parece consensual que  

“(…) a educação científica deve adaptar-se às exigências da sociedade, 
permitir aos indivíduos pensar e agir de forma independente. Deve apresentar 
ideias novas e treinar competências de investigação como forma a permitir-
lhes a auto-regulação das aprendizagens, a satisfação pessoal e a 
responsabilização social” (Canavarro, 1999:89). 
  

Pelo que ficou dito, será necessária uma modificação significativa na natureza 

das actividades de aprendizagem que têm sido tradicionalmente dominantes na sala de 

aula, no sentido de adoptar métodos activos, de trabalho de projecto, de situações de 

comunicação, de tarefas abertas, do trabalho em grupo colaborativo (Perrenoud, 1995; 

Costa, 1999; Abrantes, 2001c; Chagas, 2002). 

As experiências de aprendizagem devem ser significativas, activas, 

diversificadas, integradoras e socializadoras, no sentido de desenvolver nos alunos 

competências que lhes permitam uma integração adequada na sociedade actual, 
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atribuindo-lhes um papel mais activo no processo de aprendizagem (Chagas 2002, 

Martins, 2002).  

O trabalho de projecto, enquanto metodologia pedagógica, parece ser uma 

proposta interessante a seguir nas aulas de ciências, pois vai ao encontro das propostas 

actuais para o ensino das ciências apresentadas (Costa, 1999). 

   

3.3 - Princípios para o ensino das ciências no Ensino Básico 

 Segundo Costa (2000), é possível definir um conjunto de princípios que 

reflectem as novas orientações para o ensino das ciências no Ensino Básico. Passaremos 

a apresentá-los. 

 

• A ciência e a tecnologia definem-se quer por aquilo que fazem, como o fazem, 

quer pelos resultados que obtêm. É necessário que os alunos adquiram alguma 

experiência com os tipos de pensamento e acção típicos dessas áreas para que as 

possam compreender. 

 

• O ensino das ciências no Ensino Básico deve partir dos problemas do dia-a-dia e 

fenómenos que são interessantes e familiares aos alunos, de situações que 

ocorram ou possam ocorrer à sua volta, observando-as, descrevendo-as, ficando 

intrigados com elas, levantando questões e argumentando acerca delas e 

tentando encontrar respostas para as questões levantadas. Os alunos devem, 

portanto, resolver problemas a níveis adequados à sua idade e maturidade, que 

os levem a decidir quais os aspectos mais relevantes e a dar as próprias 

interpretações do significado desses aspectos. Este processo dá prioridade, tal 

como acontece em ciência, à observação cuidada e à análise bem estruturada. O 

professor orienta, encoraja e propicia ocasiões para a prática de recolha, selecção 

e análise de dados e construção de argumentos com base neles. 

 

• Conceitos, técnicas, competências e processos a adquirir devem surgir a partir de 

actividades diversas, nomeadamente a resolução de problemas com significado 

para o aluno. As questões levantadas na sala de aula, quer pelo aluno quer pelo 

professor, podem ser desencadeadoras de projectos de pesquisa a realizar pelos 

alunos. O ensino das ciências, à semelhança da própria ciência, deve aceitar, 
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estimular, incorporar e disciplinar a curiosidade e a criatividade. Os alunos 

devem ser encorajados a levantar questões e a procurar respostas para elas. O 

próprio professor deverá levantar questões, contribuindo para o desenvolvimento 

do pensamento crítico e criativo, habituando os alunos a colocarem eles próprios 

esse tipo de questões e a procurar respostas para elas. 

 

• A perspectiva histórica dos acontecimentos científicos constitui outro dos 

aspectos importantes a ter em conta no ensino das ciências no EB. Os alunos 

poderão desenvolver a compreensão do modo como a ciência realmente 

acontece, do crescimento das ideias científicas. Tal perspectiva histórica é 

igualmente importante pelo facto de poder conduzir a perspectivas sociais, isto 

é, a influência da sociedade no desenvolvimento da ciência e da tecnologia e o 

impacto da ciência e da tecnologia na sociedade.  

 

• A comunicação oral e escrita eficaz é uma das prioridades em todas as 

disciplinas. No ensino das ciências, deve ser dada particular atenção à clareza de 

expressão visto que as provas científicas e a contestação a estas, não podem ser 

compreendidas sem uma expressão rigorosa dos processos, das descobertas, das 

ideias de cada um e de descodificação das ideias dos outros. Por sua vez, a 

utilização de uma terminologia clara e inequívoca é fundamental na 

comunicação científica e na sua compreensão. O conhecimento de alguns termos 

técnicos poderá ser útil, pois facilita a comunicação. Se a introdução desses 

termos técnicos for feita quando necessário para a clarificação do pensamento e 

para a promoção da comunicação, os alunos formarão gradualmente um 

vocabulário funcional que permanecerá para além dos testes. 

 

• A realização frequente de actividades de grupo na aula de ciências pode 

contribuir para a compreensão da natureza colaborativa do trabalho científico e 

para a compreensão do funcionamento da ciência. Os alunos ganham 

experiência na partilha de responsabilidades para a aprendizagem em conjunto, 

apercebem-se que todos podem contribuir para atingir objectivos comuns e que 

o progresso não depende de todos possuírem as mesmas capacidades. Ao terem 

de discutir ideias, os alunos têm de informar os colegas acerca de procedimentos 

e significados, argumentar acerca de descobertas e avaliar a evolução da tarefa. 
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A comunicação, assim inserida no contexto de responsabilidade de um grupo, de 

uma equipa, torna-se mais realista e menos individualista. 

 

• Os alunos devem adquirir tanto o conhecimento científico do mundo como os 

hábitos mentais científicos que a ele conduziram. Um ensino da ciência que 

procure apenas transmitir conhecimentos acumulados de uma determinada área, 

não conduzirá à compreensão dos conceitos científicos nem dos processos, nem 

desenvolve a capacidade de raciocínio e de espírito crítico. Por outro lado, 

ensinar o raciocínio científico como um conjunto de processos sem relação com 

qualquer conteúdo particular, é igualmente desaconselhável. 

 

• Ao aprender ciência, os alunos devem contactar com valores como curiosidade, 

criatividade, imaginação e beleza que, embora não sendo valores que se 

confinem à ciência são característicos do empreendimento científico. Assim, 

poderão contactar com estes valores, não como afirmações vazias e 

descontextualizadas mas como valores que fazem parte da sua experiência de 

aprendizagem. 

 

• O ambiente de aprendizagem das aulas de ciências deve ser favorável a que os 

alunos reajam à beleza das ideias, dos métodos, dos instrumentos, dos objectos e 

dos organismos vivos. 

 

• É importante que os professores tenham em atenção aquilo que os alunos 

aprenderam informalmente. Estas ideias podem estar incompletas, erradas ou 

mal compreendidas, constituindo formas alternativas de saber que podem 

impedir a aprendizagem. A educação formal deve ajudar a reestruturar esses 

conhecimentos e a adquirir outros novos que estejam de acordo com 

conhecimentos cientificamente aceites. 

 

• O ensino das ciências deve ser um ensino investigativo, um ensino aberto em 

que o aluno é o sujeito activo do processo educativo. O professor deve ser o 

organizador e orientador do trabalho a desenvolver, não delineando fases rígidas, 

uma vez que a educação em ciências é um processo dinâmico. O livro não 
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poderá ser o único suporte de aprendizagem, sendo importante a aquisição de 

métodos de trabalho diversificados. A construção e a validação de documentos e 

materiais pelos alunos, num ensino investigativo, aproxima-os da forma de 

trabalhar em Ciência. 

 

• Na aprendizagem da ciência, uma atenção especial deve ser dada ao tempo para 

explorar, testar ideias, repetir as coisas, optar pelo caminho errado e dar pelos 

seus próprios erros. Atribuindo um valor positivo ao erro, considerando-o 

indispensável à construção da verdade, do conhecimento e trazendo-o à 

consciência do aluno, deve-se procurar que ele o analise e o transforme num 

instrumento de aquisição e construção do conhecimento. Por outro lado, para 

que os conceitos fiquem bem consolidados, devem ser estudados 

periodicamente, em diferentes contextos e segundo níveis crescentes de 

complexidade.  

 

Ao longo deste capítulo parece-nos ter ficado claro que a resolução de 

problemas reais ou a procura de respostas para questões com interesse para os alunos e 

metodologias activas centradas no aluno parecem ser pontos fortes no ensino das 

ciências (Cachapuz et al., 2002; Martins, 2002a; Martín-Diaz, 2002; Costa, 2000; 

Astolfi et al., 1998; Charpak 1998).  

Por sua vez, o trabalho de projecto parece ser uma proposta interessante a seguir 

nas aulas de ciências, por constituir uma metodologia que irá ao encontro das propostas 

actuais para o ensino das ciências defendido quer internacionalmente quer no nosso país 

(Costa, 2000). 

 

3.4 – Internet e ensino das ciências  

 Como referimos no capítulo 2 desta dissertação, investigações e estudos 

internacionais sobre a utilização das TIC, e nomeadamente da Internet, têm vindo a 

salientar o potencial desta tecnologias no processo ensino e aprendizagem. Referem o 

importante papel que poderão desempenhar no acesso à informação e ao conhecimento, 

no desenvolvimento de estratégias de trabalho colaborativo e na criação de contextos de 

aprendizagem significativa e centrada no aluno, na criação de comunidades de 

aprendizagem, que podem surgir das interacções estabelecidas entre intervenientes com 

o objectivo comum de compreender o mundo que os rodeia. Face ao conjunto de 
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potencialidades que a Internet hoje permite, seria um enorme erro se a escola o 

ignorasse e não preparasse os alunos para a sua utilização crítica e esclarecida, como 

forma para a sua integração efectiva na Sociedade do Conhecimento (Chagas, 2001; 

Costa, 2004; Pontes, 2005). 

Por sua vez, parece-nos ter ficado claro no ponto anterior da presente dissertação 

que a literatura recente sobre Educação em Ciência tem vindo a colocar a ênfase na 

resolução de problemas autênticos, na pesquisa e nas actividades experimentais, no 

trabalho colaborativo e na abordagem interdisciplinar de temas actuais, dando particular 

relevância às inter-relações Ciência, Tecnologia, Sociedade. 

Então, a questão que ora se coloca é a de saber de que forma a utilização da 

Internet contribui para o desenvolvimento desta perspectiva de ensino das ciências? 

 Parece-nos que o que ficou dito sobre as vantagens que se encontram referidas 

na literatura sobre a utilização das TIC, e nomeadamente da Internet, em contexto 

educativo, se poderá aplicar ao ensino das ciências. Contudo, parece-nos importante 

realçar alguns aspectos e apresentar algumas referências da literatura sobre o assunto, 

embora a investigação e a divulgação de estudos sobre a utilização da Internet em 

contexto de ensino das ciências seja ainda escassa (Chagas, 2001). 

 

 Sendo hoje a Internet a face mais visível das tecnologias de informação e 

comunicação, ela assume diversas facetas pois permite o acesso à informação em 

páginas contendo documentos com texto, imagens, sons e vídeo, a participação em 

torno de questões de interesse comum a diferentes utilizadores e a interacção em 

diferido (o correio electrónico) ou em directo (a videoconferência, por exemplo) (Ponte 

et al., 2000).  

 A Internet constitui actualmente a rede telemática de maior sucesso atendendo 

ao número de membros que reúne, à diversidade de serviços que disponibiliza e à 

quantidade de informação a que permite aceder, constituindo assim uma fonte de 

recursos para todos aqueles que estão envolvidos em processos de aprendizagem 

(Chagas et al., 1998). Para além de facilitar o acesso à informação, pode igualmente 

permitir que os seus utilizadores estabeleçam entre si interacções que conduzem à 

construção do conhecimento (ibidem). A informação pode obter-se através de 

documentos localizados na Internet, ou através de outros utilizadores com os quais é 

possível estabelecer comunicação.  
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 Importa aqui distinguir entre informação e conhecimento. O conhecimento é 

mais do que informação (Cachapuz et al., 2002). A informação torna-se conhecimento à 

medida que as interacções entre as pessoas envolvidas conduzem à integração da 

informação em algo significativo e a sua utilização no tratamento de questões e na 

resolução de problemas específicos (Chagas et al., 1998; Cachapuz et al., 2002). 

 Estando disponível uma enorme quantidade de informação, o que parece estar 

em causa é o procurar e seleccionar, como procurar e para que procurar (Cachapuz et 

al., 2002). 

 O relatório Learning Trough the Internet: A Review of Networked Learning 

(1999), apresentado à Comissão Europeia, em relação ao desenvolvimento de projectos 

escolares que envolvem a Internet refere que: “ (…) However, the focus of the projects 

supported by technology should not be on publishing visually impressive presentations 

but creating new knowledge” (Lipponen et al., 1999:31). 

 Nesta perspectiva, o desenvolvimento de competências de pesquisa e selecção 

de informação para a transformar em conhecimento é hoje uma exigência (Cachapuz et 

al., 2002). 

  

Como já referimos no texto desta dissertação, são inúmeras as questões que os 

professores colocam sobre a forma como as TIC podem promover a aprendizagem de 

uma forma geral. Se o âmbito de análise for o domínio da educação em ciências, as 

questões ganham nova premência e actualidade (Chagas, 2001). 

Apesar dos estudos já realizados e publicados em revistas da especialidade, 

parece “não se ter atingido uma massa crítica, sob o ponto de vista teórico que nos 

permita argumentar, com fundamento, modalidades de utilização da Internet, sua 

qualidades e limitações, e que possam constituir também pontos de partida para novas 

concepções e novas visões acerca do papel desta tecnologia na aprendizagem da 

criança”. (Chagas, 2001:14). Em Portugal esta situação é particularmente aguda pois é 

ainda reduzida a divulgação de resultados de investigação. 

No âmbito da actividade do CIEFCUL (Centro de Investigação em Educação da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa), estudos levados a cabo sobre a 

utilização da Internet como promotora da aprendizagem da ciência, sob diferentes 

perspectivas, referem as actividades que usam a Internet como desempenhando um 

papel relevante para desenvolver determinadas características do pensamento crítico, 

um efeito motivador nos alunos para abordagem dos temas em estudo, rapidez na 
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aprendizagem da tecnologia e criação de um ambiente na sala de aula mais favorável ao 

aparecimento de abordagens inovadoras de aprendizagem. Possivelmente, o contacto 

com a Internet estimula os alunos, tornando-os mais empenhados nas tarefas que lhe 

foram propostas nas aulas (Chagas et al., 1998). Tal ambiente caracteriza-se, em termos 

gerais, por permitir aos alunos que: 

• Se envolvam em actividades genuínas, a partir de problemas reais por eles 

colocados 

• Tenham acesso a informação transmitida por fontes primárias do 

conhecimento científico (laboratórios de investigação, universidades e 

centros de pesquisa) 

• Comuniquem com colegas que estudam em escolas próximas ou situadas a 

grande distância 

• Comuniquem com profissionais e investigadores que trabalham nos 

respectivos laboratórios 

• Abordem as questões de uma forma global, aplicando e estabelecendo 

ligações entre os conceitos aprendidos nas diferentes disciplinas 

 

 Trabalhos de investigação sobre o uso das TIC no ensino das ciências, realizados 

sobretudo em países do mundo anglo-saxónico, referem que a sua utilização possui 

algumas características interessantes do ponto de vista educativo, como a grande 

capacidade de armazenamento e de acesso à informação, a simulação de fenómenos 

naturais difíceis de observar na realidade ou de representar modelos de sistemas físicos 

inacessíveis, a interactividade com o utilizador, a possibilidade de levar a cabo um 

processo de aprendizagem e avaliação individualizada (Hartley, 1998; Lelouche, 1998). 

 Um estudo recente realizado no Reino Unido com alunos do 6º ano de 

escolaridade, Student Motivation and Internet Technolog: Are Students Empowered to 

Learn Science?15 (Mistler-Jackson, 2000), refere que os alunos adquiriram um nível 

significativo de conteúdos sobre meteorologia, atingiram um nível elevado de 

motivação e de satisfação com o projecto. 

                                                 
15 Estes estudo foi realizado tendo como base actividades inseridas no projecto Kids as Global Scientistse 
e desenvolveu-se em torno de questões relacionadas com a meteorologia. 
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 Pontes (2005) classifica as funções formativas das TIC, nas quais inclui a 

Internet, em três categorias relacionadas com o desenvolvimento de objectivos 

conceptuais, procedimentais e atitudinais, que apresentamos no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Fins e funções das TIC na aprendizagem (Pontes, 2005) 

OBJECTIVOS EDUCATIVOS FUNÇÕES A DESENVOLVER 

Conceptuais - Facilitar o acesso à informação 
- Favorecer a aprendizagem de conceitos 

Procedimentais - Aprender procedimentos científicos 
- Desenvolver competências cognitivas 

Atitudinais - Motivação e desenvolvimento de atitudes 
favoráveis à aprendizagem da ciência 

 

 Entre os objectivos de carácter conceptual, este autor refere o papel das TIC em 

facilitar o acesso à informação e sua influência na aprendizagem de conceitos 

científicos, visto que facilitam o acesso a conteúdos educativos sobre qualquer matéria e 

permitem apresentar todo o tipo de informação (texto, imagens, sons, vídeos, 

simulações) relacionadas com fenómenos, teorias e modelos científicos. O que vem de 

encontro ao que referem Cachapuz et al. (2002) quando afirmam que a utilização das 

TIC no âmbito do ensino e aprendizagem das ciências permitirá explorar aspectos como 

simulação, modelação, interactividade, movimento e perspectiva tridimensional. 

 Em relação aos objectivos de carácter procedimental, Pontes refere, entre outros, 

a aprendizagem de procedimentos científicos como a construção e interpretação de 

gráficos e a aquisição de dados experimentais. A utilização da Internet fomenta o 

desenvolvimento de competências intelectuais que têm a ver com a capacidade de 

colocar questões, a auto aprendizagem e a familiarização com o uso das tecnologias de 

informação e comunicação (Pontes, 2005). 

 Por último, refere que a utilização educativa das TIC fomenta o 

desenvolvimento de atitudes favoráveis à aprendizagem da ciência e da tecnologia, pois 

a procura de informação científica na Internet ajuda a fomentar a participação dos 

alunos durante o processo educativo, favorecendo o intercâmbio de ideias, a motivação 

e o interesse dos alunos pela aprendizagem das ciências. 

 

 Investigações centradas nos processos de ensino e de aprendizagem apoiados 

no desenvolvimento de redes de aprendizagem têm evidenciado o seguinte (Chagas et 

al., 1998:2): 
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• O professor desempenha um papel de facilitador e de mentor, 

• os alunos são participantes activos envolvendo-se em discussões que se 

caracterizam pelo elevado nível de detalhe e profundidade, 

• alunos e professores dispõem de quantidades significativas de recursos 

diversificados, 

• os alunos tornam-se autónomos, 

• todos os alunos têm iguais possibilidades de estabelecer contacto directo 

com os professores, 

• ocorre um número significativo de interacções entre os professores, 

• o processo de ensino e de aprendizagem é centrado no aluno conduzindo a 

ritmos adequados a cada um, 

• as oportunidades de aprendizagem são iguais para todos os alunos que 

estabelecem numerosas interacções entre si, 

• o ensino e a aprendizagem são processos colaborativos, 

• a hierarquia professor-aluno é desfeita. Os professores tornam-se alunos e 

estes professores. 

 

 Parece, assim, que a construção de conhecimento através da utilização de redes 

de aprendizagem se traduz num esforço de colaboração entre todos os participantes 

(Chagas et al., 1998). 

 

 Ainda sobre a utilização da Internet em contexto de ensino das ciências, 

sustentada a nível teórico pelo paradigma sócio-construtivista, Cachapuz (Cachapuz et 

al., 2002) salienta alguns aspectos que têm a ver não só com a sua utilização mas 

também com o sentido com que tal utilização é feita como contributo para a construção 

do conhecimento: 

• Facilita o confronto cognitivo e suscita dúvidas, possibilitando o levantamento 

de questões-problema, estratégia privilegiada de ensino 

• Contribui para o desenvolvimento do espírito crítico, através da selecção 

criteriosa dos registos de informação com vista à resolução de problemas já 

colocados 
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• Ajuda à construção de conceitos (de elevado grau de abstração), através da 

modelização e ensaio de processos de visualização 

• Desenvolve o espírito de grupo e o sentido de cooperação, bem como a 

autonomia e a tolerância dos alunos, pois a informação estará ao dispor de todos. 

 

Torna-se necessário que os professores tomem consciência do modo como as 

crianças aprendem e que aproveitem as potencialidades da tecnologia, certos porém de 

que a tecnologia só por si não vai mudar nada (Papert, 1997). 

 

 

 Muito se tem vindo a melhorar nos últimos anos, nomeadamente no que se 

refere ao uso cada vez maior da Internet (Chagas, 2002; Pontes, 2005). Continuam, no 

entanto, a existir questões relevantes no domínio da educação científica que teremos de 

reflectir tais como que recursos informáticos possuem maior interesse no campo da 

didáctica das ciências e que estratégias de ensino melhor permitirão utilizar as TIC 

como instrumentos de trabalho significativo (Pontes, 2005). 
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Parte II 
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No âmbito da presente dissertação pretendemos contribuir para o estudo da 

seguinte questão: 

� Qual o impacte do uso da Internet no desenvolvimento da competência 

Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em 

conhecimento mobilizável16, em contexto de Educação em Ciência.  

 

Para tal, promovemos a utilização da Internet como fonte de informação, pelos 

alunos da turma onde leccionámos, sendo o contexto o do desenvolvimento de um 

projecto de Educação em Ciência, ao nível da área curricular não disciplinar Área de 

Projecto. Apresentaremos este projecto detalhadamente no Capítulo 5. 

Procedemos à avaliação das competências dos alunos ao nível da pesquisa e 

tratamento de informação, no início, no final e ao longo do desenvolvimento do 

projecto. Dado que o nosso estudo recorreu à utilização da Internet, pretendemos 

desenvolver nos alunos as competências tecnológicas necessárias. Assim, procedemos à 

avaliação das competências tecnológicas dos alunos no início, no final e ao longo do 

desenvolvimento do projecto 

 

 No presente capítulo pretendemos apresentar as nossas opções no que se refere 

ao desenvolvimento do estudo. 

 Começaremos por apresentar as opções metodológicas e de seguida a 

formulação das questões de investigação. Referiremos quais os instrumentos de recolha 

de dados utilizados, as circunstâncias de utilização dos mesmos, descrevendo 

detalhadamente cada um. Segue-se a calendarização das actividades referentes ao 

decurso da nossa investigação. E a descrição do processo de recolha, apresentação e 

análise de dados. Por último descrevemos o contexto analisado, caracterizando os seus 

participantes e o descrevendo sumariamente o projecto dos alunos. 

 

4.1 – Opções metodológicas 
 
 Entende-se por método de investigação uma estratégia de pesquisa que vai desde 

as considerações filosóficas subjacentes até ao desenho da investigação e recolha de 

dados A escolha do método de investigação influencia a forma como os dados são 

                                                 
16 Currículo Nacional do Ensino Básico (2001:15). 
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recolhidos (Quivy & Campenhoudt, 1992; Bell, 1993; Bogdan & Bihlen, 1994; Myers, 

1997). 

 A metodologia pela qual optámos é do tipo “Estudo de Caso”, visto que, como 

Yin (2002) põe em evidência, constitui a estratégia preferida quando se quer responder a 

questões de “como” ou “porquê”, ou quando se pretende fazer um estudo exploratório 

de um fenómeno inserido no seu ambiente natural.  

Para Bell (2002) o método de estudo de caso é o mais adequado para 

investigadores isolados, visto que possibilita o estudo de determinado aspecto num 

espaço de tempo não muito alargado. Ainda segundo este autor, num estudo de caso, o 

investigador observa, questiona e estuda, recolhendo dados que incluem documentos, 

observação directa, entrevistas, registos e artefactos físicos. 

 No estudo de caso, de natureza qualitativa, o problema de investigação é com 

frequência proveniente da própria experiência ou de situações ligadas à vida prática do 

investigador (Carmo & Ferreira, 1998).   

 O estudo de caso caracteriza-se assim pelo facto de que reúne informações tão 

pormenorizadas quanto possível, com vista a abranger a totalidade da situação, 

socorrendo-se de técnicas variadas de recolha de informação (Hébert-Lessard et al 

1990). 

 Assim, parece-nos que esta metodologia será a adequada à nossa investigação, 

na qual assumiremos o papel de investigadora-participante, visto que pretendemos 

contribuir para o estudo de uma questão relacionada com a nossa prática docente, num 

processo de auto-avaliação formativa em que se pretende avaliar os produtos mas 

também os processos, as questões do “como” e do “porquê”. 

 

4.2 – Questões de investigação 

 Relembramos que o projecto de dissertação que apresentamos pretende 

contribuir para o estudo da seguinte questão: 

� Qual o impacte do uso da Internet no desenvolvimento da competência 

Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em 

conhecimento mobilizável, em contexto de Educação em Ciência?  

 

 Para tal, procedemos à formulação de três questões orientadoras do processo de 

recolha de dados, a saber: 
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� 1 - A Internet poderá favorecer o desenvolvimento da competência em estudo ao 

nível de: 

- Pesquisa de informação 

- Selecção de informação 

- Comunicação da informação  

- Autonomia do aluno no processo de aprendizagem 

  

Visto que o estudo recorreu à Internet como fonte de acesso à informação, 

formulamos a seguinte questão: 

� 2 - Poderão ser desenvolvidas por alunos do 1º Ciclo do EB, em contexto de 

desenvolvimento de um projecto de Educação em Ciência, competências 

tecnológicas tais como: 

- Utilização do computador e seus periféricos de entrada 

- Utilização de processamento de texto 

- Utilização da Internet 

- Utilização correio electrónico 

 

 Dado que o contexto em que decorreu o nosso estudo foi o de educação em 

ciência, procedemos igualmente à formulação de uma questão relacionada com o ensino 

das ciências: 

� 3 – Poderá a Internet, enquanto recurso educativo, contribuir para: 

- Desenvolver o discurso científico dos alunos 

- A motivação para a aprendizagem das ciências 

 

4.3 – Instrumentos de recolha de dados 
   

Os estudos de caso podem combinar uma grande variedade de métodos e 

técnicas. Seja qual for o procedimento de recolha de dados, importa garantir a sua 

fiabilidade e validade (Bell, 2002). No estudo que ora apresentamos foram 

desenvolvidos alguns instrumentos de recolha de dados e adaptados outros utilizados 

em estudos já realizados. Os instrumentos criados foram validados por especialistas ou 

por professores com prática de desenvolvimento de projectos com recurso à utilização 

das TIC em contexto educativo.   
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Os instrumentos utilizados para recolha de dados, o momento e o objectivo de 

utilização de cada um, encontram-se especificados no Quadro 3: Instrumentos 

seleccionados, momento de utilização e objectivo de utilização. 

 

Quadro 3: Instrumentos seleccionados, momento de utilização e objectivo de utilização 

Instrumento Momento de utilização Utilizado para 

 
Questionário 

 
Antes 

do desenvolvimento do 
projecto 

Caracterização dos alunos participantes: 
Identificar a percepção dos alunos em relação à 
sua familiaridade com o computador e seus 
periféricos de entrada bem como a sua atitude 
face ao computador, onde usam o computador e 
com quem o fazem na escola. 

Lista de 
Verificação de 
Competências 
Tecnológicas 

e 
Lista de 

Verificação de 
Competências de 

Pesquisa e 
Tratamento da 

Informação 

 
 

Antes e após  
o desenvolvimento do 

projecto 

 
 
 
 
Registar as competências dos alunos e a sua 
evolução. 

 
 

Portfólio do aluno 

 
Durante e após  

o desenvolvimento do 
projecto 

Favorecer a reflexão e a tomada de consciência 
dos processos, das estratégias que o aluno 
utiliza com o fim de identificar as suas 
capacidades e as suas necessidades. 
Apreciar os produtos dos alunos e verificar o 
grau de desenvolvimento em relação às 
competências em estudo 

Registo de auto-
avaliação e hetero-
avaliação 

 
No final  

de cada sessão de trabalho 

Favorecer a tomada de consciência pelo aluno 
sobre o seu processo de aprendizagem, as suas 
atitudes e os produtos do seu trabalho bem 
como em relação ao seu grupo 
Permitir à professora avaliar esta percepção 

Notas de Campo Durante  
o desenvolvimento do 

projecto 

Registar situações significativas do ponto de 
vista do desenvolvimento da competência em 
estudo 

  

 Para além dos dados recolhidos através destes instrumentos, recolhemos ainda 

alguns indicadores que nos poderão ajudar na obtenção de resposta para as questões 

colocadas. 

Passaremos a apresentar detalhadamente cada um dos instrumentos. 
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4.3.1 – O questionário 

Com este questionário (Anexo 1) pretendemos caracterizar os alunos 

participantes no nosso estudo, identificando a sua opinião/percepção em relação à sua 

familiaridade com o computador e seus periféricos de entrada bem como a sua atitude 

face ao computador.  

Dele constam 4 categorias de itens: 

- Familiaridade com o computador e seus periféricos de entrada (itens 1 a 10) 

- Atitude face ao computador (itens 11 a 13) 

- Locais de utilização do computador (itens 14 a 16) 

- Com quem usam o computador na escola (itens 17 a 20) 

 

A escolha dos itens a incluir neste inquérito foi feita com base nos seguintes 

estudos internacionais: 

- Young People and ICT 2002 (http://www.becta.org.uk/research/reports/ 

youngpeopleict) levado a cabo pela British Educational Communications and 

Technology Agency (Becta). 

- ImpaCT2 (http://www.becta.org.uk/research/impact2), da responsabilidade de 

Department of Education and Skills.  

Ambos os estudos foram apresentados no Capítulo 2 da presente dissertação. 

 

Após a elaboração do questionário foi pedida a colaboração de um professor da 

escola onde a professora investigadora realizou o estudo, no sentido de se proceder a um 

pré-teste. Este professor foi escolhido devido às suas características profissionais e às 

características da turma que leccionava. Sendo um professor com larga experiência em 

utilização das TIC em contexto de sala de aula, encontrava-se a leccionar uma turma de 

20 alunos do 2º ano e alguns do 3º ano de escolaridade, que utilizavam o computador 

como uma ferramenta de trabalho desde o início da escolaridade.  

 

Após a realização do pré-teste o inquérito foi sujeito a uma alteração: a 

atribuição de um número a cada um dos itens, para melhor orientação aos alunos 

durante o seu preenchimento. 

De seguida, procedeu-se à validação do questionário por um especialista, 

Professor Dr. Paulo Dias (Anexo 2). Embora tenha sido sugerida a retirada dos itens 7, 
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8 e 9, estes foram mantidos, porque o ponto do questionário em que se encontram 

incluídos pretende avaliar a familiaridade com o computador e seus periféricos e não 

somente a avaliação do ponto de vista da competência tecnológica que, essa sim, será 

alvo de avaliação de um outro instrumento. 

  

4.3.2 – Lista de verificação de competências tecnológicas 

A lista de verificação de competências tecnológicas (Anexo 2) foi aplicada em 

duas fases distintas do estudo, como se pode verificar no Quadro 1: antes de se iniciar o 

desenvolvimento do projecto de Educação em Ciências “Aves da Ria de Aveiro”, para 

realização da avaliação diagnóstico das competências tecnológicas que cada um dos 

alunos possuía; no final do desenvolvimento deste mesmo projecto para avaliação da 

evolução verificada. 

Com esta lista de verificação pretendeu-se identificar as competências 

tecnológicas dos alunos ao nível de: 

• operações básicas de um computador e seus periféricos de entrada – ponto 1; 

• utilização do processador de texto como facilitador da organização da 

informação – ponto 2; 

• consulta e pesquisa de informação na Internet, utilização de um motor de busca 

para procurar informação, armazenamento dessa informação e sua impressão – 

ponto 3; 

• uso do correio electrónico ao nível da escrita, envio e armazenamento 

electrónico de textos/mensagens - ponto 4  

 

As competências tecnológicas que fazem parte desta Lista de Verificação foram 

seleccionadas entre as identificadas em “Oficina da Escrita”, “Oficina da Internet” e 

“Oficina do Correio” do Programa Internet@EB1- Acompanhamento da utilização 

educativa da Internet nas escolas do 1º ciclo EB (Universidade de Évora, 2002). 

Depois de elaborada, a lista de verificação foi submetida à apreciação do mesmo 

especialista, Professor Dr. Paulo Dias. 
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4.3.3 – Lista de verificação de competências de pesquisa e tratamento de 

informação  

A lista de verificação de competências de pesquisa e tratamento de informação 

(Anexo 3), à semelhança do verificado para as competências tecnológicas, foi aplicada 

em duas fases distintas do estudo, como se pode verificar no Quadro 1: antes de se 

iniciar o desenvolvimento do projecto de Educação em Ciências “Aves da Ria de 

Aveiro”, para realização da avaliação diagnóstico e no final do desenvolvimento deste 

mesmo projecto para avaliação da evolução verificada, em relação a cada um dos 

alunos. 

A lista de verificação de competências de pesquisa e tratamento de informação 

utilizada foi traduzida e adaptada de uma lista de verificação apresentada no estudo 

@pprentissage et utilisation d’Internet, financiado pelo Ministère de la Communauté 

française, Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique, 

levado a cabo entre 1999 e 2001, pelo Centre de Recherche sur l'Instrumentation en 

Formation et Apprentissage (CRIFA) du Service de Technologie de l'Education de 

l'Université de Liège, em turmas correspondentes ao 3º ciclo português 

(http://www.smart.ulg.ac.be/upi/Recherche/Recherche.htm). Neste estudo, os 

investigadores acompanharam professores da disciplina de francês no uso da Internet 

com fins educativos, tendo concebido variados instrumentos de suporte para o trabalho 

com os alunos.  

 Através desta lista de verificação pretende-se avaliar as competências dos alunos 

em relação à compreensão, tratamento, utilização e comunicação da informação. Cada 

uma destas competências específicas está operacionalizada através de itens e sub-ítens, 

terminologia que adoptámos para facilitar a apresentação de dados. Também para 

facilitar a apresentação de dados numerámos cada um dos sub-ítens. 

A adaptação para o nosso estudo consistiu na eliminação de alguns itens, tendo 

em conta o nível de escolaridade dos alunos participantes. 

Foram mantidos, em relação à lista de verificação original, alguns itens 

relacionados com a autonomia e a capacidade dos alunos para reflectir sobre a sua 

aprendizagem pois, como refere Peralta (2002), as formas e os modos de avaliação têm 

de reflectir as aprendizagens realizadas pelos alunos e os resultados obtidos, mas 

também o empenhamento (motivação, atitude, …) posto na sua realização. 
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Avaliar competências implica apreciar a capacidade dos alunos para mobilizar 

conhecimentos, procedimentos e atitudes (Alonso, 2002). 

Foram igualmente mantidos itens sobre auto e hetero-avaliação. A opção pela 

inclusão de itens relacionados quer com a autoavaliação do aluno quer com a avaliação 

pelos pares tem a ver com o facto de, por uma lado, a avaliação só poder ser 

considerada formativa e construtiva se os alunos se tornarem responsáveis pelo seu 

processo de aprendizagem e avaliação e se se privilegiar o desenvolvimento de 

estratégias cognitivas e metacognitivas que integrem o processo de pensar sobre o que 

se aprende e como se aprende (Alonso, 2002). Por outro lado, a co-avaliação entre pares 

foi também contemplada, pois através de situações de comunicação, os alunos são 

colocados em situações de confronto, de troca, de interacção, de decisão, que os forçam 

a explicar, a justificar, a argumentar, a expor ideias, dar e receber informações, para 

tomar decisões, planear ou dividir o trabalho, obter recursos (Perrenoud, 1999; Chagas, 

2000; Costa, 2000;Martins, 2002). 

 Para cada um dos sub-itens presentes da lista de verificação definimos o que 

entendemos por Faz de forma Aceitável (A) e Faz Bem (FB). Apresentamos esses 

critérios no Quadro 4. 

 

Quadro 4: Critérios de avaliação 
 

Sub-item Faz de forma aceitável quando: Faz bem quando: 

1A – Ler um texto e 
retirar informação do 
mesmo 

• Encontra num texto resposta para 
uma questão colocada, estando 
aquela claramente expressa no texto. 

• Encontra num texto a resposta para 
uma questão colocada, embora essa 
resposta não esteja claramente 
expressa no texto. 

1B – Comunicar uma 
informação aos outros 
 

• Explica aos colegas, por palavras 
próprias, uma ideia retirada de um 
texto com necessidade de os colegas 
questionarem para esclarecer. 

• Expõem de forma clara a informação 
sem necessidade de questões 
posteriores para esclarecimentos. 

2 - Interpretar um 
esquema, um gráfico 
 
 

• Necessita de questionamento do 
professor para retirar informação de 
um gráfico. Por exemplo, a partir da 
leitura de um gráfico consegue 
responder à questão “Em que meses 
do ano se regista maior ocorrência da 
garça?” 
Necessita de questionamento do 
professor para retirar informação de 
um esquema. Por exemplo, a partir da 
leitura do esquema da cadeia 
alimentar, consegue responder à 
questão “De que se alimenta o 
milhafre?” 

• Retira a informação presente num 
gráfico ou num esquema, através da 
sua leitura, de forma autónoma. 
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Sub-item Faz de forma aceitável quando: Faz bem quando: 

3 - Utilizar 
correctamente um 
ícone 
 
 

• Recorre a ícones conhecidos. 
Por exemplo, para aceder à Internet, 
ao Outlook, ao Word ou para 
pesquisa dentro de uma página web. 

• Utiliza correctamente um ícone, 
mesmo que lhe seja desconhecido, 
realizando inferências quanto ao seu 
significado. 

4A- Pesquisar 
informação num livro, 
numa revista, num CD-
ROM 
 
 

• Consulta o dicionário ou a 
diciopédia e encontra o significado de 
uma nova palavra; explora um CD-
ROM e encontra resposta para uma 
questão, por exemplo: Como 
respiram as aves?; encontra numa 
revista um texto sobre o tema em 
estudo, por exemplo: consulta a 
revista do Jardim Zoológico e 
encontra e retira a informação que 
necessita sobre a alimentação das 
aves mas, por vezes, necessita de 
ajuda para direccionar a pesquisa. 

• Realiza a pesquisa de modo 
autónomo, sem qualquer ajuda do 
professor e por sua iniciativa 

4B - Pesquisar 
informação na Internet, 
utilizando um motor de 
busca  
 

• Decide qual ou quais as palavras-
chave de acordo com a informação 
pretendida, escreve-as no local 
correcto num motor de busca e, se 
necessário, utiliza os facilitadores de 
busca.  
 

• Quando os procedimentos anteriores 
não resultam, o aluno, de forma 
autónoma, experimenta outra 
combinação de palavras-chave e/ou 
facilitadores de busca 

5 - Reler uma 
instrução, um 
documento 

• Faz uma primeira leitura e, de 
seguida, lê novamente o texto até 
compreender a ideia nele expressa. 
 

• Quando encontra dificuldades 
adopta, por sua iniciativa, estratégias 
que facilitem a compreensão como 
tentar ler um parágrafo de cada vez e 
recontá-lo por palavras suas; ou toma 
a iniciativa de consultar o dicionário 
quando se apercebe que não conhece o 
significado de alguma palavra e esse 
facto está a prejudicar a compreensão. 

6A - Organizar as 
ideias (distinguir os 
elementos essenciais e 
hierarquizá-los 
segundo critérios 
pertinentes) 
 

• A partir da leitura de um texto, 
extrai os elementos de que necessita, 
sendo que esses elementos estão 
claramente referidos no texto; por 
exemplo: num texto sobre 
determinada ave consegue recolher 
informação sobre habitat, reprodução, 
características físicas, etc, estando 
estes itens expressos no texto. 

• A partir de um texto com 
informações dispersas consegue 
recolhê-las e categorizá-las. 

6B - Estabelecer 
ligação entre as ideias 
(distinguir as noções de 
tempo, causa, 
consequência, 
oposição) 

• Organiza as ideias de um texto ou 
partes de dois textos diferentes, 
colando a informação recolhida. 

• Organiza a informação a partir de 
dois ou mais fontes, reformulando e 
reorganizando. 

6C - Compreender a 
importância relativa 
das ideias (comparar, 
seleccionar, classificar 
as informações 

• Num texto distingue o que é 
pertinente para a informação que 
procura. Por vezes inclui pormenores 
não relevantes. 

• Identifica o que está relacionado com 
a informação que procura, sem se 
perder com pormenores não 
relevantes. 
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Sub-item Faz de forma aceitável quando: Faz bem quando: 

6D - Formular 
hipóteses 
 

• Formula hipóteses a partir de 
questões colocadas pelo professor. 

• Formula hipóteses por sua iniciativa, 
a partir de questões que estimulam a 
sua curiosidade e que o próprio 
colocou. 

6E - Separar o 
implícito do explícito 
 

• Consegue detectar uma informação 
implícita quando 
questionado/orientado pelo professor. 

• Consegue detectar uma informação 
implícita sem qualquer ajuda do 
professor. 

7 – Expressar uma 
informação por 
palavras próprias 

• Redige um texto ou elabora a sua 
intervenção oral sobre um assunto 
pesquisado, utilizando palavras 
próprias mas seguindo a organização 
do texto original. 

• Redige um texto ou elabora a sua 
intervenção oral reformulando a 
informação e dando-lhe uma 
organização própria. 

8 – Resumir uma 
informação, uma ideia, 
uma frase 

• Resume uma informação, seguindo 
uma forma próxima do original. 

• Resume seguindo uma organização 
própria. 

9 – Integrar uma nova 
informação noutra já 
existente 

• Consegue relacionar uma 
informação nova com conhecimentos 
anteriores, orientado para isso pelo 
professor. Por exemplo, após 
pesquisar informação sobre o tipo de 
alimentação de uma ave, é capaz de 
elaborar a sua cadeia alimentar, por 
proposta do professor. 

• Consegue relacionar uma informação 
com conhecimentos anteriores de 
forma espontânea. 
Por exemplo, relaciona o tipo de 
alimentação de uma ave com a sua 
cadeia alimentar, de forma 
espontânea. 
 

10 – Utilizar uma 
informação numa 
situação análoga 
 
 

• Repete os procedimentos de acesso 
a um motor de busca ou a um 
determinado endereço electrónico; na 
realização de uma tarefa segue os 
passos efectuados numa tarefa 
anterior. Por exemplo, na elaboração 
dos diferentes BI, segue os passos 
efectuados para elaboração do 
primeiro. 

• Recorre espontaneamente aos 
procedimentos que aprendeu, em 
situações análogas, mas que surjam 
em contextos diferentes daquele em 
que foram aplicados inicialmente. 

11 – Utilizar uma 
informação numa 
situação nova 
 
 

• Utiliza a informação recolhida sobre 
as aves na resposta a questões, por 
exemplo, em fichas de trabalho 
formativas; utiliza a informação 
relativa a pesquisa na Internet em 
situações não relacionadas com o BI 
das aves. 

• Recorre espontaneamente aos 
procedimentos que aprendeu, em 
situações novas, mas que surjam em 
contextos diferentes daquele em que 
foram aplicadas inicialmente 

12A - Comunicar as 
etapas efectuadas 
 

• Enuncia as fases da tarefa 
efectuada, descrevendo o trabalho 
realizado em cada uma 
com necessidade de os colegas 
questionarem para esclarecer. 

• Enuncia as fases da tarefa efectuada, 
descrevendo o trabalho realizado em 
cada uma sem necessidade de questões 
posteriores para esclarecimentos. 

12B - Comunicar os 
resultados de um 
inquérito, duma 
pesquisa 
 

• Consegue explicar por palavras 
próprias as informações recolhidas 
após uma pesquisa necessitando de 
algumas questões para explicitar as 
suas ideias e transmitir toda a 
informação que recolheu. 

• Comunica de forma clara, sem 
necessidade de questões para ajudar a 
explicitar as ideias ou a comunicar 
toda a informação que recolheu. 

13- Reflectir sobre as 
suas aprendizagem 
 

• Consegue ter a noção do que 
aprendeu, do que precisa de aprender 
e do que precisa de melhorar, 
necessitando para isso de 
questionamento pelo professor para o 
fazer. 

• Consegue ter a noção do que 
aprendeu, do que precisa de aprender e 
do que precisa de melhorar, autónoma 
e espontaneamente. 
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Sub-item Faz de forma aceitável quando: Faz bem quando: 

14 – Planificar acções a 
realizar 
 

•É capaz de identificar as tarefas que 
tem de realizar e listá-las. 

• Identifica as tarefas hierarquizando-
as, isto é, colocando primeiro as mais 
importantes ou as que tem de realizar 
primeiro para poder avançar. 

15 – Planificar a 
actividade de acordo 
com o tempo 
disponível 

• O mesmo do ponto anterior, 
adequando o nº de tarefas ao tempo 
de que dispõe para as realizar. 

• Adequa a realização da tarefa ao 
tempo disponível. 

16 – Utilizar 
documentos propostos, 
dicionários, 
enciclopédias,... 
 

• Identifica as situações em que 
necessita de recorrer a dicionários, 
enciclopédias e fá-lo mas 
necessitando de alguma supervisão 
para decidir qual deve utilizar. 

 • Identifica autonomamente qual o 
instrumento mais adequado a cada 
situação e fá-lo de forma correcta 
autonomamente. 
 

17 – Utilizar software, 
Internet 
 

• O mesmo do ponto anterior em 
relação a CD-ROM, Internet. 

• Idem do ponto anterior. 

18A - Pôr-se em causa 
 

• É capaz de reflectir sobre a sua 
actuação e os seus métodos de 
trabalho, quando questionado sobre 
isso. 

• Sabe questionar-se sobre a sua 
actuação e os seus métodos de 
trabalho e consegue ter uma ideia 
correcta sobre os mesmos. 

18B – Assumir 
responsabilidades 
 

• Reconhece as atitudes que tomou e 
consegue perceber as consequências 
das mesmas para si e para os outros, 
quando questionado/confrontado 
sobre isso. 

• Reconhece as atitudes que tomou e 
consegue perceber as consequências 
das mesmas para si e para os outros 
sem necessidade de ser 
questionado/confrontado. 

18C – Demonstrar 
curiosidade intelectual 

• Coloca questões pertinentes a 
propósito do tema em estudo. 

• Coloca questões pertinentes a partir 
de temas estudados, indo para além 
destes. 

18D - Ser sensível à 
vida, à natureza 
 

• Reconhece a importância da 
preservação dos recursos naturais 
para a sua qualidade de vida. 

• Aplica o que sabe nas actividades 
que realiza e no seu discurso diário, de 
forma espontânea. 

19A- Escutar e deixar 
os outros exprimir as 
suas ideias 
 

• Escuta os colegas nas actividades de 
grupo ou nas comunicações à turma, 
assumindo, por vezes, uma atitude 
passiva. 

• Assumindo uma atitude interventiva 
mas deixando oportunidade aos outros 
para falar. 

19B – Dialogar 
 

• Exprime as suas ideias e ouve as 
dos colegas mas não argumenta. 

• Argumenta e respeita os argumentos 
dos colegas. 

19C – Trabalhar em 
equipa 
 
 

• Em colaboração com os elementos 
do grupo, participa nas diferentes 
etapas do trabalho, necessitando, por 
vezes, de orientação de um colega ou 
do professor. 

• Participa activamente nas diferentes 
etapas do trabalho, não necessitando 
de orientação. 

 
 

 

4.3.4 – Portfolio do aluno 

 Entende-se por portfólio a colecção organizada de produções do aluno, ao longo 

de um dado período de tempo, de forma a poder proporcionar uma visão tão alargada e 

pormenorizada quanto possível das diferentes componentes do seu desenvolvimento 

(Bernardes & Miranda, 2003). São instrumentos de estimulação do pensamento 
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reflexivo, continuamente elaborados na acção e não produzidos no final do período para 

fins avaliativos (Sá-Chaves, 2000). 

Pode dizer-se que se trata de um conjunto de elementos, acompanhados de 

indicações e de comentários estruturados, escolhidos pelo aluno ou pelo professor, com 

a finalidade de demonstrar o desenvolvimento das competências do aluno.  

Serve de base para avaliar os progressos, os processos e o investimento do aluno. 

Pela apreciação e reflexão dos trabalhos do aluno, tanto este como o professor podem, 

em conjunto, compreender os seus progressos e as suas necessidades.  

Com a construção do seu portfólio, o aluno entra no processo se aprendizagem, 

dá um sentido à sua avaliação e objectiva as suas aprendizagens (Bernardes & Miranda, 

2003).  

Para o professor, o valor do portfólio para as suas práticas avaliativas, tem a ver 

com o poder avaliar e gerir a complexidade de uma competência, pois fornece pistas de 

avaliação em situações complexas de aprendizagem, clarificando os indícios de 

progressão de uma competência de aprendizagem ao longo do tempo (ibidem). 

 

No âmbito do projecto “Aves da Ria de Aveiro”, foi proposto aos alunos da 

turma que organizassem o seu portfólio.  

A introdução do portfólio fez-se desde o início das actividades, definindo bem 

com os alunos os seus objectivos e as suas características. 

Com vista a que este viesse a constituir um conjunto significativo e integrado de 

trabalhos pessoais, dando uma visão global sobre as tarefas realizadas, testemunhando o 

investimento nas várias fases do projecto e as escolhas efectuadas, foi explicado aos 

alunos que o portfólio, pessoal e pertença do próprio, poderia incluir os registos de 

trabalho individual, as suas previsões, registos de auto-avaliação, justificação de 

atitudes tomadas, identificação de aprendizagens realizadas, análise do seu trabalho e do 

dos outros, notas das suas observações, trabalhos produzidos ao longo das etapas do 

processo e todos os outros documentos que considerassem importantes. Nele, incluir-se-

ia também a “palavra da professora”, a sua opinião sobre a organização do trabalho e os 

trabalhos realizados. 

 Cada um dos quatro grupos de trabalho elaborou paralelamente o seu portfólio. 

Neste incluíram as planificações do grupo, os documentos obtidos durante a pesquisa na 

Internet (texto e/ou imagem), as produções colectivas e as avaliações de grupo. 
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  Em todas as sessões de trabalho os alunos tiveram oportunidade para organizar 

e enriquecer o seu portfólio, sendo encorajados a escrever sobre o que pensavam e a 

incluir documentos ou produções suas que julgassem oportunos.  

  

4.3.5 – Registos de auto e hetero-avaliação dos alunos 

 Durante o período de desenvolvimento do projecto com os alunos, estes foram 

estimulados a proceder à sua auto-avaliação, bem como à avaliação dos colegas do 

grupo, numa perspectiva de avaliação formadora, reguladora do processo de 

aprendizagem, com vista à autonomia (Santos, 2002; Alves, 2004). 

 Para tal, foram elaboradas grelhas de registo que os alunos completavam no final 

das sessões de trabalho (Anexos 4, 5 e 6). 

 
4.3.6 – Notas de Campo 

 A realização das Notas de Campo acompanhou o decorrer das actividades de 

realização do projecto com os alunos.  

As notas de campo são descritivos em que se pretende registar as ideias, as 

reflexões, os acontecimentos mais significativos de todo o processo, nomeadamente no 

que diz respeito às interacções, atitudes e comentários dos participantes (Bogdan & 

Biklen, 1994).  

Sempre que possível foram feitos registos no momento. Quando tal não foi 

possível, registámos tópicos que nos permitiram, logo após o fim das sessões de 

trabalho, fazer o descritivo o mais aproximado possível daquilo que aconteceu. 

O registo das notas de campo obedeceu a uma estrutura “aberta”, isto é, não 

tínhamos à partida itens definidos para efectuar esse registo. 

 

4.3.7 - Outros registos  

 Ao longo da nossa intervenção com os alunos utilizámos outros registos que não 

se encontram assinalados no Quadro 1. 

 Referimo-nos a grelhas de observação dos alunos, que fomos aperfeiçoando ao 

longo do desenvolvimento do projecto e que constituíram um suporte para a nossa 

prática docente. 
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Os dados que obtivemos através destas grelhas foram analisados regularmente e 

registados nas Listas de Verificação, no sentido de evitar dispersão na análise de dados 

recolhidos através de instrumentos de registo. 

No entanto, apresentamos cada uma dessas grelhas mais detalhadamente, no 

sentido de documentar de que forma orientámos a nossa intervenção com os alunos. 

 

Grelha de Apreciação do Trabalho Individual no Trabalho de Grupo (Anexo 7) 

  Esta grelha destinou-se à apreciação da participação de cada um dos alunos no 

trabalho de grupo.  

Foi elaborada tendo por base grelhas de avaliação de competências consultadas 

em Quebéc Education Program, Banque dÓutils d’Évaluation 

(http://www2.csduroy.qc.ca/apo/banque.htm). 

Nesta grelha, registámos durante ou após cada sessão de trabalho no projecto, o 

que pôde ser observado em relação a cada aluno. Pretendeu-se registar o desempenho do 

aluno em relação a aspectos que têm a ver com a organização e participação no trabalho, 

exploração e comunicação da informação e ainda aspectos relacionados com a 

criatividade. Como a pesquisa de informação se fez com recurso à Internet, foram 

também incluídos itens relacionados com a utilização das TIC. Em relação à grelha que 

serviu de base, foram incluídos dois itens: “Compreende a informação de natureza 

científica e tecnológica” e “ Transmite correctamente a informação de natureza 

científica e tecnológica”. A inclusão destes dois itens teve a ver com o facto de o 

projecto desenvolvido pelos alunos ser um projecto de educação em ciência e daí, 

termos considerado necessário incluir itens mais específicos desta área, em relação à 

compreensão e transmissão da informação. 

 

Grelha de Apreciação da Apresentação do Trabalho de Grupo (Anexo 8) 

 Esta grelha destinou-se à apreciação da apresentação do trabalho de cada um dos 

grupos. 

Foi elaborada tendo por base grelhas de avaliação de competências consultadas 

em Quebéc Education Program, Banque d’Outils d’Évaluation 

(http://www2.csduroy.qc.ca/apo/banque.htm). 

A Grelha de Apreciação da Apresentação do Trabalho de Grupo foi utilizada 

quando os grupos apresentavam o seu trabalho à turma, nela sendo registados os dados 
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de observação, no que se refere a cinco aspectos: usar a informação, a criatividade, as 

tecnologias de informação e comunicação (TIC), comunicar de forma adequada e 

adoptar métodos de trabalho eficazes.  

 A observação dos alunos foi feita rotativamente, ao longo das sessões de 

trabalho, isto é, prestámos atenção mais detalhadamente a diferentes grupos de alunos 

em diferentes sessões. 

 

4.4 – Processo de recolha de dados e sua calendarização 

O projecto “Aves da Ria de Aveiro”, que apresentaremos mais à frente, foi 

desenvolvido no âmbito da área curricular Área de Projecto referente ao ano lectivo 

2003/2004.  

O período em que procedemos à recolha de dados situou-se entre Fevereiro e 

Junho desse mesmo ano lectivo, obedecendo a três fases, como se encontra expresso no 

Quadro5. 

 

Quadro 5: Calendarização e processo de recolha de dados 

Data Fases Actividade dos alunos 

 
Fevereiro 2004 

 
1ª 

Fase 
 

Avaliação diagnóstico 
em relação  

à competência em estudo 

Os alunos realizam uma tarefa 
relacionada com a temática da 
recolha selectiva dos plásticos 

 
 

Março a Junho 
de 2004 

 
2ª 

Fase 
 

Desenvolvimento do projecto 
“Aves da Ria de Aveiro” 

com os alunos 

Os alunos elaboram um álbum 
com o Bilhete de Identidade de 

14 aves da Ria de Aveiro 
 

 
Junho de 2004 

 
3ª 

Fase 
 

Avaliação final 
em relação 

 à competência em estudo 

Os alunos realizam uma tarefa 
relacionada com os Planetas do 

Sistema Solar 

 

A 1ª Fase, que denominámos Avaliação Diagnóstico, foi efectuada antes de se 

dar início ao desenvolvimento do projecto “Aves da Ria de Aveiro”. 

A 2ª Fase decorreu durante o desenvolvimento do projecto com os alunos. 

A 3ª Fase, que denominámos de Avaliação Final, decorreu após o final do 

desenvolvimento do projecto com os alunos.  

Em relação ao projecto desenvolvido com os alunos, que corresponde à 2ª fase 

de recolha de dados para o nosso estudo, embora a ele façamos referência no presente 

capítulo, será apresentado detalhadamente no Capitulo 5 desta dissertação. 
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Quanto ao registo dos dados obtidos, procedemos da seguinte forma: 

� Os dados relativos às competências tecnológicas foram registados na 

Lista de Verificação de Competências Tecnológicas.  

� Os dados relativos às competências de pesquisa e tratamento de 

informação foram registados na Lista de Verificação de Competências de 

Pesquisa e Tratamento de Informação.  

� Outros dados obtidos durante a realização do projecto foram registados 

através das Notas de Campo. 

� Foram ainda recolhidos dados a partir da análise de produções dos 

alunos, quer realizadas no âmbito do projecto quer realizadas noutros 

contextos. 

 

 

4.4.1 - Avaliação diagnóstico  

 Esta avaliação diagnóstico decorreu em Fevereiro de 2004, correspondendo à 1ª 

Fase de recolha de dados, como poderemos verificar no Quadro 2. 

Os objectivos desta avaliação situaram-se a dois níveis: por um lado, determinar 

o nível actual dos alunos em relação às competências em estudo para, no final da 

intervenção, avaliar os progressos realizados; por outro lado, obter dados que 

orientassem a nossa actuação com cada um dos alunos, durante o desenvolvimento do 

projecto, numa perspectiva de avaliação formativa.  

Assim sendo não pretendeu constituir aquilo que em investigação se considera 

um pré-teste, mas apenas uma avaliação a que qualquer professor deve proceder para 

determinar o ponto de partida dos seus alunos. 

Para tal, foi proposta aos alunos a realização de uma tarefa que explicitaremos 

mais à frente. 

As informações obtidas em relação a cada um dos alunos foram registadas na 

Lista de Verificação de Competências de Pesquisa e Tratamento de Informação, 

constituindo os dados da Avaliação Diagnóstico que apresentaremos no Capítulo 6. 

 

Dado que a nossa investigação decorreu em contexto de educação em ciência, 

procurámos que a tarefa de avaliação diagnóstico se desenvolvesse igualmente nesse 

contexto.  
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Assim, a tarefa decorreu do trabalho que vinha a ser desenvolvido pelos alunos, 

na área curricular disciplinar de Estudo do Meio. O tema à volta do qual se desenrolou, 

“Recolha selectiva do plástico”, teve a ver com o facto de, na altura, a turma se 

encontrar a estudar essa problemática. 

A tarefa proposta aos alunos foi a seguinte:  

Elaborar um cartaz, chamando a atenção para a importância de se fazer a 

recolha selectiva dos plásticos.  

Os cartazes, que deveriam conter texto e imagem, seriam colocados no painel 

colectivo da escola, local bem visível para colegas e pais, para servir como acção de 

sensibilização para a problemática da recolha selectiva dos lixos domésticos, 

nomeadamente dos plásticos.  

No final da elaboração do cartaz, os alunos deveriam mostrar à turma o resultado 

do seu trabalho e explicar o que tinham aprendido de novo. 

A realização da tarefa não exigiu o recurso às TIC, nomeadamente à Internet 

pois os alunos, nesta fase, ainda não apresentavam competências tecnológicas para tal.  

Foram distribuídos a todos os alunos dois textos informativos e uma grelha com 

informação sobre a temática em estudo. O facto de fornecermos aos alunos três 

documentos e não apenas um, teve como objectivo verificar se os alunos recorriam a 

diferentes fontes para obtenção e/ou confirmação das informações que necessitavam 

para realizar o seu cartaz. Salientamos que a informação que considerámos necessária 

para a realização da tarefa se encontrava dispersa pelos três documentos. 

Foi pedido aos alunos que sublinhassem nos textos as ideias que considerassem 

mais importantes. Este pedido teve a ver com o facto de, posteriormente, podermos 

fazer uma apreciação sobre a identificação ou não dessas mesmas ideias. 

O texto A “Caminhos do lixo: o que se vê e o que não se vê” (Anexo 9) foi 

retirado do endereço http://www.cybersciences-junior.org, tendo sido por nós traduzido 

e adaptado. 

O texto B “Quanto tempo demora uma garrafa de plástico a decompor-se” 

(Anexo 10) foi por nós elaborado tendo em conta aspectos pertinentes no que diz 

respeito à problemática em questão, com base em informação recolhida em 

www.cepis.ops-oms.org e em www.escolavesper.com.br/reciclagem.  
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A grelha (Anexo 11) que continha informação sobre o tempo de decomposição 

de alguns materiais e/ou produtos utilizados pelas crianças no seu dia-a-dia, foi 

elaborada com base numa consulta ao sítio www.vestibular1.com.br.  

Para a elaboração destes materiais, seguimos o percurso que nos propúnhamos 

seguir com os nossos alunos: pesquisa de informação na Internet, análise e organização 

da mesma de forma a ser partilhada com outros. 

 

4.4.2 - Avaliação final 

 Esta avaliação final decorreu em Junho de 2004, correspondendo à 3ª Fase de 

recolha de dados para o nosso estudo, como poderemos verificar no Quadro 4.  

Foi efectuada após o final do desenvolvimento do projecto “Aves da Ria de 

Aveiro” com os alunos. 

O objectivo desta avaliação final foi recolher dados para avaliar os progressos 

realizados pelos alunos em relação ao desenvolvimento da competência de pesquisa, 

selecção e organização de informação e em relação ao desenvolvimento de 

competências tecnológicas. Tal como referimos para a Avaliação Diagnóstico, não 

pretendeu constituir um pós-teste. Visto que pretendemos avaliar o desenvolvimento de 

competências, entendendo competência como saberes mobilizáveis num dado contexto, 

de forma crítica e reflexiva (Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão, 2004), pareceu-nos que a 

tarefa final não poderia ser a mesma da avaliação diagnóstico. Pretendemos saber se os 

alunos conseguiriam fazer a transferência, isto é, mobilizar os procedimentos que 

tinham aprendido perante uma nova tarefa. 

A recolha de dados foi efectuada através da observação dos alunos durante a 

realização da tarefa, pela análise dos trabalhos resultantes da actividade e pela análise 

das intervenções dos alunos na apresentação à turma. 

 Os dados recolhidos foram registados na Lista de Verificação de Competências 

de Pesquisa e Tratamento de Informação e na Lista de Verificação de Competências 

Tecnológicas, já usadas na Avaliação Diagnóstico. 

 Os alunos com Currículo Escolar Próprio (A6, A9, A11 e A16) não foram 

sujeitos a esta avaliação pois não tinham adquirido as competências de leitura e escrita 

necessárias para compreender e realizar a tarefa. 
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 Foi proposta aos alunos a realização de uma tarefa igualmente desenvolvida em 

contexto de educação em ciência. 

Inicialmente tínhamos previsto propor aos alunos uma tarefa relacionada com o 

estudo dos rios portugueses, por estar de acordo com a programação para turma quer 

para o 2º Ano quer para o 3º Ano de escolaridade. Tencionávamos propor um percurso 

idêntico ao realizado para no projecto “Aves da Ria de Aveiro”, agora em relação aos 

rios. 

 No entanto, não foi este o tema. Passaremos a explicitar as razões que levaram à 

sua alteração. 

Na data prevista segundo a nossa calendarização para a realização da tarefa final, 

anunciava-se um raro acontecimento astronómico, o Trânsito de Vénus (8 de Junho de 

2004) que não quisemos deixar de abordar com os nossos alunos. 

 Assim, na Assembleia de Turma17 em que abordávamos este acontecimento, 

alguns alunos sugeriram a realização de um livro sobre os planetas do Sistema Solar, 

com recurso à Internet. 

Reproduzimos extractos das intervenções dos alunos na referida Assembleia, 

registados nas nossas Notas de Campo, que nos parece documentar a forma como surgiu 

o tema para a realização desta tarefa: 

(…) Após a conversa sobre o Trânsito de Vénus: 
- (A17) Professora! E se nós fizéssemos igual para os planetas como fizemos 
para as aves?  
- (Professora) Fizéssemos o quê? Explica melhor a tua ideia.  
- (A17) Fazer um BI para os planetas… percebes a ideia?  
- (A2) Boa ideia! Até era fácil de fazer! É só ir à Internet, pesquisar no 
Google o nome do planeta, escolher as informações e escrever por palavras 
nossas!  
- (A5) Até podíamos fazer um livro sobre os planetas para levar para casa! 
Como o A19 fez18, só que fazíamos no computador!  
- (A19) Mas não podemos fazer todos igual porque senão o livro fica com as 
folhas todas iguais!  
- (Professora) O que sugeres?  
- Dividimos os planetas como fizemos com as aves! (Vários alunos ao mesmo 
tempo) 
- (A18) Mas depois temos de escolher o que se põe no livro porque como vai 
haver muitos iguais, pode haver uns mais perfeitos do que outros!  

                                                 
17 Todas as segundas feiras a turma realizava a sua Assembleia de Turma para partilha de experiências de 
fim-de-semana, gestão de conflitos existentes, leitura do Jornal de Parede, planificação de actividades, 
etc. 
18 Este aluno tinha feito, por sua iniciativa, um livro sobre alguns planetas quando este assunto foi 
abordado anteriormente. 
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- (A17) Pode haver é asneiras! No livro não se pode por asneiras sobre os 
planetas! Temos que ler bem o que lá pomos!  
- (A4) E discutir até estar certo, não é Professora?  
- (Professora) Sim, temos que ter muito cuidado com as nossas afirmações, 
como já sabem. Os astrónomos também não dizem nem escrevem a primeira 
coisa que lhes vem à cabeça!  
- (A19) Quando for grande vou ser astrónomo!  
- (A13 e A4) O que é ser astrónomo?  
(…) 

 
Fruto destas intervenções, na Assembleia de Turma decidiu-se construir O Livro 

dos Planetas. 

O facto da motivação dos alunos para a realização desta actividade se ter 

revelado de tal forma significativa, considerámos ser adequada a alteração do tema, 

numa tentativa de dar resposta ao entusiasmo verificado na turma e dado que o tempo 

restante até ao final do ano lectivo não permitir realizar as duas actividades, a dos rios e 

a dos planetas. 

 
 Dando resposta aos interesses dos alunos, a tarefa de Avaliação Final foi a 

elaboração de um livro sobre os planetas do sistema solar.  

 Foi definido com os alunos o que deveria constar na folha relativa a cada um dos 

planetas: nome, posição no sistema solar, tamanho relativo à Terra, tempo de duração 

do movimento de rotação e do movimento de translação, nome de quem o descobriu, 

sondas que o visitaram e uma imagem do respectivo planeta. 

Cada aluno deveria elaborar um texto sobre o planeta que escolhesse, inserindo 

uma imagem capturada na Internet, tendo em conta os pontos definidos em conjunto 

(Anexo12). Assim que o considerasse concluído deveria apresentá-lo à turma. 

No final, elaborar-se-ia um livro com o contributo de todos. Cada aluno ficaria 

com um exemplar para levar para casa. 

A realização da tarefa envolveu o recurso às TIC, nomeadamente à Internet e à 

utilização do Word, como veremos a seguir. 

  

 Embora a tarefa estivesse definida com os alunos, as orientações concretas para 

a sua realização foram fornecidas através de um documento Word por nós elaborado 

para o efeito. Para aceder a essas orientações, os alunos teriam que efectuar os seguintes 

procedimentos: ligar o computador, abrir a pasta Planetas no ambiente de trabalho, abrir 

o documento Gostarias de ser um astrónomo? e seguir as instruções aí expressas. 
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 Foram fornecidos alguns endereços onde os alunos poderiam obter informação 

sobre o tema. Poderiam igualmente utilizar um motor de busca. 

 Após a realização do trabalho deveriam gravar o documento ou o resultado das 

pesquisas na sua pasta e fechá-la. 

 

4.5 – Processo de apresentação de dados 

 Os dados recolhidos para efeitos do nosso estudo serão apresentados da seguinte 

forma:  

Os dados obtidos com base nos itens da Lista de Verificação das Competências 

Tecnológicas, serão apresentados através de gráficos, procedendo-se à análise 

qualitativa em relação a toda a turma. Será feita referência a cada um dos alunos quando 

essa apreciação o justificar. 

Os dados obtidos com base nos itens da Lista de Verificação das Competências 

de Pesquisa e Tratamento da Informação, serão apresentados através de gráficos e 

tabelas, procedendo-se igualmente a uma análise qualitativa em relação a toda a turma 

e, a cada um dos alunos quando se justificar. 

Outros dados obtidos serão apresentados de forma descritiva, tendo por base 

extractos das Notas de Campo, o Portfolio dos alunos e a análise de outras produções 

dos alunos. 

 

4.6– O contexto analisado  
  
4.6.1 – Participantes 

 O estudo que se apresenta foi levado a cabo na turma de que a professora 

investigadora era titular. 

 Para uma clara compreensão do ambiente em que se desenrolou este estudo, 

julgamos ser oportuno caracterizá-lo, isto é, referenciar algumas das características da 

escola e do seu ambiente. 

 Entende-se aqui como caracterização de uma turma, não só o descritivo do 

número de alunos, idades e sexo, como também referências ao contexto familiar e 

sócio-cultural, na medida em que este poderá condicionar o percurso escolar do aluno 

(Leite, 2001). 
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 A escola                           

 A escola na qual se insere a turma em que foi levado a cabo o presente estudo 

fica situada junto ao Canal de Mira (Ria de Aveiro). 

É um edifício dos planos centenários19, com quatro salas de aula, uma por turma. 

O corpo docente é formado por quatro professores do ensino regular e um professor de 

apoio educativo. Dispõe de uma auxiliar de acção educativa e era frequentada, no ano 

em que se realizou o estudo, por setenta e cinco alunos. 

 Pertenciam ao Quadro de Escola 50% dos docentes. Os restantes exerciam nesta 

mesma escola há três anos lectivos consecutivos. 

 A escola participou em vários projectos escolares, envolvendo a exploração das 

TIC, nos últimos cinco anos lectivos (Quadro 6). 

 

Quadro 6: Projectos da escola 

Ano lectivo Projecto/Entidade Promotora 

1999/2000 a 2003/2004 Navegar – Nónio Séc.XXI 
 

2001/2002 a 2003/2004 
This Is me and where I Live – Programa Sócrates -
Acção Comenius  

 
2001/2002 a 2002/2003 

Experiência com Ciência – Programa Ciência Viva – 
Ministério da Ciência e da Tecnologia 

 
20002/2003 

Construir o Futuro Conhecendo o Passado – PAPE- 
Câmara Municipal de Ílhavo 

 

Fruto dessas participações, a escola encontra-se apetrechada quer com algum 

material para o ensino das ciências como microscópio, lupa estereoscópica, lupas, 

modelos, material de laboratório diverso, quer com material informático e audiovisual, 

nomeadamente: dezasseis computadores em rede com acesso à Internet distribuídos 

pelas salas de aula, três scanners, seis impressoras, um videoprojector, duas máquinas 

fotográficas digitais, televisão, aparelho de vídeo e fotocopiadora. 

Trata-se, portanto, de uma escola com alguma dinâmica e na qual se tem 

procurado inovar. 

                                                 
19 Planos Centenários é uma das tipologias das escolas do 1º Ciclo EB 
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A sala de aula 

 A sala de aula em que foi desenvolvido o estudo estava equipada com quatro 

computadores em rede, com ligação à Internet (o rácio era 5 alunos por  computador), 

uma impressora e um scanner. 

 Possuía uma biblioteca de turma com cerca de cem publicações (livros e revistas 

infantis), com dicionário electrónico, Diciopédia e CD-ROM didácticos.  

 

Os alunos da turma 

 
 A turma era constituída por 20 alunos dos 2º e 3º anos de escolaridade (Quadro 

7).  

Os três alunos do 2º ano (A1, A13 e A20) tinham ficado retidos no ano lectivo 

anterior por apresentarem significativo desnível em relação às aprendizagens esperadas 

para o final do 2º ano de escolaridade, em todas as áreas curriculares disciplinares. 

Dois alunos do 3º ano apresentavam Dificuldades de Aprendizagem na área 

curricular de Língua Portuguesa (A3 e A10) e um aluno apresentava Deficit de 

Atenção/Hiperactividade20 (A14). 

Quatro alunos (A6, A9, A11 e A16) apresentavam Necessidades Educativas 

Especiais e seguiam um Currículo Escolar Próprio (CEP)21.  

 

A turma era composta por oito rapazes e doze raparigas, com idades 

compreendidas entre os oito e os nove anos (referida ao final do ano lectivo) (Quadro 

7). 

 

Quadro 7: Alunos da turma por sexo e ano de escolaridade 

Nº de alunos Rapazes  Raparigas 

20 40% 60% 

2º Ano 
1 

3º Ano 
5 

CEP 
  2 

2º Ano 
2 

3ºAno 
8 

CEP 
   2 

 

   12.5% 62.5% 25%    16.7% 66.6%    16.7% 
 

                                                 
20 Classificação do DSM - IV 
21 Decreto Lei 319/91 



Capítulo 4 – Metodologia 
   

 
 

162  

Quadro 8: Alunos da turma por sexo e idade 

Idade (até final do ano lectivo) Rapazes Raparigas 

8 anos 20% 20% 

9 anos 20% 40% 

 

O grupo/turma mantinha-se o mesmo desde o início da sua escolaridade e 

sempre com a mesma professora. 

 O nível sócio-económico e cultural das famílias de que são oriundos estes alunos 

é diverso.  

Dezoito pais/encarregados de educação possuem habilitações académicas iguais 

ou superiores à escolaridade obrigatória e vinte e dois possuem habilitações inferiores à 

escolaridade obrigatória (Quadro 9).  

 

Quadro 9: Habilitações Académicas dos Encarregados de Educação 

Curso superior Curso médio Escolaridade obrigatória Inferior à Escolaridade 
Obrigatória 

10.8% 18.9% 16.2% 54.1% 

 

Os pais/encarregados de educação dos alunos da turma possuíam profissões 

diversas (Quadro 10).  

Três dos agregados familiares eram mono parentais. 

 

Quadro 10: Profissões dos Encarregados de Educação 
 Nº    % 

Operário 12 32.4% 
Doméstica 6 16.2% 

Serviços 5 13.5% 
Embarcado 3 8.1% 
Empresário 3 8.1% 

Professor 3 8.1% 
A. Acção Educativa 2 5.4% 

Desempregado 2 5.4% 
Economista 1 2.7% 

 

� Quanto à relação entre os pais/encarregados de educação e a escola, uma vez que 

a sua presença nas reuniões de pais é próxima dos 100% e que também se deslocam à 

escola por sua iniciativa, consideramos que são participativos na vida escolar.  

À excepção de uma criança, todos os alunos têm acompanhamento por parte dos 

pais, em relação à sua vida escolar. 
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 Em relação ao nível de rendimento escolar global, de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas22, os alunos da 

turma situavam-se do seguinte modo: 

� Acima dos 90% - 3 alunos 

� Entre 94% e 75% – 2 alunos 

� Entre os 74% e os 50% – 9 alunos 

� Abaixo dos 49% – 2 alunos 

� Os alunos com CEP não se encontravam nesta seriação pois seguiam um 

Currículo Escolar Próprio 

 

Dado que o projecto a desenvolver com os alunos recorreu à utilização das TIC, 

nomeadamente à Internet, procedemos a uma caracterização da turma em relação às 

competências tecnológicas, antes do início do desenvolvimento do projecto com os 

alunos. Para tal, utilizámos o Questionário apresentado no ponto 4.3.1 do presente 

capítulo. Apresentaremos as informações obtidas através de tabelas, nas quais 

referiremos o número e respectiva percentagem de respostas afirmativas. 

Pela análise das respostas dos alunos pudemos constatar que em relação à 

familiaridade com o computador e seus periféricos de entrada (Quadro 11), todos os 

alunos da turma tinham já utilizado o computador para escrever textos, jogar e explorar 

CD-ROM’s.  

Em relação à utilização da Internet, apenas 10,0% dos alunos já o tinham feito. 

Verificou-se a mesma percentagem em relação ao uso do computador para realizar os 

trabalhos de casa e para fazer desenhos. Estes 10,0% correspondem a dois alunos (A5 e 

A8) que têm computador em casa, como veremos mais à frente. 

Dos vinte alunos da turma, 70,0% consideraram que é fácil trabalhar com o rato 

e que é fácil usar o teclado. 

Quatro alunos, 25,0%, (A1, A6, A14 e A18) consideraram ser difícil trabalhar 

quer com o rato quer com o computador. Dois alunos (A5 e A7) consideraram ser difícil 

trabalhar com o rato e outros dois alunos (A15 e A16) consideraram ser difícil trabalhar 

com o teclado. 

 

Quadro 11: Familiaridade com o computador e seus periféricos de entrada 

                                                 
22 Os valores foram calculados tendo em conta as avaliações finais de período lectivo. 
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 Nº de 
respostas 

afirmativas 

 
% 

1-Uso o computador para jogar 20 100% 
2-Uso o computador para fazer desenhos 2 10,0% 
3-Uso o computador para escrever textos 20 100% 
4-Uso o computador para ver CD-ROMs 20 100% 
5-Uso o computador para navegar na Internet 2 10,0% 
6-Uso o computador para fazer os trabalhos de casa 2 10,0% 
7-Uso o rato para trabalhar com o computador 20 100% 
8-É fácil trabalhar com o rato 14 70,0% 
9-Uso o teclado para trabalhar com o computador 20 100% 
10-É fácil trabalhar com o teclado 14 70,0% 

 

Quanto à atitude face ao computador (Quadro 12), pudemos constatar que 

90,0% dos alunos considerava importante saber utilizar. Apenas os alunos A9 e A19 

manifestaram opinião contrária. 

 No que se refere ao papel do computador enquanto facilitador da realização de 

tarefas, 75,0% dos alunos da turma considerou que facilita.  

Em relação ao trabalho com o computador, 35,0% dos alunos considerou que é 

muito difícil. 

Quadro 12: Atitude face ao computador 

 Nº de 
respostas 

afirmativas 

 
% 

11- Saber utilizar o computador é muito importante 18 90,0% 
12- O computador facilita a realização de várias tarefas 15 75,0% 
13-Trabalhar com o computador é muito difícil 7 35,0% 

 

No que se refere ao local de utilização do computador (Quadro 13), todos os 

alunos referiram utilizar o computador na escola e para 90,0% dos alunos, este era o 

único local de utilização do computador. Apenas A5 e A8 tinham acesso ao computador 

em casa.  

 

Quadro 13: Local de utilização do computador 

 Nº  % 
14- Na escola 20 100% 
15- Em casa 2 10,0% 
16- Noutros locais 0 0,0% 

 

 Quanto à utilização do computador na escola (Quadro 14), todos os alunos 

utilizavam o computador ora com um colega escolhido por si ou indicado pela 

professora, ora ainda com a professora; 85,0% declarou que também já tinha trabalhado 
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no computador sozinho; 15,0% dos alunos (A3, A16 e A6) referiram que nunca tinham 

trabalhado sozinhos no computador. 

 

Quadro 14: Com quem usam o computador na escola 
 Nº  % 
17- Com um colega escolhido pela professora 20 100% 
18 – Com o meu professor(a) 20 100% 
19 – Com colegas da sala escolhidos por mim 20 100% 
20 – Sozinho(a) 17 85% 

 

 

 Após esta análise detalhada das respostas do questionário, poderemos concluir 

que a utilização do computador pelos alunos da turma, antes do início do 

desenvolvimento do projecto, se situava ao nível da escrita de textos, exploração de CD-

ROM’s e jogos.  

 A grande maioria dos alunos considerou ser fácil trabalhar com o teclado e com 

o rato.  

 Quanto à atitude face ao computador, a grande maioria da turma considerou ser 

importante saber utilizá-lo, que facilita a realização das tarefas e não ser difícil trabalhar 

no computador. No entanto, salientamos que dois alunos consideraram que saber utilizar 

o computador não é importante, sete alunos referiram ser difícil trabalhar com o 

computador e cinco alunos que o computador não facilita a realização de tarefas. 

 Para a grande maioria dos alunos da turma o único local onde tinham acesso ao 

computador era a escola. 

 Todos alunos referiram que quando utilizavam o computador, o faziam com um 

colega escolhido por si ou pela professora ou com a própria professora.  

 Se procedermos a uma comparação desta caracterização com alguns dos dados 

obtidos pelo estudo de Jacinta Paiva (Ministério da Educação, 2003) que apresentámos 

no Capítulo 2 desta dissertação, verificámos que existem algumas disparidades. 

A percentagem de alunos da turma que possuem computadores (0%) é muito 

inferior à encontrada no estudo nacional (55%).  

O mesmo se verifica para a percentagem de famílias que possuem computador – 

no estudo nacional 64 % das famílias tem computador e em relação às famílias dos 

alunos desta turma, só 10% o possuem. 
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Já em relação ao rácio de alunos por computador, o rácio nesta turma – 5 alunos 

por computador, é muito superior ao encontrado no estudo nacional – 33 alunos por 

computador. 

Enquanto que na amostra nacional 24% dos alunos (4ºano) nunca usaram o 

computador, nesta turma já todos os alunos (2º e 3ª anos) o tinham feito desde o início 

da sua escolaridade. 

Quanto à atitude face ao computador, embora as questões colocadas não tenham 

sido as mesmas, podemos comparar o facto de 82% dos alunos da amostra nacional 

considerar que “não é preciso saber de computadores para se ser bom aluno”, enquanto 

que nesta turma a grande maioria dos alunos ter considerado ser importante saber 

utilizá-lo e que ele facilita a realização das tarefas, o que de algum modo estará 

relacionado com o conceito de “bom aluno” para crianças desta faixa etária. 

Encontrámos, no entanto, um dado coincidente, o qual não podemos deixar de 

salientar: tal como refere Paiva (2003) para a amostra nacional, também para os alunos 

desta turma o papel da escola é crucial para o combate à info-exclusão, já que constituía 

para a grande maioria dos alunos o único local de acesso ao computador. 

 

4.6.2 – O projecto  

 O contexto em que decorreu a nossa investigação foi o do desenvolvimento de 

um projecto da turma, integrado na área curricular não disciplinar Área de Projecto.

 Este foi um projecto desenvolvido no âmbito de educação em ciência, na área de 

educação ambiental, que visou contribuir para o desenvolvimento de uma consciência 

ecológica nos alunos que lhes permita conhecer, conservar e proteger o seu património 

natural, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. 

 

Para o bom funcionamento de uma democracia são necessários homens e 

mulheres capazes de participar em debates sobre o futuro da sociedade, sabendo 

comunicar, partilhar, entrar em confronto, argumentar, chegar a consenso ou a 

compromissos. Esta forma de viver em sociedade pode ser aprendida desde tenra idade. 

(Charpak, 1997). 

 O exercício da cidadania requer que o indivíduo possua um conjunto de 

competências, de ferramentas intelectuais e linguísticas, sem as quais corre o risco de 

perder o seu poder interventivo enquanto cidadão. É também necessário que saiba ouvir, 
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compreender as razões dos outros, argumentar, saber colocar-se a si próprio em causa e 

reformular as suas próprias ideias se for necessário. 

 Para que nos possamos sentir à vontade para participar na vida democrática do 

nosso país, devemos sentir-nos com força para discutir, compreender, convencer. Esta 

força pode adquirir-se na escola (Canavarro, 1999). 

 O método da discussão não se aprende, mas descobre-se através de uma prática 

que incida sobre situações reais, próximas dos alunos, como as que se podem 

desenvolver através de um ensino que aborde questões ligadas com a ciência, a 

tecnologia e a sociedade (ibidem). 

Os problemas ambientais actuais obrigam a que, na escola, se eduquem as 

crianças no sentido de virem a adoptar atitudes consentâneas com um desenvolvimento 

sustentável. Por outro lado, a investigação educacional tem mostrado que a infância 

corresponde a uma faixa etária apropriada para a sensibilização às actividades 

ambientais (Bowers, citado por Pereira,1999). 

Educar para a sustentabilidade, nestas idades, tem a ver com a construção de 

uma consciência ecológica, com o desenvolvimento de atitudes e de competências, 

visando uma participação responsável na tomada de decisões e na actuação perante o 

Meio. 

 Neste sentido, foi ao meio local, próximo do aluno, que fomos buscar a temática 

a abordada: a Ria faz parte do dia-a-dia da vida desta localidade por várias razões, quer 

ligadas às actividades económicas quer às de lazer. Por isso, é importante que as 

crianças desta escola, futuros cidadãos, conheçam a sua realidade e desenvolvam em 

relação a ela a tal consciência ecológica a que aludimos anteriormente. 

  Ao desenvolver este tipo de projecto com os alunos, partindo de conhecimentos 

em ciência, pretendemos que os alunos aprendam sobre ciência e pela ciência – que 

implicações em nós e na sociedade. 

 É numa perspectiva de ensino Ciência/Tecnologia/Sociedade (CTS) que nos 

propusemos desenvolver o projecto “Aves da Ria de Aveiro”, com alunos do 1º Ciclo, 

perspectivando uma educação em ciência com vista à sustentabilidade. 

  

Educação com vista à sustentabilidade 

 A emergência de aspirações e de políticas no sentido de direccionar a actuação 

humana numa perspectiva de desenvolvimento sustentável e a consciência ecológica 
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associada a essas aspirações, conduzem à necessidade de repensar atitudes, opções e 

valores que possam ir ao encontro das necessidades da humanidade (Pereira, 2002). 

 Essas atitudes e opções poderão ser analisadas quer do ponto de vista da vida 

quotidiana e pessoal quer do ponto de vista da vida pública, enquanto cidadãos, na 

tomada de decisões relativas à comunidade mais próxima ou mais alargada (ibidem). 

 Com o aumento da população, a nível planetário, a pressão sobre os recursos 

naturais e energéticos é cada vez mais acentuada. A nível mundial, instituições como a 

UNESCO, têm vindo a chamar a atenção para a necessidade de preservação das zonas 

ecologicamente mais frágeis e de respeitar as comunidades ambientais (UNESCO, 

1999). 

As duas últimas décadas do século XX caracterizaram-se pela globalização da 

economia e da informação e pela preocupação crescente em relação aos problemas 

ambientais. A partir da publicação do Relatório Brundtland, apresentado em 1987 pela 

Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas (CMAD), 

o conceito de desenvolvimento sustentável tornou-se um ponto-chave para pensar 

soluções com vista à resolução de problemas globais a nível planetário. Tal como 

enunciado no relatório Brundtland, define-se desenvolvimento sustentável como o 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades das gerações actuais, sem com isso 

comprometer a possibilidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias 

necessidades. O desenvolvimento sustentável envolve, assim, a integração das políticas 

sócio-económicas e ambientais (Caeiro, 1998).  

 Nesse sentido surgiu o documento Agenda 21 orientado no sentido de preparar 

o mundo para os desafios de século XXI. 

Para a implementação da Agenda 21, torna-se necessário, entre outras, modificar 

as atitudes e acções do Homem sobre o ambiente. Essas atitudes passarão pela partilha, 

pela solidariedade, pela luta contra a pobreza e pela paz (Robitaille et al, 1998).  

Emerge assim a necessidade e a urgência de pensar numa educação para a 

sustentabilidade e de procurar definir um conceito de educação para a sustentatibilidade 

ou educação para o futuro (Pereira, 2002). Poderemos encontrar as linhas mestras no 

documento Éduquer pour un avenir viable: une vision transdisciplinaire pour l’action 

concerté (UNESCO, 1997) que aponta para a necessidade de se definirem programas de 

acção educativa com objectivos de educar as populações para a procura da 

sustentabilidade (Pereira, 2002). 
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Segundo Pereira (2002), a educação para a sustentabilidade deverá abordar de 

forma interligada: 

- o problema da satisfação das necessidades fundamentais dos seres 
humanos a nível planetário 

- a necessidade de harmonizar as relações do ser humano com o 

ambiente, tendo em conta aspectos ecológicos, económicos e sócio-

políticos 

 - o desenvolvimento do pensamento crítico relativamente aos modos de 

desenvolvimento. 

Ora, para que tal possa vir a acontecer, urge educar cidadãos que possam 

participar de forma activa na discussão e na procura de soluções que digam respeito 

quer ao seu ambiente mais próximo quer ao ambiente global. Não se trata só duma 

tomada de consciência do problema mas, também, do saber esclarecer-se sobre as 

alternativas e da ponderação sobre os efeitos previsíveis quer do ponto de vista técnico, 

quer social e ético, na procura de uma solução o mais equilibrada possível do ponto de 

vista da sustentabilidade (Pereira, 2002). 

Surge assim, a importância da educação científica na perspectiva CTS, no que 

respeita à consciência da importância das inter-relações entre Ciência, a Tecnologia e a 

Sociedade e do debate e discussão, em contexto escolar, dos problemas societais de 

origem científica e tecnológica. Nesta perspectiva, emerge também a dimensão da 

educação para a cidadania vista não sob a perspectiva tradicional como educação cívica, 

mas como uma preparação dos futuros cidadãos para participar em debates, na tomada 

de decisões e nas opções que a sociedade vai ter de fazer (Ferreira, 2001).  

Na perspectiva de um desenvolvimento sustentável, a educação para a cidadania 

implicará a aquisição de saberes e de competências ligadas à acção prática no que 

respeita a problemas socioambientais, indo buscar raízes às abordagens CTS e à 

educação ambiental, as quais se cruzam nas suas temáticas e nos seus objectivos 

(Dreyfus, citado por Pereira, 2002). 

A educação científica de crianças, numa perspectiva de educação para a 

cidadania com vista à sustentabilidade, “poderá passar sobretudo pelo despertar da 

consciência ecológica, pela aquisição de procedimentos sustentáveis, adequados à 

faixa etária e, pelo desenvolvimento de atitudes e de competências, a exemplo de 
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competências de argumentação, tendo em vista uma participação responsável na 

tomada de decisões” (Pereira, 2002. pág.159). 

 A escola tem que ser pensada, cada vez mais, como um espaço de ensino, não só 

de conteúdos, mas de como pensar, criar, inventar, inovar, de como ter acesso às fontes 

de informação, na qual o professor assume o papel de facilitador (Nascimento, 2000). 

 Ensinar os alunos, futuros cidadãos, a pensar, a conhecer as suas próprias 

capacidades cognitivas, a saber viver com dúvidas, a procurar a viabilidade dos seus 

modelos conceptuais em diferentes contextos, são objectivos fundamentais do sistema 

educativo e que podem ser promovidos desde muito cedo (Canavarro, 1999). 

 O conceito de scientific literacy aplicado ao ensino, leva a que este tenha como 

objectivo o de educar cidadãos aptos a lidar com a ciência, o de educar pessoas 

cientificamente letradas (Aikenhead, 2002; Martins, 2002). 

 Estes objectivos são fundamentais se quisermos educar cidadãos que se sintam 

bem consigo próprios, aptos a viver numa sociedade em que são cada vez mais 

confrontados com questões que exigem informação científica e conhecimentos 

científicos necessários a uma tomada de decisão consciente e esclarecida.  

 Para tal, necessitam de estar esclarecidos, de dominarem conhecimentos, de 

saberem procurar informação para melhor fundamentar as suas posições, de saberem 

expor as suas ideias, argumentar, assumindo uma atitude interventiva e pertinente que 

possa contribuir para o desenvolvimento de um mundo onde todos possam e gostem de 

viver (Martins, 2002; Cachapuz, Sá-Chaves, Paixão. 2004). 

Tendo em conta estes pressupostos, bem assim como os princípios para o ensino 

das ciências referidos na literatura e apresentados no Capítulo 3- Educação em Ciência 

e utilização da Internet, foi desenvolvido o projecto “Aves da Ria de Aveiro” que 

apresentamos detalhadamente no capítulo seguinte da presente dissertação. 

 

 

 

 

 



Impacte da Internet no Desenvolvimento de Competências Gerais 
Um estudo no contexto de Educação em Ciência no 1º Ciclo EB 

   
 

171  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 
O Projecto “Aves da Ria de Aveiro” 



Capítulo 5 – O Projecto “Aves da Ria de Aveiro” 
   
 

172  



Impacte da Internet no Desenvolvimento de Competências Gerais 
Um estudo no contexto de Educação em Ciência no 1º Ciclo EB 

   
 

 173  

O estudo que apresentamos sobre o desenvolvimento da competência Pesquisar, 

seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento mobilizável, 

foi realizado com os alunos do 1º Ciclo Ensino Básico da turma onde leccionámos, 

tendo como contexto o desenvolvimento de um projecto de Educação em Ciência, 

incluído na área curricular não disciplinar Área de Projecto (AP).  

O desenvolvimento desta área curricular efectuou-se ao longo do ano lectivo 

2003/2004, obedecendo a vários tempos ou fases, como veremos mais à frente. 

Neste capítulo pretende-se explicitar o percurso realizado pelos alunos quer na 

definição do tema a estudar, quer no desenrolar do projecto propriamente dito. 

  

5.1 – À procura de um tema 

O tema da Área de Projecto poderá ser escolhido pelos alunos e negociado 
com os professores, poderá ser apresentado pelos professores, poderá ser 
apresentado pelos professores e negociado com os alunos ou descoberto em 
conjunto. O exercício de reflexão e de negociação é por si mesmo 
significativo como indicador do processo de colaboração de todos os 
participantes, levando ao aprofundamento das questões e à 
responsabilização de todos os participantes (Leite et al., 2003). 

 

No início do ano lectivo, apresentámos ao Conselho de Docentes (CD) proposta 

para que o tema da Área de Projecto (AP) estivesse relacionado com a Ria. 

Esta proposta ao CD teve a ver com dois motivos. O primeiro, pelo facto de a 

escola ficar situada muito próximo da Ria de Aveiro23, constituindo esta parte do 

património natural da localidade em que se insere. O segundo motivo teve a ver com o 

facto de ter sido desenvolvido, no ano lectivo anterior, o Projecto PAPE/Câmara 

Municipal de Ílhavo “Construir o Futuro Conhecendo o Passado”, no qual os alunos da 

escola estudaram o património histórico e cultural da sua localidade. Considerámos que 

seria oportuno dar continuidade a esse estudo, agora no que se refere ao património 

natural, propiciando uma ocasião privilegiada para trabalhar com os nossos alunos 

temas relacionados com a educação ambiental, com vista ao desenvolvimento de uma 

consciência ecológica, que lhes permita conhecer, conservar e proteger o seu património 

natural, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, como referimos 

anteriormente no Capítulo 4 – Metodologia. 

 
                                                 
23 O termo correcto é laguna. Utilizaremos o termo ria por ser o mais utilizado, mesmo em obras de 
carácter científico de referência 
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 Na sequência desta nossa proposta, o CD decidiu que o tema da AP para toda a 

escola seria “A Ria ao fundo da rua da nossa escola”. A partir deste tema globalizador, 

cada turma procederia à escolha do seu subtema. 

 

5.2 – Fases de desenvolvimento da Área de Projecto com a turma 

Escolhido e identificado o tema/problema geral passa-se a uma fase de 
escolha de subtemas. (…) A escolha deve ter como preocupação a 
necessária articulação entre tema e subtemas, complementaridade entre 
os diferentes problemas parcelares, adequação aos conteúdos 
disciplinares, ao tempo de que dispõem e a outros recursos e condições 
disponíveis (Leite et al, 2003:6). 

 

O desenvolvimento da Área de Projecto com a turma envolvida no presente 

estudo obedeceu às fases indicadas no Quadro14: Fases de Desenvolvimento da Área de 

Projecto.  

Quadro 15: Fases de Desenvolvimento da Área de Projecto 

 

Data Fases 

O
ut

ub
ro

 a
 

Fe
ve

re
ir

o 

 

Preparação 

do projecto 

com os alunos 

 

1 – Apresentação do contexto de aprendizagem 
Diálogo com os alunos sobre o projecto a desenvolver 
2 – Activação dos conhecimentos anteriores 
 Os alunos fazem apelo a conhecimentos anteriores e partilham entre si os 
seus conhecimentos sobre o assunto 
3 – Ajuda aos alunos na construção do projecto 
Os alunos encontram a questão a estudar 

1 – Prática guiada  
A professora explicita as ferramentas informáticas desconhecidas dos 
alunos. Dá uma explicação explícita sobre a estratégia “realizar uma 
pesquisa eficaz”. 
2 – Prática autónoma 
Os alunos realizam as suas pesquisas e organizam a informação obtida; 
seleccionam a informação pertinente; põem em comum os resultados da 
sua pesquisa 
 

M
ar

ço
 a

 J
un

ho
 

 

Realização do 

Projecto 

 

 

 

 

 

 

Integração 

das 

Aprendizagens 

 

 
1 – Elaboração do Bilhete de Identidade das Aves da Ria de Aveiro 
Os alunos aplicam os resultados das suas pesquisas, introduzindo a 
informação no modelo criado. 
2 – Os alunos participam na elaboração do jornal escolar, na construção 
página Web; trocam correspondência via e-mail; participam em concurso 
internacional 
3 – Avaliação 
O professor questiona os alunos sobre novos conhecimentos, novas 
estratégias experimentadas, dificuldades encontradas; os alunos avaliam o 
seu percurso e o dos colegas 
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 Com a colocação de setas, que ligam a fase de Realização do Projecto e a fase de 

Integração das Aprendizagens, pretendemos assinalar que estas duas fases foram 

coexistindo ao longo do desenvolvimento do projecto. 

A este projecto foi atribuído um tempo próprio, bissemanal, com a duração de 

noventa minutos cada sessão de trabalho, num total de três horas semanais. Por vezes, o 

tempo atribuído às actividades do projecto foi alargado, devido ao entusiasmo 

demonstrado pelos alunos na realização das tarefas. 

Embora o desenvolvimento da AP tenha decorrido durante todo ano lectivo, o 

período a que corresponde o nosso estudo decorreu entre Março e Junho. 

 

5.3 – Descrição e desenvolvimento do projecto “Aves da Ria de Aveiro” 

Planificar é pensar antes de agir, é combinar e antecipar o que fazer para 
atingir as metas que o grupo se propõe atingir (Leite et al, 2003:9). 

 
 

5.3.1 - Preparação das aprendizagens com os alunos 

 Após apresentação à turma da decisão do Conselho de Docentes sobre o tema 

para a AP e do porquê do mesmo, iniciou-se um processo de discussão sobre o que os 

alunos já sabiam sobre a Ria e do que precisariam ou gostariam ainda de saber. 

 Este processo envolveu consulta de documentos, com saídas de campo, 

visualização de filmes vídeo sobre a Ria, entrevistas aos pais e familiares para 

levantamento de possíveis temas a estudar e exploração de CD-ROM24 trazido para a 

escola por um aluno, em sequência da tarefa em curso.  

Com a exploração deste CD- ROM surgiu a primeira questão pela qual os alunos 

revelaram interesse: “Deverá ou não ser construída uma marina na Barra?25”.  

Para dar resposta a esta pergunta, propuseram-se fazer um levantamento da 

opinião dos seus pais e comunidade em geral, através de um inquérito e entrevista que 

elaboraram e realizaram. 

Procedeu-se ao tratamento dos inquéritos, à análise das entrevistas e à 

apresentação das opiniões recolhidas. Esta experiência de recolha e tratamento de dados 

assemelha-se a uma alfabetização à investigação científica (Leite et al, 2003). 

                                                 
24 Editado pela Comissão Pró Construção da Marina da Barra, com o apoio da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Museu de Ílhavo, Associação de Municípios da Ria e Administração do Porto de Aveiro. 
25 Barra é uma localidade vizinha, também ela situada junto à Ria. 
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Para culminar a apresentação, os alunos organizaram-se e dramatizaram uma 

conversa entre dois pais: um a favor e outro contra a construção da marina. 

Após as dramatizações, realizou-se um debate com toda a turma, orientado pela 

professora investigadora, com o objectivo de levar os alunos a reflectir sobre a 

problemática. 

Neste debate surgiram alguns aspectos que perturbaram os alunos, 

nomeadamente a possível alteração dos ecossistemas da Ria se se viesse a concretizar a 

construção da referida marina. Para as crianças desta turma, atendendo ao seu nível 

etário (8/9 anos) e desenvolvimento escolar (2º e 3º Ano), isto significava que muitos 

peixes e aves poderiam morrer se fossem alteradas as suas condições de vida na Ria. 

“Que condições precisam estes peixes e aves para sobreviverem?”, foi a questão 

colocada pela professora investigadora e que passou a ser o tema de reflexão da turma. 

 

5.3.2 - Activação de conhecimentos anteriores 

 Elaborar sequências de aprendizagem tendo por base as representações iniciais 

dos alunos, permite pôr em questão estas últimas com vista a construir um 

conhecimento mais aprofundado do fenómeno estudado ou a estudar (Giordan, 1996). 

 Para dar resposta à questão colocada (“Que condições precisam estes peixes e 

aves para sobreviverem?”), foi pedido aos alunos que, através de uma dramatização, 

cada um se apresentasse como se fosse ou um peixe ou uma ave da Ria, descrevendo-se 

o melhor que soubesse. 

Esta actividade tinha como objectivo fazer o levantamento daquilo que os alunos 

já sabiam sobre o assunto e que pudesse servir de ponto de partida para novas questões. 

 Constatámos que os alunos conheciam e tinham já tomado contacto com muitas 

das espécies de peixes existentes na Ria. Sabiam, por exemplo, onde as encontrar, como 

se alimentam e os seus nomes. No entanto, não se verificava o mesmo em relação às 

aves. Apenas um aluno se referiu ao guarda-rios, pois o pai costuma caçá-los. 

 “Como podemos defender as aves da Ria se não as conhecemos, se não sabemos 

o que precisam para se alimentar, para se reproduzirem?” foi a nova questão colocada 

à turma. A intenção era levar os alunos a compreenderem que, para proteger a Avifauna 

da Ria, teriam primeiro que a conhecer, na linha de pensamento de que não se pode 

amar o que não conhecemos. 

 Compreenderam então a necessidade de conhecer melhor as aves da Ria. 

“Aves da Ria” foi assim o tema escolhido pela turma para a Área de Projecto. 
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 Os alunos da turma propuseram-se então procurar informação sobre as aves, 

identificar as suas características para melhor as proteger. 

 

5.3.3 – Implementação do projecto  

Nas sociedades modernas, a cidadania activa passa por esforços 
cooperativos para a adequada realização de uma tarefa. A questão não 
se coloca apenas na integração adequada num determinado grupo, 
como também na escolha do próprio grupo. Uma adequada cultura 
desta competência (de esfera sócio-relacional) em que se tem em conta 
não só o “ser” para si mesmo mas também o “ser” com os outros, 
permitiria minimizar tensões particularmente visíveis hoje em dia em 
ambiente escolar (Cachapuz et al., 2002:13). 

 

Foi proposto aos alunos que a pesquisa de informação sobre as aves fosse 

realizada com recurso à Internet.  

Foi ainda acordado que o projecto seria realizado em grupo, com cinco 

elementos cada. 

Por vezes, dadas as características da idade (8/9 anos), a diversidades de maneira 

de ser ou relações anteriores, podem surgir momentos de tensão entre os elementos do 

grupo, com rejeições e o consequente aparecimento de obstáculos ao desempenho do 

grupo.  

Estas situações devem ser trabalhadas no grupo até à sua resolução, com a 

mediação do professor, em função das tarefas e dos compromissos de trabalho que o 

grupo tem pela frente. Aprender a trabalhar em grupo contribuirá para a formação 

pessoal e social dos alunos (Leite et al., 2003).  

 

Os alunos organizaram-se autonomamente. Previamente apenas foi posta uma 

condição, em relação à composição dos grupos. Dado que na turma coexistiam dois 

anos de escolaridade e alunos com CEP, cada um dos grupos deveria ser constituído por 

alunos dos dois anos e os alunos com CEP deveriam ser distribuídos pelos diferentes 

grupos. A constituição dos grupos foi pacífica e os alunos obedeceram ao critério 

exigido não revelando qualquer tipo de problema.  

Os grupos26 ficaram constituídos da seguinte forma: 

� Grupo 1 (Guarda-rios) constituído pelos alunos A5, A7, A10, A11, A16; 

                                                 
26 Cada grupo escolheu um nome, relacionado com uma ave a estudar. Larus Fuscus é o nome científico 
da gaivota de asa escura. 
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� Grupo 2 (Cegonhas Voadoras) constituído pelos alunos A1, A4, A6, 

A13, A17;  

� Grupo 3 (Garças Brancas) constituído pelos alunos A3, A9, A14, A15, 

A19; 

� Grupo 4 (Larus Fuscus) constituído pelos alunos A2, A8, A12, A18 e 

A20. 

 

 Para o desenvolvimento deste projecto, optámos pela constituição de grupo 

heterogéneos, em termos de nível de aprendizagem, visto que acreditámos que a 

existência de diferentes níveis dentro de um grupo favorece quer o desenvolvimento 

social dos alunos quer o seu processo de aprendizagem. Os alunos com mais dificuldade 

beneficiam da ajuda dos colegas com mais conhecimentos e estes beneficiam 

igualmente, pois ao ajudar estarão a desenvolver a sua capacidade de organizar e 

expressar as ideias, entre outras. Este tipo de interacção pode constituir um recurso 

fundamental para a construção do conhecimento, pois os alunos são colocados perante 

situações que os forçam a explicar, a justificar, a argumentar e a expor as suas ideias 

(Perrenoud, 1999). Ainda para este autor, situações que levem os alunos a apoiar os 

outros e a receber ajuda dos pares, constituem experiências ricas na reestruturação dos 

seus próprios conhecimentos, na regulação das suas aprendizagens e no 

desenvolvimento da responsabilidade e da autonomia. 

Estabeleceu-se que estes grupos se manteriam até final do desenvolvimento do 

projecto.  

 

5.3.4 - Realização do Projecto 

 O objectivo a que se propôs a turma, pelo desenvolvimento deste projecto, foi 

elaborar um álbum sobre aves da Ria de Aveiro. 

 Com alunos do 1º Ciclo EB, poderá ser mais motivador discutir e organizar todo 

o projecto em grupo aberto (grupo turma) e depois, em pequeno grupo, combinar quem 

vai fazer o quê. Cada um dos pequenos grupos fará o seu plano de acção, recolhe e trata 

os dados recolhidos, voltando ao grupo turma para apresentarem os resultados obtidos 

(Leite et al., 2003). 

Foi esta a metodologia adoptada durante a realização do projecto. 
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As competências tecnológicas necessárias para realizar as tarefas em curso 

foram trabalhadas na altura em que foram sendo necessárias, com recurso a projector de 

vídeo. Os procedimentos para aceder à Internet, a um determinado sítio, a um motor de 

busca, pesquisar através de palavras-chave ou procedimentos de armazenamento de 

informação, foram explicados na altura em que foram necessários. 

 

5.3.4.1 - Prática guiada – orientações dadas aos alunos para pesquisa de 

informação 

Os alunos, já organizados em grupo, procediam à planificação do trabalho no 

início de cada sessão, utilizando para o efeito um modelo de registo por nós elaborado 

(Anexo 13). 

Deram início à pesquisa de informação através da visita a sítios sugeridos pela 

professora investigadora. Estes endereços foram sugeridos por se tratarem de sítios 

fidedignos do ponto de vista científico, com informação pertinente e correcta. 

O primeiro sítio visitado foi o da Biorede (www.biorede.ua.pt ), da Universidade 

de Aveiro. Nele, os alunos encontraram informação sobres as aves da Ria de Aveiro. 

As orientações dadas aos alunos foram as seguintes: explorar o sítio livremente 

durante o tempo estabelecido; no final desse tempo, cada grupo deveria preparar uma 

comunicação à turma sobre a informação encontrada sobre aves da Ria.  

Como resultado desta primeira pesquisa, todos os grupos acederam ao mesmo 

texto que foi então explorado por todos, em grupo turma. 

A partir desta exploração foi elaborada uma lista de vinte aves da Ria. Com base 

nesta lista, dividiram as aves a estudar pelos grupos, pois consideraram que se fossem 

todos os grupos a estudar todas, levariam muito tempo. Nesta altura, deixámos que os 

alunos assim procedessem embora não fosse essa a nossa intenção. Pretendíamos que 

mais que um grupo estudasse a mesma ave, para possibilidade de confrontação da 

informação recolhida. No entanto, consideramos que seria mais adequado deixar que os 

alunos chegassem a essa conclusão por si próprios, como efectivamente veio a 

acontecer.  

Ao fim de algumas sessões de trabalho, por confrontação com as informações 

comunicadas pelos diferentes grupos em relação à mesma ave, verificou-se que, por 

vezes, as mesmas não coincidiam totalmente. Pelo facto de terem consultado sítios 

diferentes, uns grupos obtinham uma informação mais exaustiva do que outros, o que 
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provocava um certo espanto e estranheza nos alunos. Foi então discutido com eles a 

necessidade de estarem atentos e conscientes da existência de fontes variadas, da 

necessidade de se recolher informação oriunda de diversas fontes para comparar e só 

então organizar a ideia a transmitir. 

Por questionamento da professora investigadora em relação à forma como se 

poderia ultrapassar e evitar a situação, os alunos após confrontação de ideias, 

concluíram que a mesma ave deveria ser estudada por mais de um grupo. Com esta 

atitude, foram de encontro às indicações de autores que referem que é importante, desde 

muito cedo, que os alunos se apercebam dos processos de construção do conhecimento 

e à forma como os cientistas trabalham (Charpak, 1997; Sá, 2002). 

 Refizeram então a lista de aves a estudar por cada grupo; desta vez, dois grupos 

estudariam as mesmas aves, para poderem confrontar a informação recolhida. 

 

Não foram dadas quaisquer orientações aos alunos sobre que informações 

recolher sobre cada ave. 

Ainda com acompanhamento em relação às competências tecnológicas, voltaram 

a aceder ao mesmo sítio donde, pela exploração dos links aí propostos, acederam ao site 

da Reserva das Dunas de S. Jacinto (//www.camarinha.aveiro-digital.net). No texto aí 

apresentado, surge uma hiperligação a Ria de Aveiro. Neste novo sítio surgem várias 

hiperligações, entre elas uma às Espécies e desta outra para Avifauna da Ria de Aveiro. 

Continuando a explorar as hiperligações (conceito que na altura foi explicado 

aos alunos), acederam ao sítio da Quercus donde, através de uma hiperligação, 

acederam a um quadro com a listagem das aves da Ria, com referência a vários itens 

para cada uma delas tais como habitat, estatuto de conservação, alimentação, nome 

comum e científico. Este quadro foi então explorado pelos grupos em relação a cada 

uma das aves que tinham para estudo. 

 A partir da exploração deste texto, os alunos recolheram vastíssima informação. 

A questão então colocada pela professora investigadora foi: “Agora o que vamos 

fazer às informações que recolheram?” Foi promovido um espaço e um tempo para 

debate para que os grupos discutissem e partilhassem as suas ideias sobre a forma de 

organizar a informação. 

Após esta “tempestade de ideias”, os alunos sugeriram que se fizesse um Bilhete 

de Identidade (BI) para cada ave, por analogia com o bilhete de identidade dos 
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humanos, onde se encontram as características e os dados pessoais de cada um dos 

cidadãos. 

Definiram quais os pontos que nele deveriam constar, com base nos itens que 

tinham encontrados referidos no quadro do sítio da Quercus. Decidiu-se que estes 

seriam: nome comum, nome científico, características, habitat, reprodução, 

alimentação, estatuto de conservação e espaço para uma imagem da ave. Mais tarde 

veio a ser acrescentado um outro, curiosidades, pois sentiram a necessidade de um 

espaço onde pudessem registar aspectos interessantes sobre cada uma das aves e que 

não diziam respeito aos outros itens. 

 Foi criado por nós um modelo para o BI, em formato Word (Anexo14). 

 

5.3.4.2 - Prática autónoma 

 Definida a lista de aves a estudar, estabelecidas quais as que cada grupo 

pesquisaria, decididos os pontos que o BI incluiria, as sessões de trabalho passaram a 

ser ocupadas com a pesquisa de informação, sobre cada uma das aves, relativa aos itens 

do BI, autonomamente por cada grupo, com a nossa supervisão.  

A partir do momento em que os grupos começaram a pesquisar especificamente 

sobre cada uma das aves foram introduzidos os motores de busca e os portais. 

Inicialmente com a mesma estratégia usada em relação às outras competências 

tecnológicas e, gradualmente, com maior autonomia por parte dos alunos. 

Foram sugeridos o motor de busca Google (www.google.pt) e os portais Yahoo 

(www.yahoo.pt), aeiou (www.aeiou.pt) e Sapo(www.sapo.pt ). 

 

Os grupos de alunos pesquisavam a informação sobre a ave, seleccionavam o 

que pretendiam, organizavam-na e registavam no BI a que julgavam pertinente. 

 

 

5.3.4.3 – Integração das aprendizagens 

 A fase de integração das aprendizagens foi aquela em que os alunos integraram  

em novas situações os conhecimentos que adquiriram durante a realização do projecto, 

permitindo ao professor e ao aluno aperceberem-se da forma como decorre o processo 

de ensino e de aprendizagem.  
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 Por vezes, o esforço que os alunos fazem para aceder à informação ou às funções 

pretendidas pode limitar o trabalho de elaboração conceptual. Torna-se, portanto, 

necessário um esforço de elaboração e de organização dos conhecimentos (Ponte, 2002; 

Marchesi, 2003). Foi o que pretendemos fazer com esta fase. 

 

Esta fase decorreu em simultâneo com a fase anterior, como se refere no 

Quadro1: Fases de Desenvolvimento da Área de Projecto. 

 Durante a fase de realização do projecto foram destinadas algumas sessões, ou 

parte delas, à realização de tarefas com vista a detectar até que ponto os alunos estariam 

a atribuir importância ao desenvolvimento do projecto e a efectuar aprendizagens. 

Realizaram igualmente outros tipos de actividades nas quais foram criadas as 

oportunidades para que os alunos aplicassem, de forma funcional e com carácter social, 

os conhecimentos adquiridos: a publicação no Jornal Escolar, na página Web da escola 

e na do projecto Comenius em que a escola se encontrava envolvida, a troca de 

correspondência com outras escolas e participação on line num concurso europeu. 

Algumas destas actividades estavam planeadas desde o início, correspondendo portanto 

a uma planificação prévia, outras foram surgindo no decorrer do projecto. 

Passaremos seguidamente a referir-nos a cada uma dessas actividades. 

 

Exercícios de aplicação de conhecimentos  

Os alunos realizaram exercícios formais de aplicação de conhecimentos, como 

fichas de trabalho, textos escritos, elaboração de listas de palavras, completar esquemas 

e desenhos. 

Estes exercícios, foram sendo adequados ao tipo de conteúdos abordados e às 

aprendizagens que iam sendo realizadas. 

Assim, realizaram desde previsões em relação às características das aves em 

estudo, antes de pesquisarem informação sobre as mesmas; previsões de como seria o 

esqueleto de uma ave; legendagem de esquemas sobre o esqueleto das aves; legendagem 

de imagens de diferentes tipos de aves; elaboraram listas de palavras relacionadas quer 

com a área vocabular da palavra ave, quer listas de palavras novas que surgiram com a 

informação recolhida; redigiram textos em que se fez apelo à imaginação e criatividade, 

como por exemplo, imaginar ser uma das aves da Ria, justificando a sua escolha com as 

características que já conhecia da referida ave. 
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Estes trabalhos foram incluídos no Portfolio de cada um dos alunos e 

constituíram dados para avaliação do desenvolvimento da competência em estudo. 

Serão apresentados no Capítulo 6. 

 

Troca de correspondência via e-mail 

No início do desenvolvimento do projecto da turma, com o objectivo de criar 

situações que favorecessem a troca e a partilha de informações com outras turmas, 

outras realidades distantes daquela em que os alunos se encontram, efectuámos um 

pedido de troca de correspondência com outras escolas através do Colaboratório do 

Núcleo Minerva da Universidade de Évora, Programa Acompanhamento Internet nas 

Escolas (www.minerva.uevora.pt/web1/anuncios.htm). Neste pedido fazia-se uma 

descrição do tipo de projecto e público-alvo. Não tendo tido qualquer reacção de outras 

escolas, entrámos em contacto com o Núcleo Minerva que fez um reforço do pedido aos 

seus professores colaboradores no sentido de estimularem as escolas que acompanham a 

constituir connosco o que chamaram de “comunidade de prática”, visto considerar esta 

uma boa oportunidade para o efeito. 

Infelizmente não conseguimos qualquer resposta. 

 

No decurso das pesquisas efectuadas, os alunos recolheram informação que lhes 

permitiu concluir que no Algarve, na Ria Formosa, o tipo de Avifauna é semelhante ao 

da Ria de Aveiro. Assim, e por proposta de um dos grupos, a turma decidiu entrar em 

contacto, via e-mail, com uma outra turma, de uma escola de Faro. Por proposta nossa, 

o contacto foi feito com uma escola com a qual já tinham existido contactos, embora 

num contexto que não tinha a ver com actividades dos alunos. Estabelecemos um 

contacto prévio com a professora de Faro, que se mostrou disponível para a troca de 

correspondência. Posteriormente, o grupo de alunos que fez a proposta redigiu e enviou 

a mensagem de correio electrónica com o respectivo pedido de colaboração. 

O primeiro contacto com esta escola foi realizado em 27 de Abril de 2004 mas a 

resposta não chegou até ao final do ano lectivo. 

Esta falta de resposta poderá ter a ver com a ainda fraca utilização das TIC pelos 

professores do 1º Ciclo EB, tal como conclui o estudo realizado por Jacinta Paiva 

(2002). 
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Página Web da escola e do projecto Comenius e participação no jornal escolar 

A comunicação e a divulgação fazem parte do processo de desenvolvimento do 

conhecimento científico (Canavarro, 2000; Costa et al, 2002). Por tal, foi nossa 

preocupação que os alunos se envolvessem também em actividades de divulgação do 

seu projecto. 

Assim, uma actividade programada desde o início, foi a colocação de uma 

referência ao projecto de trabalho da turma na página Web da escola e, gradualmente, o 

enriquecimento dos seus conteúdos. 

Alguns dos trabalhos realizados foram colocados (http://www.eb1-gafanha-

encarnacao-n2.rcts.pt/actividades_escola.htm). 

 

Todos os períodos lectivos, a escola editava o seu jornal escolar, que constituía 

um elo de ligação escola-casa.  

Para participação no jornal escolar, a turma escolheu para apresentar a toda a 

comunidade o trabalho que vinha a ser feito na Área de Projecto. Na altura, a escolha 

recaiu sobre o guarda-rios, ave da preferência dos alunos devido às suas características. 

Foi elaborado um texto colectivo no qual apresentaram o projecto descreveram esta ave. 

 

Concurso internacional Semana Verde 

Durante o período de realização do projecto da turma, esta recebeu via e-mail, 

através do centro de Competências Nónio – Núcleo Minerva de Évora, a apresentação 

do concurso da Semana Verde 2004 para escolas. A Semana Verde tem lugar no mês de 

Junho e, no ano de 2004, pôs em destaque o vigésimo-quinto aniversário da Directiva 

para as Aves, envolvendo eventos subordinados à temática ambiental e pondo em realce 

os temas da biodiversidade e das aves de toda a Europa. O concurso esteve integrado na 

conferência e exposição anuais da Semana Verde, que tiveram lugar entre 1 e 4 de 

Junho de 2004, em Bruxelas, na Bélgica.  

  Dirigido a crianças e a jovens dos 6 aos 16 anos de idades, foi-lhes solicitado 

que fizessem desenhos e pinturas subordinados ao tema ‘Aves” ou que as 

fotografassem. Todas as escolas dos estados membros da União Europeia, dos países da 

adesão e dos países candidatos são elegíveis para os concursos da Semana Verde.  

Este concurso foi mais uma oportunidade para que os alunos aplicassem os 

conhecimentos que já possuíam sobre as aves, de uma forma funcional, isto é com um 

determinado objectivo e significado do ponto de vista social. Assim, todos os alunos da 
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turma quiseram participar no concurso. Todos realizaram trabalhos dentro do tema, mas 

nem todos os terminaram dentro do prazo. Por consenso na turma, foram escolhidos três 

trabalhos para apresentar a concurso. Nenhum deles foi premiado (entre 5514 enviados) 

mas, o facto de todos os trabalhos terem sido publicados no site do concurso27, 

constituiu um motivo de grande alegria e orgulho para todos, principalmente para os 

seus autores  

 

 

Álbum “Aves da Ria de Aveiro” 

Como resultado do trabalho efectuado e com a contribuição de cada um dos 

grupos, foi elaborado um álbum com o título Aves da Ria de Aveiro. Este álbum é 

constituído por catorze folhas, cada uma com um registo sobre cada uma das aves da 

Ria que os alunos estudaram e respectiva imagem (Anexo 14). Embora estivessem 

previstas inicialmente vinte, por falta de tempo, apenas se fez o estudo de catorze aves. 

 Foram reproduzidos álbuns para cada um dos alunos, para oferecer aos 

encarregados de educação e amigos e para colocar na biblioteca da escola. 

No final, foi atribuído a todos os alunos um Diploma de Amigo das Aves. 

 

5.3.4.4 - Avaliação  

A avaliação foi sendo realizada ao longo do desenvolvimento de todo projecto 

da turma, conforme expresso no Quadro1: Fases de Desenvolvimento da Área de 

Projecto.  

As formas de avaliação foram apresentadas e discutidas com os alunos desde o 

início do projecto.  

 

Em todas as sessões de trabalho foi realizada a auto-avaliação, a avaliação entre 

pares e a avaliação respeitante ao trabalho do grupo: cumprimento da planificação 

estabelecida, dificuldades encontradas, participação individual, novas aprendizagens, 

preferências.  

                                                 
27 Os trabalhos foram colocados on-line em www.greenweek2004.eun.org [2004] 
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Pretendemos que esta avaliação assumisse um carácter formativo, reguladora e 

orientadora do processo ensino-aprendizagem (Perrenoud, 1999, Santos, 2002, Leite & 

Santos, 2003). 

Entendendo a auto-avaliação como um processo de metacognição, este é o 

processo por excelência de regulação, dado ser um processo interno ao próprio sujeito 

(Santos, 2002). 

 Por sua vez, a avaliação entre pares é também um processo que oferece 

potencialidades, pois é simultaneamente externo e interno ao aluno e reconhece a 

interacção social como um recurso fundamental na construção do conhecimento 

(Perrenoud, 1999). Por estas razões foi dado relevo a estes momentos, de auto-

avaliação reguladora em todas as sessões de trabalho. 

 Para o efeito foram por nós elaborados modelos de registo para os diferentes 

momentos de avaliação, que os alunos completavam e incluíam no seu portfolio depois 

de terem sido por nós analisados e comentados (Anexo 4, 5 e 6). 

 

Por sua vez, a realização de pequenos trabalhos práticos com fins formativos, foi 

encarada como uma forma privilegiada de intervenção na aprendizagem do aluno, 

fundamental para a definição de estratégias de reorientação e de reforço, quer pelos 

efeitos positivos que advêm do uso de feed-back imediato, quer pela multiplicidade de 

oportunidades de aprendizagem proporcionadas, quer ainda por outros tipos de 

interacção que ocorrem durante ou por causa da avaliação, nos processos de ensino-

aprendizagem. 

 

5.3.5 - As sessões de trabalho 

De acordo com a reflexão que tem vindo a ser feita internacionalmente, o 

objectivo primordial do ensino das ciências será o da compreensão da Ciência, da 

Tecnologia e do Ambiente, das relações entre umas e outras, das suas implicações na 

sociedade e do modo como os conhecimentos sociais se repercutem nos objectos de 

estudo da Ciência e da Tecnologia (Costa, 1999; Chagas, 2000; Cachapuz et al, 2001; 

Aikenhead, 2002). 

Trata-se de garantir não só que o aluno adquira um corpo de conhecimentos mas 

também que eles sejam úteis ao aluno com vista ao seu desenvolvimento pessoal e 

social como futuro cidadão numa sociedade tecnologicamente desenvolvida, aberta e 

democrática (Costa, 1999; Chagas, 2000; Martins 2003).  
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Cabe ao professor o papel de planificar situações de ensino-aprendizagem que 

capacitem o aluno a lidar efectiva e funcionalmente com problemas e noções quando 

surgirem no seu dia-a-dia, em situações diversas, de índole afectiva, social, cultural e 

ética (Santos, 1994; Costa, 2000). 

Ainda de acordo com a reflexão que tem vindo a ser feita, podemos apontar 

alguns aspectos importantes a ter em conta na planificação das actividades em contexto 

de educação em ciências (Cachapuz et al, 2000; Costa, 2000): 

 - Recurso à inter e transdisciplinaridade com vista à compreensão do mundo na 

sua globalidade 

- Abordagem de situações do quotidiano como desencadeadoras de processos de 

aprendizagem no domínio científico e tecnológico, que permitam desenvolver 

capacidades, competências, atitudes e valores éticos 

- Recurso a estratégias de trabalho que apelem ao pluralismo metodológico 

- Prática de uma avaliação formadora, não classificatória, que envolva todos os 

intervenientes no processo ensino-aprendizagem e que atenda aos diferentes contextos 

situacionais em campo (do aluno, da turma, das condições de trabalho) 

Na planificação das actividades do projecto da turma procurámos atribuir 

relevância aos aspectos referidos por estes autores. 

Assim sendo, as sessões de trabalho obedeceram a determinados momentos, 

expressos no Quadro 16. 

 

Quadro 16: Momentos a que obedeceram as Sessões de Trabalho 

Periodicidade 2 X semana 

Tempo lectivo 
atribuído por sessão 

90’ 

Em grande grupo Algumas sessões Planificação do trabalho 

Em pequeno grupo Todas as sessões 

Trabalho autónomo Em grupo ou individual Todas as sessões 

Comunicação à turma Em grande grupo Algumas sessões 

Avaliação do trabalho Em pequeno grupo Todas as sessões 

Auto-avaliação Individual Todas as sessões 

Momentos 

 

Avaliação Pela professora Todas as sessões 

 

O momento destinado à planificação do trabalho decorreu ora em grande 

grupo/turma ora em pequeno grupo, consoante o desenrolar do trabalho e a necessidade 
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ou não de se discutirem alguns aspectos com todos os alunos. Se estes mesmos aspectos 

diziam respeito apenas a algum grupo, então eram abordados em pequeno grupo. 

A planificação em grande grupo coincidiu, essencialmente, com o início do 

projecto, com os momentos de transição entre a prática guiada e a prática autónoma e a 

sessões destinadas a tarefas de integração de conhecimentos. Esporadicamente, quando 

alguma situação surgida na sessão anterior necessitava de ser discutida ou esclarecida 

com todos os alunos, realizou-se sempre uma sessão plenária de toda a turma no início 

das sessões de trabalho. 

Os momentos de comunicação à turma foram realizados em alturas consideradas 

chave para uma transição ou para um salto qualitativo em termos de metodologias a 

desenvolver pelos diferentes grupos. No início do projecto, mais propriamente na sua 

fase de arranque, em todas as sessões se realizou o momento de comunicação, pois 

sempre se sentiu necessidade disso. A forma como os diferentes grupos se organizavam 

e as estratégias encontradas, ou não, para ultrapassar as dificuldades sentidas, foram 

sendo comunicadas aos colegas, como forma de enriquecimento mútuo e de partilha de 

conhecimento, o que vai no sentido do defendido por inúmeros autores sobre a 

necessidade das crianças se aperceberem, desde muito cedo, do processo de trabalho em 

ciência (Charpak, 1997; Martins, 2002; Sá, 2002).  

Esta ênfase colocada no processo de construção do conhecimento e na qualidade 

do pensamento reflexivo em contexto social de comunicação e cooperação, depende de 

uma forte intencionalidade pedagógica por parte do professor e das suas competências 

de estimulação do pensamento e acção (Sá, 2000). 

As atitudes que tentámos assumir e as que foram estimuladas nos alunos durante 

as sessões de trabalho, encontram-se esquematizadas no Quadro 17. 

 

 

 

 

 

Quadro 17: Atitudes do professor e do aluno nas sessões de trabalho em grupo 

O Professor O Aluno O grupo de trabalho 
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Explora, pesquisa, obtém dados, 
interpreta, analisa, compara, sintetiza, 

organiza, questiona, resolve problemas, 
avalia 

Discute ideias 
Partilha e executa tarefas 

Prepara a comunicação à turma 
Avalia 

Observa, 
Ajuda, 

 Serve de mediador, 
Avalia 

Reorganizam os conhecimentos 
Estruturam o conhecimento adquirido 

 

Nas sessões de trabalho em que se efectuou a comunicação à turma, esta reuniu-

se em plenário para discutir a informação pesquisada, recolhida e organizada pelos 

diferentes grupos. 

 As atitudes que tentámos assumir e as que foram estimuladas nos alunos durante 

as sessões de apresentação do trabalho encontram-se esquematizadas no Quadro 18. 

 

Quadro 18: Atitudes do professor e do aluno nas sessões de apresentação do trabalho 

O Professor Os Alunos 
Questiona, avalia a 

compreensão por parte dos 
alunos 

Expõem, sintetizam e confrontam 
ideias; argumentam; resolvem 

problemas; avaliam 
 

 Por sua vez, o momento relativo à Avaliação efectuou-se em todas as sessões de 

trabalho, da forma que apresentámos no ponto anterior. 

 

 Os dados recolhidos durante o desenvolvimento deste projecto com os alunos 

serão apresentados no capítulo seguinte. 

 
 
5.4 – Ligação a outras áreas curriculares 

 O desenvolvimento deste projecto, inserido em contexto de educação em 

ciência, permitiu igualmente que fossem abordados conteúdos relacionados com outras 

áreas curriculares. 

 No que diz respeito à Língua Portuguesa, parece-nos que a elaboração do BI 

contribuiu para o desenvolvimento de competências específicas desta área curricular, 

quer ao nível da comunicação oral quer da comunicação escrita.  

O facto de os alunos terem de ler, interpretar, reformular, resumir e comunicar a 

informação obtida de acordo com os pontos incluídos no BI, parece-nos ter contribuído 

para que, de forma contextualizada, desenvolvem-se competências específicas 

relacionadas com esta área curricular. 
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A escrita de textos, por exemplo, foi uma actividade recorrente ao longo do 

desenvolvimento do projecto, constituindo inúmeras vezes, ponto de partida para o 

estudo de conteúdos relacionados com a Comunicação Escrita. 

 

Figura 2 – Texto colectivo sobre o desfile de Carnaval 

 

 
 

 Realçamos igualmente o enriquecimento do vocabulário, quer ligado ao tema 

em estudo quer relacionado com as competências tecnológicas desenvolvidas pelos 

alunos, que apresentaremos de forma mais detalhada no Capítulo 6.  

Para documentar o que acabámos de afirmar, apresentamos o seguinte extracto 

das nossas Notas de Campo, efectuadas durante a realização da Ficha de Avaliação 

Sumativa de Língua Portuguesa relativa ao 3º Período Lectivo: 

15-6-2004 - O A19, quando acabou de ler o texto da ficha exclamou muito 
entusiasmado: “Já sei donde tiraste este texto. Foi da Internet!” Perguntei 
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porque dizia isso. Vários responderam ao mesmo tempo: “Porque no fim 
em vez do nome do autor diz adaptado de www.minerva.uevora.pt e isto é 
um endereço da Internet!” 
 

No que diz respeito à área da Matemática parece-nos que a elaboração do BI 

contribuiu igualmente para o desenvolvimento de competências específicas desta área 

curricular. 

Surgiram situações relacionadas, por exemplo, com a leitura e escrita de 

números, com a utilização das medidas de comprimento e de massa ou peso e a leitura 

de gráficos. 

As situações de leitura e escrita de números encontraram-se relacionadas com 

dados sobre o número de espécies existentes e distâncias percorridas pelas aves no seu 

movimento migratório, por exemplo. Embora não fossem pontos incluídos no BI, como 

surgiram nas pesquisas que os alunos efectuaram, foram sendo exploradas com o 

objectivo de atribuir significado às informações recolhidas, nomeadamente 

compreender as enormes distâncias percorridas pelas aves no seu movimento 

migratório. 

As medidas de comprimento e de massa ou peso foram abordadas a partir do 

conhecimento que iam tendo de cada ave e da necessidade de comparar a estatura e a 

envergadura de diferentes aves. Os alunos tiveram assim oportunidade para, de forma 

contextualizada, realizar actividades de medições, de pesagem e de registo das mesmas, 

que constituem competências específicas da área da Matemática. Apresentámos um 

exemplo da folha de registo “O que eu penso sobre as aves que vou estudar” (Figura 3), 

em que os alunos tiveram de recorrer a conhecimentos da área de Matemática, 

nomeadamente às medidas de comprimento. Ao mesmo tempo, realizavam previsões e 

formulavam hipóteses relativas às características de cada uma das aves, atitudes a 

estimular nos alunos, de acordo com as orientações actuais para o ensino das ciências. 
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Figura 3: Folha de registo O que eu penso sobre as aves que vou estudar 

 
 

A leitura de gráficos surgiu da necessidade de interpretar a informação recolhida 

em algumas páginas web consultadas pelos alunos. Por exemplo, em relação aos 

períodos de ocorrência de cada uma das aves no nosso país (em que meses do ano 

podem ser vistos mais indivíduos de cada uma das espécies de ave) (Figura 4). 

 

Figura 4: Gráfico relativo à Garça Real  
(Fonte: Lusoponte) 

 

 
 

As actividades de desenvolvimento do projecto constituíram igualmente 

momentos propícios ao desenvolvimento de competências da área curricular de 

Expressão Plástica. 

Os desenhos constituíram uma forma de realizar previsões em relação à imagem 

que os alunos tinham de cada ave ou em relação a outras noções que foram exploradas, 

como por exemplo a forma do esqueleto das aves (Figura 5). Foram igualmente uma 

forma de os alunos mobilizarem os conhecimentos adquiridos, pois à medida que 
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tomavam contacto com a imagem real de cada uma das aves, tentavam desenhá-la o 

mais parecido possível com o real. 

 

Figura 5 – Previsões em relação à forma do esqueleto das aves 

  
 
 

 
 

 

A preparação do desfile de Carnaval constitui um momento de desenvolvimento 

de competências relacionadas com esta área, revestido de entusiasmo para todos os 

alunos. A turma decidiu elaborar fantasias a partir dos conhecimentos que já tinha sobre 

as aves da Ria. Escolheram o guarda-rios. Tendo por referência as informações obtidas 

através de pesquisas na Internet, planificaram as fantasias: os machos com o bico azul, 

as fêmeas com o bico vermelho; as penas das asas em tons de azul e verde.  

Cada aluno recortou as suas “asas e as penas”, colou, recortou o bico vermelho 

ou azul de acordo com o seu sexo (as meninas eram as fêmeas e os rapazes os machos).  

O resultado pode avaliar-se pela fotografia da Figura 6: Desfile de Carnaval 

 

 
 
 
 

Figura 6: Desfile de Carnaval 
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Capitulo 6 
Apresentação de dados 
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 No presente capítulo pretendemos expor os dados recolhidos ao longo do nosso 

estudo. 

Conforme referimos no Capítulo 4 - Metodologia acerca da apresentação dos dados 

recolhidos, pretendemos organizá-los de forma a facilitar a sua leitura e interpretação. 

 Começaremos por apresentar os dados relativos às competências tecnológicas, 

através de gráficos. Seguidamente, apresentaremos os dados relativos à competência de 

pesquisa e tratamento da informação, através de tabelas e gráficos. De seguida, 

procederemos à apresentação de dados relativos ao processo de desenvolvimento do 

projecto, a produções dos alunos no âmbito do projecto e aos dados relativos a produções 

dos alunos noutros contextos. Esta apresentação será feita através de descritivos extraídos 

das nossas Notas de Campo. 

 Na impossibilidade de fazer o tratamento exaustivo de todos os dados recolhidos, 

optámos por tratar aqueles que nos pareceram mais relevantes tendo em conta o objectivo 

do nosso estudo. 

Para efeitos desta investigação e para facilitar o registo nos instrumentos de recolha 

de dados mantendo o anonimato de cada aluno, foi atribuído um número a cada um dos 

alunos. 

 

6.1- Apresentação de dados relativos à Lista de Verificação de Competências 

Tecnológicas 

 Como referimos na descrição da tarefa de avaliação diagnóstico, esta não exigiu o 

recurso às TIC. Assim, os dados da avaliação diagnóstico (AD) que passamos a apresentar 

foram obtidos pela observação dos alunos na realização de outras tarefas realizadas na sala 

de aula, nomeadamente, a elaboração do jornal escolar, a participação em projectos da 

escola28 e em actividades no âmbito das diferentes áreas curriculares.  

 Os dados da Avaliação Final referem-se a dados recolhidos durante a realização da 

tarefa final, apresentada no Capítulo 4. 

 Para uma melhor compreensão dos dados optámos por apresentá-los de acordo com 

os 4 itens em que se encontra organizada a Lista de Verificação, a saber: 

� 1 - Uso do computador e seus periféricos de entrada  

                                                 
28Como por exemplo, o projecto This Is me and where I live /Comenius, desenvolvido com esta turma desde 
o 1º ano de escolaridade. Pode ser consultado em http://www.haland.solaskolen.no/comenius/index.php   



Capítulo 6 – Apresentação de dados 
   

 

198  

� 2- Utilização do Word 

� 3 - Utilização da Internet  

� 4 - Uso do Correio Electrónico.  

  Para cada um dos itens foi elaborado um gráfico com os dados de Avaliação 

Diagnóstico (AD) e de Avaliação Final (AF), diferenciados pela cor. 

Para cada um dos sub-itens é apresentada a percentagem de alunos que o domina. 

Propomo-nos realizar uma apreciação global em relação à turma.  

Em relação a cada um dos alunos, fá-lo-emos quando nos parecer necessário para a 

posterior discussão dos resultados. A totalidade destes dados poderá ser consultada na 

Lista de Verificação de Competências Tecnológicas que apresentamos em anexo (Anexo 

2). 

 

1 - Uso do computador e seus periféricos de entrada 

Na AD, dois sub-itens, 1.3-Utiliza o teclado para trabalhar no programa 

pretendido e 1.5-Utiliza o rato para trabalhar no programa pretendido, eram dominados 

por 100% dos alunos já na AD.  

 

Gráfico 1 – Utilização do computador e seus periféricos de entrada 
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Comparando os dados obtidos na AD e na AF, regista-se evolução nos outros 4 

sub-ítens, conforme se pode constatar no Gráfico 1 – Utilização do computador e seus 

periféricos de entrada. 
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Assim, verificámos que em relação ao: 

� sub-item 1.1 Liga o computador, na AD 85,0% dos alunos sabia efectuar os 

procedimentos para ligar o computador, passando para 100% na AF. Este foi o 

único sub-item que atingiu os 100% na AF. 

� sub-item 1.2 Utiliza o rato para iniciar o programa, a percentagem de alunos 

que o domina subiu de 50,0% na AD para 85,0% na AF. 

� sub-item 1.4 Conhece as diferentes zonas do teclado, de 85,0% de alunos que o 

dominavam na AD, regista-se na AF a percentagem de 95,0%. 

� sub-item 1.6 Fechar o computador utilizando os procedimentos correctos, eram 

dominados na AD por 50,0% dos alunos e na AF esta percentagem subiu para 

90%. 

Os sub-itens em que se registou maior evolução foram os sub-itens 1.2 Utiliza o 

rato para iniciar o programa e 1.6 Fechar o computador utilizando os procedimentos 

correctos, visto que eram aqueles em que a AD se situava nos 50%. No entanto, em 

nenhum dos dois se alcançou os 100%. 

 Apenas três alunos com CEP não adquiriram a competência relativa ao sub-item 1.2 

Utiliza o rato para iniciar o programa, nomeadamente os alunos A6, A9 e A11. 

 No sub-item 1.4 Conhece as diferentes zonas do teclado, apenas a aluna A9 não 

adquiriu a respectiva competência. O mesmo se verificou para o sub-item 1.6 Fechar o 

computador utilizando os procedimentos correctos, em relação aos alunos A6 e A11. 
 

2 - Utilização do Word 

 Embora constassem da nossa Lista de Verificação 16 sub-itens, não procedemos à 

avaliação de 4 desses mesmos sub-itens (2.11 Insere imagens do digitalizador, 2.14 Cria 

tabelas, 2.15 Insere linhas ou colunas numa tabela e 2.16 Apaga linhas ou colunas numa 

tabela, assinalados no Gráfico 2 com a)) pois não obtivemos dados suficientes para a sua 

avaliação visto que não surgiram oportunidades para que os alunos desenvolvessem, de 

forma consistente, essas competências. 

 Assim, passamos a apresentar os dados relativos a 12 dos sub-itens em relação à 

Utilização do Word. 
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Comparando os dados obtidos pela AD e pela AF, Gráfico 2 – Utilização do Word, 

podemos verificar que se registou evolução em todos eles. 

 

Gráfico 2 – Utilização do Word 
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Esta evolução pode ser analisada em relação a dois grandes grupos: um grupo de 8 

sub-itens que nenhum aluno dominava na AD (2.2 Abre um documento existente, 2.5 

Formata o texto, 2.6 Grava um documento novo numa pasta, 2.7 Selecciona partes do 

texto, 2.8 Faz copiar/colar, 2.9 Corta parte de um texto, 2.10 Insere imagens de ficheiro e 

2.13 Imprime o documento utilizando as opções de impressão), e outro grupo de 4 sub-

itens em que alguns alunos já apresentavam algumas competências na AD (2.1 Inicia o 

Programa Word, 2.3 Fecha um documento, 2.4 Formata o tipo de letra e 2.12 Imprime 

uma cópia do texto/documento). 

 

 Verificámos que em relação ao grupo de 8 sub-itens cujo nível na AD era de 0%, a 

evolução foi a seguinte: 

� sub-item 2.2 Abre um documento atingiu 55,0% na AF 

� sub-item 2.5 Formata o texto atingiu 70% na AF 

� sub-item 2.6 Grava um documento novo numa pasta atingiu 35% na AF 

� sub-item 2.7 Selecciona partes do texto atingiu 75% na AF 

� sub-item 2.8 Faz copiar/colar atingiu 60% na AF 
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� sub-item 2.9 Corta parte de um texto atingiu 65,0% na AF 

� sub-item 2.10 Insere imagens de ficheiro atingiu 45,0% na AF 

� sub-item 2.13 Imprime o documento utilizando as opções de impressão atingiu 

45,0% na AF 

Assim sendo, no sub-item em que se verificou maior evolução foi no sub-item 2.7 

Selecciona partes do texto e o que registou nível de evolução mais baixo foi o sub-item 2.6 

Grava um documento novo numa pasta. 

Em três destes sub-itens, 2.6, 2.10 e 2.13, não foram atingidos os 50% na AF. 

 

Em relação ao grupo de 4 sub-itens em que os alunos na AD já apresentavam 

algumas competências, verificámos o seguinte: 

� sub-item 2.1 Inicia o Programa Word, na AD 25,0% dos alunos sabia iniciar o 

programa, passando para 80,0% na AF.  

� sub-item 2.3 Fecha um documento, de 60;0% na AD subiu para 100% na AF. 

Este foi o único sub-item que atingiu os 100% na AF. 

� sub-item 2.4 Formata o tipo de letra, de 10,0% na AD passou-se para 55,0% na 

AF. 

� sub-item 2.12 Imprime uma cópia do texto/documento, de 35,0% na AD subiu 

para 95,0% na AF 

Como se poderá verificar pela análise dos registos efectuados na Lista de 

Verificação de Competências Tecnológicas (Anexo 2), os alunos que evidenciaram menor 

evolução neste item, foram os quatro alunos com Currículo Escolar Próprio (A6, A9, A11 

e A16) e os alunos do 2º ano de escolaridade (A1, A13 e A20). Em relação aos alunos do 

3º ano de escolaridade, os que evidenciaram menor evolução foram os dois alunos com 

Dificuldades de Aprendizagem (A2 e A10) e o aluno com Hiperactividade/Deficit de 

Atenção (A14). 

 

3 - Utilização da Internet 

 Em relação à utilização da Internet, comparando os dados obtidos na AD e na AF, 

verificamos que se registou evolução em todos os 15 sub-itens constantes da Lista de 

Verificação (Gráfico 3 – Utilização da Internet). 
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 Á semelhança do que se verificou no ponto anterior, podemos analisar a evolução 

em relação a dois grupos de sub-itens: um grupo de 2 sub-itens em que alguns alunos já 

apresentavam competências na AD (3.1 Acede à Internet utilizando o Internet Explorer e 

3.2 Acede a um sítio escrevendo o endereço no local próprio) e o grupo dos restantes 13 

sub-itens em relação aos quais os alunos não apresentavam domínio na AD. 

 

Gráfico 3 – Utilização da Internet 
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Verificámos que em relação ao grupo de 13 sub-itens cujo nível na AD era de 0%, a 

evolução foi a seguinte: 

� sub-item 3.3 Utiliza um motor de busca para procurar informação, escrevendo 

as palavras-chave no local próprio, sub-item 3.7 Imprime uma página web e 

sub-item 3.11 Copia imagem de uma página web, atingiram 80% na AF 

� sub-item 3.8 Regressa  à página inicial definida no computador, atingiu 65% 

na AF 

� sub-item 3.9 Acede ao histórico e sub-item 3.10 Copia texto de uma página 

web, atingiram 60% na AF 

� sub-item 3.4 Utiliza mecanismos de pesquisa facilitadores como “ “ e +, sub-

item 3.5 Selecciona sítios nos resultados da pesquisa, 3.6 Selecciona endereços 
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através da informação apresentada após busca e sub-item 3.14 Utiliza uma 

lista de endereços favoritos atingiram 55% na AF 

� sub-item 3.13 Grava uma página atingiu 50% na AF 

� sub-item 3.12 Grava imagem de uma página web atingiu 35% na AF 

� sub-item 3.15 Adiciona endereços a uma pasta dos Favoritos atingiu 20% na 

AF 

 

Em relação ao grupo de 2 sub-itens em que alguns alunos já apresentavam 

competências na AD, verificámos o seguinte: 

� sub-item 3.1 Acede à Internet utilizando o Internet Explorer, na AD 20% dos 

alunos sabia iniciar o programa, passando para 95% na AF, o que significa que 

apenas 1 aluno ( A9, com CEP) não o consegue fazer. 

� sub-item 3.2 Acede a um sítio escrevendo o endereço no local próprio, de 10% 

na AD subiu para 80% na AF. Os 4 alunos que não dominam a competência são 

os alunos com CEP. 

Assim, os 4 alunos com CEP foram os que evidenciaram maior dificuldade neste 

item.  

 

À semelhança do que se verificou em relação à utilização do Word, também em 

relação ao uso da Internet, os alunos que evidenciaram menor evolução foram os alunos 

com Currículo Escolar Próprio e os alunos do 2º ano de escolaridade (A1, A13 e A20). 

Em relação aos alunos do 3º ano de escolaridade, os que evidenciaram menor 

evolução foram os dois alunos com Dificuldades de Aprendizagem (A2 e A10) e o aluno 

com Hiperactividade/Deficit de Atenção (A14), como se poderá verificar pela análise dos 

registos efectuados na Lista de Verificação de Competências Tecnológicas (Anexo 2). 

 
4 - Utilização do Correio Electrónico 
 
 A Lista de Verificação é composta por 14 sub-ítens. No entanto, durante o 

desenvolvimento do projecto “Aves da Ria de Aveiro”, não surgiram oportunidades para 

que os alunos utilizassem com frequência e de forma sistematizada as competências 

expressas em 12 desses sub-itens, devido à falta de respostas aos nossos pedidos de 

colaboração, como já referimos no Capítulo 5 da presente dissertação. 
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 Assim, apresentamos apenas os dados da AD e AF em relação aos sub-ítens 4.1 

Abre o programa de correio electrónico – Outlook e 4.8 Verifica a existência de novas 

mensagens, que correspondem àqueles que os alunos puderam desenvolver no âmbito deste 

projecto (Gráfico 4 – Utilização do Correio Electrónico). 

 
Gráfico 4 – Utilização do Correio Electrónico 
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 Em relação aos procedimentos de abertura do programa de correio electrónico, 

verificámos que na AD apenas 40% dos alunos da turma (8 alunos) sabiam como proceder 

para abrir este programa. No final do desenvolvimento do projecto todos os alunos da 

turma sabiam como proceder para abrir o programa. 

 Em relação à verificação de novas mensagens, dos 75% na AD passou-se para 95% 

na AF. Só uma aluna (A9, com CEP) não conseguia, no final do desenvolvimento do 

projecto efectuar autonomamente os procedimentos para a verificação de novas 

mensagens.  

 

Após esta apresentação e análise de dados, julgamos ser oportuno apresentar 

igualmente alguns aspectos de carácter global sobre a sua análise. 

 

Assim, no que diz respeito ao item Uso do Computador, constatámos uma boa 

evolução. Na Avaliação Diagnóstico todos os alunos da turma apresentavam o domínio de 

apenas 33,3% dos sub-itens. Na Avaliação Final, apenas três alunos (com CEP) não 
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apresentavam domínio de três dos sub-itens, sendo que num deles apenas uma aluna não 

apresentou evolução. 

Em relação ao item Utilização do Word, registou-se evolução em todos os sub-

itens. Os alunos que apresentaram menor evolução foram os alunos com Currículo Escolar 

Próprio, os alunos do 2º Ano e alunos do 3º Ano com Dificuldades de Aprendizagem. 

Relativamente ao item Utilização da Internet, igualmente se registou evolução em 

todos os sub-itens, sendo que os alunos 2º Ano e alunos do 3º Ano com Dificuldades de 

Aprendizagem apresentaram uma menor evolução relativamente aos seus colegas. 

 No que diz respeito ao item Utilização do Correio Electrónico, apenas foram 

avaliados dois sub-itens. Na Avaliação Final toda a turma apresentou o domínio de um 

deles e, no outro, apenas uma aluna com Currículo Escolar Próprio não apresentou o seu 

domínio. 

 

 Os dados parecem indicar que a maioria dos alunos da turma envolvida no estudo 

desenvolveu as competências tecnológicas relacionadas com a utilização do computador, 

utilização do Word e utilização da Internet. 

 Em relação ao uso do correio electrónico, apesar das limitações apresentadas, 

parece podermos afirmar que os alunos passaram a dominar os sub-itens relacionados com 

a verificação do correio electrónico. 

 

6.2- Apresentação de dados relativos à Lista de Verificação de Competências de 

Pesquisa e Tratamento de Informação 

 

Para uma melhor compreensão dos dados recolhidos, optámos por apresentá-los de 

acordo com os 6 itens em que se encontra organizada a Lista de Verificação, a saber: 

� Compreender a informação – composto pelos sub-itens  

1A - Ler um texto e retirar informação do mesmo 
1B -  Comunicar uma informação aos outros 
2 - Interpretar um esquema, um gráfico 
3 - Utilizar correctamente um ícone 
4A- Pesquisar informação num livro, numa revista, num CD-ROM 
4B - Pesquisar informação na Internet, utilizando um motor de busca 
 

� Tratar a informação – composto pelos sub-itens 
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5 - Reler uma instrução, um documento 
6A - Organizar as ideias (distinguir os elementos essenciais e hierarquizá-los 
segundo critérios pertinentes) 
 6B - Estabelecer ligação entre as ideias (distinguir as noções de tempo, causa, 
consequência, oposição) 
6C - Compreender a importância relativa das ideias (comparar, seleccionar, 
classificar as informações)  
6D - Formular hipóteses 
6E - Separar o implícito do explícito 
7 – Expressar uma informação por palavras próprias 
8 – Resumir uma informação, uma ideia, uma frase 
 

� Utilizar a informação – composto pelos sub-itens 

 9 – Integrar uma nova informação noutra já existente 
10 – Utilizar uma informação numa situação análoga 
11 – Utilizar uma informação numa situação nova 
 

� Comunicar a informação – composto pelos sub-itens  

12A- Comunicar as etapas efectuadas 
12B - Comunicar os resultados de um inquérito, duma pesquisa 
 
� Tornar-se autónomo e adquirir conhecimentos/estratégias transferíveis 

à vida quotidiana – composto pelos sub-itens 

13- Reflectir sobre as suas aprendizagem 
14 – Planificar acções a realizar 
15 – Planificar a actividade de acordo com o tempo disponível 
16 – Utilizar documentos propostos, dicionários, enciclopédias,... 
17 – Utilizar software, Internet 
 

� Auto avaliar-se e avaliar os outros – composto pelos sub-itens 

18A - Pôr-se em causa 
18B – Assumir responsabilidades 
18C – Demonstrar curiosidade intelectual 
18D - Ser sensível à vida, à natureza, à arte 
19A- Escutar e deixar os outros exprimir as suas ideias 
19B – Dialogar 
19C – Trabalhar em equipa 
 

 

Para cada um dos itens da lista de verificação apresentaremos um gráfico. Neste, 

apresentaremos os dados relativos à Avaliação Diagnóstico (AD) e à Avaliação Final (AF), 

permitindo uma leitura rápida. Em relação a cada um dos sub-ítens, apresentaremos um 
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quadro no qual se encontram registados os dados da AD e AF em relação ao número de 

alunos e respectiva percentagem, de acordo com os critérios utilizados para registo na Lista 

de Verificação. 

Os dados serão apresentados tendo por base os 3 critérios estabelecidos para registo 

na Lista de Verificação: Faz bem (FB), Faz de forma aceitável (A) e Não faz (NF) que 

apresentámos no Capítulo 4 (Quadro 4). 

Propomo-nos realizar uma apreciação global em relação à turma. Em relação a cada 

um dos alunos, fá-lo-emos quando nos parecer necessário para a posterior discussão dos 

resultados.  

A totalidade dos dados referentes a cada um dos alunos poderá ser consultada no 

Quadro Síntese da Lista de Verificação de Competências de Pesquisa e Tratamento de 

Informação que apresentamos em anexo (Anexo 15). 

 

Os quatro alunos com Currículo Escolar Próprio participaram no desenvolvimento 

do projecto, inseridos nos respectivos grupos e foi possível apresentar os dados de 

evolução em relação às competências tecnológicas, no ponto anterior. No entanto, o 

mesmo não se fará em relação às competências de pesquisa de informação pois estes 

alunos não desenvolveram as competências de leitura e escrita que lhes permitissem aceder 

às diferentes fontes de informação e desenvolver as competências expressas nas listas de 

verificação. 

Assim sendo, consideramos mais correcto não proceder à sua avaliação em relação 

a estas competências, no âmbito do presente estudo. 

 

Compreender a informação 

Em relação ao item Compreender a informação (Gráfico 5 – Compreender a 

informação) podemos destacar o seguinte: 

 
Quadro 19 – Interpretar um esquema ou gráfico (N=16) 

 
2- Interpretar um esquema ou gráfico 

 FB 
Faz bem 

A 
Aceitável 

NF 
Não Faz 

AD 0 
0,0% 

0 
0,0% 

16 
100,0% 

AF 4 
25,00% 

8 
50,00% 

4 
25,00% 



Capítulo 6 – Apresentação de dados 
   

 

208  

 
� Todos os 16 alunos da turma evoluíram em 5 dos 6 sub-itens.  

No sub-item 2- Interpretar um esquema ou gráfico (Quadro 19) 25% dos alunos 

ainda o não dominava na AF, correspondendo esta percentagem a 3 alunos do 2º ano (A1, 

A13 e A20) e a 1 aluna do 3º ano com Dificuldades de Aprendizagem (A3). 

Este foi um dos dois sub-itens que nenhum aluno da turma dominava, à partida. 

� Em relação ao sub-item 4B - Pesquisar informação na Internet, utilizando um 

motor de busca, em que nenhum aluno dominava na AD, na AF verificou-se evolução em 

todos os alunos, da forma que poderemos constatar no Quadro 20. 

 
Quadro 20 – Pesquisar informação na Internet, utilizando um motor de busca (N=16) 

 
4B - Pesquisar informação na Internet, 

utilizando um motor de busca 
 FB 

Faz bem 
A 

Aceitável 
NF 

Não Faz 

AD 0 
0,0% 

0 
0,0% 

16 
100% 

AF 11 
68,75% 

5 
31,25% 

0 
0,0% 

 

� Em relação ao sub-item 3 - Utilizar correctamente um ícone, na AD 62,50% dos 

alunos da turma não o fazia; na AF todos os alunos apresentavam um desempenho 

aceitável ou bastante aceitável, sendo mesmo a percentagem de FB superior a A (Quadro 

21). 

Quadro 21 – Utilizar correctamente um ícone (N=16) 
 

3 - Utilizar correctamente um ícone 
 FB 

Faz bem 
A 

Aceitável 
NF 

Não Faz 

AD 0 
0,0% 

6 
37,50% 

10 
62,50% 

AF 9 
56,25% 

7 
43,75% 

0 
0,0% 

 

� Em relação ao sub-item 4 - Pesquisar informação num livro, revista, CD.ROM 

(Quadro 22), na AD verificámos que 56,25% dos alunos ainda o não dominava; na AF 

todos os alunos apresentavam um desempenho aceitável ou bastante aceitável, sendo a o 

valor em relação a FB bastante superior à de A. 
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Quadro 22 – Pesquisar informação num livro, revista, CD.ROM (N=16) 
 

4A - Pesquisar informação num livro, 
revista, CD.ROM 

 FB 
Faz bem 

A 
Aceitável 

NF 
Não Faz 

AD 1 
6,25% 

6 
37,50% 

9 
56,25% 

AF 10 
62,50% 

6 
37,50% 

0 
0,0% 

 

� Tanto em relação ao sub-item 1A e sub-item 1B (Quadros 23 e 24), os alunos 
apresentaram na AD uma percentagem de desempenho de 31,25%. Registou-se 
evolução em ambos os sub-itens, em todos os alunos. 

Nestes sub-itens a percentagem atingida em relação a FB foi superior à verificada 

para A. 

 

Quadro 23 - Ler um texto e retirar informação do mesmo (N=16) 
 

1A – Ler um texto e retirar 
informação do mesmo 

 FB 
Faz bem 

A 
Aceitável 

NF 
Não Faz 

AD 2 
12,50% 

9 
56,25% 

5 
31,25% 

AF 12 
75,00% 

4 
25,00% 

0 
0% 

 
 

Quadro 24 – Comunicar uma informação aos outros (N=16) 
 

1B- Comunicar uma informação aos 
outros 

 FB 
Faz bem 

A 
Aceitável 

NF 
Não Faz 

AD 1 
6,25% 

10 
62,50% 

5 
31,25% 

AF 10 
62,50% 

6 
37,50% 

0 
0% 

 

Assim, no que diz respeito ao item Compreender a Informação, apenas 4 alunos 

(A1, A2, A13 e A20) não apresentaram evolução no sub-item Interpretar um Esquema ou 

um Gráfico. 
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Em relação aos restantes cinco sub-itens, a totalidade dos 16 alunos apresentou 

domínio dos mesmos na Avaliação Final. 

Gráfico 5 – Compreender a informação 

Faz bem 2 12 1 10 0 4 0 9 1 10 0 11

Aceitável 9 4 10 6 0 8 6 7 6 6 0 5

Não faz 5 0 5 0 16 4 10 0 9 0 16 0

Diag. Final Diag. Final Diag. Final Diag. Final Diag. Final Diag. Final

1A-Ler um 
texto e retirar 

1B-Comunicar 
uma 

2-Interpretar 
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3-Utilizar 
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4A-Pesquisar 
informação 

4B-Pesquisar 
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Em relação aos sub-itens Ler um texto e retirar informação do mesmo e Comunicar 

uma informação aos outros, podemos considerar que se registou boa evolução pois na 

Avaliação Final mais de metade da turma atingiu o nível Faz Bem. 

 

Tratar a informação 

 Em relação ao item Tratar a informação (Gráfico 6 -Tratar a informação), 

podemos destacar o seguinte: 

 �Em 7 dos 8 sub-itens, metade ou mais de metade da turma apresentava na AD 

nível de realização correspondente a NF, como se pode constatar no Gráfico 6. 

 
Quadro 25 – Reler uma instrução (N=16) 

 
5 – Reler uma instrução 

 FB 
Faz bem 

A 
Aceitável 

NF 
Não Faz 

AD 1 
6,25% 

8 
50,00% 

7 
43,75% 

AF 11 
68,75% 

5 
31,25% 

0 
0% 

 
 Apenas o sub-item 5- Reler uma instrução apresentava uma percentagem inferior a 

50% em relação a NF (Quadro 25). 
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� Podemos verificar que, na AF, todos os 16 alunos dominavam os sub-ítens 5 – 

Reler uma instrução, 6B- Estabelecer ligação entre as ideias e 7 – Expressar uma 

informação por palavras próprias, (Quadros 25, 26 e 27). 

 

Quadro 26 – Estabelecer ligação entre as ideias (N=16) 
 

 
6B -  Estabelecer ligação entre as 

ideias 
 FB 

Faz bem 
A 

Aceitável 
NF 

Não Faz 

AD 0 
0% 

5 
31,25% 

11 
68,75% 

AF 5 
31,25% 

11 
68,75% 

0 
0% 

 
 

Quadro 27 – Expressar uma informação por palavras próprias (N=16) 
 

7 – Expressar uma informação por 
palavras próprias 

 FB 
Faz bem 

A 
Aceitável 

NF 
Não Faz 

AD  2 
12,50% 

6  
37,50% 

8  
50,0% 

AF 8 
50,0% 

8 
50,0% 

0 
0% 

 

 

� O sub-item em que na AF se registou uma maior percentagem de NF (43,75%), 

foi o sub-item 6E- Separar o implícito do explícito (Quadro 28). Foi igualmente neste sub-

item que na AD se registou uma maior percentagem de NF (93,75%). No entanto, mais de 

metade da turma (9 alunos) registou evolução neste aspecto: uma aluna (A17) evolui de A 

para FB e 8 de NF para A. Entres os alunos avaliados com NF na AF, encontram-se os três 

alunos do 2º ano (A1, A13 e A20) e qautro alunos do 3º ano: aluna com Dificuldades de 

Aprendizagem (A3), aluno com Deficit de Atenção/Hiperactividade (A14) e ainda dois 

outros alunos (A15 e A18). 
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Quadro 28 – Separar o implícito do explícito (N=16) 
 

6E- Separa o implícito do explícito 
 FB 

Faz bem 
A 

Aceitável 
NF 

Não Faz 

AD 0 
0% 

1 
6,25% 

15 
93,75% 

AF 1 
6,25% 

8 
50,0% 

7 
43,75% 

 

 

�Os sub-itens 6C- Compreender a importância relativa das ideias e 8- Resumir 

uma informação, uma ideia, uma frase (Quadros 29 e 30) apresentavam na AD uma 

percentagem de NF igual (75%). Também na AF, ambos os sub-itens registaram a mesma 

percentagem de NF (18,75%), correspondente aos 3 alunos do 2º ano e uma evolução 

semelhante em relação aos outros dois critérios (FB e A). 

 
Quadro 29 – Compreender a importância relativa das ideias (N=16) 

 
6C-  Compreender a importância 

relativa das ideias  
 FB 

Faz bem 
A 

Aceitável 
NF 

Não Faz 

AD 0 
0% 

4 
25,00% 

12 
75,00% 

AF 6 
37,50% 

7 
43,75% 

3 
18,75% 

 
 

Quadro 30 – Resumir uma informação, uma ideia, uma frase (N=16) 
 

8 – Resumir uma informação, uma 
ideia, uma frase 

 FB 
Faz bem 

A 
Aceitável 

NF 
Não Faz 

AD 0 
0% 

4 
25,00% 

12 
75,00% 

AF 5 
31,25% 

8 
50,0% 

3 
18,75% 

 

 

�Os sub-itens 6A – Organizar as ideias e 6D – Formular hipóteses (Quadros 31 e 

32) apresentavam na AD a mesma percentagem de NF igual (68,75%).  
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Quadro 31 – Organizar as ideias (N=16) 
 

6A- Organizar as Ideias 
 FB 

Faz bem 
A 

Aceitável 
NF 

Não Faz 

AD 0 
0% 

5 
31,25% 

11 
68,75% 

AF 6 
37,50% 

8 
50,0% 

2 
12,50% 

 
 

Na AF, para o sub-item 6A verificou-se uma percentagem de 12,50% para NF, que 

corresponde a dois alunos do 2º ano de escolaridade (A1 e A20). Quanto ao sub-item 6D, 

registou-se 18,75% para NF que corresponde a dois alunos do 2º ano (A13 e A20) e a uma 

aluna do 3º ano (A3). 

 
Quadro 32 – Formular hipóteses (N=16) 

 
6D-   Formular hipóteses 

 FB 
Faz bem 

A 
Aceitável 

NF 
Não Faz 

AD 0 
0% 

5 
31,25% 

11 
68,75% 

AF 4 
25,00% 

9 
56,25% 

3 
18,75% 

 
 

Gráfico 6 – Tratar a informação 

Faz bem 1 11 0 6 0 5 0 6 0 4 0 1 2 8 0 5

Aceitável 8 5 5 8 5 11 4 7 5 9 1 8 6 8 4 8

Não faz 7 0 11 2 11 0 12 3 11 3 15 7 8 0 12 3

Diag. Final Diag. Final Diag. Final Diag. Final Diag. Final Diag. Final Diag. Final Diag. Final

5-Reler 
uma 

6A-
Organizar 

6B- 
Estabelecer 

6C-
Compreender 

6D-
Formular 

6E-Separar 
o implícito 

7-
Expressar 

8-Resumir 
uma 

 
No que respeita ao item Tratar a Informação, na Avaliação Diagnóstico mais de 

metade da turma situou-se no nível Não Faz em sete dos oito sub-itens.  
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Na Avaliação Final, três dos sub-itens eram dominados por todos os alunos: Reler 

uma informação, Estabelecer relação entre as ideias e Expressar uma informação por 

palavras próprias. 

De uma forma geral, foram os alunos do 2º Ano e os do 3º Ano com Dificuldades 

de Aprendizagem que registaram menor evolução neste item. 

 

Utilizar a informação 

  Em relação ao item Utilizar a informação (Gráfico 7 - Utilizar a informação) 

podemos verificar o seguinte: 

 �Os alunos que, em relação aos sub-itens 9-Integrar uma nova informação noutra 

já existente e 10-Utilizar uma informação numa situação análoga, apresentavam uma 

avaliação de NF na AD evoluíram tanto num como noutro item, já que a percentagem que 

se verifica em ambos na AF é de 0% (Quadros 33 e 34). 

Em relação ao sub-item 10, mais de metade da turma atingiu o nível FB na AF. 

 
 

Quadro 33 – Integrar uma nova informação noutra já existente (N=16) 
 

9-Integrar uma nova informação noutra 
já existente 

 FB 
Faz bem 

A 
Aceitável 

NF 
Não Faz 

AD 1 
6,25% 

9 
56,25% 

6 
37,50% 

AF 6 
37,50% 

10 
62,50% 

0 
0% 

 
 

Quadro 34 – Utilizar uma informação numa situação análoga (N=16) 
 

10-Utilizar uma informação numa 
situação análoga 

 FB 
Faz bem 

A 
Aceitável 

NF 
Não Faz 

AD 1 
6,25% 

11 
68,75% 

4 
25,00% 

AF 10 
62,50% 

6 
37,50% 

0 
0% 
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Quadro 35 – Utilizar uma informação numa situação nova (N=16) 

 
11-Utilizar uma informação numa 

situação nova 
 FB 

Faz bem 
A 

Aceitável 
NF 

Não Faz 

AD 0 
0% 

2 
12,50% 

14 
87,50% 

AF 5 
31,25% 

9 
56,25% 

2 
12,50% 

 

� Quanto ao sub-item 11-Utilizar uma informação numa situação nova, que dos 

três sub-itens é o que apresenta a percentagem de NF mais elevada na AD, apenas dois 

alunos do 2º ano (A13 e A20) não conseguiram passar para o nível A na AF (Quadro 35). 

 �Notou-se uma maior evolução no sub-item 10, em relação ao critério FB que 

atingiu 62,50% (Gráfico 7- Utilizar a informação) 

 
Gráfico 7 – Utilizar a informação 

Faz bem 1 6 1 10 0 5

Aceitável 9 10 11 6 2 9

Não faz 6 0 4 0 4 2

Diag. Final Diag. Final Diag. Final

9-Integrar nova inf. 
noutra já existente

10-Utilizar inf. 
situação análoga

11-Utilizar inf. 
situação nova

 
Relativamente ao item Utilizar a Informação, na AF todos os alunos apresentam o 

domínio de dois dos três sub-itens. Em relação ao terceiro, pudemos verificar que foram 

unicamente dois alunos do 2º Ano que se mantiveram no nível Não Faz. 

 

Comunicar a informação 

 Em relação ao item Comunicar a informação (Gráfico 8 - Comunicar a 

informação), composto pelos sub-items 12A-Comunicar as etapas efectuadas e 12B-

Comunicar os resultados de um inquérito, verificamos o seguinte: 

 � Na AD, a percentagem de alunos avaliados com NF, em ambos os sub-itens, era 

elevada – 81,25%. 
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 �Na AF, em ambos os sub-itens foi atingida a percentagem de 31,25% em relação 

a FB (Quadros 36 e 37). Estas percentagens correspondem aos mesmos cinco alunos (A2, 

A5, A7, A17, A19) (Confrontar com Anexo 15). 

 � Comparando os dois sub-itens em relação ao critério “Faz de forma aceitável” 

(A), o nível de evolução foi ligeiramente inferior no sub-item 12B-Comunicar os 

resultados de um inquérito, duma pesquisa visto que dois alunos do 2º ano (A13 e A20) 

ainda não o dominam na AF (Quadro 37). 

Quadro 36 – Comunicar as etapas efectuadas (N=16) 
 

12A-Comunicar as etapas efectuadas 
 FB 

Faz bem 
A 

Aceitável 
NF 

Não Faz 

AD 0 
0% 

3 
18,75% 

13 
81,25% 

AF 5 
31,25% 

11 
68,75% 

0 
0% 

 
 

Quadro 37 – Comunicar os resultados de um inquérito, duma pesquisa (N=16) 
 

12B-Comunicar os resultados de um 
inquérito, duma pesquisa 

 FB 
Faz bem 

A 
Aceitável 

NF 
Não Faz 

AD 0 
0% 

3 
18,75% 

13 
81,25% 

AF 5 
31,25% 

9 
56,25% 

2 
12,50% 

 
 

No que respeita ao item Comunicar a Informação, mais de metade da turma 

situava-se no nível Não Faz na Avaliação Diagnóstico. Num dos sub-itens registou-se uma 

clara evolução passando a ser dominado por toda a turma, sendo que no outro sub-iten 

apenas dois alunos do 2º ano não o dominavam Avaliação Final. 
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Gráfico 8 – Comunicar a informação 

Faz bem 0 5 0 5

Aceitável 3 11 3 9

Não faz 13 0 13 2

Diag. Final Diag. Final

12A-Comunicar as etapas 
efectuadas

12B-Comunicar os 
resultados de um inquérito, 

 
 

Tornar-se autónomo e adquirir conhecimentos/estratégias transferíveis à vida 

quotidiana 

Em relação ao item Tornar-se autónomo e adquirir conhecimentos/estratégias 

transferíveis à vida quotidiana (Gráfico 9) verificamos o seguinte: 

 

� Em relação ao sub-item 13- Reflectir sobre as suas aprendizagens (Quadro 37), 

na AD 37,50% dos alunos da turma apresentava uma avaliação de NF. 

Na AF, todos os alunos dominavam este sub-item, sendo que metade da turma 

atingiu o nível FB. 

 

Quadro 38 – Reflectir sobre as suas aprendizagens (N=16) 
 

13- Reflectir sobre as suas 
aprendizagens 

 FB 
Faz bem 

A 
Aceitável 

NF 
Não Faz 

AD 2 
12,50% 

8 
50,00% 

6 
37,50% 

AF 8 
50,00% 

8 
50,00% 

0 
0% 

 

 

� Em relação ao sub-item 16-Utilizar documentos propostos, dicionários, 

enciclopédias (Quadro 39), na AD 37,50% dos alunos da turma situavam-se no NF.  
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Na AF, todos os alunos dominavam este sub-item, sendo que mais de metade da 

turma (68,75%) atingiu o nível FB. 

 

Quadro 39 -  Utilizar documentos propostos, dicionários, enciclopédias (N=16) 
 

16 – Utilizar documentos propostos, 
dicionários, enciclopédias, … 

 FB 
Faz bem 

A 
Aceitável 

NF 
Não Faz 

AD 0 
0% 

10 
62,50% 

6 
37,50% 

AF 11 
68,75% 

5 
31,25% 

0 
0% 

 
 
� Em relação ao sub-item 17- Utilizar software, Internet (Quadro 40), na AD, 

75,00% dos alunos da turma não o dominava e apenas 25,00% o fazia de forma aceitável 

(Alunos A5, A7, A8 e A17).  

Na AF todos os alunos apresentaram o domínio do sub-ítem, sendo que mais de 

metade dos alunos (68,75%) atingiu o nível FB. 

 

Quadro 40 -  Utilizar software, Internet (N=16) 
 

17 – Utilizar software, Internet 
 FB 

Faz bem 
A 

Aceitável 
NF 

Não Faz 

AD 0 
0% 

4 
25,0% 

12 
75,0% 

AF 11 
68,75% 

5 
31,25% 

0 
0% 

 
 

� Os sub-itens 14- Planificar acções a realizar e o 15-Planificar a actividade de 

acordo com o tempo disponível (Quadros 41 e 42) foram aqueles em que na AD a 

percentagem de NF foi a mais elevada: 81,25% e 100% respectivamente. 

Na AF do sub-item 14, verificou-se que três alunos ainda o não dominavam: 

A1,aluno do 2º ano; A3 aluna do 3º ano com Dificuldades de Aprendizagem e A14, aluno 

do 3º ano com Hiperactividade/Déficit de Atenção). O nível FB foi atingido apenas por 5 

alunos (31,25%). 

Na AF do sub-item 15, verificou-se que metade dos alunos da turma ainda não o 

dominavam e apenas 3 (18,75%) alunos atingiram o nível FB (alunos A4, A7 e A17). 
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Quadro 41 – Planificar acções a realizar (N=16) 
 

14- Planificar acções a realizar 

 FB 
Faz bem 

A 
Aceitável 

NF 
Não Faz 

AD 0 
0% 

3 
18,75% 

13 
81,25% 

AF 5 
31,25% 

8 
50,00% 

3 
18,75% 

 
 

Quadro 42 -  Planificar actividade de acordo com o tempo disponível (N=16) 
 

15 - Planificar actividade de acordo com 
o tempo disponível 

 FB 
Faz bem 

A 
Aceitável 

NF 
Não Faz 

AD 0 
0% 

0 
0% 

16 
100% 

AF 3 
18,75% 

5 
31,25% 

8 
50,00% 

 
 
 

Gráfico 9 -  Tornar-se autónomo e adquirir conhecimentos/estratégias 

 transferíveis à vida quotidiana  

Faz bem 2 8 0 5 0 3 0 11 0 11

Aceitável 8 8 3 8 0 5 10 5 4 5

Não faz 6 0 13 3 16 8 6 0 12 0

Diag. Final Diag. Final Diag. Final Diag. Final Diag. Final

13-Reflectir sobre 
as suas 

aprendizagens

14-Planificar 
acções a realizar

15-Planificar act. 
de acordo com o 
tempo disponível

16-Utilizar 
documentos 
propostos, 

17-Utilizar 
software, Internet
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Relativamente ao item Tornar-se Autónomo e adquirir 

conhecimentos/estratégias transferíveis à vida quotidiana, verificou-se evolução em 

todos os sub-itens. Em relação ao sub-item Utilizar Software, Internet que na Avaliação 

Diagnóstico tinha apresentado uma elevada percentagem no nível Não Faz, podemos dizer 

que se registou uma evolução considerável.  

Apesar da evolução geral verificada, no sub-item Planificar de acordo com o tempo 

disponível, metade da turma ainda se situou no nível Não Faz na Avaliação Final. 

 

Auto avaliar-se e avaliar os outros  

Em relação ao item Auto avaliar-se e avaliar os outros (Gráfico 10 - Auto avaliar-

se e avaliar os outros) verificámos o seguinte: 

 

Quadro 43 -  Pôr-se em causa (N=16) 
 

18A – Pôr-se em causa 
 FB 

Faz bem 
A 

Aceitável 
NF 

Não Faz 

AD 0 
0% 

8 
50,00% 

8 
50,00% 

AF 2 
12,50% 

12 
75,00% 

2 
12,50% 

 
 

Quadro 44 -  Assumir responsabilidades (N=16) 
 

18B - Assumir responsabilidades 
 FB 

Faz bem 
A 

Aceitável 
NF 

Não Faz 

AD 2 
12,50% 

8 
50,00% 

6 
37,50% 

AF 4 
25,00% 

10 
62,50% 

2 
12,50% 

 
 

Quadro 45 -  Demonstrar curiosidade intelectual (N=16) 
 

18C – Demonstrar curiosidade 
intelectual 

 FB 
Faz bem 

A 
Aceitável 

NF 
Não Faz 

AD 4 
25,00% 

7 
43,75% 

5 
31,25% 

AF 9 
56,25% 

4 
25,00% 

3 
18,75% 
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� Em três dos sub-itens- 18A-Pôr-se em causa, 18B-Assumir responsabilidades, 

18C-Demonstrar curiosidade intelectual – regista-se o nível NF na AF (Quadros 43, 44 e 

45).  

No sub-item 18A esta percentagem corresponde a dois alunos do 2º ano de 

escolaridade (A1 e A13); no sub-item 18B corresponde a uma aluna do 2º ano (A13) e a 

um aluno do 3º ano (A14, aluno com Hiperactividade/Deficit de Atenção); no sub-item 

18C corresponde aos três alunos do 2º ano (A1, A13 e A20). 

No sub-item 18C foi atingida a percentagem mais elevada de FB (56,25%) dentro 

deste item. 

O sub-item em que se atingiu percentagem menor relativamente a FB foi o sub-item 

18A (12,50%, relativa aos alunos A7 e A17). 

 

 

� Em relação ao sub-item 19B- Dialogar (Quadro 46), verificou-se que todos os 4 

alunos que na AD atingiram NF, evoluíram (A1 e A20 do 2º ano, A2 e A19 do 3º ano).  

Verificou-se ainda que 3 alunos atingiram o nível FB na AF (A4, A5 e A15, do 3º ano). 

 

Quadro 46 -  Dialogar (N=16) 
 

19B – Dialogar 
 FB 

Faz bem 
A 

Aceitável 
NF 

Não Faz 

AD 0 
0% 

12 
75,00% 

4 
25,00% 

AF 3 
18,75% 

13 
81,25% 

0 
0% 

 
 
 

� Em relação ao sub-item 19C Trabalhar em equipa (Quadro 47), verificou-se que 

todos os 4 alunos que na AD atingiram NF, evoluíram (A1 do 2º Ano; A3, A14 e A19 do 

3º Ano). 

É também neste sub-item que foi atingida a percentagem mais elevada de FB, 

dentro do item (56,25%) e foi aquele em que se registou maior evolução em relação a toda 

a turma, como se pode verificar no Gráfico 10. 

 

Quadro 47 -  Trabalhar em equipa (N=16) 
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19C – Trabalhar em equipa 

 FB 
Faz bem 

A 
Aceitável 

NF 
Não Faz 

AD 3 
18,75% 

9 
56,25% 

4 
25,00% 

AF 9 
56,25% 

7 
43,75% 

0 
0% 

 
� Em relação ao sub-item 18C- Ser sensível à vida, à natureza, à arte (Quadro  48) 

na AD metade da turma situava-se no nível A e outra metade no nível FB. Na AF 

verificámos que uma aluna (A4) evolui de A para FB. 

 

Quadro 48 -  Ser sensível à vida, à natureza, à arte (N=16) 
 

18D – Ser sensível à vida, à natureza, 
à arte 

 FB 
Faz bem 

A 
Aceitável 

NF 
Não Faz 

AD 8 
50,00% 

8 
50,00% 

0 
0% 

AF 9 
56,25% 

7 
43,75% 

0 
0% 

 
 

Quadro 49 -  Escutar e deixar os outros exprimir as suas ideias (N=16) 
 

19A – Escutar e deixar os outros 
exprimir as suas ideias 

 FB 
Faz bem 

A 
Aceitável 

NF 
Não Faz 

AD 0 
0% 

15 
93,75% 

1 
6,25% 

AF 4 
25,00% 

12 
75,00% 

0 
0% 

 

� No que respeita ao sub-item 19A- Escutar e deixar os outros exprimir as suas 

ideias (Quadro 49), na Avaliação Diagnóstico apenas um aluno do 3º ano (A19) se situava 

no nível NF, tendo evoluído para A na AF. 
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Gráfico 10 - Auto avaliar-se e avaliar os outros 

Faz bem 0 2 2 4 4 9 8 9 0 4 0 3 3 9

Aceitável 8 12 8 10 7 4 8 7 15 12 12 13 9 7

Não faz 8 2 6 2 5 3 0 0 1 0 4 0 4 0

Diag. Final Diag. Final Diag. Final Diag. Final Diag. Final Diag. Final Diag. Final

18A-Pôr-se em 
causa

18B-Assumir 
respon-

sabilidades

18C-
Demonstrar 
curiosidade 

18D-Ser 
sensível à vida, 
à natureza, à 

19A-Escutar e 
deixar os outros 

exprimir as 

19B-Dialogar 19C-Trabalhar 
em equipa

 

No que respeita ao item Autoavaliar-se e avaliar os outros verificámos evolução 

em relação a todos os 7 sub-itens. 

Em 3 dos sub-itens ainda se regista apreciação de Não Faz relativamente a alguns 

alunos, nomeadamente a alunos do 2º ano e a um aluno do 3º ano. 

 

 Os dados parecem indicar que os alunos da turma envolvida no nosso estudo 

apresentaram evolução em todos os itens da Lista de Verificação. 

 Os itens em que um maior número de alunos apresentou dificuldades são os 

relacionados com a planificação (Planificar de acordo com o tempo disponível), com a 

compreensão da informação (Interpretação de gráficos) e o tratamento de informação 

(Separar o implícito do explícito). 

 

 

6.3 - Apresentação de dados relativos ao processo de desenvolvimento do projecto  

 Passaremos a apresentar alguns dos dados obtidos pela observação dos alunos 

durante o período de desenvolvimento do projecto “Aves da Ria de Aveiro” e registados 

através de Notas de Campo. 

 Durante as sessões de trabalho, a nossa observação incidiu rotativamente sobre os 

quatro grupos de alunos, com o objectivo de evitar a dispersão na observação e permitir 
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registar o maior número possível de dados. Alguns registos que apresentamos foram feitos 

no momento em que ocorreram, quando a dinâmica da turma assim o permitiu, outros 

foram redigidos no final das sessões de trabalho, com base nas notas que tomámos durante 

as mesmas. 

 Dada a impossibilidade de apresentar a totalidade dos dados recolhidos através das 

Notas de Campo, optámos por apresentar aqueles que nos parecem ser os mais relevantes 

para o nosso estudo e, simultaneamente, correspondem a situações de aprendizagem que 

consideramos significativas. 

 

6.3.1 – Competência de pesquisa e tratamento da informação 

 Fazendo referência aos itens da lista de verificação por nós utilizada, apresentamos 

alguns dados considerados pertinentes, extraídos das nossas Notas de Campo. 

 

Compreender a informação: 

Um dos dados de observação que julgámos importante salientar foi a rápida 

autonomia com que os alunos passaram a utilizar a Internet, enquanto fonte de informação. 

 A partir da sessão de trabalho em que foi demonstrado como se utilizam os motores 

de busca e os portais, estes passaram a ser utilizados com naturalidade e entusiasmo pelos 

alunos. 

 Apresentamos transcrições das Notas de Campo que relatam o que temos vindo a 

afirmar: 

 19 de Abril de 2004: A A12 foi nas férias da Páscoa ao Oceanário. Ao 
relatar na Assembleia de Turma o que viu, referiu o “peixe rocha”. Quando os 
colegas lhe perguntaram como era esse peixe, tentou descrever oralmente mas, 
de súbito, levantou-se de um salto e disse: “Vamos à Internet procurar a 
imagem do peixe rocha e vemos se é o que eu vi”. Assim se fez; foi com o A8 ao 
computador e através do Google encontraram o tal peixe. Mas ela dizia que o 
que viu não era bem assim; enquanto a turma continuava a conversar em torno 
do tema “peixes estranhos”, os dois acederam (sempre sozinhos!) ao site do 
Oceanário de Lisboa, mas não encontraram o referido peixe. Dispunham-se a 
continuar quando lhes pedi que parassem, por agora, que participassem na 
Assembleia de Turma mostrando a imagem que tinham encontrado e depois, 
noutro momento, poderiam continuar a pesquisa, pois era necessária a 
participação da A12 na conversa sobre o peixe. Concordaram. (…) 
 
 28 de Abril de 2004: A propósito da exploração de um texto de Língua 
Portuguesa sobre os bichos-da-seda, falámos das suas metamorfoses. Como 
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não sabiam o que queria dizer, foram procurar o significado no dicionário. O 
A19 e a A15 procuraram na Diciopédia. Foi então que a A2 disse: 
- Ó Professora, a A3 tem tanto jeito para desenho, ela podia fazer o desenho 
das metamorfoses para pôr no nosso dicionário!29”.  
A A3 disse que não sabia desenhar porque nunca tinha visto. Ao que a A2 
respondeu: 
- Vais à Internet e procuras no Google”.  
(…) Foram as duas fazer a pesquisa. Não consegui controlar o tempo que 
demoraram, mas enquanto os colegas terminaram o trabalho no manual de LP, 
antes do intervalo, elas encontraram um sítio com texto e imagens e 
guardaram-no na pasta do grupo da A2. Antes de ir para o recreio vieram 
pedir para imprimir para mostrar aos colegas. 

 

 Estes registos correspondem a observações por nós efectuadas no decorrer de uma 

Assembleia de Turma30 e uma aula de Língua Portuguesa. Escolhemo-los por nos parecer 

que são dados que nos permitem inferir que os alunos foram gradualmente recorrendo à 

Internet de forma autónoma (sub-iten 4B). 

   Os registos apresentados documentam a atitude que os alunos passaram a adoptar 

perante uma questão da qual não sabiam a resposta e o encarar a Internet, em diferentes 

contextos, como uma possível fonte a utilizar na procura de informação. Podemos 

igualmente documentar com outras situações que foram surgindo ao longo do 

desenvolvimento do projecto, quando surgiram questões que eram colocadas aos alunos ou 

que eles próprios colocavam e para as quais procuraram resposta através da Internet. Por 

exemplo: “Como é o esqueleto das aves?”. 

 Rapidamente os alunos expressaram oralmente as suas ideias, formularam várias 

hipóteses e surgiu a proposta “Vamos procurar num livro ou na Internet” (A17). Antes de 

o fazerem, no entanto, foi-lhes proposto que registassem as suas ideias, sob a forma de 

desenho, de como seria o esqueleto de uma ave, para posterior comparação. Após esse 

registo, alguns alunos pesquisaram na Internet e imprimiram a imagem do esqueleto das 

aves. Os alunos tiveram assim a possibilidade de rever as suas ideias e confrontar as suas 

hipóteses com o que encontraram. Dado que todos os alunos desenharam um esqueleto 

semelhante ao dos humanos, quando confrontados com as informações recolhidas, ficaram 

surpreendidos. Foi então dado tempo aos alunos para explorarem a situação nos grupos, 

                                                 
29  A turma tinha iniciado no 1º ano de escolaridade um dicionário palavra-imagem e os alunos continuavam 
a enriquecê-lo quando surgiam palavras novas 
30 Todas as segundas feiras a turma realizava a sua Assembleia de Turma para partilha de experiências de 
fim-de-semana, gestão de conflitos existentes, leitura do Jornal de Parede, planificação de actividades, etc. 
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para analisarem o que tinham feito e desenharem novamente um esqueleto de uma ave, 

agora com o conhecimento do real. 

 

 Com alguma frequência, os alunos acederam a páginas web nas quais a informação 

se encontrava organizada através de gráficos, nomeadamente em relação aos períodos de 

ocorrência das diferentes espécies de aves no nosso país, como referimos no Capítulo 5. 

Inicialmente, os alunos demonstraram dificuldade na leitura dos gráficos (sub-íten 2), 

como seria natural, pois esta era uma matéria que tinha sido apenas abordada na altura em 

que realizaram o inquérito aos pais sobre a construção da marina, como referimos também 

no Capítulo 5. A partir de situações de pesquisa, a leitura de gráficos foi sendo explorada 

com os alunos. Gradualmente, a maioria dos alunos foi evoluindo, tendo alguns 

conseguido ler correctamente a informação transmitida, de forma autónoma, como 

documenta este extracto das Notas de Campo: “Professora, já sei quando há mais garças 

em Portugal. É na barrinha maior, em Dezembro, não é?”. Metade dos alunos conseguiu 

fazer a leitura de um gráfico por questionamento da professora, em situações como a 

documentada pelo seguinte extracto das Notas de Campo: 

31 de Março de 2004: (A 15) - Neste gráfico a barra maior é a de Julho.  
(Professora) – E a que corresponde cada barra? 
(A15) (Hesita, aponta com o dedo as palavras em redor do gráfico, fixa o 
dedo no título do gráfico) – Já sei! Número de indivíduos. 
(Professora) – E o que quer dizer isso, número de indivíduos? 
(A15) – É quantos há. Há mais em Julho porque a barra é a maior, não é? 
(Professora) - Então esse gráfico diz-nos o  quê?  
(A15) – Diz que em Julho há mais perna-longas cá em Portugal. 
(Professora) – E em que mês há menos perna-longas em Portugal? 
(A15) – É na mais pequena, é em Janeiro que é a barrinha muito pequenina. 
(Professora) – Pois é. Esse gráfico diz-nos em que meses do ano se vêem 
mais e em que meses se vêem menos perna-longas em Portugal. 
 

 Em relação a Utilizar correctamente um ícone (sub-iten 3), inicialmente as 

situações estiveram relacionadas com as competências tecnológicas (as quais referiremos 

no ponto seguinte desta dissertação), nomeadamente com a compreensão do significado e a 

utilização de ícones relativos ao acesso a diferentes programas (Word, Internet Explorer, 

Outlook). Com o decorrer das sessões de trabalho, a utilização de ícones esteve igualmente 

relacionada com a pesquisa ou exploração de uma página web como por exemplo a 

exploração da página www.biorede.pt, da Universidade de Aveiro, que os alunos 
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consultaram inicialmente por sugestão da professora e posteriormente por iniciativa própria 

(Figura 7). 

  

Figura 7: Página web da Biorede (Universidade de Aveiro) 

 
 

Extractos das nossas Notas de Campo documentam a forma como a maioria dos 

alunos foi, gradualmente, descobrindo que a cada ícone corresponderia uma determinada 

função, como são exemplo as exclamações dos alunos: “Professora, já sei o que quer dizer 

a lupazinha. É para procurar coisas aqui na página, não é?” ou “ Eu acho que esta 

concha dentro da rodinha deve ir ter a informação sobre os animais da Ria” ou ainda “… 

e o ABC dentro da roda deve ser para procurar o que querem dizer as palavras, como no 

dicionário”. Por vezes, as inferências não estavam correctas e os alunos foram-se 

apercebendo que um ícone poderá ter significados diferentes, como documenta a seguinte 

situação retirada das Notas de Campo: 

31 de Março de 2004 – (A7) – Professora, sabes o que nos aconteceu? No site 
da Biorede, estava lá uma cartinha, em baixo, e nós pensámos que era para 
quem quisesse escrever-lhes, ia lá e era só escrever a mensagem que já ia lá 
ter. Mas não era! (Risos). Sabes para que é? É para ver quem foram os 
senhores que fizeram aquele trabalho. Queres vir lá ver? (Fui e verifiquei que 
tinham razão). 
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Tratar a informação 

No início do desenvolvimento do projecto, os alunos liam textos em que se 

encontravam incluídos termos que não conheciam, mas não os detectavam ou não se 

questionavam sobre o seu significado (por exemplo: palavras como limícolas, ornitológico, 

talude, rapina, aquática, invernante, nidificar, bocage, etc) o que, obviamente, dificultava a 

compreensão da informação recolhida. Durante a fase de Prática Guiada registámos nas 

nossas Notas de Campo a seguinte situação: 

24 de Março de 2004 – (…) Acederam todos ao texto da Biorede com 
facilidade; fizeram uma leitura individual, depois li alto e por fim perguntei 
se tinham percebido tudo. Que sim. Esperei um pouco, como a dizer-lhes 
pensem melhor. Nada. Perguntei: então o que quer dizer “Bocage”, que está 
aí no último parágrafo? E li o último parágrafo alto. O A14, com a 
impulsividade do costume, disse: 
(A14) - É uma pequena ave. (Era o que vinha escrito logo a seguir).  
A turma ficou calada, não muito convencidos da explicação do colega. 
Perguntei: 
(Professora) - O que se faz quando não sabemos o significado de uma 
palavra? Responderam em coro que se vai ao dicionário e foram.  
Entretanto, a A7 disse, um bocado a medo: 
(A7) - A minha irmã contou-me uma anedota de um homem com esse nome. 
Acho que é poeta…. 
 Não consegui controlar uma gargalhada! Depois tive de lhes explicar 
porque me ri tanto e acabei por explicar também o significado de bocage31. 

 

Em situações como a relatada, os alunos foram estimulados a assinalar as palavras 

que não conheciam, a procurar o seu significado quer com recurso ao dicionário em 

suporte de papel, quer à Internet (sub-itens 4A e 4B).  

Progressivamente, os alunos foram-se tornando mais autónomos na realização deste 

tipo de tarefas. Alguns alunos por sua iniciativa, outros com a ajuda e indicações dos pares, 

já procuravam o significado das palavras novas com vista à comprensão dos textos 

capturados, como testemunha o seguinte registo efectuado nas Notas de Campo: 

Maio de 2004 – O grupo Larus Fuscos dedicou-se à leitura e interpretação 
de um texto sobre a trepadeira que pesquisou e retirou do site da Naturlink. A 
certa altura, o texto refere que “Na cabeça é conspícua uma banda ocular 
preta”. Leram duas ou três vezes a frase, com dificuldades no “conspícua”. 
O A18 defendia que era engano; a A2 que não, que devia ser uma palavra 

                                                 
31 Trata-se de um ecossistema em estrutura de campo fechado com vegetação arbórea e arbustiva, limitando 
campos de cultivo, pastagens, pousios e linhas de água. Possui um elevado potencial biológico. No Baixo 
Vouga, podemos encontrar o mais extenso e genuíno “Bocage” do território português (www.biorede.pt)  
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muito difícil e sugeriu que lessem outra vez o parágrafo todo para ver se 
percebiam. Assim fizeram. 
(A2) (resumia o que leu) -  Aqui diz o tamanho dela, as cores, como é o bico e 
que as patas são fortes e que tem uma banda ocular conspícua. Mas como 
não sabemos o que querem dizer as palavras, não estamos a perceber. 
Estive tentada a ir ajudá-los porque a frase era mesmo complicada mas, vi-os 
tão concentrados e dispostos a compreender o que lá estava que resolvi 
aguardar e ver até onde conseguiam ir sozinhos. 
A8 – Vamos ao dicionário. 
A 17 – Pois! Vamos ver o que quer dizer conspícua. 
Foram consultar o dicionário e identificaram o significado da palavra: 
notável, distinto. 
A2 – Já sei! Tem uma notável banda ocular preta. Notável é como 
importante. Tem uma importante banda ocular preta. 
A8 – Ainda não percebo. Tem o quê? 
A12 – Eu também não. Que é preto já percebi, mas o resto não. 
A12 – Temos que ir ver o que é banda ocular. Banda será banda de música? 
A8 – És parva! O que é que a banda tem a ver com as aves? Não é essa 
banda. 
A12- Sei lá! 
(…) 
Procuraram banda e depois ocular. Disseram alto o significado encontrado. 
A12- Vou ler outra vez e digo essas palavras do dicionário para ver se fica 
bem. 
Assim fez, com o A17 a acompanhar mais baixo. 
A2 – Já percebi: então diz que tem uma fita larga nos olhos. 
Foram ver a imagem e exclamaram muito satisfeitos: 
A2, A12 e A8 – Olha, pois é! Tem um risco comprido e preto nos olhos! 

 
 Os alunos do 2º Ano apresentaram alguma dificuldade neste aspecto, pois ainda não 

tinham suficientemente desenvolvidas as competências de leitura nem ainda apresentavam 

suficiente desenvoltura para se orientarem num dicionário, o que é natural dado que não é 

exigido no currículo para este ano de escolaridade. No entanto, com a ajuda dos colegas, 

gradualmente foram realizando os procedimentos adequados, o que contribuiu para a 

aprendizagem contextualizada destes conteúdos de Língua Portuguesa. Os alunos do 3º 

Ano com dificuldades de aprendizagem, apresentaram uma evolução mais lenta 

relativamente aos seus colegas do mesmo ano, possivelmente pelas mesmas razões 

referidas atrás para os alunos do 2º Ano. 

 

A partir da leitura de textos capturados após pesquisa na Internet os alunos tratavam 

a informação neles expressa, nomeadamente retirando a informação (sub-iten 1A) de que 

precisavam para preencher o BI da respectiva ave. Em situações como a que ocorreu a 
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partir do texto referido na Figura 8 (esta representa apenas um pequeno extracto do texto 

capturado pelos alunos), a maioria dos alunos conseguiu extrair a informação de que 

necessitava, nomeadamente no que se refere às características, habitat, alimentação, 

estatuto de conservação, reprodução da ave em estudo.  

 
Figura 8 – Extracto do texto sobre a Coruja-das-torres 

(Fonte: http://www.naturlink.pt) 
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Noutras situações, os alunos precisaram de recorrer a mais do que um texto, 

capturados através de várias pesquisas em diferentes sítios, para obter a informação de que 

necessitavam para o preenchimento do BI.. Assim, foi necessário que recorressem a outras 

competências específicas tais como estabelecer ligação entre as ideias (sub-iten 6B), 

compreender a importância relativa das ideias (sub-iten 6C), formular hipóteses (sub-iten 

6D), separar o implícito do explícito (sub-iten 6E),  e resumir uma informação (sub-iten 

8). 

Em relação a Formular hipóteses apresentámos no Capítulo 6 alguns exemplos de 

actividades em que os alunos formularam hipóteses sobre as características das aves 

(Figura 3 e Figura 4), que surgiram a partir de questões colocadas pela professora. 

Surgiram outras situações em que os alunos foram capazes, por sua iniciativa, de formular 

hipóteses. Exemplo destas, a extraída das Notas de Campo de 31 de Março e que 

relataremos em pormenor mais à frente no ponto sobre Comunicação da Informação, em 

que um aluno avançou com uma possível explicação para o facto de dois grupos 
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apresentarem informações diferentes sobre o Chapim: “Se calhar estão a falar de outros 

chapins porque o A18 diz que há muitos chapins”. 

Em relação a Separar o implícito do explícito, um dos sub-itens em que um maior 

número de alunos sentiu dificuldade como já referimos no ponto 6.1 do presente capítulo, 

apresentamos o seguinte extracto das nossas Notas de Campo: 

7 de Maio de 2004: A A4 e a A17 dos Cegonhas Voadoras hoje estiveram a 
estudar um texto sobre a Trepadeira. (…) Conseguiram obter através deste 
texto quase toda a informação de que precisavam para o BI. Estavam muito 
contentes porque o trabalho lhes tinha corrido bem. Chamaram-me para me 
dizerem isso precisamente. (…). Começaram a falar da Trepadeira, que era 
muito útil para as árvores porque comia os insectos do tronco. Pedi à A4 que 
me lesse a parte do texto que referia isso. Ela leu a seguinte passagem:”É 
uma espécie residente em Portugal, que habita normalmente em matas de 
caducifólias, em zonas em que o estrato arbustivo esteja bem desenvolvido. 
Para além do seu número ser reduzido, foge sempre que detecta a presença 
humana. É insectívora, mas também come algumas bagas e sementes. É 
bastante importante para a saúde das árvores pelo facto de comer os insectos 
que estão no tronco, libertando-as de pragas e parasitas.”Resolvi perguntar-
lhes: 
(Professora) – Acham que a Trepadeira é uma ave fácil de se ver? 
Ficaram caladas a olhar para mim e depois uma para a outra. 
(Professora) – Vou-vos deixar a pensar. A resposta está no texto. Quando 
descobrirem digam. É um desafio! 
Ficaram muito entusiasmadas com “o desafio”. 
(…) 
Chamaram-me e estavam contentes. 
(A4) - Olha, foi a A17 que descobriu! Mas eu vou explicar-te porque ela 
deixa para ver se eu sei! Lá não diz se se vê ou não mas diz que foge quando 
vê alguém, portanto, se ela foge não se deve conseguir ver lá muitas vezes. 
(A17) - Além disso são poucas e se ainda por cima fogem, então deve ser 
mesmo difícil ver uma, não é? 
(…) Dei-lhes os parabéns e sugeri outra coisa: 
(Professora) – E se vocês colocassem esse desafio aos vossos colegas? 
Assim o fizeram, no final da tarde. Leram o mesmo extracto do texto alto.(…) 
Nenhum conseguiu descobrir. Tentei ajudar: 
(Professora) – Reparem no que diz o texto, li:” Para além do seu número ser 
reduzido, foge sempre que detecta a presença humana”. O que quer isto 
dizer? Fez-se silêncio; passado um bocado, ao mesmo tempo, a A5, a A7 e o 
A19 levantaram o braço. À vez, explicaram o seu raciocínio. Tinham chegado 
lá! Os outros começaram a perceber à medida que estes iam explicando o seu 
raciocínio. (…) 
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 Situações como esta foram sendo exploradas à medida que os textos o permitiam. 

Assim, a abordagem das questões relativas a cada sub-item surgiu de forma natural e 

contextualizada, favorecendo a sua compreensão por parte dos alunos. 

  

Utilizar a informação 

 Retiramos das nossas Notas de Campo o relato de algumas situações que ocorreram 

durante o desenvolvimento do projecto que documentam a forma como os alunos foram 

desenvolvendo as competências relativas a utilizar a informação. Nomeadamente no que 

respeita a Integrar uma nova informação noutra já existente (sub-iten 9), apresentamos a 

seguinte situação relatada nas Notas de Campo: 

 4 de Maio de 2004: Os Larus Fuscos estiveram a pesquisar sobre o Pisco. 
(…) Chamaram-me porque descobriram que o Pisco se alimenta de maneira 
diferente no Verão (insectos) e no Inverno (bagas e pequenos frutos). (…) 
Falámos sobre as razões do facto. (…) A A12 lembrou-se:  
(A12) - Olha, se fizeres a cadeia alimentar do Pisco, tens que fazer duas, uma 
para o Verão e outra para o Inverno! 
(Colegas) - Olha, pois é! 
(…) 
Aproveitei para sugerir ao grupo que relembrasse o que tinha aprendido 
sobre as cadeias alimentares e fizesse, através de um desenho, a cadeia 
alimentar do Pisco. (…) Discutiram ideias, ainda começaram, mas levaram 
para terminar em casa porque já não houve tempo na aula. 

 

 A aluna A12 conseguiu, de forma espontânea, relacionar a informação que tinha 

acabado de obter, com conhecimentos anteriores. Os seus colegas de grupo e, 

posteriormente, os restantes alunos da turma, beneficiaram da sua intervenção pois 

seguindo o seu raciocínio, estabeleceram eles também a ligação entre o que já sabiam e o 

que estavam a aprender. 

Foi através de situações semelhantes à atrás relatada que os alunos foram colocados 

perante situações que os obrigou a relacionar conteúdos anteriormente abordados com os 

conhecimentos que iam adquirindo no âmbito das actividades do projecto.  

 Ainda no que se refere a Utilização da informação, seleccionamos a seguinte 

situação com vista a documentar a forma como foram abordados aspectos relacionados 

com a utilização de uma informação numa situação nova (sub-iten 11): 

19-04-2004: A A2 mal chegou à escola depois de almoço veio direita a mim e 
disse: 
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(A2) - Sabes Professora, eu gostava de saber onde é que as abelhas põem os 
ovos! Tu de manhã estavas com os meninos do 2º ano a fazer uma lista de 
animais que põem ovos, mas não falaram das abelhas. Elas põem ovos, não 
põem? (…) Posso ir pesquisar na Internet? 
(…)  
Combinámos quando o poderia fazer e ela pediu para a A3 a ajudar. 
 
27-04-2004: A A2 e a A3 construíram um livrinho sobre as abelhas, a partir 
dos textos e das imagens que retiraram da Internet. Escreveram o seu próprio 
texto e fizeram desenhos. Apresentaram hoje à tarde à turma, no tempo para 
as actividades livres. (…) 

 
 As autoras levaram o livrinho para casa, após o mostrarem à turma. Toda a pesquisa 

efectuada, com recurso à Internet, foi feita de forma autónoma pelas duas alunas. Os textos 

obtidos foram impressos pelas alunas na escola e trabalhados em casa. O livro foi revisto 

pela professora-investigadora antes da apresentação à turma, não tendo sido detectados 

erros de conteúdo. 

 Assim, por sua iniciativa, a aluna A2 recorreu aos procedimentos que tinha 

aprendido durante a elaboração dos BI, mas num contexto diferente, pois pretendia dar 

resposta a uma questão levantada por si própria. A companheira, a aluna A3, através do 

trabalho colaborativo, beneficiou da autonomia e dos conhecimentos da colega A2. Esta, 

por sua vez, beneficiou das capacidades artísticas muito especiais que a aluna A3 revelava.  

 

Comunicar a informação 

 As sessões de comunicação à turma pelos diferentes grupos, estiveram previstas 

desde o início do desenvolvimento do projecto com os alunos.  

Estas comunicações realizavam-se no final de cada sessão de trabalho, com o 

objectivo de detectar as dificuldades sentidas pelos grupos no sentido de encontrar em 

comum pistas para as ultrapassar, de explorar os êxitos de cada um dos grupos reforçando 

comportamentos e atitudes, bem assim como partilhar conhecimentos. 

As comunicações à turma constituíram momentos excelentes para desenvolver 

aspectos que têm a ver quer com o desenvolvimento da competência de pesquisa e 

tratamento da informação, tais como a comunicação das etapas efectuadas (sub-iten 12A),  

e/ou os resultados de uma pesquisa (sub-iten 12B), bem como com a construção do 

conhecimento científico, tais como fomentar o debate de ideias, o desenvolvimento da 

capacidade de argumentação e a de colocar questões, o respeito pelas ideias dos outros, 
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assumir atitude positiva face ao erro e aprendizagem de métodos e estratégias de trabalho. 

Todos estes aspectos foram abordados de forma contextualizada, a propósito de situações 

concretas, o que leva a que tenhamos de fazer o seu relato apresentando-os interligados. 

Recorremos ao extracto de registos nas nossas Notas de Campo, efectuados durante uma 

das sessões de apresentação do trabalho que nos parece documentar o que vimos a afirmar: 

31 de Março de 2004: (…) Todos os grupos apresentaram o seu trabalho à 
turma. (…) O grupo Cegonhas Voadoras falou do chapim. Referiu que 
nidificam em buracos de árvores, entre Abril e Maio, a postura é de 5 a 12 
ovos e podem medir entre 10 a 14cm. (…) Reparei que o grupo Larus Fuscos 
discutia em surdina e folheava o dosssier de grupo. No fim, na altura das 
questões, o grupo Larus Fuscos disse que tinha umas perguntas a fazer. 
- (A2) Vocês disseram que o chapim mede 11 a 14cm, mas nós achamos que 
ele mede 11 a 12cm. 
Fez-se silêncio; olharam todos para mim, mas eu mantive-me em silêncio 
também. O grupo Larus Fuscos continuou: 
- (A18) E também disseram que ele põe os ovos entre Abril e Maio e nós 
vimos que era na Primavera. 
- (A4 e A17 do grupo das Cegonhas) E a Primavera não é em Abril? Não tens 
razão nenhuma! (risos da turma). 
Ficaram novamente calados. Provoquei: 
(Professora)- Bem, parece-me que todos estão de acordo quanto à altura em 
que nidificam: é na Primavera, nos meses de Abril e Maio. Mas parece-me 
que ficou outra questão por esclarecer. 
- (A2) Quanto mede ao certo. Nós dizemos uma coisa e eles outra. 
- (A17, do grupo das Cegonhas) Nós podemos estar enganados, mas vocês 
também podem. 
- (A12 do grupo Larus Fuscos) Onde é que vocês encontraram essa 
informação? 
- (A4) Nós fomos ao Sapo, escrevemos chapim+ave, encontrámos muita 
informação e fomos (parou para ler nos papéis) às aves portuguesas e depois 
chegámos a um site que falava do chapim. Depois lemos o que estava lá e 
gravámos. Depois escrevemos no BI. 
- (A18 do grupo Larus Fuscos) Nós procurámos na Naturlink, porque já lá 
tínhamos lido muitas coisas sobre a trepadeira. Fomos procurar lá também 
para o chapim e encontrámos lá que há muitos chapins. Nós escolhemos o 
chapim preto. 
- (Professora) E vocês que chapim escolheram? 
O grupo respondeu encolhendo os ombros, em sinal de que não sabiam 
- (Professora) O que vos parece que aconteceu? 
Vários alunos levantaram o braço para falar. Começou o A19: 
(A19) -Eles se calhar estão a falar de outros chapins porque o A18 diz que há 
muitos chapins. 
O A18 pegou nos seus apontamentos e disse: 
(A18)- Há o chapim azul, o chapim preto, o chapim real e o chapim de 
poupa. Nós escolhemos o preto. 
- (A19) Se calhar é isso! 
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- (Professora) Pois, se calhar. Como podemos saber se realmente é isso? 
- (A18) Temos que ir outra vez pesquisar para tirar as dúvidas, acho eu. Nós 
também ainda não tínhamos acabado o BI. 
(…)  
No dia seguinte, à tarde, o grupo das Cegonhas Voadoras pediu para falar à 
turma, nos momentos de actividade livres. 
- (A4) Nós fomos no intervalo ver o chapim outra vez. Vou ler o que 
encontrámos - leu o sublinhado de uma folha impressa: “Os chapins 
distinguem-se pelo colorido das penas e pelo tamanho. O preto é o mais 
pequeno e o real é o maior”. Como não diziam mais nada, perguntei: 
- Então, qual é a vossa explicação para o que aconteceu? 
- (A4, A13 e A17) O nosso chapim não era igual ao deles. 
- (Professora) Não apresentaram as mesmas características porque não 
estavam a falar da mesma ave. Se nós tivéssemos confrontado os nomes 
científicos logo no princípio tínhamos chegado a esta conclusão, porque têm 
nomes diferentes, não têm? (…) Quero dizer a ambos os grupos que 
trabalharam muito bem; o grupo Larus Fuscos porque deu pelo engano do 
outro grupo e soube colocar as suas questões; o grupo das Cegonhas porque 
aceitou que o trabalho não estava completo e empenhou-se em saber mais 
para esclarecer todos os colegas. Aprendemos muito com ambos os grupos. 
Parabéns! (Como de costume nestas situações, bateram todos palmas). 

 
 Na presente situação os alunos A4 e A18 comunicaram as etapas efectuadas (sub-

iten 12A). Os alunos A2 e A12 souberam colocar as questões de acordo com a informação 

que possuíam, enquanto que os alunos A4 e A17 foram capazes de argumentar. A aluna 

A17 reconheceu a possibilidade de estar errada, pondo-se em causa (sub-iten 18A) e A4 e 

A13 reconheceram o erro (sub-iten 18B). A intervenção do aluno A19 revela que reflectiu 

com base nas informações de que dispunha, que foi capaz de formular hipóteses que 

pudessem explicar as diferentes informações dos dois grupos. O aluno A18, 

espontaneamente, foi capaz de decidir o que necessitavam de fazer para esclarecer a 

situação (sub-iten 15). 

 A situação exposta relata também o domínio de vários aspectos relacionados com 

alguns sub-itens que apresentaremos a seguir. 

 

Tornar-se autónomo e adquirir conhecimentos/estratégias transferíveis à vida 

quotidiana 

 Em situações como as que relatamos acima, os alunos tiveram oportunidade para 

reflectir sobre as suas aprendizagens (sub-iten 13) e para planificar acções a realizar 

(sub-iten 14). Alguns alunos conseguiam fazê-lo autonomamente enquanto que outros 



Capítulo 6 – Apresentação de dados 
   

 

236  

necessitaram de alguma orientação por parte da professora-investigadora, orientação essa 

que se traduziu no questionamento sobre as situações. 

Verificámos que os alunos com Dificuldades de Aprendizagem (A3, A10 e A14) 

demonstraram maior necessidade de monitorização durante as sessões de trabalho. Foram 

estes alunos que pediram mais vezes a ajuda da professora-investigadora ou de um colega 

do grupo.  

Retirámos das Notas de Campo o seguinte relato, através do qual se poderá 

perceber a que nível se situaram as dificuldades dos alunos A10 e A16 (CEP). Embora 

tenhamos optado por não apresentar dados relativos aos alunos com CEP, como referimos 

no início do presente capítulo, como estes alunos estavam integrados nos grupos de 

trabalho, foram sempre acompanhando os trabalhos do projecto, na medida das suas 

possibilidades. 

4 de Maio de 2004: (…) Na distribuição de tarefas no grupo dos Guarda-rios 
decidiram que o A10 ia com a A16 pesquisar sobre o borrelho-de-coleira-
interrompida enquanto os outros ficaram a terminar o BI da garça-real. O 
A10 conseguiu aceder ao Google e escreveu as palavras-chave com erros 
ortográficos; fizeram outra vez, mas não conseguiram aceder novamente. 
Chamaram-me: 
- Ó professora anda cá que isto não dá! 
Aproximei-me, perguntei qual era o problema. 
- (A10) Não dá nada sobre o borrelho.  
Respondi-lhe: 
(Professora) - Vê bem o que escreveste. É assim que se escreve o nome da 
ave? 
 Risos, emendaram e eu afastei-me. Conseguiram entrar numa página com 
informação, discutiram os dois e voltaram a chamar-me: 
- Ó professora, já lemos, fala do borrelho e agora? 
 Voltei a aproximar-me e disse-lhes: 
(Professora) - Agora o quê? 
(A16) - O que é para fazer?  
 Respondi: 
(Professora) - Vocês é que têm de saber. O que combinaram com o grupo? 
 Ficaram calados. Voltei a insistir. 
(Professora) - O que combinaram com eles? Não se lembram? Onde acham 
que podem ir ver o que combinaram fazer? 
- (A10) Ah, já sei! Vou ver ao plano. 
Levantaram-se e foram consultar o plano. A seguir foram perguntar à A7, 
para confirmar. Ela falou com eles mas não ouvi. Voltaram para o 
computador. Perguntei, para ter a certeza que já estavam orientados: 
(Professora) - Já decidiram o que vão fazer? Está tudo esclarecido? 
 Responderam que sim, que iam copiar o texto e a imagem do borrelho e 
gravar na pasta do grupo. (…)  
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A nossa intervenção não pretendeu dar a resposta aos alunos, dizendo-lhes o que 

deveriam fazer mas, através de questões orientá-los no percurso a seguir. Com esta 

actuação pretendíamos que os alunos fossem gradualmente interiorizando o tipo de 

questões para as conseguirem colocar a si próprios quando fosse necessário. 

  

Autoavaliar-se e avaliar os outros 

 As actividades de desenvolvimento do projecto, com recurso ao trabalho 

colaborativo, contribuíram para a interacção entre os alunos, quer dentro do grupo quer 

entre os vários grupos. Estas actividades, para além de permitirem o confronto de ideias 

(sub-iten 19A)e a partilha de conhecimentos, foram favoráveis à aprendizagem de 

estratégias de trabalho em equipa (sub-iten 19C), à aprendizagem de formas de conciliação 

de métodos de trabalho e criaram oportunidades para o diálogo (sub-iten 19B).

 Documentamos o que acabámos de afirmar com o seguinte extracto das Notas de 

Campo: 

10 de Maio de 2004- Observação do grupo Cegonhas Voadoras: (…) O A1 e 
a A4 estão a reler e a ilustrar o BI do Pisco enquanto a A17 e a A13 estão no 
computador a pesquisar sobre a Trepadeira. (…) O A1 está a ser teimoso e a 
A4 está muito paciente a explicar-lhe. (…) Os dois não se entendem sobre 
uma frase do BI. (…) A questão era sobre o peso do pisco. Um dizia que 
pesava 20 gramas e outro dizia que pesava 20 quilos. Comecei a ouvir 
quando A4 lhe disse que não podia ser porque “um quilo pesa um saco de 
açúcar, achas que o pisco pesa 20 sacos?” A1 ficou calado e A4 continuou: 
“Estás a ver o canário? É mais ou menos a mesma coisa”. A1 disse: “Mas a 
Mariana escreveu aqui quilos”. A4 primeiro calou-se mas depois disse-lhe 
para irem falar com as colegas que estavam no computador. Já não ouvi o 
que lhes disseram, só vi a A17 a rir-se e a dizer”Enganei-me a escrever”. 
Voltaram para a mesa e continuaram a trabalhar. 

  

O aluno A1 era do 2º Ano de escolaridade, o que torna compreensível as suas 

dificuldades em relação às medidas de peso. No entanto, a intervenção da colega A4, do 3º 

Ano, com os exemplos que utilizou, ajudou-o a ter uma noção em relação ao peso real da 

ave em causa. A persistência desta aluna na tentativa de explicar ao colega as suas ideias, 

levou-a a que tivesse de encontrar formas alternativas de explicação, de utilizar 

comparações, um recurso muitas vezes utilizado em comunicação em ciência. Ambos 

exercitaram a sua argumentação, tendo o aluno A1 assumido, perante a evidência da 
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argumentação da colega, uma atitude de aceitação de que a sua ideia inicial não estava 

correcta.  

Entre os grupos, assistiu-se igualmente a momentos de colaboração: 

7 de Maio de 2004 (Apresentação à turma de todos os grupos): O grupo das 
Garças Brancas, mais uma vez, não acabou as tarefas que tinha planificado. 
A A15, porta-voz, referiu que o A14 e o A19 tinham discutido muito mas não 
tinham feito o trabalho que lhes competia que era pesquisar informações 
sobre a reprodução do perna-longa. O A19 pediu para falar e disse que o 
colega não sabia escrever, dava erros, depois ainda se ria e nunca mais 
conseguiram encontrar as coisas e perderam muito tempo. A porta-voz voltou 
a falar e disse que queria “fazer uma crítica aos colegas”: por causa deles 
estavam a ficar atrasados, pois os outros grupos já tinham estudado mais 
aves que eles. Estava mesmo triste e a A3 também; o A19 estava mais para o 
zangado com o A14. Contra o que é habitual, a turma estava muito calada e 
olhavam todos para a A15, solidários com a tristeza. Perguntei: 
(Professora)- Alguém propõe uma solução para esta situação?  
A A17 levantou o braço para falar: 
(A17)- Eu acho que podíamos ajudar assim: eles estão muito atrasados 
porque eles os dois não cumpriram o plano, então nós podíamos dizer-lhes 
onde fomos procurar a informação do perna-longa porque já fizemos isso, os 
endereços e isso, ou então também podíamos dar-lhes as informações que 
temos para o grupo não ficar tão atrasado. 
(…) Depois de alguma discussão sobre o comportamento dos elementos do 
grupo, a turma considerou que se o grupo não estava mais adiantado não era 
culpa de todos e portanto era justo ajudá-los. 

   

A situação exposta documenta quer uma correcta avaliação do trabalho (sub-iten 

13) pelas alunas A15 e A17, quer atitudes de entreajuda e trabalho em equipa (sub-iten 

19C) por parte dos alunos da turma. Esta situação constitui igualmente oportunidade para 

que os alunos aprendessem a gerir conflitos decorrentes do trabalho em equipa e 

aprendessem a negociar soluções. 

Registámos ainda outras situações em que os alunos tiveram oportunidades para 

que, ao mesmo tempo que aprendiam a trabalhar em equipa, aprendiam igualmente a 

partilhar conhecimentos, como a que passamos a descrever: 

21 de Maio de 2004(…) O grupo Garças Brancas e o grupo Guarda-rios 
combinaram apresentar o BI do Borrelho-de-coleira-interrompida. Quiseram 
apresentar os pontos do BI à vez (…) Aos Garças Brancas calhou apresentar 
as Curiosidades, mas disseram que não tinham nada para escrever nesse 
ponto porque não tinham encontrado nenhuma. O outro grupo ficou todo 
contente, até davam saltinhos, porque eles tinham e era muito engraçada. 
Leram: 



Impacte da Internet no Desenvolvimento de Competências Gerais 
Um estudo no contexto de Educação em Ciência no 1º Ciclo EB 

   
 

 239 

- (A10)O Borrelho-de-coleira-interrompida muda as cores das penas no 
Inverno e no Verão para se camuflar”  
(…) Conseguiram explicar o que era camuflar; tinham ido ver ao dicionário 
e à Diciopédia. (…) Como os outros estavam muito calados, perguntei o que 
se passava; o A19 respondeu que o BI deles ia ficar “mais mal feito” que o 
do outro grupo. Vários alunos, incluindo os do Guarda-rios, responderam 
que não, que como o BI do Borrelho ia ser só um, juntavam as coisas dos 
dois grupos, como até já estava combinado. Mas o A19 não estava 
convencido. 
- (A19) Mas isso é quando todos temos coisas sobre a ave e depois juntamos, 
mas nós não temos curiosidades. 
- (Vários ao mesmo tempo) Não faz mal, junta-se na mesma, não percebes? 
- (Professora) O que tínhamos combinado no início? 
Vários pediram para falar. Falou a A2 que levantou o braço primeiro: 
- (A2) Já estava combinado que íamos fazer assim: dois grupos pesquisavam 
informação sobre a mesma ave e depois combinávamos o que se ia escrever 
no BI porque só vamos fazer um BI para cada pássaro! Não te lembras, já te 
esqueceste? 
- (A17) Aquele grupo tem menos coisas, mas o outro tem mais, juntamos e 
ficamos todos a saber as coisas dos dois grupos. Não vejo mal nenhum. 
(…) 
Deixei-os discutir e argumentar e no fim voltei a falar-lhes da forma como se 
trabalha em ciência, como se constrói o conhecimento, com a colaboração de 
todos e a importância do trabalho em equipa. 
 

Estas situações, num contexto que pretendeu favorecer a colaboração, contribuíram 

para o desenvolvimento social dos alunos e constituíram momentos de partilha do 

conhecimento, encarando-o como uma construção colectiva, para além de constituírem 

oportunidades para que os alunos avaliassem o seu trabalho e o dos outros bem como o seu 

percurso de aprendizagem. 

 Os alunos foram estimulados a reflectir sobre o seu trabalho e o do seu grupo, após 

cada uma das sessões de trabalho, com a ajuda das folhas de registo apresentadas no 

Capítulo 5 (Figuras 9 e 10). Após o registo do aluno, registávamos igualmente os nossos 

comentários, devolvíamos ao aluno que a lia, era discutida se necessário e colocada no 

portfolio.   

Inicialmente, esta folha de registo era preenchida logo após cada sessão de trabalho 

porque os alunos necessitavam de orientação no seu preenchimento. Quando se tornaram 

mais autónomos, esse trabalho passou a ser realizado em casa. Foi nossa intenção que os 
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pais fossem tomando conhecimento do que estava e como estava a ser feito pelos filhos na 

escola,32no âmbito deste projecto. 

Os alunos com CEP, embora não dominassem as competências de leitura e escrita 

necessárias para registar as suas opiniões, levavam também para casa, na perspectiva de 

que os pais, ao ajudá-los na escrita, tomassem conhecimento do que os filhos faziam na 

escola.  

 

A análise destas avaliações realizadas pelos alunos serviram de suporte à nossa 

intervenção, pois foi também através delas que nos apercebemos de algumas dificuldades 

dos alunos quer em relação à sua aprendizagem quer em relação aos seus métodos de 

trabalho e assim pudemos fornecer feed-back adequado e oportuno. Serviram igualmente 

para evidenciar em que medida e de que forma os alunos iam atribuindo significado às 

aprendizagens. 

O aspecto em que os alunos evidenciaram maior dificuldade foi na autoavaliação, 

isto é, situar-se em relação aos critérios de avaliação da folha de registo do trabalho 

individual (Muito bem, Bem, Razoável ou Mal) e dizer porquê. 

A título de exemplo, destacamos a avaliação que a seguir se apresenta, do aluno 

A8, de 31 de Março, que considera que trabalhou Bem. Justifica com a expressão “porque 

não encontrei nada” e logo a seguir diz que pode trabalhar melhor. Pelas nossas Notas de 

Campo pudemos verificar que este aluno efectivamente não trabalhou de forma adequada. 

No entanto, apercebeu-se que teria de melhorar. Estas situações de contradição entre os 

acontecimentos e a avaliação que faziam dos mesmos verificou-se em relação a outros 

alunos, durante algumas avaliações. O facto de as folhas de registo terem um local 

destinado a Comentários da Professora, onde deixávamos a nossa apreciação ao que o 

aluno tinha escrito, e ainda o facto de discutirmos essas apreciações com os alunos, parece-

nos que terá contribuído para que se registasse evolução na capacidade de auto-avaliação 

dos alunos. 

  

                                                 
32 Embora tivesse sido dado conhecimento, na reunião de pais, do tema e da forma como ia ser desenvolvido 
o projecto, em relação às actividades concretas considerámos que deveriam ser os alunos a contá-las aos pais. 
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Figura 9: Folha de Registo do Trabalho Individual -  aluno do 2º Ano 
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Figura 10: Folha de Registo do Trabalho Individual -  aluno do 3º Ano 
 

 
 

Apresentámos extractos e algumas dessas avaliações (Figuras 9 e 10). Alguns 

extractos correspondem a sessões iniciais do projecto, outros a sessões que ocorreram mais 

tarde. Uns extractos referem-se ao trabalho efectuado, outros à avaliação desse mesmo 

trabalho: 
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Folha de Registo do aluno A5 (3º ano), 24 de Março de 2004 
Trabalho que fizemos hoje: Hoje fizemos um trabalho que gostámos muito, 
estivemos a aprender mais coisas sobre a Avifauna da Ria de Aveiro. 
 O que sabia sobre o assunto e o que aprendi de novo: Sabia só alguns 
nomes de aves da Ria, mas aprendi mais nomes de aves, quando é que elas 
vinham, quando voltavam e isso tudo. 
 

Folha de Registo do aluno A7 (3º ano), 24 de Março de 2004 
Trabalho que fizemos hoje: Hoje fizemos em grupo um trabalho sobre a área 
de projecto. Estive a ler um texto e a apresentar o trabalho à turma. 
O que sabia sobre o assunto e o que aprendi de novo: Aprendi que algumas 
aves fazem o ninho a norte e já sabia que algumas aves da Ria, no Inverno, 
vão para o Sul. 
 
Folha de Registo do aluno A20 (2º ano), 28 de Maio de 2004 
Trabalho que fizemos hoje: O trabalho que estivemos a fazer foi o BI do pato 
e da gaivota. 
O que sabia sobre o assunto e o que aprendi de novo: Eu aprendi de novo o 
que é a alimentação da gaivota. 
 
Folha de Registo do aluno A2 (3º ano), 28 de Maio de 2004 
Trabalho que fizemos hoje: O trabalho que fizemos hoje foi terminar o BI da 
águia-de-asa-redonda. 
O que sabia sobre o assunto e o que aprendi de novo: O que sabia era que a 
águia-de-asa-redonda era muito grande e o que comia. O que aprendi de 
novo foi o estatuto de conservação, o nome científico, a reprodução e as 
características. 
 
 
Folha de Registo do aluno A8 (3º ano), 31 de Março de 2004 
Avaliação do meu trabalho: trabalhei Bem. Porque não encontrei nada. 
Posso trabalhar melhor. 
Avaliação do trabalho de grupo: Bem. Porque não encontrámos quase nada. 
Podemos trabalhar melhor 
 
 
Folha de Registo do aluno A19 (3º ano), 9 de Maio de 2004 
Avaliação do meu trabalho: trabalhei Razoável. Porque eu tinha de 
encontrar mais coisas sobre o perna-longa. 
Avaliação do trabalho de grupo: Muito bem; porque a A15 e a A3 acabaram 
um BI e eu e o A14 encontrámos o nome científico do perna-longa. 
 
Folha de Registo do aluno A15 (3º ano), 7 de Maio de 2004 
Avaliação do meu trabalho: trabalhei Bem. Eu posso melhorar em muitas 
coisas, por exemplo fazer as coisas em condições e também fazer mais 
depressa. 
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Avaliação do trabalho de grupo: Bem; Nós podemos melhorar em muitas 
coisas, por exemplo fazer as coisas mais rápidas, mas fazer em condições e 
também procurar mais depressa as informações na Internet. 
 
Folha de Registo do aluno A17 (3º ano), 28 de Maio de 2004 
Avaliação do meu trabalho: trabalhei Muito bem. Porque fiz os BI. Posso 
melhorar a não estar nervosa com o que vou fazer a seguir. 
Avaliação do trabalho de grupo: Muito bem. Acho que o meu grupo fez as 
coisas muito bem. O meu grupo encontrou muita informação, pelo menos a 
principal e empenharam-se muito nesta pesquisa. 
 
Folha de Registo do aluno A12 (3º ano), 28 de Maio de 2004 
Avaliação do meu trabalho: trabalhei bem. Posso melhorar em fazer o que o 
meu grupo diz. Eu tenho de melhorar em aceitar o que os outros dizem 
Avaliação do trabalho de grupo: Bem. Podemos melhorar em aceitar o que 
os outros dizem mas se não aceitarmos não é preciso haver discussões. 
 

 
 Pela análise destes extractos podemos verificar que estes alunos reflectiam sobre o 

trabalho realizado, situavam-se relativamente aos critérios (que no início tinham sido 

discutidos com eles), o que nos parece que terá contribuído para que fossem, 

progressivamente, interiorizando procedimentos de auto-avaliação. 

 
 

As avaliações dentro do grupo de trabalho constituíram igualmente uma prática no 

final de cada sessão de trabalho. Através destas avaliações, pretendeu-se que o grupo 

tomasse consciência do que tinha corrido bem, do que tinha corrido menos bem ou mesmo 

mal, quais os motivos e tentarem desenvolver estratégias para melhorar. Nos grupos onde 

os problemas persistiram por mais tempo, nomeadamente no grupo Garças Brancas, foi 

feita sistematicamente a análise da avaliação com todos os elementos (Figura 11). A 

manutenção de problemas no grupo ficou a dever-se a vários factores. Por um lado, o facto 

do aluno A14 (com Deficit de Atenção/Hiperactividade) se encontrar neste grupo 

contribuiu para a existência de alguma destabilização, dadas as características de 

funcionamento das crianças com este tipo de problemas, por exemplo, dispersão, forte 

agitação motora, muito pouco tempo de concentração na realização de tarefas. Por outro 

lado, o facto do aluno A19 ter revelado fraca capacidade de se por em causa, contribui 

também para que os conflitos ocorressem com mais frequência. 
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Figura 11: Folha de Registo de Avaliação do grupo 

 
Gradualmente os próprios alunos iam desenvolvendo estratégias de superação dos 

conflitos, já não se acusando mutuamente mas, colocando o mesmo tipo de questões que 

nós tínhamos vindo a colocar, nomeadamente: “Porque fizeste/disseste isso?”, “Não achas 

que prejudicaste o grupo e a ti?”, “Como pensas que podes fazer para melhorar?”, 

“Vamos combinar o que fazer para que isso não volte a acontecer!”. Esta mudança de 

atitude parece-nos corresponder a um gradual desenvolvimento social dos alunos e ao 

surgimento da noção de que serão precisas atitudes de colaboração para que todos 

possamos evoluir. 

 

 

6.3.2 – Competências tecnológicas 

 As tarefas que exigiram recurso ao computador foram realizadas sempre por pares 

de alunos do mesmo grupo (Figura 12), de acordo com a distribuição de tarefas que o 

grupo definia. 

Esta metodologia permitiu um elevado número de interacções entre os alunos, tanto 

entre os do mesmo grupo como de grupos diferentes, a trabalhar lado a lado. 

Estas interacções ocorreram quer para pedidos de ajuda quer para mostrar 

resultados de uma pesquisa, como documentam os seguintes extractos das Notas de 

Campo: 
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(A20) – Olha, como é que eu faço agora? 
(A8, do mesmo grupo) – Já escreveste o endereço? Agora carrega no enter. Já 
está! 
 
(A3)- Tão lindo! (Imagem de uma trepadeira- comum). Vocês já viram? Anda 
ver!  
(A13, de outro grupo a trabalhar no computador ao lado) – Onde está isso? 
Como fizeste? (… trocaram endereços). 

 
Figura 12 – Alunos cooperando no acesso a motor de busca 

 
 

 Na fase da Prática Guiada, durante a qual explicámos aos alunos, com recurso ao 

projector de vídeo, os passos para efectuar determinado procedimentos, verbalizávamos 

sempre esses mesmos passos. Pretendíamos com esta estratégia proporcionar aos alunos 

mais um elemento de ajuda na interiorização dos passos. Ao longo das sessões, 

verificámos que alguns alunos adoptaram igualmente essa estratégia, ao ouvi-los repetir 

enquanto diziam: “Clico no e da Internet… depois clico no sítio do endereço… escrevo… e 

dou enter” ou “Vou ao ficheiro… escolho imprimir… clico com o rato no número de 

cópias… escrevo o número… e faço ok.” Aos poucos estas estratégias foram sendo 

seguidas por outros alunos, no trabalho em pares. 

 

 

Uso do computador e seus periféricos de entrada  

 Dado que em todas as sessões de trabalho no projecto os alunos recorriam à 

utilização do computador, os procedimentos relativos à sua utilização foram rapidamente 

adquiridos. Os alunos que já dominavam alguns dos procedimentos no início das sessões 

foram ajudando os colegas que o não faziam. Retirámos das Notas de Campo o relato de 



Impacte da Internet no Desenvolvimento de Competências Gerais 
Um estudo no contexto de Educação em Ciência no 1º Ciclo EB 

   
 

 247 

uma situação que documenta o tipo de interacção que existiu entre os alunos. Neste 

extracto um aluno já demonstrava uma certa segurança nos procedimentos, outro ainda 

alguma insegurança: 

31 de Março de 2004: (A13 e a17 no computador). 
(A13) – Hoje faço eu. Ligo o computador no botão. 
(A17) – Agora temos de esperar um bocado. Pronto. 
(A13) – Agora clico lá na nossa pastinha, a que tem o nosso nome. 
(A17) – Anda, clica outra vez, não fizeste bem, não deu, não vês que não deu? 
Tens de clicar em cima, não é ao lado. Dá cá que eu faço. 
(A13) – Não, eu faço. Já está! Eu já sabia ligar! Esqueço-me é de clicar e 
outras vezes não dá! 
(A17) – Quando não dá repetes outra vez, é porque não fizeste bem. Dá 
sempre. Tens de clicar em cima, não é ao lado. 
(…) 

  
 De uma forma geral, os alunos demonstraram grande interesse na realização de 

tarefas que envolviam o recurso ao computador, reconhecendo que a qualidade dos seus 

trabalhos poderia ser maior, como documentam as expressões: “Se escrevesse isto à mão 

não ficava tão limpinho!”; “ Quando se faz no computador eu acho que é melhor porque se 

nos enganámos emendamos logo e fica sempre bonito!”; “Ao princípio demorava mais 

porque andava a ver onde estavam as letras mas agora faço mais depressa e dá para 

imprimir logo e mostrar e está logo bem!”; “Já sei pôr imagens da Internet nos textos para 

ficar o trabalho mais rico.” 

 

 

Utilização do Word 

 Em relação a este item da lista de verificação, como poderemos confirmar através 

da leitura do Gráfico 2, a maior parte dos sub-itens foram trabalhados ao longo do projecto, 

de forma contextualizada. Os diferentes procedimentos foram sendo vivenciados pelos 

alunos à medida que foram deles necessitando, sempre em interacção com os pares. 

 Os sub-itens em que se verificou uma evolução menor foram os que foram 

efectuados pelos alunos menos vezes ao longo das sessões de trabalho e aqueles em que é 

necessário um maior número de procedimentos. Por exemplo, a gravação de um 

documento novo numa pasta já existente, constituiu uma das maiores dificuldades sentidas 

pelos alunos. Efectuavam os procedimentos para o gravar até à fase em que tinham de 

seleccionar a pasta onde o queriam gravar; esta última operação era frequentemente 
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esquecida. A dificuldade manteve-se até ao final, embora alguns dos alunos já se 

apercebessem autonomamente, do que poderia ter corrido mal, quando não encontravam o 

documento que afirmavam ter gravado: “Eu não o encontro, mas eu gravei. Chamei-lhe 

Milhafre alimentação. Se calhar não fiz bem”; “ Se calhar não escolheste a nossa pasta, 

como eu fiz no outro dia”. 

 Outro dos sub-itens da lista de verificação em que os alunos revelaram maiores 

dificuldades foi em inserir uma imagem de um ficheiro. Efectuavam os procedimentos 

necessários para seleccionar a imagem pretendida, mas esqueciam-se de dar a ordem de 

inserir: “Ó Professora, a imagem não aparece, mas eu escolhi-a! Eu fiz assim: cliquei no 

inserir, depois imagem, depois ficheiro, depois escolhi a gaivota, mas ela não aparece!” 

 Em relação aos procedimentos para imprimir um texto, a maioria dos alunos optava 

por utilizar o ícone presente na barra de ferramentas, fazendo-o com sucesso. No entanto, 

se necessitassem de utilizar as opções de impressão (introduzir número de cópias, número 

de páginas), nem sempre se lembravam dos procedimentos necessários ou trocavam os 

locais para escrita do número de cópias pelo do número de páginas. 

 Outra situação que ocorreu com alguma frequência nas sessões iniciais, foi darem a 

ordem de impressão vezes sucessivas, quando pretendiam apenas uma cópia. Quando 

confrontados com o facto respondiam “A impressora não imprimiu e eu tentei outra vez, 

até ela começar a trabalhar”. O que acontecia era que a impressora, a trabalhar em rede, 

demorava algum tempo a iniciar a tarefa de impressão, o que provocava nos alunos a ideia 

de que não teriam feito os procedimentos adequados e, por isso, seria necessário repetir a 

ordem. 

  

 

Utilização da Internet 

As actividades de pesquisa de informação com recurso à Internet, tornaram-se uma 

actividade espontânea e natural para os alunos da turma, logo a partir das sessões iniciais 

do projecto. (Figura 13). 
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Figura 13: Alunos cooperando na análise da informação capturada 

 
 

Verificámos que, por vezes, os alunos tiveram dificuldade em manter-se na 

pesquisa que estavam a realizar. À medida que iam acedendo a diferentes sítios, por vezes 

“perdiam-se” e entusiasmavam-se com aspectos que não estavam relacionados com a 

tarefa em curso, como relatamos no extracto seguinte: 

14 de Maio de 2004: (…) O A14 e o A19 estiveram no computador a 
pesquisar sobre a andorinha-do-mar-anã. Começaram por aceder ao site da 
Biorede, mas como não encontraram o que queriam, utilizaram o Google. 
Não utilizaram os facilitadores ao escrever a palavra-chave e apareceram 
endereços que nada tinham a ver com o que estavam a procurar. Mesmo 
assim, ficaram a ver o que lhes apareceu. Estiveram nisto mais de 15’. Tive 
de passar por lá. Perguntei: 
(Professora)- Então isso vai ou não? 
 Ficaram atrapalhados e o A19 confessou: 
(A19)- Temos estado a ver coisas que não são da andorinha-do-mar-anã.(…) 
 

 A maioria dos alunos foi evoluindo quanto a esta situação ao longo do 

desenvolvimento do projecto. Para essa evolução parece-nos que terá sido determinante o 

facto de terem de apresentar aos colegas o andamento do seu trabalho, quer porque eles 

próprios gostavam de ter material para apresentar, quer por acção da crítica que os colegas 

lhes faziam, visto que as crianças desta faixa etária são muito sensíveis às críticas dos 

colegas. 

O aluno A14 (aluno com Deficit de Atenção e Hiperactividade) demonstrou alguma 

dificuldade em relação a este aspecto, mesmo no final do projecto, o que poderemos 

compreender atendendo às suas dificuldades de concentração da atenção numa tarefa. 
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 Alguns alunos, inicialmente, sentiram dificuldade em definir qual a palavra-chave 

para utilizar no motor de busca mas, com o decorrer das sessões de trabalho, foram sendo 

capazes de ultrapassar essa dificuldade, quer devido à interacção com os pares quer por 

transferência da informação que dispunham para situações análogas. 

 

 

Uso do Correio Electrónico 

 O uso do Correio Electrónico ficou comprometido dado que os alunos não tiveram 

oportunidade para a sua utilização no âmbito do desenvolvimento do projecto, como já 

referimos anteriormente. No entanto, os alunos efectuaram todos os dias, seguindo uma 

escala com eles elaborada, os procedimentos para acesso ao programa e para verificação da 

existência de mensagens.  

A partir da sessão de trabalho em que foram explicados os procedimentos 

necessários, a maioria dos alunos passou a efectuá-los autonomamente.  

Em cada dia, a tarefa de verificação de existência de mensagens estava atribuída a 

dois alunos. Verificavam à chegada à escola, de manhã e à tarde. 

Apenas a aluna A9 (CEP) não conseguiu até final do projecto efectuar os 

procedimentos. A sua dificuldade teve a ver com a identificação do ícone respectivo para 

acesso ao programa, pois utilizava indiscriminadamente os ícones presentes na barra de 

tarefas. 

A facilidade com que adquiriram esta competência transparece nas seguintes 

afirmações dos alunos: 

- (A1) Eu posso ir ver o correio sozinho, sou capaz… é só ir com o rato à 
cartinha, clicar e já está. 
- (A3 para A19) – Hoje faço eu que já sei. Clico aqui em cima e vai logo lá 
ter. Olha não há nada! Ninguém escreveu à gente. 
- (A4 para a funcionária) – Ó senhora O. sabes abrir o correio electrónico? 
É mais fácil do que tu teres de ir à caixa de correio e mais rápido! Só tens de 
saber qual é o sinal do e-mail, clicas e já está. Se houver mensagens lá diz. 

 

Todavia, sentiram-se alguns reflexos na turma. Todos os dias, o delegado de 

turma33verificava o correio (e-mail) para ver se “eles dizem alguma coisa”. Alguns alunos 

                                                 
33 Na Assembleia de Turma, os alunos elegiam um delegado de turma para a semana, o qual era responsável 
pelas tarefas diárias: registar o tempo, distribuir material, verificar o correio (e-mail), requisições da 
biblioteca, etc. Este delegado de turma podia escolher diariamente um colega para o ajudar. 
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começaram a desacreditar na eficácia do correio electrónico. Foi através de actividades de 

outros projectos em que a turma se encontrava envolvida, com uso eficaz do correio 

electrónico, que esses alunos voltaram “a acreditar”. 

 

 Apesar de se registar uma menor evolução em relação a determinados sub-itens da 

lista de verificação de competências tecnológicas por nós utilizada, a maioria dos alunos da 

turma conseguiu alcançar autonomia em relação à utilização do computador e seus 

periféricos de entrada, à utilização do Word e da Internet bem como em relação ao acesso 

ao correio electrónico e à verificação de mensagens.  

 No ponto anterior relatámos algumas situações em que os alunos recorreram 

autonomamente ao uso das TIC para elaborar trabalhos, por sua iniciativa, o que nos 

parece ser indicador de que transferiram as competências tecnológicas que foram 

adquirindo com a realização do projecto, para outros contextos.  

 

 

6.3.3 – Aprendizagem das ciências 

 Uma das questões por nós colocada no início do nosso estudo está directamente 

relacionada com a aprendizagem das ciências, nomeadamente ao nível do desenvolvimento 

do discurso científico dos alunos e da motivação para a aprendizagem das ciências. 

 Passaremos a apresentar extractos das nossas Notas de Campo através dos quais 

pretendemos documentar de que forma as actividades do projecto contribuíram para o 

desenvolvimento dos aspectos referidos atrás. Dado que não poderemos apresentar todos 

os dados recolhidos através das Notas de Campo, optámos, mais uma vez, por apresentar 

os que nos parecem mais significativos. 

 

Vocabulário científico dos alunos 

As comunicações à turma realizadas pelos diferentes grupos, efectuadas no final 

das sessões de trabalho, propiciaram oportunidades para o enriquecimento do vocabulário 

específico do tema em estudo. Passamos a apresentar um extracto das Notas de Campo que 

nos parece constituir um testemunho em relação ao tipo de situações em que os alunos 

utilizaram esse vocabulário de forma contextualizada:  

7 de Maio de 2004: (…) Começámos a apresentação tarde porque estavam de 
tal forma envolvidos e entusiasmados nos BI que não queriam parar.  
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(…) O grupo Guarda-rios apresentou a garça-real. Começaram por 
apresentar as etapas do trabalho: uns elementos tinham ido pesquisar na 
Internet as informações que lhes faltava e os outros tinham ficado a trabalhar 
no BI da garça-real e a preparar a apresentação. Depois juntaram-se todos, 
acabaram o BI e discutiram a apresentação. (…) Quando falaram da 
estatura da ave, referiram que tinham encontrado a informação que a 
estatura da garça-real poderia ir até 90cm; os alunos “agitaram-se”e ouviu-
se vários perguntar “Que é que isso quer dizer?”. Antes que respondessem, a 
A4 falou: 
(A4, aluna de outro grupo) - Não se lembram de termos dito que a 
envergadura da gaivota pode ir até um metro? Dever ser parecido mas para 
a garça!  
Então o grupo explicou o que queria dizer estatura. 
(…)  
Quiseram comparar com o metro para ver como era. A A15 disse: 
(A15) -Mas isso é o meu tamanho! 
 Ela teve de ir para a frente para todos verem o tamanho possível de uma 
garça-real e compararem-no com o seu.  
Estavam espantadíssimos!  
A A12 disse: 
(A12) - Eu dantes pensava que as aves eram todas mais pequenas! 
(…) 

 

Apresentámos ainda alguns extractos de intervenções dos alunos, que ocorreram em 

diferentes momentos, nos quais podemos constatar a correcta utilização de vocabulário 

específico do tema em estudo que os alunos adquiriram ao longo das pesquisas e da análise 

da informação recolhida para elaborar o BI das aves. Algumas destas afirmações surgiram 

quando outros professores da escola questionavam os alunos da turma sobre as 

aprendizagens que tinham realizado, outras vezes surgiram espontaneamente em diálogos 

entre os alunos, outras ainda quando questionados pela professora-investigadora: 

- (…) Estivemos a aprender coisas sobre a Avifauna da Ria de Aveiro. (A5) 24-
3-2004 
- (…) Os pernas-longas são limícolas. (…) (A10) 24-03-2004 
- (…) O Guarda-rios é residente. Vive em rios e ribeiros e faz o ninho em 
taludes. (A7) 31-03-2004 
- (…) A envergadura das gaivotas pode ir até 1m. (A4) 4-05-2004 
- (…) A gaivota é omnívora porque gosta de se alimentar de peixes ou de 
plantas (A17) 4-05-2004 
- (…) O habitat da Andorinha-do-mar-anã é nas zonas de costa baixas e com 
areia, em rias e nas salinas. (A5) 10-05-2004 
- (…) A Coruja das Torres está em vias de extinção porque as pessoas 
destroem o seu habitat quando fazem as estradas e também porque matam os 
ratinhos do campo com pesticidas e depois elas não têm alimentos. (…) (A8) 
20-05-2004 
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- (…) Os ratinhos fazem parte da cadeia alimentar das aves de rapina. (A10) 
20-05-2004 
- (…) A Coruja-do-nabal é migradora e Invernante. (…) (A 19) 20-05-2004 
- (…) Invernante não é a mesma coisa que hibernar! Quem hiberna é os ursos 
que ficam mais ou menos como a dormir e Invernante quer dizer que vai 
procurar sítios melhores para passar o Inverno, não é Professora? (…) (A18) 
20-05-2004 

 

Nas nossas intervenções, não nos coibimos de usar essas mesmas palavras, mesmo 

que tivéssemos que relembrar o seu significado, pois pareceu-nos que seria uma forma de 

estimular o seu uso pelos alunos. 

Os alunos com CEP demonstraram muita dificuldade em utilizar este vocabulário, 

como é compreensível, tendo em atenção o seu nível de desenvolvimento e de 

aprendizagem global. Os alunos do 2º Ano, inicialmente, apresentaram algumas 

dificuldades em relembrar as palavras novas mas, conseguiram compreender e utilizar de 

forma adequada as palavras que surgiram com maior frequência: avifauna, nome comum, 

habitat, nidificar, reprodução, limícola, movimento migratório, rapina. 

 

Motivação para a aprendizagem das ciências 

Um aumento da motivação e empenhamento dos alunos em relação às actividades 

de elaboração do BI foi por nós percepcionado durante o período de realização do projecto, 

através de várias manifestações dos alunos que passaremos a explicitar. 

Desde o início que, quer o tempo lectivo quer os dias da semana destinados a 

trabalhar nas actividades do projecto, estavam estabelecidas com os alunos. No entanto, a 

partir da 6ª sessão de trabalho, alguns alunos começaram a ocupar quer os intervalos34 quer 

os momentos destinados a actividades livres35 com actividades do projecto. Gradualmente, 

os vários grupos foram-se auto-organizando e ficavam dois elementos de cada grupo, à 

vez, a trabalhar no projecto. Três dos quatro alunos com CEP não o fizeram (A6, A9 e 

A11), bem como o aluno A14. Este facto poderá ter a ver com uma das principais 

características destes alunos que é a fraca capacidade de permanência numa determinada 

tarefa. No entanto, durante o tempo atribuído para a realização do projecto, estes alunos 

                                                 
34 A turma tinha uma escala de utilização dos computadores nos intervalos e no tempo destinado a 
actividades livres, rotativa ao longo da semana que normalmente ocupavam com jogos. 
35 Dentro do horário semanal estava estabelecido que todos os dias, ao final da tarde, os alunos teriam 30’ de 
actividades livres que poderiam organizar conforme desejassem: leitura, dramatizações, jogos no 
computador, cantar ou outras actividades da sua preferência. 
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participaram sempre de acordo com as suas possibilidades. A aluna A16, também com 

CEP, foi a única que aderiu a este tipo de actividades fora do horário pré-estabelecido, 

sempre na companhia das mesmas colegas de grupo, A4 ou A17. Estas alunas estimulavam 

a colega a fazê-lo, como testemunham as suas intervenções registadas nas Notas de 

Campo: (A4 para A16): “Olha, queres ficar a pesquisar comigo sobre o milhafre?”; (A17 

para A16): “ Logo vamos as duas outra vez para tu aprenderes a escolher os sites, 

queres?”. 

Verificámos igualmente que os alunos dividiram tarefas para realizarem em casa. 

Por exemplo, após uma sessão de pesquisa sobre determinada ave, tendo obtido vários 

textos e não tendo tido tempo para os explorar na sala de aula, levavam-nos para casa para 

retirar a informação necessária. 

Este entusiasmo dos alunos começou a tornar-se mais evidente, como referimos, a 

partir da 6ª sessão, após a apresentação à turma dos primeiros BI. Este aumento de 

entusiasmo parece-nos que terá a ver com o facto de os alunos se mostrarem muito 

satisfeitos com o êxito do seu trabalho, com o material que iam coligindo e que estava 

sempre pronto a ser consultado. Levaram os BI para casa para mostrar aos pais, à medida 

que os iam completando. 

 Em diferentes sessões de trabalho e, às vezes fora delas, registámos observações 

pontuais dos alunos, das quais parece transparecer o seu entusiasmo e empenhamento na 

aprendizagem: 

- (A2) Eu gosto muito deste trabalho dos BI. Eu já sei como são as nossas 
aves todas porque já fomos vê-las nas imagens, no Google. 
 
- (A8) Já conhecemos as nossas aves. Vimos em www.rede-nonio.pt 
 
- (A4) É bom trabalhar com o computador porque se nos enganamos vamos 
logo emendar e fica bem feito. Já temos um BI quase pronto. 
 
- (A15) Eu gostei muito de ler aquela página das aves domésticas e selvagens 
que tinha as aves a mexer e parava quando nós carregávamos no rato 
(Referia-se à página da rede Nónio). Tinha lá tanta informação! Já lá fui ao 
intervalo ler as histórias das aves. 
 
- (A19) Já sei onde os guarda-rios fazem os ninhos. O meu pai não sabia mas 
eu expliquei-lhe. Agora quer saber onde são os ninhos das garças. 
(Perguntei-lhe o que ia dizer ao pai) Essa ave não é minha mas vou 
perguntar a eles e depois digo ao meu pai. 
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- (A20) A minha mãe não acredita que eu sei ir à Internet ver as aves. Mas no 
Domingo fui ao computador na casa da minha madrinha e pesquisei a 
gaivota. A minha madrinha deixou imprimir e eu trouxe para pôr na 
pastinha. 
 
  - (A18) Ó Professora, isto é tão giro! Já sabemos muitas coisas sobre o 
milhafre e ainda só lemos o que estava naquela página que te mostrámos. 

 

 

Verificámos igualmente uma preocupação progressiva em relação à qualidade de 

apresentação dos trabalhos: os alunos preocupavam-se não só com o aspecto visual como 

também com a fidedignidade e credibilidade das fontes e das afirmações que produziam 

nas comunicações ou nos registos no BI de cada ave, como pretendemos documentar com 

o extracto das nossas Notas de Campo: 

21-5-2004. Apresentação à turma. Hoje o grupo Cegonhas Voadoras 
apresentou o seu trabalho sobre a águia-de-asa-redonda. (…) 
 No fim da apresentação, os elementos dos Larus Fuscus contestaram 
algumas informações dos Cegonhas. (…) 
Os Cegonhas argumentavam correctamente e defendiam as suas ideias. Os 
Larus Fuscus também. (…) 
Os Larus Fuscus perguntaram finalmente onde tinham ido os outros obter a 
informação. (…)  
Após o confronto de ideias concluíram que os dados dos Cegonhas foram 
retirados de um trabalho encontrado na página web de uma escola básica 2/3 
e os dos Larus tinham sido retirados da página da Naturalink. 
(…) 
- (A2 e A18) Mas nós já tínhamos todos visto que há sites que não são fiáveis! 
Lembram-se do que aconteceu ao princípio?36 
Foi mesmo este o termo utilizado pela A2 e pelo A1 
(…) 
Combinaram que no próximo dia elementos dos dois grupos iam trabalhar 
em conjunto para esclarecer melhor as informações obtidas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 O aluno referia-se às primeiras pesquisas que efectuaram e nas quais, por vezes, tinham encontrado 
informações não coincidentes. 
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6.4 - Apresentação e análise de dados relativos a produções dos alunos no âmbito do 

projecto 

 Durante o desenvolvimento do projecto “Aves da Ria de Aveiro” os alunos foram 

estimulados a construir o seu portfolio, no qual foram sendo arquivadas as suas produções 

realizadas no âmbito do mesmo. 

 Procederemos, de seguida, à análise desses materiais 

 

Os alunos chamaram carinhosamente ao seu portfolio “Pastinha”. Cada grupo 

escolheu a cor para o seu dossier, que era tratado com muito carinho por todos os alunos. 

Registámos que, muitas vezes, quando acabavam o trabalho que lhes estava 

destinado no âmbito das outras áreas curriculares, ocupavam-se a folhear a sua pastinha, 

apreciando os trabalhos realizados. 

Esta foi levada para casa, à medida que os alunos o solicitavam, para mostrar aos 

pais e amigos. Este interesse parece constituir um indicador de que os alunos valorizavam 

o trabalho e estavam motivados com a sua realização. Ao mesmo tempo, foi servindo de 

elo de ligação escola-casa. 

No final da realização do projecto, a quantidade de trabalhos que cada aluno tinha 

incluído no seu portfolio era variável.  

 Os alunos com Currículo Escolar Próprio (CEP) (A6, A9, A11 e A16) foram os 

alunos que menos trabalhos incluíram no portfolio. No entanto, é de realçar que em alguns 

destes alunos se registou uma preocupação em relação a isso, como documenta a 

observação do aluno A11 registada nas nossas Notas de Campo: 

21 de Maio de 2004- Estava a trabalhar com os alunos com CEP: estavam os 
quatro a ler frases à vez; quando chegou a vez do A11 ele disse-me: “Posso 
pôr estas frases na pastinha?”. Perguntei-lhe porquê. Respondeu que tinha 
pouca coisa. Perguntei “Pouca coisa como?” Ele disse: “ É que eles têm lá 
frases e escrevem e tudo e eu não tenho nada escrito!”Estivemos então a 
conversar outra vez sobre os portfolios, sobre o que lá podiam arquivar, a 
analisar porque têm menos coisas que os colegas. Vamos lá ver se serviu de 
estímulo. 

 

 Após esta conversa, de facto os alunos A11 e A16, quiseram incluir no portfolio 

alguns desenhos feitos por eles, em casa, sobre aves e a aluna A16 trouxe mesmo um 

pequeno texto sobre a Ria escrito com a ajuda da mãe. No entanto, este interesse não se 
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prolongou no tempo. Em relação aos outros alunos com CEP (A6 e A9) não se verificou 

alteração.  

Assim, parece-nos que em relação aos dois alunos com CEP (A11 e A16), 

poderemos dizer que atribuíram importância ao portfolio, embora não tenham conseguido 

manter esse interesse de forma continuada, o que aliás está de acordo com o seu 

comportamento em relação a outro tipo de aprendizagens. 

Em relação aos alunos do 2º Ano de escolaridade (A1, A13 e A20), verificámos um 

interesse crescente à medida que se desenrolaram os trabalhos, o que poderá ter a ver com 

o facto de só terem tido a percepção do que se pretendia com o portfolio depois de terem 

visto os dos colegas do 3º ano. O facto de estarem incluídos em grupos heterogéneos foi 

muito vantajoso para estes alunos, pois foram bastante estimulados pelos colegas. Demos 

já testemunho de situações que o compravam no ponto anterior, através do extracto das 

Notas de Campo de 10 de Maio. 

À medida que o seu interesse crescia, estes três alunos foram trazendo de casa 

muitos desenhos, recortes e até páginas de revistas, o que nos parece que demonstra o seu 

empenhamento em pesquisar, em recolher informação e partilhá-la. Os primeiros materiais 

trazidos por estes alunos, no entanto, não estavam relacionados com o tema do projecto, 

embora estivessem relacionados com animais. Foi através da análise conjunta desse 

material com os alunos que estes vieram a compreender o que poderiam incluir no 

portfolio, o que tem a ver com o desenvolvimento da competência de selecção da 

informação. A aluna A20 chegou a trazer para a escola algumas pesquisas efectuadas com 

recurso à Internet feitas no fim-de-semana, em casa de um familiar. Este dado documenta o 

seu empenhamento e interesse na aprendizagem. 

Os alunos do 3º Ano foram os que mais trabalhos incluíram no seu portfolio: quer 

trabalhos realizados durante as sessões de trabalho ou realizados nos momentos de 

actividades livres na escola, quer trabalhos trazidos de casa, o que nos leva a inferir que o 

seu interesse pela aprendizagem permaneceu para além do horário escolar.  

Grande parte dos trabalhos feitos por sua iniciativa são desenhos, como é 

característico das crianças desta faixa etária que, quando quer demonstrar o seu interesse 

por um determinado tema o faz através de um desenho.  
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Figura 14 – Lista de palavras 

 
Em relação aos trabalhos produzidos por todos os alunos, foram incluídos no 

portfolio: 

• Listas de palavras novas que surgiram através das pesquisas - exploração do 

seu significado e escrita das mesmas incluídas em frases (Figura 14) 

• Legendagem de imagens – por exemplo: identificação de partes 

constituintes do corpo das aves, identificação de diferentes aves através da 

sua imagem, 

• Textos livres,  

• Textos sobre um tema: por exemplo “Se os teus pais te pedissem que lhes 

falasses sobre uma das aves do Canal de Mira qual escolherias e o que lhe 

dirias sobre ela?” ou “Imagina que és uma das aves do Canal de Mira. 

Qual serias? Porquê?”, 
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• Previsões: por exemplo, como são as aves que vou estudar, como são as 

penas das aves vistas à lupa, como é o esqueleto das aves, 

• Relatórios: por exemplo, sobre a observação de diferentes penas de aves à 

lupa e à lupa estereoscópica, 

• Fichas formativas de aplicação de conhecimentos, 

• Várias versões dos BI., 

• Desenhos sobre as aves em estudo, o seu habitat, as suas características, … 

 

 

Figura 15: Texto “Se eu fosse uma ave do Canal de Mira” 

 
 

Apresentámos extractos de textos de alguns alunos, escritos a partir do tema “Se eu 

fosse uma ave do Canal de Mira” (Figura 15) 

A19-  (…) Eu seria uma gaivota. Com um grande bico amarelado, todo o 
corpo coberto com penas brancas e umas longas asas pretas, para voar. (…) 
Adoro viver em colónias, assim ando sempre junto dos meus amigos, 
pescamos marisco e minhocas, o nosso alimento preferido. Quando 
avistarmos um barco de pesca, rapidamente o seguimos rodopiando, à espera 
de alguns pedaços de peixe que os pescadores lançam borda fora! 

 

A5- Se eu fosse uma ave do Canal de Mira eu gostaria de ser o guarda-rios, 
porque tem cores bonitas, gosto da forma como ele se move. (…) 
 
A7 - Se eu fosse uma ave do canal de Mira seria a garça. Há muitos tipos de 
garças (…) A que me fascina é a garça-real porque é tão bonita!(…) 
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A4 – Se eu fosse uma ave do Canal de Mira escolhia ser perna-longa. Porque 
ele é um pássaro muito elegante, bonito e alimenta-se de peixe, tem cores 
bonitas nas penas e tem um belo nome! (…) 

 
 
Através da leitura destes textos produzidos por estes alunos, pudemos constatar que 

todos foram capazes de integrar os conhecimentos adquiridos sobre a ave que escolheram, 

em produções originais. Nestes textos, tiveram de organizar a informação recolhida, 

embora uns de forma mais elaborada do que outros, pelo que nos parece podermos afirmar 

que a informação recolhida através da pesquisa na Internet foi sendo integrada de forma a 

permitir o seu uso, não só no modelo do BI, mas também noutras produções dos alunos.  

 

Os alunos do 2º e 3º Ano de escolaridade realizaram Fichas de Aplicação de 

Conhecimentos (em grupo e individualmente) (Anexo 16). Os alunos com CEP não as 

realizaram pois não tinham ainda desenvolvidas as competências essenciais da área de 

Língua Portuguesa exigidas. 

A realização destas fichas de aplicação de conhecimentos, com carácter formativo, 

constituiu oportunidades para que os alunos utilizassem a informação recolhida nas 

pesquisas realizadas para elaboração do BI. Para tal, optámos por incluir nessas fichas de 

trabalhos questões que exigiam diferentes tipos de resposta, desde o sublinhar, ao assinalar, 

completar frases ou redigir texto, no sentido de que os alunos recorressem a diferentes 

formas de transmitir/ apresentar a informação recolhida (Figura 16).  

Pela apreciação destes trabalhos, pudemos constatar que todos os alunos do 3º Ano 

responderam de forma correcta a todas as questões, revelando a compreensão da 

informação recolhida e capacidade de sua utilização em situações novas.  

Já no que se refere aos alunos do 2º Ano, estes revelaram dificuldades em algumas 

das questões, quer relacionadas com a compreensão de alguns conceitos quer relacionadas 

com a organização e utilização da informação. 
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Figura 16 – Ficha de aplicação de conhecimentos (extracto) 
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No portfolio foram igualmente incluídas os registos de avaliação individual e de 

grupo que apresentámos no ponto anterior. 

Para além destes trabalhos, os alunos recolheram e arquivaram no portfolio, por sua 

iniciativa, recortes de revistas, panfletos publicitários, cópias de textos encontrados em 

livros e, por vezes, fotocópias de livros que tinham em casa sobre o tema em estudo, o que 

nos parece revelar o seu interesse pela aprendizagem. 

Sete alunos (A2, A5, A8, A10, A12 e A18) incluíram no seu portfolio pesquisas 

que efectuaram com recurso à Internet, em casa ou em casa de familiares. Os restantes não 

o poderiam fazer pois não dispunham de recursos para tal.  

Na impossibilidade de apresentar os portfolios dos alunos, apresentamos em anexo 

os trabalhos mais significativos de um dos portflios (Anexo 18). 

 

6.5 – Apresentação e análise de dados relativos a produções dos alunos noutros 

contextos 

 Passaremos a apresentar outras situações que ocorreram paralelamente ou após o 

período de desenvolvimento do projecto “Aves da Ria de Aveiro” que, não estando 

directamente relacionadas com o projecto, nos parece poderem constituir indicadores de 

que alguns alunos conseguiram transferir as competências que tinham adquirido para 

outros contextos. 

 A maioria das situações que passaremos a relatar surgiram a partir de questões 

postas pelos alunos ou decorreram dos interesses dos mesmos. Propuseram-se resolvê-las 

autonomamente, apenas pedindo permissão para a utilização do equipamento da sala de 

aula.  

 

Onde é que as abelhas põem os ovos? 

 19-04-2004: A A2 mal chegou à escola depois de almoço veio direita a mim 
e disse: “Sabes, Professora, eu gostava de saber onde é que as abelhas põem 
os ovos! Tu de manhã estavas com os meninos do 2º ano a fazer uma lista de 
animais que põem ovos, mas não falaram das abelhas. Elas põem ovos, não 
é? (…) Posso ir pesquisar na Internet?” (…) Combinámos quando o poderia 
fazer e ela pediu para a A3 a ajudar. 
 
27-04-2004: A A2 e a A3 construíram um livrinho sobre as abelhas, a partir 
dos textos e das imagens que retiraram da Internet. Escreveram o seu próprio 
texto e fizeram desenhos Apresentaram hoje à tarde à turma, nas actividades 
livres. (…) 
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 As autoras levaram o livrinho para casa, após o mostrarem à turma. Toda a pesquisa 

efectuada, com recurso à Internet, foi feita de forma autónoma pelas alunas. Os textos 

obtidos foram impressos pelas alunas, após respectiva autorização e trabalhados em casa. 

O livro foi por nós revisto antes da apresentação à turma, não tendo sido detectados erros 

de conteúdo. 

 

A minha avó quer comprar um papagaio… 

27-05-2004: Hoje, na Assembleia de Turma, a A17 contou aos colegas que a 
avó queria comprar um papagaio mas que ela não concordava porque a avó 
não ia saber tratar dele. Ela argumentava que o papagaio não era uma ave 
qualquer, que precisava de cuidados especiais.(…) Então ela pediu para ir 
pesquisar na Internet sobre papagaios para ver qual era a espécie que se 
daria melhor em casa da avó. (…)  

 

A aluna realizou a pesquisa autonomamente, utilizando os motores de busca e os 

facilitadores de pesquisa e gravou partes de textos. No dia seguinte foi lê-los e, com base 

neles, escreveu um texto sobre papagaios que posteriormente leu à turma. O texto falava 

das diferentes espécies de papagaios, dos mais resistentes, da alimentação mais adequada e 

das condições que necessitam em cativeiro. Levou-o para oferecer à avó. 

 

Qual é o menor pássaro do mundo? 

26-05-2004: A A5 quando chegou à escola de manhã, no momento das 
novidades disse: “Ontem estive a dizer ao meu pai que a garça é muito 
grande e ele perguntou-me se eu sabia qual era a ave mais pequena do 
mundo. Tu sabes, Professora?” Eu não sabia. Nenhum aluno sabia, mas 
deram os seus palpites. Deixei seguir a conversa, para ver se se ficavam 
pelos palpites. (…) A A5 pediu: “Logo posso ir pesquisar no Google?”. (…)  

 A aluna fez a sua pesquisa quando teve um tempo livre entre duas tarefas e obteve a 

sua resposta: a ave mais pequena do mundo é o beija-flor. Para além de obter resposta para 

a sua questão, a aluna recolheu outras informações sobre esta ave, gravou-a, mais tarde foi 

lê-la e apresentou à turma o que tinha aprendido, passados dois dias. 

 

 

A minha ave preferida! 

15-06-2004: O A19 hoje trouxe um cartaz, feito em casa, para mostrar à 
turma. Vinha tapado e ninguém sabia o que era. Disse que era para mostrar 
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à tarde. À tarde mostrou. Colocou-se à frente, como é costume quando os 
grupos estão a apresentar os trabalhos e virou o cartaz para os colegas. 
Começou a explicar que era sobre a cegonha, o seu animal preferido. 
Apresentava um título –“O meu animal preferido”, um texto sobre a cegonha, 
feito com base no BI como explicou, recortes de textos que o grupo a que 
pertencia tinha retirado da Internet e já tinha utilizado, e alguns desenhos 
sobre a cegonha, muito bem feitos e pintados. Explorámos o cartaz e no fim, 
depois de eu ter elogiado o trabalho e a sua atitude de o realizar em casa, 
todos bateram palmas. 

 

 

O BI do Tucano 

21-06-2004: A A7 apresentou na Assembleia de Turma um BI do Tucano, 
manuscrito. Disse que o tinha feito em casa sozinha. Perguntei como tinha 
feito a pesquisa. Respondeu que a pesquisa tinha sido através da Internet, nos 
intervalos quando foi a vez dela de estar no computador. Depois tinha levado 
para casa e escrito o BI. Não tinha dito nada para ser surpresa.  
 

A propósito desta situação, apercebemo-nos que a aluna tinha utilizado igualmente 

outro recurso tecnológico: os computadores em rede. Para ser surpresa, foi pedir 

autorização a outro professor da escola para imprimir os textos de que necessitava. Quando 

o fez, sabia que era possível imprimir o documento pretendido para outra sala porque “os 

computadores estão todos ligados em rede”, como nos referiu o nosso colega. Parece-nos 

que o facto de se ter usado esta terminologia com os alunos e o termos explicado, de forma 

acessível ao nível de compreensão das crianças desta idade, contribuiu para que também 

eles a passassem a usar de forma contextualizada. 

 

 

 

O BI dos Planetas 

Conforme referimos no Capítulo 4 – Metodologia, quando apresentámos a tarefa da 

Avaliação Final, a ideia de elaborar o Bilhete de Identidade dos Planetas, seguindo um 

percurso idêntico ao que tinham percorrido para as aves partiu dos alunos. 

Este facto parece indicar que os alunos integraram o recurso à Internet no seu 

repositório de estratégias de pesquisa. 

Por sua vez, o facto de terem realizado o percurso de forma autónoma e num 

período de tempo que poderemos considerar curto (duas semanas), pode igualmente 
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constituir um indicador de transferência quer da competência em estudo quer das 

competências tecnológicas para outros contextos. 

 

 

Ficha Sumativa de Língua Portuguesa 

Já após o desenvolvimento do projecto “Aves da Ria de Aveiro” os alunos do 3º 

Ano realizaram uma ficha de avaliação sumativa de Língua Portuguesa.  

Nesta ficha de avaliação (Anexo 17), no seguimento do trabalho que vinha sendo 

feito em relação à competência de pesquisa e tratamento de informação para a 

transformar em conhecimento, optámos por incluir um texto informativo sobre planetas e 

colocar quatro questões cuja resposta exigia o tratamento e utilização da informação 

expressa no texto. 

Dos treze alunos (3º Ano), apenas uma aluna (A12) não respondeu correctamente a 

todas as quatro questões, o que parece indicar que os alunos conseguiram tratar e utilizar a 

informação recolhida no texto. 

A facilidade demonstrada poderá ter a ver com o facto do texto da ficha de 

avaliação ser adequado à idade e nível de aprendizagem dos alunos, o que não aconteceu 

com a maioria dos textos consultados através da Internet. Parece-nos, no entanto que, a 

exploração desses textos mais elaborados, terá contribuído para que os alunos 

desenvolvessem competências relacionadas com a análise e tratamento de informação a 

que facilmente recorreram na interpretação da informação fornecida pelo texto desta ficha 

de avaliação. 
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O objectivo a que nos propusemos com a presente dissertação foi o de contribuir 

para o estudo da seguinte questão: 

� Qual o impacte do uso da Internet no desenvolvimento da competência 

Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em 

conhecimento mobilizável37, em contexto de Educação em Ciência.  

 

Para tal, promovemos a utilização da Internet como fonte de informação, pelos 

alunos da turma onde leccionámos, sendo o contexto o do desenvolvimento de um projecto 

de Educação em Ciência, ao nível da área curricular não disciplinar Área de Projecto.  

 Procedemos à formulação de três questões orientadoras para o processo de recolha 

de dados. Com base nestas três questões, procederemos à discussão dos resultados, após o 

cruzamento dos dados obtidos através das listas de verificação, pelas nossas Notas de 

Campo e através da análise das produções dos alunos no âmbito da realização do projecto e 

fora do mesmo. 

 

7.1 – Análise e discussão dos resultados 

 De seguida relembraremos cada uma das questões e apresentaremos a discussão 

relativa a cada uma. 

 

Questão 1: 

 

Parece poder afirmar-se que o desenvolvimento do projecto com recurso à Internet 

contribuiu para o desenvolvimento de competências relacionadas com a pesquisa da 

informação, visto que os alunos apresentaram evolução nos procedimentos necessários 

                                                 
37 Currículo Nacional do Ensino Básico (2001:15) 

A Internet poderá favorecer o desenvolvimento da competência em estudo 

ao nível de: 

- Pesquisa de informação 

- Selecção de informação 

- Comunicação da informação  

- Autonomia do aluno no processo de aprendizagem 
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para procurar informação de acordo com o tema em estudo e, posteriormente, transferiram 

essas competências para outros contextos de aprendizagem, de forma autónoma.  

No que respeita à selecção de informação, parece poder afirmar-se que os alunos 

da turma apresentaram evolução. No entanto, evidenciaram algumas dificuldades em 

situações que envolveram a separação do implícito do explícito e a compreensão relativa 

das ideias. 

Esta dificuldade poderá ter a ver por um lado, com o nível de desenvolvimento 

cognitivo correspondente à faixa etária dos alunos participantes e, por outro, com o nível 

de aprendizagem em que se encontravam, já que foram os alunos do 2º Ano e os alunos do 

3º Ano com Dificuldades de Aprendizagem na Língua Portuguesa que evidenciaram 

maiores dificuldades. Por outro lado, o facto da informação a que acederam, através da 

Internet, não estar adequada a este nível de escolaridade, obrigou os alunos a 

confrontarem-se com textos demasiado elaborados para a sua idade, o que poderá ter 

aumentado o grau de dificuldade da sua compreensão. 

O recurso à Internet colocou ao dispor inúmeros textos oriundos de diversas fontes, 

permitindo que os alunos se apercebessem da importância de analisar a credibilidade, 

validade e fiabilidade das fontes. Este aspecto encontra-se relacionado com o referido por 

d’Eça (1998) sobre o papel da Internet que, ao permitir o acesso a um manancial de textos 

oriundos das mais diversas fontes, favorece o desenvolvimento de competências de análise 

e tratamento da informação. 

Permitiu ainda que os alunos acedessem a informação que a própria professora não 

conhecia e que, por isso, nunca teria sido colocada à sua disposição se não tivesse sido 

utilizada a Internet como recurso para acesso directo às fontes de informação. 

 

No que respeita à comunicação da informação, os resultados poderão ser 

apreciados a dois níveis: a comunicação na turma e a comunicação com a comunidade. 

Em relação à comunicação entre os alunos e entre estes e a professora-

investigadora, parece poder afirmar-se que a evolução se registou quer ao nível do uso 

contextualizado de vocabulário relacionado com competências tecnológicas, 

nomeadamente de utilização da Internet (por exemplo: endereço, motor de busca, 

documento, aceder, programa, procedimentos, formatar, página web, verificar o correio, 

fontes) quer ao nível do uso de vocabulário relacionado com o tema em estudo (por 
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exemplo: Invernante, movimentos migratórios, habitat, estatuto de conservação, 

nidificação, reprodução, limícola, omnívora). Palavras ou expressões como as referidas 

passaram a fazer parte do vocabulário utilizado pelos alunos. Estes dados vêm ao encontro 

da opinião expressa por Costa (2000) ao referir que se a introdução dos termos técnicos for 

feita quando necessário para a clarificação do pensamento e para a promoção da 

comunicação, os alunos formarão gradualmente um vocabulário que permanecerá para 

além da realização dos trabalhos escolares. 

As interacções entre os alunos, que o trabalho colaborativo favoreceu, os momentos 

de partilha e de discussão da informação, são alguns dos aspectos do desenvolvimento do 

projecto que nos parecem terem propiciado o desenvolvimento de competências para 

trabalharem uns com os outros, para comunicarem as suas ideias a audiências reais e para 

negociar pontos de vista (Barron et al., 1998; Perrenoud, 1999; Ponte, 1998; Chagas, 2000; 

Costa, 2000; Alonso, 2002; Martins, 2002; Alves, 2004). 

 

No que respeita à troca de correspondência com outras escolas, esta ficou 

comprometida pelo facto de não se ter obtido resposta, nem da escola que se tinha 

comprometido fazê-lo, nem ao nosso pedido de colaboração através da uArte. Esta situação 

pode ser explicada pela fraca utilização destes meios pelos professores do 1º Ciclo do 

Ensino Básico, tal como refere Paiva (2002). 

 A comunicação com a comunidade mais alargada, realizada através das páginas 

web da escola e do projecto Comenius This is me and where I live, através da participação 

via electrónica no concurso internacional Green Week 2004, bem assim como através do 

jornal escolar e através do próprio produto do projecto – o BI das aves, proporcionou 

momentos de utilização contextualiza de competências de comunicação.  

A publicação on line de projectos e de trabalhos dos alunos, contribui para a 

aproximação escola-comunidade visto que foi também através dessa divulgação que a 

comunidade tomou contacto com as actividades da escola, o que vem de encontro ao 

referido por alguns autores quanto ao papel que a Internet pode desempenhar na 

aproximação da escola à comunidade e à realidade envolvente (d’Eça, 1998; Ponte, 1999; 

Figueiredo, 2002).  

No que se refere aos pais dos alunos envolvidos, as potencialidades da utilização da 

Internet para aproximação escola-casa apontadas na literatura, não se fizeram sentir de 
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forma marcante pois a grande maioria das famílias dos alunos não tinham acesso à Internet 

a partir de sua casa. Este é um dado que está consentâneo com a realidade portuguesa 

encontrada pelo estudo de Paiva (2003).  

 A utilização do computador e da Internet constituiu uma ferramenta importante não 

só como fonte de informação mas também para a criação de contextos que permitiram as 

interacções sociais que sustentam a aprendizagem, o que vem de acordo com o defendido 

por alguns autores relativamente ao impacte de utilização das TIC na aprendizagem 

(Chagas, Piteira, Sousa & Tripa, 1998; Bransford, Brown & Cocking, 1999; Ponte, 

Brunheira, Abrantes & Bastos, 1998; Marchesi et al., 2003). 

 

Em relação à autonomia dos alunos no processo de aprendizagem, um dos 

aspectos referidos na literatura como importante no processo de desenvolvimento de 

competências (Arfwedson, 1978; Perrenoud, 2001; Abrantes, 2002b; Santos, 2002; Alves, 

2004), parece podermos afirmar que o desenvolvimento do projecto permitiu que se 

registasse evolução nos alunos da turma. 

Os três alunos que demonstraram mais dificuldades neste aspecto foram os alunos 

com dificuldades específicas de aprendizagem. Este dado leva-nos a inferir que o 

desenvolvimento da autonomia dos alunos no processo de aprendizagem poderá estar 

relacionado com os seus estilos de aprendizagem – alunos com necessidade de maior 

supervisão por parte do professor ou com baixo nível de desenvolvimento de competências 

específicas (Marchesi et al, 2003) ou com determinadas dificuldades específicas de 

aprendizagem, como é o caso do Deficit de Atenção/Hiperactividade. 

Referindo-nos à totalidade dos alunos da turma, o aspecto em que demonstraram 

mais dificuldade foi na planificação das actividades de acordo com o tempo disponível. 

Poderá ter a ver com o facto de, para estes alunos, a realização deste projecto ter 

constituído a primeira oportunidade para desenvolverem esta competência de gestão do 

tempo. Por outro lado, atendendo ao seu nível etário, parece-nos ser natural que tenham 

ainda alguma dificuldade em fazê-lo autonomamente.  

A realização do projecto “Aves da Ria de Aveiro” constituiu assim, a oportunidade 

para que estes alunos desenvolvessem a sua autonomia, com a supervisão de que 

necessitavam, através da “negociação” entre todos participantes (alunos e professora). Esta 
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forma de trabalhar assemelha-se a um percurso de investigação (Leite, Malpique & Ribeiro 

dos Santos, 1993). 

O facto do projecto da turma ter correspondido a uma questão genuína para os 

alunos, parece-nos ter contribuído para que estes se envolvessem e desempenhassem um 

papel activo no desenrolar do projecto, em termos de decisão e planificação. Estes são 

aspectos essenciais a ter em conta quando se pretende que os alunos se envolvam na sua 

aprendizagem e adquiram maior grau de autonomia (Ponte, Brunheira, Abrantes & Bastos, 

1998; Perrenoud, 2001;Cortesão, Leite & Pacheco, 2002). 

 

A metodologia de realização do projecto com recurso à Internet e ao trabalho 

colaborativo parece ter contribuído ainda para o desenvolvimento social dos alunos da 

turma pois para além  da partilha de informação, também a partilha de estratégias de 

trabalho para a realização das tarefas com o objectivo comum de construir conhecimento, 

proporcionou um nível elevado de relações e interacções entre os alunos.  

Parece assim que a metodologia seguida poderá ter contribuído para que fosse 

anulado o risco de que o uso das tecnologias levasse a que o aluno trabalhasse isolado, o 

que constitui uma das críticas dos professores ao uso das TIC referidos na literatura 

(Figueiredo, 2002; Marchesi et al., 2003). 

Pelo facto do projecto ter recorrido quer ao trabalho colaborativo quer ao trabalho 

cooperativo, parece-nos ter proporcionado ocasiões para a alternância entre trabalho 

individual e negociação colectiva, suscitando aprendizagens de saberes e de saber-fazer da 

gestão do projecto (Pacheco, 2001; Perrenoud, 2001). 

 

A utilização da Internet como recurso educativo, servindo de suporte a um percurso 

investigativo, permitiu aos alunos contactar com outros materiais para suporte de 

aprendizagem para além do manual escolar. A construção e a validação de materiais pelos 

alunos, num ensino investigativo, aproxima-os da forma de trabalhar ciência (Costa, 2000). 
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Questão 2: 

 

O desenvolvimento do projecto, seguindo estratégias de ensino que atribuem ao 

aluno o papel central no processo de aprendizagem e na forma como constrói o 

conhecimento, integrando as TIC e nomeadamente a Internet, de forma contextualizada, 

parece ter permitido que os alunos desenvolvessem as competências tecnológicas que têm 

a ver com a utilização do computador, com o processamento de texto/Word, a 

utilização da Internet e do correio electrónico de forma autónoma e num período de 

tempo que poderemos considerar relativamente curto, já que é inferior a um ano lectivo. 

Estes resultados parecem ser consentâneos com o que é referido na literatura sobre 

a forma como os alunos demonstram facilidade para aprender e manipular as ferramentas 

tecnológicas, para tirarem partido, de forma independente, dos recursos tecnológicos que 

as escolas possuem e da rapidez com que o fazem (Papert, 1996;Chagas et al., 1998; Costa, 

2001).  

A melhoria da qualidade do trabalho com o recurso às TIC, constatada por nós e 

também pelos alunos, como documentámos através das Notas de Campo, vem de encontro 

ao referido por alguns estudos quanto à eficácia do trabalho, à produção de trabalhos com 

boa apresentação sem gastar muito tempo em tarefas de baixo nível de exigência cognitiva 

quando se recorre às TIC (BECTA, 2002; DfES, 2004). 

 

 Os alunos com CEP e os alunos do 2º Ano foram os que apresentaram uma 

evolução menor comparativamente com os colegas da turma. O que poderá ser explicado 

pelo facto de estes alunos, por um lado, de acordo com as suas características, necessitarem 

de mais tempo para realizar aprendizagens, à semelhança do que se verificou nas outras 

áreas curriculares; por outro lado, por não dominarem ainda as competências essenciais de 

Poderão ser desenvolvidas por alunos do 1º Ciclo do EB, em contexto de 

desenvolvimento de um projecto de Educação em Ciência, competências 

tecnológicas tais como: 

- Utilização do computador e seus periféricos de entrada 

- Utilização de processamento de texto/Word  

- Utilização da Internet 

- Utilização correio electrónico 
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Língua Portuguesa necessárias para o desenvolvimento de determinadas competências 

tecnológicas, como por exemplo, a utilização da Internet para pesquisa de informação.  

Outra explicação possível pode ter a ver com o facto de estes alunos, dados as suas 

características cognitivas, necessitarem de maior atenção e orientação por parte do 

professor para que ultrapassassem algumas das dificuldades encontradas e o seu interesse 

se mantivesse (Barron et al., 1998; Marchesi et al., 2003). 

 

Todos os alunos contactaram com as TIC, utilizaram-nas de forma contextualizada 

e passaram a introduzir no seu vocabulário terminologia com ela relacionada.   

Tendo em conta que a maioria dos alunos da turma não tinha acesso às TIC em 

casa, parece podermos afirmar que a escola constituiu para estes a única oportunidade de 

acesso às TIC, desempenhando assim o seu papel no combate à info-exclusão o que vem 

de encontro ao referido na literatura sobre o papel crucial da escola na redução das 

desigualdades no acesso à informação e ao conhecimento (Figueiredo, 1995; Costa, 2001; 

DfES, 2002; Marchesi et al., 2003; Paiva, 2003).  

A utilização das TIC pelos alunos, no âmbito do projecto, teve carácter bissemanal, 

durante quatro meses. Parece-nos que este facto poderá contribuir para contrariar quer a 

tendência geral encontrada por Paiva (2003) relativa ao diminuto número de horas de 

utilização do computador na globalidade dos contextos educativos, quer a fraca utilização 

das TIC na aprendizagem das ciências encontrada por alguns estudos (Dfes, 2002; 

Department of Education/ Institute of Education Sciences, 2003; DfES, 2004). 

 

Parece assim encontrada a resposta para a 2ª questão colocada, relativamente à 

possibilidade de desenvolvimento de competências tecnológicas em alunos do 1º Ciclo do 

EB, em contexto de desenvolvimento de um projecto de Educação em Ciência, sendo que 

nos parece que os resultados do nosso estudo são consentâneos com uma resposta 

afirmativa. 

 

Questão 3: 

 

 
 Poderá a Internet, enquanto recurso educativo, contribuir para: 

- Desenvolver o discurso científico dos alunos 

- A motivação para a aprendizagem das ciências 
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O desenvolvimento do projecto parece ter estimulado nos alunos um conjunto de 

capacidades e atitudes hoje defendidas como essenciais no ensino das ciências tais como o 

recurso à pesquisa e selecção de informação para a transformar em conhecimento, à 

comunicação de ideias, à argumentação e à aproximação à forma como se faz ciência 

(Costa, 1999; Galvão & Freire, 2004). 

Em relação ao papel da Internet como recurso educativo no ensino das ciências ao 

nível do desenvolvimento do discurso científico dos alunos, parece-nos ser possível 

afirmar que constituiu um contributo positivo. 

Num período de tempo que podemos considerar curto, os alunos da turma 

envolvida adquiriram e passaram a utilizar no seu discurso quotidiano, vocabulário 

relacionado com o tema em estudo e com a tecnologia utilizada. Este vocabulário permitiu 

aos alunos não só compreender conteúdos relacionados com a ciência e o meio que os 

rodeia como também saber expor de forma correcta as suas ideias, numa perspectiva de 

educação para a cidadania (Martins, 2002).  

As oportunidades para a prática da comunicação oral e escrita que surgiram ao 

longo do projecto propiciaram aos alunos oportunidade para desenvolverem a capacidade 

de clareza de expressão, tida como um dos aspectos para os quais deve ser dada especial 

atenção no ensino das ciências visto que as provas científicas e a contestação a estas não 

podem ser compreendidas sem uma expressão rigorosas dos processos e das ideias de cada 

um (Costa, 2000).  

 

Em relação à motivação para a aprendizagem das ciências os alunos revelaram 

empenhamento na construção do BI, mostraram-se muito entusiasmados com o material 

que iam recolhendo e que estava sempre pronto a ser utilizado e apresentado à turma. O 

empenhamento demonstrado levou a que investissem na procura de informação, não se 

importassem de correr riscos na procura de mais informação e investissem tempo na 

compreensão do material recolhido, o que vem de encontro aos resultados que a 

investigação tem evidenciado (Barron et al., 1998; BECTA, 2002; Marchesi et al., 2003). 

Este nível de motivação evidenciado pelos alunos parece ter estado mais 

relacionado com a vontade de realizar aprendizagens do que apenas em completar tarefas.  

Esta postura perante as aprendizagens corresponde a um perfil motivacional dos 

alunos em que estes estabelecem objectivos de aprendizagem para si próprios, estando 
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mais intrinsecamente motivados, não apenas para realizarem uma tarefa proposta pela 

professora mas, para alcançarem objectivos que eles próprios tinham definido (BECTA, 

2002; Lemos & Carvalho, 2002; DfES, 2004; Pontes, 2005). 

O nível de motivação evidenciado pelos alunos durante a realização do projecto 

parece ser consentâneo com o referido na literatura sobre utilização da Internet como 

promotora da aprendizagem da ciência, o efeito motivador nos alunos para a abordagem 

dos temas em estudo e rapidez na aprendizagem da tecnologia (Chagas et al., 1998; 

Mistler-Jackson, 2000; Marchesi et al., 2003; Pontes, 2005). Parece ainda ser consentâneo 

com os efeitos motivacionais encontrados quando as TIC foram usadas para pesquisa, 

edição, escrita e apresentação de trabalhos (DfES, 2004). 

 

Parece-nos também ter transparecido da apresentação de dados o nível significativo 

de conteúdos que os alunos adquiriram, relacionados com a Avifauna da Ria, ao longo do 

desenvolvimento do projecto, o que vem de encontro ao referido por alguns autores quanto 

ao papel facilitador das TIC na aprendizagem de conceitos científicos (Cachapuz et al., 

2002; Pontes, 2005). 

 

Assim, parece-nos que a Internet terá constituído um recurso educativo eficaz ao 

nível do discurso científico dos alunos e ao nível da motivação para a aprendizagem das 

ciências. 

 

 

7-2- Limitações do estudo 

 A realização deste estudo esteve sujeita a algumas limitações. 

 A nossa situação de observadora participante foi relativamente complexa, tendo em 

conta os dois papéis, em constante dialéctica, o que exigiu da nossa parte uma constante 

auto-vigilância na tentativa de manter o equilíbrio nesta dupla condição. 

 O facto da turma em que realizámos o estudo ser constituída por três grandes 

grupos em relação ao nível de aprendizagem (3º Ano, 2º Ano e CEP), limitou a nossa 

capacidade de intervenção junto de alguns, o que provavelmente fez com que a nossa 

atenção possa não ter sido adequada a todos os alunos. 
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Dado que a escola em que procedemos ao nosso estudo não tinha uma ligação à 

Internet de banda larga, o desenrolar das actividades de pesquisa na Internet, tornou-se 

moroso uma vez que estavam vários grupos a pesquisar em simultâneo. 

A quase inexistência de sítios na Internet com informação adequada ao nível etário 

do 1º Ciclo de escolaridade constituiu outra das limitações do nosso estudo, visto que os 

alunos se confrontaram com textos extensos e demasiado elaborados para a sua idade. 

Finalmente, a inexistência de correspondência, via e-mail, com outras escolas 

constituiu igualmente um factor limitativo ao desenrolar do nosso projecto. 

 

 

7.3 – Conclusão e reflexões finais 

 Os alunos da turma envolvida no nosso estudo apresentaram evolução em relação 

às competências em estudo, revelaram-se motivados para a aprendizagem das ciências e 

adquiriram vocabulário científico relacionado com o tema em estudo. 

 Embora não possamos afirmar que a evolução registada pelos alunos no final da 

realização do projecto “Aves da Ria de Aveiro” se ficou a dever unicamente ao trabalho 

realizado no seu âmbito, uma vez que é natural que os alunos na escola se desenvolvam e 

não termos dados quantitativos e seguros sobre esse aspecto, parece-nos pela nossa 

experiência enquanto profissional da educação, que essa evolução é superior aquela que 

seria de esperar para crianças deste nível etário e de escolaridade e para o tempo que 

decorreu. 

  

Poderemos questionar se o projecto não tivesse recorrido à Internet como fonte de 

acesso à informação mas sim a livros da Biblioteca Escolar, por exemplo, os alunos não 

teriam evoluído igualmente, não poderiam ter sido encontrados estes mesmos resultados? 

 Parece-nos que, numa abordagem com recurso a livros como fonte de informação, 

embora esta possa igualmente permitir o desenvolvimento da competência de pesquisa e 

tratamento da informação, os alunos não atingiriam o mesmo nível de autonomia como o 

atingido pelos alunos do nosso estudo. A partir do momento em que dominam as 

competências tecnológicas para o fazer, as características de pesquisa na Internet permitem 

aos alunos acederem directamente a uma grande variedade de fontes, num curto espaço de 

tempo e de forma autónoma. Recorrendo a livros, revistas ou outros documentos em 
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suporte papel, o professor seria o responsável por uma primeira pesquisa e selecção da 

informação, ao seleccionar as fontes que os alunos consultariam. Assim sendo, seriam 

menores as oportunidades para que os alunos desenvolvessem as competências de pesquisa 

e selecção de informação. Por outro lado, é improvável que numa escola do 1º Ciclo do 

Ensino Básico, os alunos tivessem à disposição uma tão grande quantidade e variedade de 

fontes de informação como a que dispõem através da Internet. 

 

 O percurso por nós realizado durante o desenrolar do estudo que acabámos de 

apresentar, correspondeu a um enriquecimento pessoal e profissional extremamente 

gratificante, por aquilo que aprendemos através das pesquisas para a fundamentação 

teórica do nosso trabalho e por aquilo que aprendemos com os nossos alunos. O seu 

entusiasmo e empenho na aprendizagem foram para nós fundamental para “carregar 

energias” no sentido de avançar no caminho que tínhamos delineado. 

 O percurso nem sempre foi fácil, o que também não estávamos à espera, não porque 

consideremos, neste momento, ser difícil o desenvolvimento de competências ou a 

utilização educativa da Internet com alunos do 1º Ciclo EB, mas porque os apoios 

institucionais nem sempre estão de acordo com o necessário para o bom funcionamento de 

uma escola. 

 A existência de poucos estudos relacionados com a problemática que abordamos 

obrigou-nos à elaboração de vários instrumentos de recolha de dados. Visto que 

procedíamos à recolha de dados para a nossa investigação ao mesmo tempo que estivemos 

envolvidos nas actividades de ensino, foram poucas as oportunidades para criar o 

distanciamento necessário para permitir a reflexão e a reformulação de alguns aspectos 

relativos a esses instrumentos. Após a finalização da investigação, aumentou o nosso 

distanciamento e espírito crítico, o que nos permite identificar alguns aspectos passíveis de 

reformulação, nomeadamente em relação a alguns itens da lista de verificação de 

competências de pesquisa. Fruto da nossa inexperiência em matéria de investigação, fomos 

levados a elaborar vários instrumentos intermédios para registo de dados de observação, o 

que de alguma forma veio dificultar a nossa intervenção. Actualmente, consideramos que 

alguns desses instrumentos seriam dispensáveis. 

Ao nível da nossa prática, a investigação realizada contribuiu para podermos 

afirmar que é possível a utilização das TIC, nomeadamente da Internet, de forma a 
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promover a aprendizagem das ciências e que o desenvolvimento de competências, embora 

não seja tarefa simples, como não o é qualquer tipo de actividade docente, é uma tarefa ao 

alcance de qualquer professor. 

 A nosso ver, exige que o professor conheça e domine o Currículo Nacional do 

Ensino Básico, o que nos parece que não acontece no momento actual. Apesar da discussão 

inicial quando da sua publicação (2001), a maior parte dos colegas professores com quem 

temos trabalhado desde então, não o conhece e não o utiliza como suporte para a sua 

planificação. Exigirá ainda que o professor se disponha a alterar o seu papel de magister 

dixit, de quase única fonte de informação para os seus alunos, a par do manual. Terá que se 

dispor a permitir que os alunos se tornem actores principais do processo de aprendizagem, 

tomando ele o papel de facilitador do percurso de acesso ao conhecimento. 

 Entendo conhecimento como diferente de informação, não bastará permitir aos 

alunos que acedam a esta. É preciso que aprendam a analisá-la, a percebê-la e a discuti-la, 

pondo em causa as suas ideias se for necessário, numa perspectiva de educação do futuro 

cidadão que só o poderá ser de pleno direito numa sociedade democrática e do 

conhecimento, se souber tomar opções esclarecidamente. 

 Assim, vemo-nos cada vez mais confrontados com a necessidade de combater o 

fenómeno da info-exclusão, o que nos remeterá para o nosso papel, enquanto professores, 

de permitir aos nossos alunos o domínio crítico das tecnologias, como forma de acesso ao 

conhecimento.  

 

 

7. 4 – Possíveis pistas de trabalho futuro 

 Parece-nos que, se a utilização da Internet enquanto fonte de informação, terá 

contribuído para o desenvolvimento da competência Pesquisar, seleccionar e organizar 

informação para a transformar em conhecimento mobilizável, seria interessante verificar 

se poderá igualmente contribuir para o desenvolvimento de outras competências.  

Assim, parece-nos que uma das possíveis pistas de trabalho seria a de estudar qual 

o impacte da utilização da Internet no desenvolvimento das competências gerais expressas 

no Currículo Nacional do Ensino Básico (2001). 
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Uma outra possível pista de trabalho que consideramos pertinente seria a de 

verificar qual o impacte da utilização da Internet no desenvolvimento de competências 

essenciais de outras áreas curriculares. 
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QUESTIONÁRIO 

 
Este questionário destina-se a recolher informações sobre os locais onde 

utilizas o computador, com quem o fazes na escola e ainda a tua opinião sobre a sua  
utilização. 

 
 

 
Lê as frases com atenção. 
 
Assinala com X a coluna que corresponde à tua resposta. 
 
 
 
 
 Sim Não 
1-Uso o computador para jogar 
 

  

2-Uso o computador para fazer desenhos 
 

  

3-Uso o computador para escrever textos 
 

  

4-Uso o computador para ver CD-ROMs 
 

  

5-Uso o computador para navegar na Internet 
 

  

6-Uso o computador para fazer os trabalhos de casa 
 

  

7-Uso o rato para trabalhar com o computador 
 

  

8-É fácil trabalhar com o rato 
 

  

9-Uso o teclado para trabalhar com o computador 
 

  

10-É fácil trabalhar com o teclado 
 

  

 
 
 
Assinala com X a coluna que corresponde à tua opinião. 
 
 Sim Não 
11- Saber utilizar o computador é muito importante 
 

  

12- O computador facilita a realização de várias tarefas 
 

  

13-Trabalhar com o computador é muito difícil 
 

  



Assinala com X as respostas que correspondem ao teu caso. 
 
 

Onde uso o computador 
 

 

14- Na escola 
 

 

15- Em casa 
 

 

16- Noutros locais 
 

 

 
 
 
 
 
 
Assinala com X as respostas que correspondem ao teu caso. 

 
Com quem uso o computador na escola 

 
 

17- Com um colega escolhido pelo(a) professor(a) 
 

 

18- Com o meu professor(a) 
 

 

19- Com colegas da minha sala escolhidos por mim 
 

 

20- Sozinho(a) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrigado pela tua colaboração! 
�

�����������������������������������������������������������������������������������������������  
 
 
 
 
 
 
Nome ________________________________________________________________ 



Competências tecnológicas 

LISTA DE VERIFICAÇÃO 
 Código de avaliação: Sim S; Não N; Parcialmente P 

Data ….../.…./.…. 

 

Alunos 
1 – Uso do computador e seus periféricos de 
entrada 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.1 Liga o computador                     

1.2 Utiliza o rato para iniciar o programa                      

1.3 Utiliza o teclado para trabalhar no programa 
pretendido 

                    

1.4 Conhece as diferentes zonas do teclado                     

1.5 Utiliza o rato para trabalhar no programa 
pretendido 

                    

1.6 Fecha o computador utilizando os procedimentos 
correctos 

                    

                     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Alunos 
2 – Utilização do Word 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2.1 Inicia o Programa Word                     

2.2 Abre um documento existente                     

2.3 Fecha um documento gravando as alterações                     

2.4 Formata o tipo de letra                     

2.5 Formata o texto                     

2.6 Grava um documento novo numa pasta                     

2.7 Selecciona partes do texto                     

2.8 Faz copiar/colar                     

2.9 Corta parte de um texto                     

2.10 Insere imagens de ficheiro                     

2.11 Insere imagens do digitalizador                     

2.12  Imprime uma cópia do texto/documento                     

2.13 Imprime o documento utilizando as  opções de 
impressão 

                    

2.14 Cria tabelas                     

2.15 Insere linhas ou colunas numa tabela                     

2.16 Apaga linhas ou colunas numa tabela                     



 
 

Alunos 
3 – Utilização da Internet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3.1 Acede à Internet utilizando o Internet Explorer                     
3.2 Acede a um sítio escrevendo o endereço no local 
próprio 

                    

3.3 Utiliza um motor de busca para procurar 
informação, escrevendo as palavras-chave no local 
próprio 

                    

3.4 Utiliza mecanismos de pesquisa facilitadores 
como “ “ e + 

                    

3.5 Selecciona sítios nos resultados da pesquisa                      
3.6 Selecciona endereços através da informação 
apresentada após busca 

                    

3.7 Imprime uma página web                     
3.8 Regressa  à página inicial definida no 
computador 

                    

3.9 Acede ao histórico                     
3.10 Copia texto de uma página web                     
3.11 Copia imagem de uma página web                     
3.12 Grava imagem de uma página web                     

3.13Grava uma página                     

3.14 Utiliza uma lista de endereços favoritos                     

3.15 Adiciona endereços a uma pasta dos Favoritos                     

 
 



 
 
 

 

Alunos 
4 – Uso do Correio electrónico (e-mail) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

4.1 Abre a página de correio electrónico - Outlook                     

4.2 Acede a uma mensagem nova                     

4.3 Preenche os campos do cabeçalho                     

4.4 Escreve a mensagem                     

4.5 Assina a mensagem                     

4.6 Envia a mensagem                     

4.7 Imprime a mensagem, intencionalmente                     

4.8 Verifica a existência de novas mensagens                     

4.9 Abre a pasta a receber                     

4.10 Abre a mensagem                     
4.11 Responde ao autor accionando os comandos de 
resposta 

                    

4.12 Imprime uma mensagem recebida                     
4.13 Apaga uma mensagem                     
4.14 Anexa um ficheiro à mensagem                     
 
 
 



Lista de verificação de Competências de Pesquisa e Tratamento de Informação1 

Aluno: _____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

Data de avaliação  Competências Comportamentos 
  

1A-Ler um texto e retirar informação do mesmo 1.Ter conhecimentos suficientes da Língua Portuguesa para 
extrair informação 1B-Comunicar uma informação aos outros 
2.Utilizar outros códigos, outras linguagens 2-Interpretar um esquema, um gráfico 

3.Transpor para a Língua Portuguesa símbolos de outras 
linguagens (ícones)  

3-Utilizar correctamente um ícone  

4A-Pesquisar informação num livro, numa revista, 
num CD-ROM, ... 

 
 
 

 
 

Compreender a informação 
 
4.Procurar informação, conhecendo os lugares próprios e os 
meios adequados 

4B-Pesquisar informação na Internet, utilizando um 
motor de busca 

5.Reler para assegurar a compreensão 5-Reler uma instrução, um documento 
6A-Organizar as ideias (distinguir os elementos 
essenciais e hierarquizá-los segundo critérios 
pertinentes) 
6B-Estabelecer ligação entre as ideias (distinguir as 
noções de tempo, causa, consequência, oposição) 
6C-Compreender a importância relativa das ideias 
(comparar, seleccionar, classificar as informações) 
6D-Formular hipóteses 

 
 
 
 
 
6.Analisar 

 
 
 6E-Separar o implícito do explícito 

7.Reformular 7-Expressar uma informação por palavras próprias 

 
E

st
ra

té
gi

as
  c

og
ni

tiv
as

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratar a informação 

8.Resumir 8-Resumir uma informação, uma ideia, uma frase 

  

 

                                                 
1 Adaptado de @pprentissage et utilisation d’Internet, Ministère de la Communauté française, Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique 
 
 
 

Critérios e código de avaliação: 
� � - Faz bem     � - Faz de forma aceitável     Ø - Não faz     X – Não pude observar  
 



 

Data de avaliação  Competências 
 

Comportamentos 
  

9.Integrar a informação numa rede de conceitos já estabelecidos  9-Integrar uma nova informação noutra já existente 
10.Utilizar a informação na execução de tarefas análogas 10-Utilizar uma informação numa situação análoga 

 
Utilizar a informação 

11.Utilizar a informação transpondo-a para situações novas 11-Utilizar uma informação numa situação nova 
12A-Comunicar as etapas efectuadas 

E
. C

og
ni

tiv
as

 

Comunicar a 
informação 

12.Comunicar as etapas efectuadas, os resultados de um 
inquérito, duma procura documental 12B-Comunicar os resultados de um inquérito, duma 

pesquisa 

  

 

Data de avaliação  Competências 
 

Comportamentos 
  

13.Reflectir sobre as suas estratégias de aprendizagem, sobre os 
seus métodos de trabalho, expressando-os e comparando-os com 
os dos outros 

13-Reflectir sobre as suas aprendizagens 

14.Planificar uma actividade 14-Planificar acções a realizar 

15.Gerir o tempo de realização de uma actividade 15-Planificar a actividade de acordo com o tempo 
disponível 

16.Utilizar documentos de referência 16-Utilizar documentos propostos, dicionários, 
enciclopédias, ... 

E
st

ilo
 d

e 
ap

re
nd

iz
ag

em
 

 
Tornar-se autónomo  
 
Adquirir conhecimentos/ 
estratégias transferíveis 
à vida quotidiana 

17.Utilizar instrumentos de trabalho informáticos 17-Utilizar software, Internet 

  

 

Data de avaliação  Competências 
 

Comportamentos 
  

18A-Pôr-se em causa 
18B-Assumir responsabilidades 
18C-Demonstrar curiosidade intelectual 

 
18.Conhecer-se, tornar-se confiante 

18D-Ser sensível à vida, à natureza, à arte 
19A-Escutar e deixar os outros exprimir as suas ideias 
19B-Dialogar 

A
tit

ud
es

 
re

la
ci

on
ai

s 

Auto-avaliar-se 
 
Avaliar os outros 
 
Reflectir sobre o seu 
percurso de 
aprendizagem 

 
19.Conhecer os outros e aceitar as diferenças 

19C-Trabalhar em equipa 

  

 

OBS:  

 



FOLHA DE REGISTO DO TRABALHO INDIVIDUAL 

Nome ______________________________________________ 

Data _______________________________________________ 

 
Trabalho que fizemos hoje (o meu contributo) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

O que sabia sobre o assunto e o que aprendi de novo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Avaliação do meu trabalho: 

Trabalhei 

Muito Bem              Bem               Razoável              Mal 

 

Porquê e o que posso melhorar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Avaliação do trabalho do grupo: 

Trabalhou 

Muito Bem              Bem               Razoável              Mal 

 

Porquê e o que podemos melhorar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Comentários da professora 



���������	
�	����							��������������������������������������������������������������	
	

��
���	
�	����������  

																� �� ���															� ����	�����																� �� 	
�	� �������														

	

	
	

� �� ��	
	

	

	 	 	 	

�����	 ��	 �������	

��� 	�������� ���	

	

	 	 	 	 	

�� ���	 ��	 ���� ��	

!�	 ���	  ���� 	


������
��	

	 	 	 	 	

�����	��	�������	��	

�����	 ���������� 	


�	�"
�	

	 	 	 	 	

���� �	 �	 � �������	

��	 �� 	
�	���#����	

	

	 	 	 	 	

� ����$��	
�	%�� �������	

	

	

	



�����������	
����
�����	�����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

� ��	
����������� �����������������������������
������������	
	����

�

� � ������ � ���	��	���

����������

� �������

������

������
����

���
��

 ����	����

����!�������

�����������

����	
�����

� � � �

"���
��	#���

�������	���$���

�������

����%���$�

����������!���

� � � �

&�	���������

����������

��	
	��������

������������

� � � �

 �
��	'�%����

����	
����

��	
	���������

������������

����

���'������

� � � �

� ������������(��!������)�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Grelha de Apreciação do Trabalho Individual 
no trabalho de grupo1 

 
Data ____ / ____ / ____ 
 
 
 
 

Aluno 
Itens 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

1.1 Compreende a tarefa                     
1.2 É perseverante                     
1.3 Faz adequada gestão do tempo                     
1.4 Contribuiu para a ultrapassagem das dificuldades encontradas                     
1.5 Transfere para novas situações os conteúdos aprendidos                     O

rg
an

iz
aç

ão
 

do
 T

ra
ba

lh
o 

1.7 Formula adequadamente sub questões/hipóteses                     
2.1 Consulta fontes variadas                     
2.2 Indica as fontes consultadas                     
2.2 Selecciona dados pertinentes                     
2.3 Organiza e reagrupa a informação de forma coerente                     
2.4 Utiliza a informação recolhida para responder às questões                     
2.5 Utiliza a informação em novos contextos                     

E
xp

lo
ra

çã
o 

da
 in

fo
rm

aç
ão

 

2.6 Partilha as suas descobertas                     
3.1 Participa nas actividades, cooperando com o grupo                     
3.2 Traz informação importante para a discussão                     

Pa
rt

ic
ip

aç
ão

 n
o 

tr
ab

al
ho

 

3.3 Está atento                      
4.1 Identifica várias possibilidades de realização                     
4.2 Estabelece ligações com originalidade                     
4.3 Identifica melhorias possíveis                     

C
ri

at
iv

id
ad

e 

4.4 Revela dinamismo                     
                                                 
1 Construída com base em: Quebéc Education Program, Banque dÓutils d’Évaluation, capturado em http://www2.csduroy.qc.ca/apo/banque.htm, em 20/12/2003  
 

Código de avaliação: Sim – S; Não – N; Parcialmente/Às vezes – P; Sem dados – Ø   
 



Aluno 
Itens 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

5. 1 Constrói uma mensagem coerente                     
5.2 Utiliza símbolos e vocabulários apropriados                     
5.3 Respeita códigos e convenções                     
5.4 Compreende a informação de natureza científica e tecnológica                     
5.4 Transmite correctamente a informação de natureza científica e 
tecnológica 

                    

5.5 Escuta e critica as intervenções dos outros                     

C
om

un
ic

aç
ã0

 

5.6.Avalia e auto-avalia                     
6.1 Domina a terminologia própria das TIC                     
6.2 Usa eficazmente as ferramentas informáticas                     
6.3 Ultrapassa dificuldades técnicas                     

E
xp

lo
ra

çã
o 

da
s 

T
IC

 

6.4 Reconhece dificuldades e êxitos                     
 
 
OBS:  



Grelha de Apreciação 

Apresentação do Trabalho de Grupo1 

data: ____ / ____ / ____    
 
 
 
Competências intelectuais G1 G2 G3 G4 

1- Usar a informação     
1.1 Consulta de várias fontes     
1.2 Selecção correcta da informação     
1.3 Organização lógica da informação     
1.4 Elaboração de síntese     

 

1.5 Uso em novos contextos     
2- Usar a criatividade     

2.1 Diversidade de formas de proceder     
2.2 Originalidade de ligações entre os elementos     
2.3 Dinamismo do processo     

 

2.4 Identificação de possíveis melhorias     
Competências metodológicas     

3 - Usar tecnologias de informação e comunicação     

3.1 Domínio do vocabulário relativo ao uso das TIC      
3.2 Reconhecimento do sucesso e das dificuldades     

4- Adoptar métodos de trabalho eficazes     
4.1 Compreensão da tarefa     
4.2 Realização da tarefa     
4.3 Análise de êxitos e fracassos     
4.4 Realização de balanço das actividades     

 

4.5 Formulação de conclusões     
Competências de comunicação     

5 - Comunicar de forma adequada     
5.1 Explicitação das etapas efectuadas     
5.2 Clareza na apresentação     
5.3 Compreensão de informação de natureza científica/tecnológica     
5.4 Transmissão correcta da informação de natureza científica/tecnológica     
5.5 Uso de símbolos e vocabulário adequado     
5.6 Respeito por códigos e convenções     
5.7 Reacção crítica e dinâmica às outras comunicações     

 

5.8 Auto-análise e auto-avaliação     
OBS:    
 

                                                 
1 Adaptada de: Quebéc Education Program, Banque dÓutils d’Évaluation, capturado em http://www2.csduroy.qc.ca/apo/banque.htm, em 20/12/2003  
 

Código de avaliação: Verifica-se -�; Não se verifica -X; Verifica-se parcialmente -P;      Sem dados - Ø 
 



Caminhos do lixo:  
o que se vê  

e o que não se vê  
 

 

Pensa no que acontece ao lixo que produzimos em nossas casas. Normalmente é 

colocado em sacos plásticos, postos nos contentores e recolhidos pelos serviços de 

limpeza da Câmara Municipal. E depois, o que acontece? O destino a dar ao lixo é um 

problema! E é um problema porquê? 

Até há algumas décadas, o lixo era constituído basicamente por materiais 

orgânicos (cascas, restos de comida), facilmente decompostos pela natureza.  Na 

natureza todas as plantas e animais mortos apodrecem e decompõem-se. São destruídos 

por minhocas, bactérias e fungos e os elementos químicos que os compõem voltam à 

terra. Podem ficar no solo, nos mares ou nos rios e serão utilizados novamente por 

plantas e animais. A natureza é muito eficiente no tratamento do lixo! 

Mas, com a mudança nos hábitos de consumo, aumentou o uso de embalagens 

descartáveis. Hoje, em vez de restos de alimentos, as lixeiras transbordam de 

embalagens plásticas, de papéis, de vidro. 

Muitos destes materiais podem ser reaproveitados ou reciclados e transformados 

em produtos novos, diminuindo assim as enormes montanhas formadas nas lixeiras e, 

consequentemente, a degradação do meio ambiente. Plástico, vidro, papel e metais 

podem ser reciclados.  

 A reciclagem do lixo é muito importante para a preservação do ambiente pois, 

além de diminuir o uso dos recursos naturais, também diminui a quantidade de resíduos 

produzidos. O plástico, por exemplo, ocupa muito volume e dificulta a decomposição 

do lixo nas lixeiras. Por isso, é muito importante que se separe o plástico do restante 

lixo e o coloquemos nos contentores próprios, de preferência compactados. 

 Os plásticos, mesmo depois de utilizados, podem ainda ser muito úteis como 

material reciclado ou reutilizado. O mesmo acontece com o papel e o vidro! 

 Por isso, está também nas nossas mãos resolver parte do problema do lixo! 

 

 



Quanto tempo demora 

 uma garrafa de plástico a decompor-se?  
 

 Se tu deixares uma garrafa de plástico na mata, 

provavelmente ela ainda se encontrará lá quando apagares 

a centésima vela do teu bolo de aniversário... a menos que o vento a transporte para 

algures, que um animal a espezinhe ou que um bom samaritano a recolha. 

 

 De facto, se os teus netos, bisnetos e até tetranetos passarem por lá aperceber-se-

-ão desta garrafa deixada durante um piquenique. Porque a maior parte dos plásticos não 

se degradam NUNCA! 

 

 Porquê? Porque são indigestos para as bactérias! 

 Quando tu atiras um caroço de maçã para a natureza, não acreditas que ele 

desaparece por magia. Desaparece porque é biodegradável: isto significa que todos os 

pequenos microorganismos como as bactérias farão dele um festim. Até que não sobre 

mais nada do caroço! 

 

 Mas o plástico não faz parte da ementa destes pequenos decompositores.  

É pena... Muitos investigadores procuram criar um plástico biodegradável, 

adaptado às preferências «gastronómicas» das bactérias. 

  

Até lá, tu podes fazer a tua parte. É inútil dizer-te para não atirares plástico para 

a natureza: tu não és estúpido e já to disseram mais de 100 vezes! 

No entanto, o balde do lixo de tua casa não é o melhor destino a dar aos objectos 

de plástico. Mesmo na lixeira eles atulharão inutilmente o espaço. Mete-os no ecoponto 

ou, ainda melhor, reutiliza-os! Assim a sua vida eterna será útil! 

 

 

 



 
 
 

 
Tempo de decomposição do lixo  

 
 

 
LIXO 

 

 
TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO 

 
cascas de frutas 

 
de 1 a 3 meses 

 
papel 

 
3 a 6 meses 

 
pano 

 
6 meses a 1 ano 

 
chiclete 

 
5 anos 

 
filtro de cigarro 

 
5 a 10 anos 

 
madeira pintada 

 
15 anos 

 
nylon 

 
mais de 30 anos 

 
sacos plásticos 

 
30 a 40 anos 

 
lata de conserva 

 
100 anos 

 
plástico 

 
450 anos 

 
fralda descartável 

 
600 anos 

 
vidro 

 
1 milhão de anos 

 
borracha 

 
tempo indeterminado 

 
pneu 

 
tempo indeterminado 

 
 



PLANIFICAÇÃO DO TRABALHO  

DO GRUPO ............................................................ 
 

Data ......./......./....... 
 
 
 

Tarefa Quem realiza Quando Avaliação 
 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Código de avaliação:  

                Realizado               Não realizado           Realizado em parte            



�������������	��	
��������������	����������

������������������������������������������������������������������	
������������������������������������

�

��������������������������������� � ������������� � �������������

� ���������� � ���������

�	�����

� ���������

�����

�

��������	��


����

�

�

� � � � � �

�

�

� � � � � �

�

�

� � � � � �

�

�

� � � � � �

� � � � � � �

�



�	� 	��� ����	������������	����������

�



 

������� ��� 	�
���� ������ �� ��
����	����� ��� 	����� ��� �
����� �� ��� 	�
���� ���	��� ���������� ��� 	�
���� ������ �� ��
����	����� ��� 	����� ��� �
����� �� ��� 	�
���� ���	��� ���������� ��� 	�
���� ������ �� ��
����	����� ��� 	����� ��� �
����� �� ��� 	�
���� ���	��� ���������� ��� 	�
���� ������ �� ��
����	����� ��� 	����� ��� �
����� �� ��� 	�
���� ���	��� ���

�����	�
�����������
������������	�
�����������
������������	�
�����������
������������	�
�����������
�����������

 

 

 

 

O endereço do site que visitámos é:                                          
 

 
 
Este site contém informação sobre: 
 
 
 

Surgiram algumas palavras novas: 

Palavra  Seu significado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome das                                                        

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

O que te parece que deveremos fazer em seguida para continuar o nosso estudo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 

Nome _________________________________________________________________ 
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Estudámos a Avifauna da Ria de Aveiro. 

Relembra o que aprendeste e responde às seguintes questões: 
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4 – Organizem uma cadeia alimentar para cada conjunto de animais: 
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EB1 Gafanha da Encarnação Sul – 3ºano – 2003/2004 

 

 

 

 
 
 

A Terra é o único planeta que possui água no estado líquido! A abundância de água 

no estado líquido faz da Terra um planeta único no sistema solar, tendo a aparência de uma 

esfera azul brilhante. Mais de dois terços do planeta está coberto de água.  

Só com o lançamento dos primeiros satélites nos finais da década de 50 é que o 

Homem pôde observar imagens do seu planeta vistas do espaço.  

 Alguns cientistas prevêem problemas na Terra, devido ao aumento da população, à 

destruição sistemática das florestas, à exploração desenfreada de combustíveis que têm 

como consequência a formação de quantidades enormes de dióxido de carbono na 

atmosfera. O dióxido de carbono permite a entrada do calor do Sol na atmosfera terrestre, 

mas impede que este volte a sair, logo a temperatura poderá aumentar consideravelmente. 

 Está nas nossa mãos protegermos o nosso belo planeta!  
Adaptado de O Sistema Solar 

http://www.minerva.uevora.pt 

 

Depois de leres atentamente o texto, responde às seguintes questões. 

1 -  De que planeta fala o texto? 

.................................................................................................................................................... 

2 -  A Terra, vista do espaço, tem a aparência de uma esfera azul brilhante. Porquê? 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

3 -  Quando é que se pôde observar imagens do nosso planeta visto do espaço? 

.................................................................................................................................................... 

4 – Os cientistas prevêem alguns problemas para o planeta Terra. Quais as suas causas? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

Ficha de Avaliação Sumativa de Língua Portuguesa 

Nome _______________________________________________________________ 

Data ______________________________    Informação ______________________ 

 



EB1 Gafanha da Encarnação Sul – 3ºano – 2003/2004 

 

5 – «O dióxido de carbono permite a entrada do calor do Sol na atmosfera.» 

Rescreve esta frase substituindo expressão sublinhada por outra que seja sinónima. 

....................................................................................................................................................  

6 – Explica, por palavras tuas, a ideia transmitida no 2ª parágrafo do texto. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

7 – Escreve uma frase no tempo Futuro em que uses o verbo Proteger. 

.................................................................................................................................................... 

8 -  Coloca há ou à no texto. 

 

 
 
9 – Escreve uma frase em que uses os Pronomes Pessoais indicados. 

Tu        ....................................................................................................................................... 

Nós         .................................................................................................................................... 

 
10 -  Assinala com um X a classe a que pertencem as palavras, no texto. 
 
 

 
 

Verbos .......               Pronomes .......           Adjectivos .......            Nomes ....... 

                                                                                                        
 
11 – Coloca a frase no plural. 

O homem lançou o satélite para o espaço. 

.................................................................................................................................................... 
 
 
12 – Escreve uma palavra da família de: 
 

 

     

Na Terra .......... água no estado líquido. Chamam-lhe Planeta Azul devido .......... 

existência de muita água. A Terra gira ..........volta do Sol. 

brilhante enormes belo 

Sol ______________ Azul ____________ Belo _____________ 
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Texto escrito 

Elabora um texto obedecendo ao título dado, explicando a tua escolha, imaginando a 

viagem  e o que lá encontrarias. 

 

Se pudesse visitar um dos planetas do Sistema Solar ... 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Nome      _______________________________________________________________ 


