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Editorial 

A pandemia causada pelo novo 

Coronavírus – Covid 19 – veio alterar 

profundamente o nosso modo de vida e 

afetar a nossa vida pessoal e 

profissional.  

A 13 março, foi decretada a suspensão 

das atividades letivas/não letivas e 

formativas, sendo, posteriormente, 

decretado o estado de emergência que 

determinou, entre outras medidas, a 

obrigação de recolhimento domiciliário 

dos cidadãos. 

Face a esta nova realidade, as escolas 

tiveram que se ―reinventar‖. 

As escolas foram capazes, em 

pouquíssimo tempo, de se organizar, de 

escolher os meios tecnológicos de E@D, 

de criar as equipas de formação e 

acompanhamento dos seus professores 

e de redefinir os horários das turmas. 

Destacaria, ainda, a mobilização para a 

mudança. A forma como se adaptaram a esta 

rápida mudança, apesar da pouca formação 

inicial, de muitos, para o Ensino a Distância, a 

forma como conseguiram apropriar-se do 

conhecimento e capacidade de resiliência foram 

essenciais ao sucesso dos planos traçados por 

cada agrupamento de escolas/escola não 

agrupada. 

A forma como conseguiram fazer a gestão da 

vida pessoal e profissional, em muitas situações, 

com filhos em idade escolar, é de louvar. 

Em pouco tempo, as escolas tentaram dar a 

resposta possível, aperfeiçoando a resposta com 

o tempo, de forma a que nenhum aluno fique 

para trás. O problema é que muitos alunos não 

dispõem dos equipamentos necessários para 

estas ―novas aulas‖. No sentido de ajudar esses 

alunos, foram envolvidas as autarquias e outros 

agentes locais. A desigualdade de oportunidade 

dos alunos pode agravar-se com o encerramento 

das escolas. As famílias com baixa escolaridade, 

barreiras linguísticas ou privações materiais, 

incluindo a falta de computadores ou Internet, 

são incapazes de apoiar o ensino à distância dos 

filhos. Neste caso, as desigualdades são ainda 

mais sentidas.  

Como complemento às aprendizagens dos 

alunos sem conectividade e/ou equipamento 

informático  e usando a TV, foi disponibilizado o 

#EstudoEmcasa. Trata-se de um conjunto 

suplementar de recursos educativos para o 

Ensino Básico. Esses recursos educativos 

podem também ser utilizados por outros alunos,  

Por último, a colaboração, a articulação e a 

partilha foram reforçados, mas, a meu ver, a 

necessitar de avaliação por parte dos órgãos de 

gestão e estruturas pedagógicas da Escolas 

(conselho pedagógico, departamentos 

curriculares, conselhos de turma). A facilidade 

com que se pode trabalhar/reunir online permite 

maior dinâmica de trabalho colaborativo, mas 

não pode haver exageros, de forma a não 

desgastar muito os professores.  

O regresso às aulas presenciais só aconteceu 

para os alunos do 11.º e 12.º anos, nas 

disciplinas que estão sujeitas aos exames 

nacionais, e para as crianças da educação pré-

escolar, mediante as regras definidas pela DGS.  

Professores , alunos e pais passaram a viver 

uma nova realidade de escola. 

Vivem-se hoje tempos muito conturbados e há 

ainda muitas incertezas em relação ao próximo 

ano letivo, mas, estou certa, estaremos prontos 

para qualquer cenário de aulas. 

Este número especial conta com um artigo do Doutor 

Edgar Ribeiro Lamas, docente da Escola Secundária 

de Amarante, doutorado ( Tese As potencialidades da 

Educação digital: Contributos de um percurso 

profissional — A autobiografia como referente para a 

análise do desenvolvimento científico), autor/co-autor 

de várias publicações. 
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Educação e pandemia  
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Resumo: 

Para abordarmos o conceito de aula 

invertida, questionamo-nos não só 

sobre o sentido do termo, mas também 

sobre as situações, que estiveram na 

sua origem, para de seguida 

avançarmos para outras questões (i) 

como funciona? (ii) como a integrar 

num dado curso ou disciplina? (iii) que 

tipo de metodologias implica (iv) qual o 

papel das tecnologias? (v) com que 

propósitos a pôr a funcionar? 

Ao procurarmos respostas, que nos 

desafiam a recorrer a esta metodologia, 

atualmente em voga, focamo-nos na 

gamificação, estratégia aplicada nos 

cursos profissionais – experiência sobre 

a qual refletimos, questionando a forma 

como os alunos/formandos têm 

reagido. 
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Gamificação e Aula Invertida 

Se bem que já praticada, por alguns profissionais docentes, no século XX, a aula 

invertida é uma metodologia que só, nos últimos anos, tem vindo a ganhar 

notoriedade, dando realce à centralidade do aprendente no processo ensino-

aprendizagem, focalizando-se o professor em criar condições para que seja o aluno a 

encontrar o seu ‗caminho‘, para que, por vontade própria, se torne protagonista de 

uma construção significativa do conhecimento. A ideia da aula invertida é levar o 

sujeito – o ‗eu‘ – a descobrir as suas potencialidades e a partilhar com os colegas – o 

‗outro‘ – não só os conhecimentos que vai construindo, mas também as diferentes 

formas que utiliza para os construir. É, pois, uma metodologia que implica não a 

tradicional forma de ensinar – transmitir conhecimentos, mas uma incitação a que o 

‗eu‘ explore o(s) seus(s) contexto(s) e, através do seu agir, estabeleça interação com 

o meio envolvente e também com o ‗outro‘ e, se bem que seja desafiado a competir, 

não recuse o trabalho de colaboração. 

Rangel (2002, p.11) afirma que ―em cada representação do bom professor, convivem 

o real e o ideal, ambos formados na experiência, nas interações, nas comunicações, 

ao mesmo tempo que na expectativa e na esperança dos sujeitos‖. Ao desafiar o 

aluno a colaborar com os colegas, a interagir com a realidade, o professor ajuda-o a 

construir conhecimentos mais abrangentes e consolidados, abrindo horizontes para 

um futuro que, do sonho, possa vir a ser a concretização do idealizado. A  

problematização  das  situações  com que o aluno se confronta, o 
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“… uma metodologia que implica não a tradicional 

forma de ensinar – transmitir conhecimentos, mas 

uma incitação a que o „eu‟ explore o(s) seus(s) 

contexto(s) …” 
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https://dotgroup.com.br/artigo/aprendizagem-adaptativa-automacao-e-autoaprendizagem-tendencias-na-educacao-corporativa/ 



“…a metodologia da aula invertida cria condições, ao 

aluno, para uma aprendizagem personalizada, com 

sentidos e significados que o enriqueçam como ser 

humano…” 

enfrentar os ‗problemas‘ e discutir com os colegas as possibilidades de os 

ultrapassar, abre vias a um conhecimento transversal e com  maior  sustentação; o 

saber articulado ao saber fazer, sustentado do saber ser e estar e no saber 

conviver/relacionar-se.  

O objetivo desta metodologia é a inovação educativa; tem por objetivo desafiar os 

alunos a tonarem-se autónomos, a procurar os conteúdos a abordar.  

Ao propor aos alunos ‗sair da sala de 

aula‘ e questionar um determinado tema, 

recorrendo à tecnologia, o professor não 

limita a aprendizagem ao uso do livro em 

sala de aula, às ideias por ele expostas; 

antes, ele os desafia a, autonomamente, 

pelo uso da tecnologia, de preferência 

lúdica, procurar as ideias que os 

conteúdos programados numa 

determinada disciplina contemplam.  

Na aula invertida, o professor aproveita o 

tempo, criando oportunidades de 

aprendizagem mais enriquecedoras 

porque desafia cada aluno a integrar-se 

no seu contexto e a confrontar-se com a 

realidade em que vive; maximiza as 

interações não só com o contexto, mas 

também, entre pares e/ou em grupo. 

Procura, por esta via, que se assumam 

ativos e responsáveis, estabelecendo 

relações com a realidade, questionando-

a e nela descobrindo ideias para as 

quais procuram respostas ou, caso as 

não encontrem, levando as dúvidas que 

surgem, para a sala de aula, discutindo 

entre pares, colaborando na construção 

de novos conhecimentos.. 

6 

h
tt

p
s
:/

/c
o
m

p
u
te

rw
o
rl
d

.c
o
m

.b
r/

w
p

-c
o
n
te

n
t/

u
p
lo

a
d
s
/2

0
1
9
/0

2
/i
n

te
lig

%
C

3
%

A
A

n
c
ia

-a
rt

if
ic

ia
l.
p
n
g

 

CFAE de Amarante e Baião 



Procurar soluções, não só a nível 

individual, mas também em pares ou 

em grupo, implica ver o problema não 

só com os nossos olhos; ajuda-nos a 

compreendê-lo, já que, no trabalho 

colaborativo, ao aceitar a visão do 

„outro‟, ao comparar enfoques 

diferentes, reforçamos a 

compreensão e consolidamos e 

renovamos o conhecimento. Falamos, 

de novo, que é indispensável 

concentrarmo-nos na inovação 

educativa que exige a 

complementaridade como o caminho 

a seguir, para uma compreensão mais 

forte. Com efeito, o trabalho em 

equipa, recorrendo à colaboração, 

envolve cognição, estimula a relação 

social, tornando a aprendizagem ativa 

e experimental; estimula também 

emocionalmente, na medida em que, 

para além do envolvimento, da 

motivação, traz também o prazer da 

conquista de mais saberes. Já em 

2002, a OCDE evidencia a importância 

da motivação e da atenção aos estilos 

de aprendizagem, a preocupação com 

a individualidade para que a 

autonomia e a autoestima possam ser 

conquistadas pelo aluno, preparando-

o para os  desafios do contexto    em   

que   vive   e  assim  

 

É desse modo que o professor desafia os alunos a ‗olharem‘ o que os envolve na 

realidade, a ‗procurarem‘ ultrapassar dificuldades, criando um ambiente de à 

vontade e de segurança, em que os alunos se sintam confiantes e autónomos, para 

apostarem no seu potencial, para descobrirem as suas capacidades e 

desenvolverem competências.  

Desse modo, a metodologia da aula invertida cria condições, ao aluno, para uma 

aprendizagem personalizada, com sentidos e significados que o enriqueçam como 

ser humano, para a liberdade de escolher as vias que mais se adequam à sua 

maneira de ser e, consequentemente, à valorização da autonomia.  

7 

https://novaescolaproducao.s3.amazonaws.com/ZVgnr53ne7qbsmFNWEfWZm2GvVMC6PRd5FHKUvCJd3bCceQZnMFpyeHEcDKE/gettyimages-tecnologia-educacao.jpg 

h
tt

p
s
:/

/m
e

n
ta

li
d

a
d

e
d

e
c
re

s
c
im

e
n

to
.c

o
m

.b
r/

jw
p

-c
o

n
te

n
t/

u
p

lo
a

d
s
/2

0
1

7
/1

0
/t

ra
b

a
lh

o
c
o

la
b

o
ra

ti
v
o

0
3

.p
g

 

CFAE de Amarante e Baião 



Apesar de tudo, os desafios mantêm-se 

e práticas inovadoras vão emergindo, na 

medida em que há professores que 

seguem a ideia defendida por Moran 

(2015, p.17,18), a ideia de que a 

combinação de ―atividades, desafios e 

informação contextualizada‖ é o ponto 

de partida ―para processos mais 

avançados de reflexão, de integração 

cognitiva, de generalização, de 

reelaboração de novas práticas‖, 

processos esses que viabilizam 

metodologias ativas – o caso da aula 

invertida.  

Ao procurar associar o conceito teórico 

ao conceito  prático  de  aula  invertida, 

Schmitz (2016) traz à superfície das 

suas investigações a reflexão sobre a 

aprendizagem com a interação com a 

realidade contextual, postura profissional 

docente que leva os alunos a saírem da 

aula para desenvolverem projetos, para 

enfrentarem os problemas, questionando 

os conteúdos curriculares para encontrar 

viabilização dos projetos e solução dos 

problemas; nesse sentido, reflete, sobre 

a necessidade da flexibilidade dos 

currículos  e o recurso às tecnologias.  

atividades, desafios e 
informação contextualizada‖ é 

o ponto de partida ―para 
processos mais avançados de 

reflexão, de integração 
cognitiva, de generalização, 
de reelaboração de novas 

práticas 

 

consiga sucesso escolar e, em consequência, responsabilidade para a integração 

no contexto laboral. 

Schmitz (2016), na pesquisa que fez para a sua dissertação de mestrado, comenta 

que ―embora existam poucos estudos publicados (...) sobre a aplicação do modelo 

sala de aula invertida, é possível encontrar cada vez mais divulgação da temática 

em matérias jornalísticas e em blogs (...) sobre educação, inovação e tecnologias 

digitais‖ (p.50). Kenski (2013), por seu lado, chama a atenção para a não 

articulação, ao sector da educação, da vulgarização do acesso à internet e da 

valorização das tecnologias, que se registam a partir da década de 90; com efeito as 

mudanças estruturais no processo de ensino demoram sempre e as propostas 

curriculares, contemplando o recurso às tecnologias não aparecem de imediato e, 

consequentemente, restringem a inovação educativa que se pretende 
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abrir as cabeças e as salas de aula 

para as novas práticas pedagógicas 

apoiadas pelas TIC. 
Encontramos esta postura em relação às metodologias a utilizar, nas palavras de 

Lopes (2015, p.6): ―abrir as cabeças e as salas de aula para as novas práticas 

pedagógicas apoiadas pelas TIC‖. Prado (2015) dá mais enfase a esta ideia de 

abertura da sala de aula quando, ao referir-se aos recursos multimédia, afirma que  

[e]mbora ainda sejam válidos (...) não evidenciam ligação com a revolução que 

está acontecendo fora da sala de aula – e que afeta diariamente a vida dos 

alunos, que já adotaram uma postura bem mais ativa na busca de outros tipos 

de conhecimento na internet. (p.8) 

Sente-se o reconhecimento da importância das tecnologias para a educação, num 

trabalho de Prensky (2001), quando chama a atenção aos professores do seu país 

(Estados Unidos) para a necessidade de tomarem consciência que, para além de 

serem vistas como o futuro das novas gerações, as tecnologias são o sustentáculo 

dos novos paradigmas educacionais; a elas o sistema educacional tem de recorrer. 

Juntamente com outros investigadores da área, este autor é um dos que evidencia 

as características da geração das décadas de 80 e 90 – o crescimento da criança  já 

em  contato com  as  tecnologias. Mais  tarde, já  numa  situação  mais 

favorável à educação, Prensky (2010, 

p.202) escreve sobre o papel da 

tecnologia na sala de aula: ―o papel da 

tecnologia – e seu único papel – deveria 

ser o de apoiar os alunos no processo 

de ensinarem a si mesmos (obviamente 

com a orientação de seus professores).‖. 

Não deixa, contudo, de manifestar a sua 

preocupação com o muito que ainda 

reconhecia estar por fazer: 

Embora ainda se faça necessário 

descobrir muita coisa na educação do 

século XXI  – do Ensino Fundamental 

até o Ensino Médio, tais como a 

criação de um currículo com que todos 

concordem, uma das metas, na minha 

opinião, agora, está clara: a pedagogia 

com que devemos ensinar nossas 

crianças. (Prensky, 2010, p.201)  

Santos e Vieira (2014) reforçam as 

ideias de Prensky, defendendo a ideia de 

que, se bem que a tecnologia seja 

fundamental para o processo ensino-

aprendizagem, a distribuição de 

aparelhos pelos alunos não é suficiente.  
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A gamificação – o ‗jogar‘ com os objetos, 

os meios, as formas – aparece como o 

caminho para a construção de 

conhecimentos; é como uma formação 

e, como tal, leva a mudanças de 

comportamento, num estado 

descontraído e mesmo divertido, leva a 

uma abertura ao que é diferente, a 

encontrar soluções para os problemas, a 

descobrir as estratégias que viabilizam a 

realização dos projetos. Para Assunção 

(2018, p.2), 

 

[a] motivação do aluno é uma 

variável relevante do processo 

ensino/aprendizagem, na medida em 

que o rendimento escolar não pode 

ser explicado unicamente por 

conceitos como inteligência, contexto 

familiar e condição socioeconómica 

(…). O aluno motivado com tarefas 

que vão ao encontro dos seus 

interesses possui um comportamento 

ativo e empenhado no processo de 

aprendizagem, e assim, aprende 

melhor. 

 

 

A pouco e pouco, vão-se tornando autónomos, responsáveis e autodeterminados. 

Neste novo ambiente educacional – o da aula invertida – , o aluno torna-se capaz de 

utilizar métodos, técnicas e instrumentos, a que vai recorrendo; pela 

experimentação, vai apre(e)ndendo os objetos, os meios, as formas que lhe 

permitem encontrar soluções inovadoras para os problemas complexos com que se 

confronta, para implementar os projetos em que se envolve. O desconhecido torna-

se, assim, conhecido. A gamificação é este conjunto de atividades que vão surgindo; 

é, portanto, uma parte do processo de aprendizagem e não o todo do processo.  
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Aos professores tem de ser disponibilizada formação, que os leve a optar por um 

enfoque educacional personalizado, para se adaptarem às transformações que são 

exigidas, por respeito aos perfis específicos dos seus alunos, permitindo a 

personalização da aprendizagem, empenhando-se não em reproduzir estratégias e 

atividades, mas apoiando os alunos na descoberta de estratégias que respondam à 

sua forma de aprender. Daí que os autores acima convocados, afirmem:  

Na educação do futuro, as escolas terão formatos híbridos, usando plataformas 

online e espaços físicos onde ocorram as interações sociais entre estudantes. 

O professor, nesse modelo, deixará de ser peça central na aprendizagem para 

se tornar o mediador do processo de aquisição do conhecimento. (Santos e 

Vieira, op.cit.) 

É, pois, desta implicação, por parte de alguns investigadores, que nos últimos anos 

foram surgindo, entre outros materiais, dispositivos móveis, vídeos educativos, 

ambientes de aprendizagem, redes sociais, como forma de mediação da 

aprendizagem, para implicar os alunos, motivando-os, incitando-os a, por eles 

próprios, procurarem construir conhecimentos. E, assim, surge a gamificação, uma 

estratégia de aprendizagem baseada em problemas, em projetos, uma estratégia 

que recorre ao trabalho dos alunos entre pares, em pequenos grupos, mas que 

precisa de apoio, de tutoria da parte do professor. Já não o professor a dirigir o 

processo de aprendizagem, mas o aluno a estar no centro do processo e a 

encontrar o caminho a seguir para aprender, para encontrar soluções para os 

problemas com que se confronta, para realizar projetos que são criados a partir das 

suas ideias. A gamificação aparece, pois, com o intuito de criar técnicas, pelo 

recurso a jogos, aplicando-as em processos no contexto real; é através da 

gamificação que os alunos tentam alcançar os objetivos que delinearam para 

encontrar soluções ou realizarem projetos; vão, pois, no âmbito do processo 

educativo, modificando os métodos/meios de aprendizagem.  
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Experiência em duas turmas 

A experiência foi feita em duas turmas do 2º ano dos cursos profissionais, 

caracterizadas nas tabelas em baixo, turmas cujo percurso se situa no Ensino 

Secundário, tendo em vista preparar técnicos para o mundo laboral, promovendo o 

desenvolvimento de competências para o exercício de uma dada profissão. Neste 

caso em particular, as profissões em destaque ligamse ao sector da Saúde e da 

Informática; mais propriamente, referimo-nos 

- ao Curso Profissional Técnico de Auxiliar de Saúde (PTAS) – Portaria n.º 

1041/2010, de 7 de outubro; e 

- ao Curso Profissional Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos (PTGEI) – 

Portaria nº 897/2005, de 26 de setembro. 

A Agência Nacional para a Qualificação 

e o Ensino Profissional (ANQEP), ao 

divulgar os estudos contemplados 

nestes cursos, evidencia os objetivos 

que visam: 

(i) contribuir para o desenvolvimento 

de competências pessoais e 

profissionais para o exercício de 

uma dada profissão;  

(ii)  privilegiar as ofertas formativas 

que correspondem às 

necessidades de trabalho a nível 

local e regional;  

(iii)  preparar os formandos para 

acederem a formações pós-

secundárias ou mesmo ao ensino 

superior 
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Podemos, então, ver a gamificação 

como uma estratégia que recorre a 

componentes de tipologia lúdica, que 

encontra em contextos reais, que não 

são de jogos. É uma estratégia que 

contempla a motivação, o envolvimento, 

a ludicidade/ jogabilidade, recompensas 

e gozo por levar a conseguir atingir o 

que se propõe; implica também a 

colaboração, isto é, a partilha de ideias, 

o assumir outras visões que não a sua 

visão. Contribui para uma aprendizagem 

ativa e significativa. O que vem de ‗fora 

da aula‘ torna a aula inovadora e 

interativa, dá origem a uma metodologia 

– a aula invertida – que, pela inovação 

gera motivação; os alunos se tornam-se 

agentes ativos do processo ensino-

aprendizagem, assumem autoestima, 

autonomia e responsabilidade. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fciberduvidas.iscte-iul.pt%2Fartigos%2Frubricas%2Fensino%2Faulainvertida 
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/artigos/rubricas/ensino/aulainvertida
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A Comissão Europeia concluiu hoje que o 
nível de escolaridade atingido pelos alunos 

depende ‘em grande parte’ das suas 
origens socioeconómicas, apesar dos 

sistemas de ensino nacionais estarem a 
tornar-se cada vez mais inclusivos e 

eficazes. 

Decorrente das tabelas consegue-se perceber que, em ambas as turmas, o nível 

económico destes alunos é maioritariamente baixo (sensivelmente 57% e 74% dos 

alunos tem escalões ASE – medida de apoio às despesas escolares – A e B no 

PTAS e PTGEI) e o nível de qualificação dos país em ambas as turmas é inferior ao 

9º ano, condições pouco favoráveis, que ajudam a explicar a procura precoce de 

uma profissão e consequente vida ativa no mercado de trabalho, não obstante a 

ANQEP objetivar o acesso a formação pós-secundária.  

A partir dos dados registados na tabela 2, pelo comportamento dos alunos e pelos 

resultados alcançados no ano letivo transato, já se consegue perceber que não é 

tão fácil aplicar a experiência, focada num tema não curricular e não técnico, 

sobretudo à turma PTGEI, devido  ao mau comportamento dos alunos. Esta 

realidade leva-nos a não esperarmos que os alunos se envolvam tanto na 

experiência comparativamente como os da turma PTAS.  

Tendo em atenção as considerações presentes no Relatório Desigualdades 

Socioeconómicas e Resultados Escolares – 3º Ciclo do Ensino Público Geral – 3º 

Ciclo do Ensino Público da DGEEC (2016, p.13), 

apesar do nível socioeconómico do agregado familiar ter uma forte influência 
sobre os desempenhos escolares, existem outros fatores  igualmente 
importantes que, ao exercer a sua influência de forma assimétrica entre as 
regiões, podem compensar e até superar os efeitos do nível socioeconómico no 
distrito. A influência de fatores locais como o dinamismo das escolas e dos seus 
professores, como o grau de importância atribuído ao ensino das crianças e ao 
trabalho escolar na cultura da região, poderá, porventura, sobreporse 
localmente ao efeito do nível socioeconómico (...) 

 

 

Consideramos que é importante refletir, 

procurando encontrar condições, a nível 

escolar e do contexto envolvente, para 

ajudarmos os alunos a ultrapassar as 

dificuldades com que se confrontam. O 

Relatório encontra eco numa notícia 

divulgada pela Agência Lusa (2017): ―A 

Comissão Europeia concluiu hoje que o 

nível de escolaridade atingido pelos alunos 

depende ‗em grande parte‘ das suas 

origens socioeconómicas, apesar dos 

sistemas de ensino nacionais estarem a 

tornar-se cada vez mais inclusivos e 

eficazes.‖, notícia esta que reforça a nossa 

ideia sobre a necessidade de 

encontrarmos condições que façam surgir 

a motivação nos alunos para uma 

implicação e um questionamento do 

contexto real, construindo conhecimentos 

significativos e pragmáticos, ganhando 

assim a autonomia, a responsabilidade, 

que lhes possibilitará integrar no ambiente 

laboral, ganhando a autoestima necessária 

a uma aprendizagem ao longo da vida, 

atualizando-se continuamente e 

valorizando-se. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Feduprofs.blogspot.com%2F2016%2F02%2Fdesigualdades  

. 

. 
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No cumprimento dos objetivos (ANQEP), os cursos profissionais têm normalmente uma carga letiva elevada, dando primazia à aprendizagem em ambiente escolar, 

respondendo às características dos alunos que, normalmente, frequentam estes cursos. Com efeito, estes alunos, vocacionados para o enfoque prático e a 

aprendizagem em contexto, apresentam pouca aptidão, para o estudo individualizado e autónomo, com ênfase no saber fazer apresentado, por vezes, lacunas 

profundas no saber saber e até no saber ser, o mau comportamento que transparece na falta de valores que revelam ao interagirem entre eles e mesmo com o 

professor. A sua maioria procura o cumprimento da escolaridade obrigatória, para seguir de imediato para a atividade profissional, mas infelizmente sem as 

competências necessárias.  

Na pequena experiência, no contexto do Curso de Formação, com registo CCPFC/ACC103867/19, Gamificação e Aula Invertida: novas tecnologias, novas práticas 

pedagógicas, que ocorreu na Escola Secundária de Amarante, realizado em outubro e novembro de 2019, no cumprimento da aplicação prática e na partilha de 

resultados, recorremos às aplicações em linha – Google Classroom, Mentimeter, Quizziz, Google forms, Edpuzzle e Adobe Sparck, entre outras apresentadas no 

decorrer da formação. Sentimos, no entanto, falta de condições, por parte dos alunos envolvidos, para se implicarem na experiência, apesar uso de ferramentas 

tecnológicas tão próprias do seu tempo e compatíveis com a destreza digital que é peculiar desta geração. 
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O tema abordado foi: Lógica Proporcional, transversal a várias disciplinas tais 

como, Matemática, Filosofia, Tecnologias e Português. A estratégia proposta foi a 

preparação do tema em casa, ao longo de uma semana, incluindo o fim de semana, 

com recurso ao Adobe Sparck e Edpuzzle, com um vídeo interativo (vídeo com 

atividades), para depois, em sala de aula, num tempo letivo de 50 minutos, serem 

executadas as atividades Mentimeter e Quizziz, num formato de competitividade. O 

Mentimeter permitiu avaliar o grau de dedicação em casa, autonomamente, para a 

constituição de grupos de trabalho diferenciados em sala de aula. O Quizziz podia 

ser aplicado duas vezes, para o grupo que se encontrava preparado, enquanto os 

outros grupos procuravam retomar o que não tinham feito em casa. Em seguida, 

em simultâneo, todos retomavam as atividades. E, finalmente, preenchiam um 

formulário de autoavaliação. 

Como Prensky (2010) alerta, importa ter em mente que a tecnologia nas salas de 

aula, não pode ser reduzida a um mero objeto de estudo; ela tem de ser encarada 

como um meio para rentabilizar a aprendizagem:  “o papel da tecnologia – e seu 

único papel – deveria ser o de apoiar os alunos no processo de ensinarem a si 

mesmos (obviamente com a orientação de seus professores)‖ (p.202). O autor 

reforça esta ideia, defendo que  

[a] tecnologia não apoia – nem pode apoiar – a velha pedagogia do professor 

que fala/palestra, exceto em formas mínimas, tais como através da utilização 

de imagens ou vídeos. Na verdade, quando os professores usam o velho 

paradigma de exposição, ao adicionarem a tecnologia, ela com muito mais 

frequência do que o desejado se torna um empecilho. (Prensky, idem, ibidem). 

Só seguindo estas ideias, recorrendo à tecnologia como um suporte, entramos no 

novo paradigma educativo, centralizando o processo ensino-aprendizagem no 

aluno.  
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As atividades de competitividade em sala de aula foram apelativas, mas como os 

alunos não prepararam o tema em casa os resultados foram péssimos. No PTGEI 

todos tiveram de rever o tema e estavam mal preparados para o Quizziz. Já no 

PTAS, um quarto da turma estava preparada e liderou a revisão do tema antes da 

aplicação do Quizziz. 
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A conjugação dos fatores, associada aos 

cursos profissionais, sobre os quais 

tecemos considerações acima, não 

estimula o estudo individual e muito 

menos a autonomia, o que contraria as 

premissas da metodologia da sala de 

aula invertida. Por outro lado, a 

gamificação promete ter um impacto 

positivo, já que estimula a 

competitividade, num contexto 

controlado e num ambiente propício a 

estas idades, isto é, o desafio dos jogos 

tecnológicos. Ao focarmo-nos na 

tecnologia, reconhecemos que não foi 

 possível que todos os alunos se 

sentissem aptos, quer pelo nível 

diferenciado da destreza digital de cada 

um, quer pelas respostas que os 

equipamentos proporcionam. Perdemos 

muito tempo a calibrar os esforços 

exigidos, ao confrontarem-se com 

problemas que eles expressam: ―esqueci 

a palavra passe‖, ―o computador 

encravou‖, ―estou sem acesso à net‖... . 

Confrontados com as experiências 

vivenciadas, ao longo da implementação 

dos cursos em causa, verificamos  que, 

por  um  lado,  temos 

A figura 3 esclarece-nos que a maior parte não viu os conteúdos; um grupo grande 

nem se inscreveu no Google Classroom e, por isso, não teve acesso a nenhum 

recurso em casa; uma pequena parte viu o vídeo e, destes alunos, um ou dois 

realizou as atividades nele contempladas. 

Do tempo útil disponível para a aula, 20 minutos foram gastos nos contratempos que 

a tecnologia traz no acesso à internet, a instalações de aplicações nos telemóveis e 

no login de todos os alunos, nas plataformas, para estarem todos prontos para jogar. 

Dos restantes 30 minutos, foram - 5 para a execução do Mentimeter; 

      - 10 para a revisão dos conteúdos não preparados em casa; 

       - 5 para realizar o 2ª jogo (Quizziz) e 

       - 10 para realizarem a autoavaliação.  

 

É de evidenciar que a média das classificações é de 29%, sendo 20 jogadores, todos 

do PTAS, como seria de esperar face à caracterização das turmas. 

 

A autoavaliação, realizada apenas por 19 alunos da turma PTAS, evidencia que 

mesmo estes elementos da turma PTAS (os que se implicaram) não apreenderam 

os conteúdos. 

Reflexões finais 
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Se conseguirmos concordar que o papel da tecnologia nas nossas salas 

de aula é o de apoiar a nova pedagogia a partir da qual os alunos 

ensinam a si mesmos com a orientação do professor, então poderemos 

nos movimentar muito mais rapidamente pela estrada que leva à 

obtenção dessa meta. No entanto, se cada pessoa continuar a falar 

sobre o papel da tecnologia de forma diferente, isso vai levar muito mais 

tempo para acontecer. 

de  nos  implicar   em rentabilizar os equipamentos e em promover a sua 

interconexão, com recurso à internet, para estender a nossa sala de aula, não 

ficando limitada às quatro paredes; por outro lado, há que, em primeiro lugar, dar 

asas à nossa imaginação sobre como utilizar toda esta estrutura (competências – 

ferramentas – situações de aprendizagem – conteúdos – atividades – alunos) e, só 

então, o passo seguinte poderá surgir. Isto é, reunidas as condições, a interatividade 

e a troca de experiências tornam-se uma realidade contribuindo, pelo 

questionamento e reflexão, entre pares ou em pequeno grupo, para que o saber 

saber vá sendo construído a partir do envolvimento em contexto – o saber fazer. Ao 

experimentarem responsabilidade e ao sentirem autonomia, mudam o 

comportamento, sentem a importância do respeito mútuo; na atenção às ideias e 

opiniões expressas, desenvolvem um saber ser positivo, que contribui para um 

maior envolvimento, para que a sua autoestima se torne notória. As plataformas são 

meios didáticos que permitem centrar o processo de aprendizagem no aluno e disso 

temos de tirar partido. A metodologia aula invertida, na nossa opinião, continua a ser 

difícil de aplicar, na íntegra, numa disciplina, ao longo de um ano letivo, e no 

contexto em situamos a experiencia; por falta de tempo e por falta de autonomia, os 

alunos não se focaram nos conteúdos; com efeito, a aula invertida e o modelo dos 

cursos Profissionais da ANQEP, pelo tempo exagerado que retém os alunos em sala 

de aula e pelas suas características são perspetivas contraditórias. Todavia, tal 

como Lazzaro (2014) argumenta, os jogos podem ser desafios, criar prazer, testar a 

memória e os limites da performance dos alunos, mantendo-os implicados em 

atividades diversificadas, as quais criam oportunidades para aprendizagens 

significativas. Reconhecemos, portanto, que a aula invertida e, concomitantemente, 

as estratégias nela implícitas podem, de facto, ser uma mais-valia para certos temas 

ou unidades, ao longo do ano e, em alguns casos, podem ir ao encontro dos seus 

interesses pessoais. Para rematar estas reflexões, recorremos de novo a Prensky 

(2010, p.202):  

Estas palavras permitem-nos reforçar o que 

fomos expressando ao longo da 

apresentação das experiências vividas com 

as duas turmas que foram o alvo do nosso 

estudo. O recurso à tecnologia, no mundo 

da educação, é imperioso, nos nossos dias. 

Porém, de nada vale centrarmo-nos na 

tecnologia per se. Ela não é e não pode ser 

o alvo, o centro da aula; ela tem de ser 

utilizada como um recurso pedagógico que, 

através do seu uso, permita aos alunos  

(inter)agir, apre(e)nder o contexto em que se 

integram, questionar, indagar, ativando o 

cérebro, (re)ligando conhecimento com 

realidade, complementando visões e 

enfoques diversificados dessa realidade – as 

suas visões e os seus enfoque com as 

visões e enfoques dos seus pares. Como 

Prensky (idem, ibidem) afirma: ―precisamos 

trabalhar com nossos professores e 

convencê-los – por mais difícil que isso 

possa ser em alguns casos – a pararem de 

palestrar e a começarem a permitir que seus 

alunos aprendam por si mesmos‖.   

CFAE de Amarante e Baião 
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