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 P ode a escola ignorar o ambiente em que se encontra? Pode a escola ignorar as mudanças que ocorrem 

nesse ambiente? Pode a escola ignorar que os tempos mudam e mudam muito rapidamente? Pode a escola conti-

nuar fechada atrás dos “seus muros” e resistir em abrir as portas à mudança? Pode a escola ignorar que os seus alu-

nos vivem nesse ambiente de mudança? Pode a escola trabalhar da mesma forma como há uma década e fazer de 

conta que nada mudou?  Essas são as questões que nos devemos colocar.  

 Não é possível que a escola não perceba essa mudança, apesar de ser muito mais fácil ficar na zona de con-

forto e manter as práticas que sempre teve. 

 O desafio passa por percebermos que os tempos mudam rapidamente e que temos que estar preparados 

para essas mudanças, mesmo estando conscientes que não o conseguiremos ao ritmo em que ocorrem. Hoje, os alu-

nos são os motores do trabalho em sala de aula. O professor tem que estar aberto aos novos desafios e à mudança, 

sem receio de poder errar., assumindo o papel de mediador . 

 Não podemos ignorar as mudanças que ocorrem no mundo. Não podemos olhar para os jovens de hoje e 

compará-los aos jovens de há 30 anos. Hoje, os jovens acedem ao mundo num clique. Não, não vivemos sozinhos. A 

escola, apesar de ser um espaço físico fechado, não pode viver sem envolver os parceiros. Não é possível mantermo-

nos fechados entre as “paredes” e ignorar o meio e o mundo em que nos encontramos. As paredes não podem resis-

tir às mudanças necessárias.  

 Pensar na mudança é "deixar cair" aquelas paredes, sem medo de envolver outras pessoas bem como os re-

cursos digitais disponíveis, muitos deles gratuitos.  Não haverá uma efetiva mudança de práticas se não tivermos 

em consideração recursos diferenciados e potenciadores da envolvência plena do aluno no seu processo de ensino/

aprendizagem. 

 

 Transformar os alunos em autênticos "inspetores Gadget", adquirindo as competências para o Século XXI, 

é o nosso desafio. 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste número, encontramos alguns trabalhos que refletem as  práticas com recurso às TIC e à utilização de 

recursos educativos digitais 

Os artigos/textos  publicados na revista são da inteira responsabilidade dos seus autores 

Editorial 

https://clipartfest.com/download/d040772eb7494c6d4bca44e146a33325dd0df709.html 
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As tecnologias móveis 

Eduardo Teixeira 

 

N um recente estudo, realizado no Brasil em 2014 por Graziela Giacomaz-

zo e Patrícia Fiuza, sobre a perspetiva dos professores na implantação dos tablets em 

contexto educativo, ficou provado que os dois principais obstáculos apontados pelos 

docentes para a sua não utilização em contexto educativo são: a inexistência de forma-

ção na área assim como ao receio da indisponibilidade de acesso à internet na sala de 

aula.  

Num estudo conexo, levado a cabo em por Adelina Moura em 2015, compreen-

deu-se que os professores apontam como principal mais valia a disponibilidade destes 

recursos e a sua quase omnipresença, o que permite aliás nas situações mais inusitadas 

recorrer a eles para produzir conteúdo, tomar nota de ideias que se podem mostrar ful-

crais e geradoras de aprendizagem.  

Essa mesma disponibilidade, aliás, é a que serviu de mote ao trabalho de Sílvia 

Couvaneiro e Neuza Pedro em 2015 sobre o Mobile Learning, mais particularmente a 

exploração dos tablets no ensino da Língua Inglesa. Os tablets e demais dispositivos 

móveis podem, pois, ser utilizados em diferentes contextos, na sala de aula e obviamen-

te fora desta, como auxiliadores do processo na gestão docente.  

Nos atuais contextos de e-learning e m-learning, os dispositivos móveis assu-

mem-se pois como preponderantes quer no trabalho individual quer no trabalho cola-

borativo (Clark & Luckin, 2013), geradores de desafios e aprendizagens novas em con-

textos diferentes do da sala de aula, trazendo a aula para onde o aluno se encontra nes-

se momento, dotando a aprendizagem de um dinamismo formal, mas, obviamente, tam-

bém e cada vez mais informal como aprendemos com Kukulska-Hulme (2009). A este 

“dinamismo”, junta-se a perspetiva de Traxler (2011) indicando que os dispositivos mó-

veis de comunicação permitem fazer desaparecer ou, na pior das hipóteses, limitar as 

barreiras à aprendizagem (sociais, culturais, infraestruturais e mesmo temporais e cog-

nitivas). 

Lendo Pegrum, Oakley & Faulkner (2013) compreendemos que os equipamen-

tos móveis possibilitam uma diversidade de aportes pedagógicos, designadamente os 

mais tradicionais de transmissão de conhecimento. Nesse mesmo trabalho, os autores 

Num recente estudo, 
realizado no Brasil em 
2014 por Graziela Gia-
comazzo e Patrícia 
Fiuza, sobre a perspe-
tiva dos professores na 
implantação dos ta-
blets em contexto edu-
cativo, ficou provado 
que os dois principais 
obstáculos apontados 
pelos docentes para a 
sua não utilização em 
contexto educativo 
são: a inexistência de 
formação na área assim 
como ao receio da in-
disponibilidade de 
acesso à internet na 
sala de aula.  

http://pedagogiaa28.blogspot.pt/ 
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referem a importância dos tablets (designadamente os Ipad) no trabalho colabora-

tivo, em que o aluno assume o papel mais importante, ativo e central no processo 

de ensino-aprendizagem.  

E o telemóvel? 

Sendo a aprendizagem uma construção social com ênfase na conexão, na 

partilha e na aprendizagem colaborativa, as evoluções das tecnologias móveis, ao 

incrementarem estas mesmas valências, inserem-se e poderão assumir um papel 

preponderante na aprendizagem.  

Através das tecnologias móveis, todas as redes sociais estão disponíveis 

continuamente, a qualquer hora, a qualquer momento e em qualquer local, tornan-

do possível todo o tipo de partilha de dados (textos, fotos, vídeos, áudio).  

Apesar do potencial único dos telemóveis, devido à forma como os nativos 

digitais concebem e apreendem conhecimento, foi com o advento das redes de co-

municações móveis de maior velocidade que os telemóveis assumiram progressiva-

mente maior importância. 

Para Klopfer (2002), as principais características que impulsionaram  e 

impuseram a utilização dos telemóveis por parte dos jovens atuais podem ser des-

critas atendendo a cinco pontos: a portabilidade – pela sua dimensão estas unida-

des podem estar sempre presentes e não fixas, o que faz com que o seu utilizador 

não precise de se deslocar do ponto A para o B para obter e aceder a informação; a 

interatividade social garantida – a troca de informação e colaboração direta e ins-

tantânea; o acesso a dados contextuais – é simples obter dados sobre uma dada 

realidade e espaço físico ou realidade concreta ou ficcional num curto espaço de 

tempo; a conectividade – podem ser estabelecidas e criadas redes com um determi-

nado objetivo/estudo ou os utilizadores  ligarem-se a redes já pré estabelecidas e 

criadas com fins idênticos ou antagónicos; a individualidade – os equipamentos 

podem ser adaptados às necessidades e gostos do utilizador. Em 2005, Hosseini e 

Tuimala consideraram que o sucesso do telemóvel nunca poderá ser desassociado 

do facto dos mesmos serem relativamente baratos, altamente portáteis para além 

de oferecerem aos estudantes um elevado grau de familiaridade o que torna supér-

flua a formação para a sua utilização. 

Tal como indica Greenfield (2011), o telemóvel é hoje uma das tecnologias 

mais utilizadas e ubíquas na vida das pessoas. Essa utilização quotidiana e de cariz 

Sendo a aprendiza-
gem uma construção 
social com ênfase na 
conexão, na partilha e 
na aprendizagem co-
laborativa, as evolu-
ções das tecnologias 
móveis, ao incremen-
tarem estas mesmas 
valências, inserem-se 
e poderão assumir um 
papel preponderante 
na aprendizagem.  

https://tibau.org/2015/09/29/como-usar-o-celular-em-

sala-de-aula/ 

Através das tecnolo-
gias móveis, todas as 
redes sociais estão 
disponíveis continua-
mente, a qualquer 
hora, a qualquer mo-
mento e em qualquer 
local, tornando possí-
vel todo o tipo de 
partilha de dados 
(textos, fotos, vídeos, 
áudio). 

http://noticias.universia.com.br/tag/apps-educa%C3%

A7%C3%A3o/ 
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pessoal não implicará necessariamente, como aliás já foi discutido, um conhecimen-

to aprofundado da unidade pela generalidade dos alunos e/ou uma exploração do 

potencial educativo das mesmas.  

Não obstante este facto, nas últimas décadas,  o  uso do telemóvel massifi-

cou-se tendo essa massificação apenas sido igualada pelo aporte  tecnológico dos 

equipamentos que hoje em dia dispomos e pelo decréscimo progressivo no preço. De 

facto, os diversos modelos atuais, mesmo a grande maioria dos de gama baixa, pos-

suem potencial multimédia (nos três domínios, voz, imagem e imagem/som) e, para 

além de pelo menos uma forma de comunicação inter unidades independente da re-

de, (Bluetooth, wireless, infravermelhos), disponibilizam funcionalidades de assis-

tentes pessoais dignos de nota (agenda, calendário, relógio, alarme, etc.). Por outro 

lado, os telemóveis têm cada vez maior potencial de processamento que não só riva-

liza com equipamentos de maior dimensão, designadamente computadores portáteis 

e tablets por exemplo, como em alguns casos são os mesmíssimos processadores que 

movem ambos os equipamentos (refira-se a título de exemplo os equipamentos Ap-

ple iphone e Ipad). Parece lícito compreender, pois, a posição de Jones (2011), segun-

do o mesmo, o surgimento de equipamentos como o iPhone em 2007 não só levou ao 

sucesso desse equipamento como, ao forçar as empresas concorrentes a tentarem 

igualá-la e a ultrapassar esse produto, promoveu o aumento exponencial de potenci-

al tecnológico nas unidades. Teremos passado, assim, de uma situação em que os 

telemóveis deixaram de ser simples telefones portáteis com algumas capacidades 

extra a uma realidade bem diversa onde, hoje em dia, os telemóveis se afirmam pro-

gressivamente como mini computadores que também permitem a realização de cha-

madas de voz.  

O facto dos ecrãs se terem vindo a tornar progressivamente maiores, decor-

rente da assunção que ao possuírem maior capacidade de processamento poderiam 

substituir equipamentos lúdicos, fez com que os telemóveis atuais permitam, hoje, 

não só a leitura de documentos de texto de forma confortável, como ainda a  visuali-

zação de vídeos e de sites de internet de uma maneira muito mais fácil e simples. A 

questão da dimensão do ecrã aparenta ser de elevada importância. Com efeito, ape-

sar de em 2001 Prensky ser da opinião que a dimensão reduzida do ecrã não teria 

qualquer impacto limitativo nos nativos digitais, uma vez que os mesmos estariam já 

acostumados a dispositivos de jogos com ecrãs muito reduzidos, a verdade é que 

estudos subsequentes, dos quais Shudong & Higgins (2006) são exemplo, indica-

ram ser este um dos principais aspetos críticos para a utilização destes equipamen-

Teremos passado, assim, 

de uma situação em que 

os telemóveis deixaram 

de ser simples telefones 

portáteis com algumas 

capacidades extra a uma 

realidade bem diversa 

onde, hoje em dia, os te-

lemóveis se afirmam pro-

gressivamente como mini 

computadores que tam-

bém permitem a realiza-

ção de chamadas de voz.  

http://ntmmarau.blogspot.pt/2016/05/300-aplicativos-

educacionais-abertos.html 



 

Página 7  
  #em#fOrm@ç@O# 

N.º 4  

tos em contexto de aprendizagem com verdadeiro sucesso.   

O facto dos ecrãs se terem tornado sensíveis ao toque possibilitou toda uma 

nova gama de funcionalidades que deram ainda mais impacto à utilização dos equipa-

mentos. A título de exemplo poderemos referir a simples capacidade de realizar zoom 

em páginas web ou em documentos que de forma subtil tornou possível usufruir de 

documentos ou sites que não haviam sido equacionados para telemóveis. A entrada de 

texto é hoje simplificada por um, quase real, mini teclado virtual.  

As redes 3G facilitam a comunicação e acesso rápido a dados, sendo as redes 

wi-fi cada vez mais potentes em termos de velocidade quer de ligação quer de sinal. 

Com efeito, dados apresentados em 2009 pela ANACOM sugerem que, hoje em dia, se 

aproxima, a passos galopantes, do dobro o número de lares com acesso à internet mó-

vel quando comparada com a internet fixa, sendo que, no caso da internet móvel falá-

vamos em números próximos dos 2,7 milhões nessa data. 

A capacidade de armazenamento é cada vez maior, tendo beneficiado larga-

mente do progressivo diminuir de preço e tamanho dos suportes ssd (solid state dri-

ve) e micro ssd. Muitas das unidades disponibilizam, fruto do espaço em disco exis-

tente, ligações USB que viabilizam a sua utilização como equipamento de armazena-

mento de dados, sempre disponível e sempre presente. O aumento de capacidade de 

processamento permite, em algumas unidades, não só a capacidade de gravar vídeo 

em formato hdmi como ainda de proceder à montagem do mesmo. Não faz, porém, 

sentido ter toda uma elevada capacidade de processamento se, cumulativamente, todo 

este processamento esgotar rapidamente a bateria do telemóvel e obrigar o seu pro-

prietário a sucessivos e impossíveis carregamentos. Na realidade, a autonomia das 

baterias que atualmente fazem mover os telemóveis são cada vez de maior capacidade, 

adaptadas ao potencial de processamento, cada vez maior, encontram-se mais otimi-

zadas, resultado de uma preocupação crescente de formas de otimização do consumo 

em função do estado em que o equipamento se encontra. 

Encaramos ser lícito afirmar, tal como Greenfield (2011), que vários dos nos-

sos alunos se movimentam hoje em campos tecnológicos que nos permitem quase fa-

lar em vidas digitais. Contudo, esse à vontade fora da sala de aula, diríamos fora do 

espaço escolar, é de leitura bem mais complexa no seio do campo pedagógico.  E que 

tal como referem Katz & Aakhus (2002) é importante compreender que aliada à sen-

sação de posse existem aspetos simbólicos intimamente ligados à cultura e estética 

envolvidos, pelo que o telemóvel é, mais do que um objeto, uma afirmação pessoal, um 

objeto identitário de um grupo de pertença.  

Encaramos ser lícito 

afirmar, tal como Gre-

enfield (2011), que vá-

rios dos nossos alunos 

se movimentam hoje em 
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No que à legislação nacional diz respeito, a utilização dentro da escola e em contexto 

educativo de telemóveis e equipamentos tecnológicos é hoje bem clara ao afirmar no Estatuto 

do Estudante e Ética Escolar na secção II artigo 10.º alíneas q) a u) que o aluno não pode: 

 q) transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou 

engenhos passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades 

letivas, ou poderem causar danos físicos ou psicológicos aos alunos ou a qualquer outro 

membro da comunidade educativa; 

r) utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, equi-

pamentos, programas ou aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas ou outras 

atividades formativas ou reuniões de órgãos ou estruturas da escola em que participe, exceto 

quando a utilização de qualquer dos meios acima referidos esteja diretamente relacionada 

com as atividades a desenvolver e seja expressamente autorizada pelo professor ou pelo res-

ponsável pela direção ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso; 

s) captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem 

autorização prévia dos professores, dos responsáveis pela Direção da escola ou supervisão 

dos trabalhos ou atividades em curso, bem como, quando for o caso, de qualquer membro da 

comunidade escolar ou educativa cuja imagem possa, ainda que involuntariamente, ficar re-

gistada; 

t) difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente via internet ou através de outros 

meios de comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos e não letivos, sem 

autorização do Diretor da escola; 

devendo para além disso o aluno… 

u) respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual. 

É, portanto, bem claro e evidente o crivo por que passa, hoje em dia, a utilização do 

telemóvel na escola. 

Mas porque passei para os alunos se comecei pelos professores? 

Não duvido que os professores saibam tudo “isto”. Não duvido que a sua experiência 

lhes diga “isto” mesmo. Com efeito, independentemente de terem lido os autores indicados, 

ou outros que mais e melhor conheçam, sabem que as tecnologias em contexto educativo, 

estas ou outras são facilitadoras de aprendizagem. Todos sabem e reconhecem a presença 

constante na vida dos alunos e o seu domínio destes equipamentos, mas conhecerão mesmo? 

Dominarão mesmo? Saberá a generalidade dos alunos tirar partido dos mesmos para a produ-

ção de conteúdo? 

Todos sabem e 
reconhecem a pre-
sença constante 
na vida dos alunos 
e o seu domínio 
destes equipa-
mentos, mas co-
nhecerão mesmo? 
Dominarão mes-
mo? Saberá a ge-
neralidade dos 
alunos tirar parti-
do dos mesmos 
para a produção 
de conteúdo? 

https://olhardigital.uol.com.br/noticia/

unesco-defende-uso-de-celular-na-sala-de-

aula/44903 
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Não me alongarei mais, prometendo em próxima edição reportar-me e justificar o que a seguir afirmo: 

Possivelmente, se desmistificarmos esta ideia de domínio por parte dos alunos, associarmos formação na 

qual damos a conhecer o que é feito utilizando as tecnologias móveis numa lógica de fazer com que o professor se 

sinta à vontade com o seu equipamento móvel pessoal, estou certo que, fruto da experiência e saber feito de anos de 

prática letiva, formas inovadoras de ensino serão por eles criadas. 
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Ensino e aprendizagem com TIC na 

educação pré-escolar e no 1º ciclo do 

ensino básico 
Ilda Braga 

 

N este artigo refletimos sobre a influência das tecnologias de infor-

mação e comunicação (TIC), no processo de ensino e aprendizagem e na necessi-

dade  de  professores e educadores de infância serem dotados de conhecimento e 

competências necessárias para enfrentar os desafios de uma sociedade em cons-

tante mudança. As tecnologias são um meio aliciante para os alunos que nascem e 

crescem numa era digital, sendo os dispositivos uma constante no seu dia-a –dia. 

Segundo Andreas Schleicher, a escola portuguesa ainda não fez a transi-

ção para o século XXI. A ideia de que o que os professores ensinavam era para a 

vida inteira está totalmente posta de parte. A mudança é alucinante na sociedade 

atual e os alunos têm de ser preparados para empregos que ainda nem existem, 

para usarem tecnologias que ainda não foram inventadas e para estarem prepara-

dos para resolver os problemas que lhes vão surgir. A escola tem de ir mais longe 

do que o ensinar, tem de ter em conta a empatia, a resiliência, a curiosidade, a co-

ragem, a liderança e os valores (Schleicher, 2016). 

A escola  deve criar condições favoráveis de aprendizagem às crianças que 

vivem numa sociedade emergente da informação e com multiplicação de fontes de 

saber (Tornero, 2007). Tornero (2007) fala de um fenómeno de multimediatização 

que, na sua opinião, é fruto da integração do sistema clássico dos media com o 

mundo das telecomunicações da informática, fruto dos avanços da digitalização 

da informação. Segundo ele, não é só um processo mediático mas também socio-

cultural a que Castells chama sociedade em rede (Tornero, 2007).  

Na sociedade da informação onde as fontes de saber se multiplicam, ex-

pandem-se e difundem-se (Tornero, 2007), o professor da atualidade tem de mo-

dificar o seu desempenho profissional, pois o conhecimento já não se transmite, 

adquire-se em qualquer lugar, e a qualquer hora, através das tecnologias, da tele-

visão, do computador e da internet. Por isso, não se pode trabalhar com as crian-

ças da mesma forma que anteriormente se fazia. Para Moura e Carvalho (2010, p. 

1003), as abordagens construtivistas consideram que “o conhecimento quando 

construído pelo aluno é mais facilmente interiorizado; a aprendizagem é um pro-

cesso ativo e reflexivo; a interpretação que o aluno faz da nova experiência é influ-

enciada pelo seu conhecimento prévio”.  

As tecnologias estão a ter um impacto enorme na sociedade e também na 

educação e não podem ser desprezadas pelos responsáveis na educação (Ferreira, 
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2009), neste caso os professores. Estes devem acompanhar estas alterações , pois 

são vários os estudos realizados a nível internacional que demonstram a utilidade e 

os benefícios que as tecnologias oferecem para o processo de ensino/aprendizagem.  

“Os professores enquanto agentes de promoção de aprendizagens, que se querem cada vez 

mais ricas e autênticas, vão descobrir nas TIC instrumentos poderosos com potencialidades nunca 

imaginadas” (Mota & Coutinho, 2011, p.447). 

O desafio do professor da atualidade é o de não restringir o uso das tecnolo-

gias ao uso rotineiro (Costa, Peralta, & Viseu, 2007), antes deve ter em conta o de-

senvolvimento dos alunos, de modo que os recursos digitais que usa se tornem vali-

osos e únicos na aprendizagem. O professor deve iniciar cedo a viagem de explora-

ção das tecnologias e continuá-la ao lado das crianças, onde estas aprendem a des-

cobrir um mundo que estão ansiosos por manipular e experimentar (Haugland, 

2014).  

A sociedade atual exige uma atualização constante dos conhecimentos, de 

valorização pessoal e desempenho profissional, resultado da evolução das economi-

as e das suas necessidades, numa perspetiva de empregabilidade e competitividade 

(Neto, 2010).  

A utilização e integração das TIC, nas salas de aulas, dependem não só dos 

equipamentos, mas também dos conhecimentos dos professores nesta área. O pro-

fessor tem um papel fundamental no uso das mesmas. As TIC não podem substitui-

lo, mas podem ser uma importante ferramenta para o desenvolvimento do processo 

educativo (Ferreira, 2009). 

Os desafios da sociedade atual implicam, também, que as crianças sejam 

cada vez mais tecnológica e digitalmente capazes, ou seja, devem possuir literacia 

digital (Braga, 2014). É importante dotar as crianças, desde muito jovens, de com-

petências digitais, preparando-as para a sociedade digital em que vivem e pelas 

quais, segundo Papert ,se sentem atraídas “de uma forma quase impulsiva” (Valente 

& Osório, 2007). É indispensável desenvolver nas crianças competências que as 

tornem capazes de serem persistentes nas investigações, autónomas e criativas, ca-

pazes de trabalhar em grupo, tomarem decisões, construírem as suas próprias 

aprendizagens.  

Num mundo globalizado e marcado pela presença constante das tecnolo-

gias, as crianças necessitam, desde cedo, de contactar, de forma adequada e respon-

sável, com as mesmas. Utilizar as tecnologias (máquina fotográfica, computadores), 

consideradas, por Jonassen, ferramentas cognitivas, que funcionam como “parceiros 

inteletuais” (Jonassen, 2007), e ao mesmo tempo  são desafiadoras para as crianças 

procurarem, de forma voluntária e empenhada ,o conhecimento que lhes mais inte-

ressa (Valente & Osório, 2007). 
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O professor tem a liberdade de decidir se deve ou não usar as TIC na sua 

prática educativa, de reconhecer ou não a utilidade das mesmas e os benefícios na 

aprendizagem dos alunos (Costa, Rodrigues, Cruz, & Fradão, 2012). 

Em conclusão, os professores devem assumir, eles próprios, a mudança e 

serem capazes de se questionarem sobre o que fazem, como o fazem e debater a 

função e o papel da educação. 

 

Bibliografia  

 

Braga, I. M. M. M. T. (2014). Youtube no pré-escolar: pesquisa, partilha e aprendi-

zagem. Universidade do Minho. 

Costa, F. A., Peralta, H., & Viseu, S. (2007). As TIC na Educação em Portugal 

Concepções e práticas. (Porto Editora, Ed.). 

Costa, F. A., Rodrigues, C., Cruz, E., & Fradão, S. (2012). Repensar as TIC na 

educação o professor como agente transformador. (Santillana, Ed.) (1a edição). Carnaxide. 

Ferreira, P. C. L. (2009). A utilização de Software educativo na sala de aula, en-

quanto recurso promotor da articulação curricular e de desenvolvimento de competências no 1o 

ciclo do Ensino básico. Universidade do Minho. 

Figueiredo, A. D. (2017). Que competências para as novas gerações? Re-

trieved from http://adfig.com/pt/?p=240 

Haugland, S. (2014). Computers in the Early Childhood Classroom. Ear-

lychildhood NEWS, 2–5. 

Jonassen, D. H. (2007). Computadores Ferramentas Cognitivas Desenvolver o pen-

samento critico nas escolas. (P. Editora, Ed.). 

Mota, P. A., & Coutinho, C. P. (2011). A utilização das TIC no 1o ciclo do 

ensino básico: um estudo exploratório num agrupamento TEIP do Porto. In Uni-

versidade do Minho (Ed.). Retrieved from https://repositorium.sdum.uminho.pt/

bitstream/1822/19265/1/139Pedro_Mota.pdf 

Neto, A. I. (2010). O Uso das TIC nas Escolas do 1o Ciclo do Ensino Básico do Dis-

trito de Bragança. Escola Superior de Tecnologia e de Gestão Instituto Politécnico 
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RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS - 

CRIAÇÃO E AVALIAÇÃO 
Senhorinha Teixeira 

 

P erante a realidade social e as mudanças que se verificam atual-

mente, no campo dos novos paradigmas educativos, os professores não podem 

descurar a importância dos novos recursos educativos tecnológicos que exis-

tem e já fazem parte do contexto social e familiar. Devem, por isso, aceitar os 

novos desafios colocados por essas tecnologias. 

 Partindo deste pressuposto, penso que a formação continua dos do-

centes deverá, assim, começar a ser vista e encarada como um meio que propor-

cione, aos mesmos, uma atualização de recursos e metodologias essenciais para 

que os torne mais ativos e interventivos nas mudanças que se vão verificando 

no sistema educativo. Reconhecer que existem muitos recursos, nomeadamen-

te ferramentas e recursos educativos digitais disponíveis, e tão aliciantes para 

aplicar na sala de aula, será um passo para uma abertura a novas práticas, bem 

como aceitar que todo o profissional na área da educação deve procurar estar 

atualizado, recetivo e interessado na mudança. 

Atualmente são inúmeras as ofertas de formação, nomeadamente na 

área da tecnologia, mas a formação, na modalidade de oficina, permitiu fazer 

uma pequena abordagem de estudos científicos no campo da investigação, que 

nos permitem afirmar o quanto a aplicação e criação de recursos educativos 

digitais podem contribuir para o conhecimento do individuo, e torná-lo mais 

ativo na exploração das suas aprendizagens. 

Foi propósito desta formação, transmitir aos formandos novas práticas 

pedagógicas, recursos disponíveis, sites, softwares disponíveis, e de fácil utiliza-

ção, para que sejam recursos mais atrativos e dinâmicos que venham a contri-

buir para o sucesso educativo, e essencialmente que sejam aplicados com o 

objetivo de mudarem práticas e metodologias de abordagem às áreas curricula-

res.  

Ao longo do relatório, procurarei fazer uma reflexão da metodologia 

aplicada durante as 5 sessões, e quais as implicações que esta formação teve 

perante a ação dos formandos e sua relação com atitudes a implementar na sala 

de aula, nos diferentes níveis de ensino. 

 

Reflexão 

Consciente do desafio que tinha pela frente, ser pela primeira vez for-
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madora, procurei desempenhar essa função, como docente interessada, atual, ativa e 

interventiva no processo de uma formação partilhada entre as duas partes. Reconhe-

cer que estamos constantemente em busca de conhecimento que nos desperte, para 

novos desafios no campo da educação, será sempre o maior valor social e moral, que 

um professor deverá ter para estar aberto à mudança e por sua vez recetivo a querer 

saber novas metodologias de trabalho. 

 Tal como Sônia da Cunha Urt e Joelci Mora Silva, no texto “Técnica na 

Educação ou Tecnologia para a Educação: Informação e Conhecimento”, citam Pier-

re Lévy: “ não se trata aqui de utilizar a qualquer custo as tecnologias, mas sim de 

acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de civilização que está 

questionando profundamente as formas institucionais, as mentalidades e a cultura 

dos sistemas educativos tradicionais e, notadamente, os papéis de professor e alu-

no” (1999, p.10.). 

Como as autoras referem, o importante é o professor reconhecer que temos 

que mudar práticas pedagógicas e sendo a tecnologia uma área tão atrativa, apelativa 

e curiosa para as crianças e jovens de hoje, porque não tirar partido desta ferramen-

ta, para promover o gosto pela aprendizagem? Utilizá-la em prol da educação, com 

benefícios extramente aliciantes e motivadores, será uma estratégia a aplicar pelos 

docentes que gostem de contribuir para o sucesso educativo, tornando os alunos de 

hoje os principais construtores do conhecimento. Esta abordagem construtivista é 

vista, como sendo “ativa, construtiva, intencional, autêntica e cooperativa”, referidas por 

Jonassen (2000, p. 24).  

Consciente desta realidade, procuro sempre transmitir que a Escola e o Jar-

dim de Infância deverão ser os espaços privilegiados para a promoção do conheci-

mento, onde o papel do Educador / Professor deverá ser o de mediador no processo 

ensino / aprendizagem. Na opinião de Vygotsky, citado por Sônia da Cunha Urt e 

Joelci Mora Silva, “a educação deve desempenhar o papel central na transformação 

do homem, nesta estrada de formação social consciente de gerações novas, a educa-

ção deve ser a base para alteração do tipo humano histórico. As novas gerações e su-

as novas formas de educação representam a rota principal que a história seguirá para 

criar o novo tipo de homem.” (p.5). Este novo tipo de homem é, e será no futuro, um 

cidadão mais consciente e interventivo na sociedade, onde o seu conhecimento foi 

construído na exploração, colaboração, cooperação e partilha de aprendizagens váli-

das para a sua formação pessoal, social e moral. 

Usar, utilizar e partilhar informação obtida ou criada através da tecnologia, 

foi o desafio criado nas primeiras sessões, com a manipulação e aplicação de recursos 

digitais, como o Animoto, Gimp, muito apelativo para trabalhar a imagem. A motiva-

ção estava criada, o desejo de explorar esses recursos foi extravasando nas atitudes 

do grupo de formandos. As últimas sessões foram dinamizadas, onde gravaram, es-

colheram os textos, histórias e outros, para criarem e avaliarem as respetivas narrati-

vas digitais. 

Reconhecer que a imagem pode ser usada para a construção de novos textos, 
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documentários e outros trabalhos, e pelo seu contributo comunicativo, que re-

presenta, foi propósito explorar todo o seu potencial em contexto de trabalho de 

grupo, como instrumento pedagógico, num processo ativo e interventivo na 

construção das narrativas digitais. 

Muito diferente das práticas pedagógicas do passado, ao criar as narrati-

vas digitais, as crianças e alunos desenvolvem competências ao nível da leitura e 

escrita, numa dinâmica exploratória e de descoberta das potencialidades dos 

recursos digitais, como o Audacity (gravação de voz), movie-maker, e outros  

softwares aliciantes para o desenvolvimento da literacia digital. 

 Teixeira (2014) refere Nova Cristiane (2003), quando fala do poder da 

imagem no mundo atual e acrescenta que “as novas tecnologias propiciam condi-

ções para que as imagens e o audiovisual apareçam progressivamente como as 

linguagens dominantes desse novo mundo que começa a mostrar sua face (...) ou 

melhor, sua tela!” Tal como diz a mesma autora, “a vida e o mundo são percebi-

dos como imagens” (p.183). 

Perante estes desafios promotores da mudança pedagógica, acredito que 

as sessões realizadas serviram para debater a importância da aplicabilidade e 

metodologia dos novos recursos educativos digitais, e lançar, aos formandos, 

desafios para a mudança, com exemplos de trabalhos e estudos já feitos no terre-

no, onde os resultados foram extremamente positivos, verificando-se que as cri-

anças e jovens de hoje sabem e reconhecem a importância da era digital, e que 

esta faz parte da vida de todo o cidadão. 

Reconhecemos que a postura profissional deve assentar num paradigma 

educacional mais atual, onde o papel do professor não deverá ser de um mero 

transmissor do conhecimento, mas sim de um agente cooperante e colaborante 

nas aprendizagens dos alunos. Explorar os recursos tecnológicos será um meio 

ou uma estratégia a aplicar para que os jovens de hoje gostem de aprender!   

Nesta perspetiva e visão sobre a Educação, foi possível observar o inte-

resse e o envolvimento dos formandos na construção de novos textos - narrati-

vas digitais (5) “advindas das práticas sociais com o uso de múltiplas linguagens 

mediáticas, propiciam a organização de nossas experiências por meio de histó-

rias que articulam os acontecimentos com os quais lidamos, representados por 

meio de texto, imagem ou som” (Almeida e Valente, 2012, p.58), onde puderam 

aplicar e praticar a literacia digital ao longo da Formação, bem como desperta-

ram para uma visão mais otimista quanto ao uso e aplicação das novas tecnolo-

gias nas práticas pedagógicas, reconhecendo que essa mudança deve partir do 

professor, assumindo um papel de mediador e desafiador aos próprios alunos, 

para que sejam os principais agentes das suas aprendizagens. Jonassen (2000) 

diz que a implicação das ferramentas cognitivas no processo da aprendizagem 

no aluno deverá ser vista como um desafio que só funciona se os alunos e profes-

sores concordarem que pensar profundamente é em si mesmo um objetivo signi-

ficativo para envolvê-los em aprendizagens. 

Pelo papel motivador e aliciante que este novo formato de narrativa pode 
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ter na construção de conhecimentos e aprendizagens nas crianças e alunos, procu-

rei nas sessões demonstrar, pelos trabalhos já feitos e partilhados, novas formas e 

práticas de contar histórias. Foram divulgadas narrativas digitais e suas story-

boards, recorrendo ao PowerPoint ,para melhor compreensão quanto à estrutura, or-

ganização  sequencial das imagens, no tempo e no espaço, para a criação das narra-

tivas digitais. Este processo foi aplicado para a construção das narrativas digitais 

dos grupos e sua narração transcrita. 

Há ainda a acrescentar que, como consideram Xu, Park e Baek (2011), em-

bora a intenção da narrativa digital seja contar uma história à audiência, o processo 

de escrita na narrativa digital assume grande importância na aprendizagem da lín-

gua, já que uma boa redação determina o seu sucesso. Quando os alunos prestam 

mais atenção ao processo de escrita, sentem que a história é sua e estão mais moti-

vados no processo de construção. Estes autores lembram que, apesar da componen-

te digital ser importante, a escrita não deve ser negligenciada, porque é uma parte 

essencial da narrativa digital (P54). 

Como nota de reflexão, acredito que a dinâmica por mim criada, onde to-

dos aprendemos e construímos um saber mais desafiador, para mudar práticas pe-

dagógicas, tornou os formandos mais colaborantes e abertos à partilha de saberes. 

Reconhecer que a tecnologia é um recurso valioso para a promoção do conheci-

mento, foi também um dos objetivos alcançados, pois reconhecemos, através da 

avaliação, autoavaliação e  redação dos relatórios, o quanto a realização da forma-

ção foi positiva em termos de aprendizagem e desenvolvimento pessoal e profissio-

nal. 

As relações criadas foram fulcrais para uma relação alegre, partilhada e co-

operada entre ambas as partes- Formadora/ Formandos.   

Não posso deixar de focar, que a mesma formação deverá ser alargada em 

termos de número de sessões, pois justifica-se pela necessidade de maior número 

de horas para a criação dos recursos educativo sdigitais e por sua vez uma necessi-

dade maior de se fazer uma abordagem teórica à avaliação dos mesmos.  

 

Considerações finais 

 

Transmitir e partilhar novas práticas pedagógicas, e lançar novos caminhos 

que motivem os professores a implementá-las nas suas salas de aula, foi o principal 

objetivo da ação de formação-Recursos educativos digitais, ao longo de 5 sessões 

em horário pós – laboral, durante o período dos meses de junho e  julho de 2016. 

Transmitir saberes, conhecimentos e práticas pedagógicas, tornou-se para 

mim como formadora, um desafio enriquecedor, tanto pessoal como profissional-

mente. Reconheci ao longo das mesmas sessões que a metodologia, por mim aplica-

da, era clara, concisa e precisa nos conteúdos abordados, para além de procurar 

acompanhar os trabalhos e exercícios práticos ao longo de cada sessão, bem como 

reconheci a necessidade de algum apoio na ajuda do equipamento tecnológico, 

quando os mesmos não funcionavam, como exemplo o projetor. 
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http://biancovilli.blogspot.pt/2014/12/narrativas-digitais.html 
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Foram criados momentos de partilha e discussão das vantagens e des-

vantagens do uso da tecnologia em contexto de sala de aula, reconhecendo que 

são inúmeras as vantagens em termos de recurso educativo, quando usamos os 

recursos educativos digitais como estratégia pedagógica para tornar as crianças 

construtivas do seu conhecimento. 

 Saliento a importância que esta desempenha na sociedade atual, o enor-

me contributo na partilha de saberes através das redes sociais, internet, e o fator 

comunicacional que envolve tudo e todos que estão constantemente em sinto-

nia, em diferentes espaços, nos mais diversos contextos sociais cultuais e econó-

micos.  

Tal como Rasco Félix refere Lankshear e Knobel (2003), que denomi-

nam Insiders as novas gerações: “nativos de um mundo que está a mudar cultural 

e socialmente (…), que requer dos Educadores um novo esforço para direcionar o 

nosso olhar muito para além dos recursos informáticos e dos visores e mais para 

além das tradições curriculares e conceitos alfabéticos que mantemos como in-

questionáveis.” (p.97), devemos estar atentos e abertos a todas as mudanças que 

vão surgindo ao longo do tempo. 

Reconhecer que temos que procurar mais informação, será um passo 

dado para o desejo de querer estar atualizado e pronto para a mudança e conse-

quentemente para mudar planos e estratégias de ação, junto das crianças e alu-

nos de hoje. 

 Teixeira (2014) refere que “Os professores aprendem ao mesmo tempo 

que os estudantes e atualizam continuamente tanto os seus saberes 

'disciplinares' como suas competências pedagógicas [...] A partir daí, a principal 

função do professor não pode mais ser uma difusão dos conhecimentos, que 

agora é feita de forma mais eficaz por outros meios. Sua competência deve des-

locar-se no sentido de incentivar a aprendizagem e o pensamento” (Lévy, 1999, 

s/). 

Não posso deixar de frisar que as mudanças implicam sempre alguns 

constrangimentos, mas estes nunca devem ser motivo para desistências, ou para 

paragens nos novos desafio.s Devem ser vistos como um caminho a percorrer 

onde a meta será o alcance de uma aprendizagem eficaz, onde seja possível ver a 

concretização de um trabalho ativo, onde todos foram os principais agentes na 

construção e sucesso educativo, com formação, capazes de serem cidadãos ale-

gres e felizes no mundo pessoal e profissional, com valores morais e sociais. 

 

A Escola ou Jardim de Infância deve assim abrir-se à inovação, à partilha 

de saberes e projetar novos paradigmas educacionais, contribuindo para a cons-

trução de personalidades daqueles que serão os cidadãos do amanhã, prontos a 

agir e intervir democraticamente na sociedade em plena mudança. Esta postura 

e ética profissional passa por reconhecer o que já Walter Benjamin afirmava no 

início do século XX: “o homem contemporâneo necessita se alfabetizar de novo, 

http://www.archdaily.com.br/br/797105/o-que-as-escolas-mais-

inovadoras-do-seculo-xxi-tem-8-exemplos-que-voce-precisa-conhecer 

A Escola ou Jardim de In-

fância deve assim abrir-se 

à inovação, à partilha de 

saberes e projetar novos 

paradigmas educacionais, 

contribuindo para a cons-

trução de personalidades 

daqueles que serão os ci-

dadãos do amanhã, pron-

tos a agir e intervir demo-

craticamente na sociedade 

em plena mudança.  
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a partir da interação com as linguagens audiovisuais “ (citado por Nova, C. 2003, p.194), referindo-se à importância 

das novas linguagens. 
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AS TIC EM CONTEXTOS INTER E TRANSDISCIPLINARES  

AÇÕES DE FORMAÇÃO: REFLEXÕES 

 AS TIC EM CONTEXTOS INTER  

E TRANSDISCIPLINARES  

Antero Pereira 

 

1 . PREPARAÇÃO DOS CONTEÚDOS  

Competências no uso das TIC e opções do grupo de trabalho 

Na dinâmica da introdução das TIC em contexto de sala de aula, quer para facilitar o processo pedagógi-

co, quer para promover o sucesso dos alunos, quer ainda para proporcionar a educação à distância, pareceu-nos 

ideal a criação de uma plataforma de aprendizagem com recurso a imagens, sons, flashes e outras aplicações inte-

rativas, criadas de raiz para a concretização do projeto ou adaptadas em lugares congéneres na Web. As intera-

ções foram promovidas através de e-mail, caixa automática de texto, fórum e chat, disponibilizados na plataforma. 

Registámos um espírito colaborativo assinalável entre os elementos do grupo de trabalho, no sentido de 

concretizar os objetivos traçados. Porém, foram notórias as diferenças no manuseamento das ferramentas TIC, 

especialmente num domínio médio/avançado, já que a operacionalização implicou o recurso a software específico 

de programação HTML (webdesign), IMAGEM (editores e CorelDraw), FLASH (animações interativas), 

SCRIPTS (códigosfonte), e ÁUDIO (gestão integrada MP3 e conversão flash). 

Conclui-se que não basta aos docentes estarem motivados para o uso das TIC, mas é importante a sua for-

mação específica neste domínio e a criação de condições de trabalho colaborativo, o que só será possível com uma 

gestão diferente das respetivas cargas horárias, adequando-as às exigências dessa relação entre dois domínios ain-

da muito separados: as práticas disciplinares e as competências específicas TIC. 

2. O PARADIGMA TIC NA PERSPETIVA DOS ALUNOS 

Envolvimento e resultados escolares 

Nas experiências feitas em contexto real de aprendizagem (Teoria da Cor e Mecanismo da Visão), foi no-

tório o interesse dos alunos pelo processo pedagógico desenvolvido em ambiente informatizado (através da plata-

forma Web) em alternativa à aula expositiva (quadro negro e PDF projetado). Nomeadamente: 

1 – Os alunos mostraram-se cativados pela aplicação Web: 
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2 – Os alunos revelaram vontade de experimentarem as aplicações interativas, ver filmes e ouvir podcasts: 
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3 – Os alunos procuraram a aplicação à distância, segundo as estatísticas recolhidas do servidor do site: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos beneficiaram, numa medição feita através do teste online, do ambiente virtual de aprendizagem, 

conseguindo através deste obter melhores resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em conclusão, os alunos que processaram informação através do site interativo conseguiram resultados na 

ordem dos 79%, enquanto a média desceu para os 71% no caso dos alunos que processaram informação através da 

aula convencional.  

 
3. USO DAS TIC EM CONTEXTO DE SALA DE AULA 

Custo/Benefício  
 
Não obstante os resultados globais conseguidos, constatou-se que nem todos os alunos acederam à aplica-

ção, em suas casas, e que a operacionalização das aulas em contexto virtual foi mais demorada, pelo que numa situ-
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ação de necessidade de cumprimento dos programas disciplinares, torna-se necessário rever planificações e pon-

derar/adequar, caso a caso, essa relação entre os benefícios assinalados e as exigências legais do cumprimento dos 

programas das disciplinas.  

 
4. O PARADIGMA TIC NA PERSPETIVA DO PROFESSOR  
 
Experiência pessoal  
 
As escolas estão hoje já apetrechadas com recurso à Internet, de modo a operacionalizar um sistema de 

educação presencial através dos computadores, o mesmo acontecendo com um significativo número de alunos, 

que já tem possibilidades de se apresentar na aula com os seus computadores pessoais. Ainda assim, das conclu-

sões da experiência realizada, é de considerar:  

1 – Falta de preparação dos docentes para o uso integrado das TIC nas suas dimensões média/avançada, 

necessário para a realização de documentos pedagógicos informatizados;  

2 – Falta de tempo para colocar em prática as aulas interativas, nomeadamente pela imposição de cumprir 

programas disciplinares extensos e, eventualmente, em muitos casos, descontextualizados com as ferramentas 

pedagógicas que os podem operacionalizar ou tornar mais rentáveis nas suas modernas inter-relações.  

 

Em conclusão, é necessário programar o Ensino, na sua globalidade, para o trabalho colaborativo entre as 

diferentes áreas do saber, especialmente no sentido de integrar as TIC no contexto pedagógico, e ainda reformular 

programas disciplinares e planificações no sentido de rentabilizar as aulas em ambientes virtuais, aproveitando o 

que de positivo esses ambientes virtuais podem proporcionar para relacionar saberes. Ou seja: cabe à tutela estu-

dar esse efeito de custo-benefício das TIC, especialmente na programação dos horários e da formação dos docen-

tes.  

Mantém-se válido que, enquanto experiências pedagógicas que ficam disponíveis através do ciberespaço, as aulas 

virtuais constituem ferramentas de suprema importância (e cada vez mais desenvolvidas) para otimizar o ensino 

à distância. 
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AS TIC EM CONTEXTOS INTER E  

TRANSDISCIPLINARES  

Adelaide Madureira 

 

I novar a prática pedagógica representa sempre um custo adicional, no 

esforço de adaptação e criatividade, em resposta ao desafio constante das 

novas gerações digitais. É sempre mais cómodo repetir uma fórmula de trabalho e um 

método de ensino do que experimentar um caminho desconhecido. A formação realiza-

da e a experiência aplicada ajudou-nos, em primeiro lugar, a perceber a necessidade de 

aprendermos uns com os outros, de procurarmos uma sinergia de habilidades diversas, 

de modo que pudéssemos partilhar dificuldades e possibilidades, em ordem à conceção 

e realização conjunta desta proposta de trabalho. Não é estranho a este esforço a insis-

tência com que hoje se propõe e valoriza o trabalho entre pares. 

 Este desafio educou-nos para a necessidade de vencer a resistência à colabora-

ção entre os pares e ilustrou a sua conveniência e utilidade, uma vez que esta cultura de 

interação e colaboração tem dificuldade em ganhar terreno, pois fomos muito formata-

dos no sentido de cada um ficar entregue a si mesmo. Neste aspeto, a formação e aplica-

ção trouxeram um estímulo à abertura na colaboração entre pares. Foi assim que prepa-

rámos em equipa os conteúdos, melhorando as propostas iniciais de cada um, advertin-

do para aspetos que só uma visão de conjunto podia oferecer. É claro que, neste traba-

lho, se percebe que o nível de destreza no uso das TIC é diversificado nos docentes e 

alunos, mas que importa agilizar a sua prática, pois uma evolução a este nível resulta, a 

médio e longo prazo, num grande benefício pedagógico para ambas as partes. O facto 

de termos três propostas diferentes dos mesmos conteúdos, para os diversos anos, aju-

dou-nos também a perceber modos e possibilidades diversas de uso das TIC e dos pro-

gramas informáticos, a aplicar em diferentes níveis de ensino. O uso das TIC e dos pro-

gramas acessíveis no mercado implicam a custosa, mas útil tarefa, de os procurar, co-

nhecer, dominar.  

 Mas a formação e a experiência revelaram-nos sobretudo múltiplos benefícios, 

em que nem sempre acreditamos. Na verdade, a nossa motivação e a dos alunos foi cla-

ramente mobilizada e o interesse pela disciplina despertado. Os alunos perceberam que 

não basta saber usar o teclado de um computador e que este não pode resolver os pro-

blemas se o seu utilizador não interagir com ele de forma inteligente. Foi importante, 

É sempre mais cómo-

do repetir uma fór-

mula de trabalho e 

um método de ensino 

do que experimentar 

um caminho desco-

nhecido.  

https://

palavrasdeumvisionario.wordpress.com/2011/05/09/

resistir-ou-nao-as-mudancas/ 

Este desafio educou-

nos para a necessida-

de de vencer a resis-

tência à colaboração 

entre os pares e ilus-

trou a sua conveniên-

cia e utilidade, uma 

vez que esta cultura 

de interação e colabo-

ração tem dificuldade 

em ganhar terreno, 

pois fomos muito for-

matados no sentido 

de cada um ficar en-

tregue a si mesmo. 

http://thecontextofthings.com/2015/09/06/why-

companies-fail-at-collaboration/ 
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para os alunos, perceberem o uso das TIC (computador, telemóvel, I Pad) não apenas 

como fatores de diversão, mas como ferramentas pedagógicas, que não dispensam o 

desenvolvimento do pensamento reflexivo e crítico. Os exercícios propostos ajuda-

ram a perceber a utilidade dos conteúdos matemáticos em tantas áreas do ser, do sa-

ber e do saber fazer. A dimensão lúdica, a que o uso das TIC está ligado, ajuda o aluno 

a resolver problemas matemáticos, de forma menos “penosa” e mais interativa e moti-

vadora. As opiniões dos alunos, a este respeito, são sugestivas. A respeito da ficha de 

“Determinação do Índice da massa Corporal”, uma aluna escreveu e enviou por cor-

reio eletrónico: “Eu acho que foi uma boa ficha para resolveremos. Assim ficamos a 

saber quem tinha obesidade e excesso de peso. Foi um desafio para as pessoas come-

çarem a fazer uma alimentação mais saudável. Acho que foi uma aula interessante”. E 

sobre o uso do programa Kahoot, outro aluno expressa-se assim: “Acho que foi uma 

aula interessante, divertimo-nos e ficamos a saber coisas sobre a matéria. Acho que a 

professora podia fazer mais coisas destas, pois assim os alunos estão com mais aten-

ção”. 

 Obviamente que não se pode esperar de uma simples experiência inicial 

“resultados imediatos” mas sobretudo o que ela representou de inovação, de aprendi-

zagem, de avanço, na metodologia de ensino, que tenta superar modelos discursivos 

ou expositivos, dentro do paradigma ultrapassado de que “o professor ensina e o alu-

no aprende”. Todos aprendemos e esta aprendizagem é suscitada e provocada, no 

confronto e na resolução de problemas, procurando os meios mais práticos e eficazes 

para o efeito. 

 Gostaria de acrescentar a este trabalho, à guisa de conclusão prospetiva, al-

guns pontos de reflexão pessoais: 

 É inegável que o processo de ensino-aprendizagem não pode ignorar ou dis-

pensar as ferramentais digitais que o avanço das TIC põe à nossa disposição. Profes-

sores e alunos têm de se esforçar por se habilitar, na capacidade de uso útil deste tipo 

de ferramentas.  

 Humildemente, temos de reconhecer que aos mais velhos (aos professores) é 

pedido um esforço de “conversão tecnológica” superior ao dos mais novos (dos alu-

nos), que parecem mover-se naturalmente nestes meios. Um professor «info-

excluído» é um professor «desautorizado» perante um aluno informaticamente hábil.  

 A nós, professores, é posto não apenas o desafio do uso das novas TIC. Mas o 

esforço por compreender em que medida estas ferramentas estão a formatar o modo 

Humildemente, temos 

de reconhecer que aos 

mais velhos (aos profes-

sores) é pedido um es-

forço de “conversão tec-

nológica” superior aos 

dos mais novos (dos 

alunos), que parecem 

mover-se naturalmente 

nestes meios. Um pro-

fessor «info-excluído» é 

u m  p r o f e s s o r 

«desautorizado» peran-

te um aluno informati-

camente hábil.  

https://pt.linkedin.com/pulse/o-desafio-da-gest%C3%A3o-de-

mudan%C3%A7as-rafaela-souza-prince2-hcmbok-itil- 

Todos aprendemos e 
esta aprendizagem é 
suscitada e provocada, 
no confronto e na reso-
lução de problemas, 
procurando os meios 
mais práticos e eficazes 
para o efeito. 

https://classteaching.wordpress.com/2016/07/21/getting-to

-the-heart-of-teacher-led-cpd/ 
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de pensar, de estudar, de compreender e conviver com a realidade. Na verdade, 

embora muito necessário, não basta dominar o software eletrónico, mas é preciso 

perceber como é que ele está a mudar o software racional, emocional e relacional 

do aluno, com o mundo à sua volta. Pensemos, por exemplo, na brevidade de um 

twitter em 140 carateres, na simplificação de um texto numa sms, ou na efemeri-

dade de um post online. E perguntemo-nos: Que desafios trazem estas novas lin-

guagens de comunicação a um professor, que tem de passar uma mensagem (um 

saber, um conhecimento, uma informação) com a brevidade, a velocidade e a ex-

pressividade com que o fazem as novas TIC? Como conseguir e prender a atenção 

de um aluno, que já não lê um texto com mais de 140 carateres, ou que não precisa 

de saber ortografia, porque o programa a corrige automaticamente? São questões 

difíceis, sobretudo para um professor de matemática, cujo ensino requer atenção, 

concentração, esforço… São questões em aberto, pois não basta dominar uma fer-

ramenta. É preciso também compreender como é que ela nos está a dominar! 

 

 Mas a verdade, é que não podemos largar mão destes recursos, que consti-

tuem para nós um potencial enorme para o processo ensino-aprendizagem. Igno-

rar esta realidade é uma forma de cegueira, que se transforma em ignorância e in-

capacidade para ensinar. Por isso, a formação  permanente, também nesta áreas da 

TIC, é hoje uma exigência fundamental  no desenvolvimento profissional docente. 

Mas a verdade, é que não 

podemos largar mão des-

tes recursos, que constitu-

em para nós um potencial 

enorme para o processo 

ens ino- aprendizagem. 

Ignorar esta realidade é 

uma forma de cegueira, 

que se transforma em ig-

norância e incapacidade 

para ensinar. Por isso, a 

formação  permanente, 

também nesta áreas da 

TIC, é hoje uma exigência 

fundamental  no desenvol-

vimento profissional do-

cente. 

https://pt.dreamstime.com/fotografia-de-stock-royalty-

free-mudan%C3%A7a-image30503207 



 

Página 27  
#em#fOrm@ç@O# 

N.º 4  

Modelação Matemática no Ensino  

da Matemática 

Manuel António Rodrigues 

C ada vez mais se dá importância ao trabalho com aplicações da matemá-

tica e modelação matemática no Ensino da Matemática. 

Já para o matemático português José Sebastião e 

Silva (1977: 9) “um dos pontos assentes em reuniões inter-

nacionais de professor, promovidas pela O.C.D.E., é que o 

professor de matemática deve ser, primeiro que tudo, um 

professor de matematização, isto é, deve habituar o aluno a 

reduzir situações concretas a modelos matemáticos e, vice-

versa, aplicar os esquemas lógicos da matemática a proble-

mas concretos” 

Os programas do ensino secundário recomendam que o ensino da matemática 

esteja ligado ao das outras disciplinas sob dois aspetos principais: organização con-

certada das atividades de ensino; estudo de situações saídas dessas disciplinas, com-

preendendo uma fase de modelação e uma fase de interpretação dos resultados. 

O projeto requer geralmente o trabalho de uma equipa de pessoas, ao longo de 

um período de tempo mais ou menos prolongado, e muitas vezes está associado à ideia 

de cooperação interdisciplinar e transdisciplinar. 

O projeto tem um caráter prolongado e faseado. Pela sua própria natureza, um 

projeto percorre várias fases desde a formulação do objetivo central, até à apresenta-

ção dos resultados, passando pelo planeamento e execução. 

Conceber e realizar um projeto não é uma tarefa fácil, implicando esforço e 

envolvimento pessoal, bem como ser capaz de gerir a complexidade das situações que 

vão surgindo. A formação realizada e a experiência ajudam-nos, em primeiro lugar, a 

perceber a necessidade da partilha das aprendizagens, de modo que pudésse-

mos partilhar dificuldades e possibilidades, em ordem à conceção e realização 

conjunta das propostas de atividades, este desafio criou a necessidade de ven-

 

Os programas do 
ensino secundário 
recomendam que o 
ensino da matemáti-
ca esteja ligado ao 
das outras discipli-
nas sob dois aspetos 
principais: organiza-
ção concertada das 
atividades de ensi-
no; estudo de situa-
ções saídas dessas 
disciplinas, compre-
endendo uma fase 
de modelação e uma 
fase de interpreta-
ção dos resultados. 

http://www.helioteixeira.org/ciencias-da-

aprendizagem/o-que-e-interdisciplinaridade/ 



 

Página 28  #em#fOrm@ç@O#  
N. º  4  

cer a resistência que por vezes existe na colaboração entre pares. Foi, assim, 

que preparámos em equipa, os conteúdos das três propostas, diferentes na 

forma de abordagem relativas ao conteúdo “Funções” e direcionados para dife-

rentes anos de escolaridade; o trabalho realizado ajudou-nos a perceber modos e 

possibilidades diversas do uso das TIC, dos programas pedagógicos/didáticos in-

formáticos existentes no mercado, a aplicar aos diferentes níveis de ensino. 

A utilização destas estratégias diferenciadas foram motivadoras para os 

alunos e professores e despertaram interesse pela disciplina. Os alunos perceberam 

que não basta saber usar as TIC (computador, calculadora gráfica, telemóvel, I Pad, 

e-mail, facebook, …) como fator de diversão, dimensão lúdica da sua utilização, mas 

também como uma ferramentas pedagógicas, mas que a sua utilização não dispensa 

o desenvolvimento do pensamento critico e reflexivo. Os exercícios propostos aju-

daram a perceber a utilidade dos conteúdos matemáticos em tantas áreas do saber/

saber e do saber/fazer. No que se refere ao projeto de atividade “som e distâncias”, 

não foi aplicado aos alunos em virtude do seu conteúdo não poder ser aplicado tem-

poralmente ao grupo de alunos que lecionava. Mas poderei dizer que as outras ati-

vidades realizadas pelos outros elementos do grupo representaram uma nova meto-

dologia de ensino/ aprendizagem, que alterou o modelo discursivo ou expositivo “o 

professor ensina o aluno aprende”. O projeto está associado, como diz Boutinet 

(1990: 206), a uma “pedagogia da incerteza”. Mas, pelo seu enorme potencial, cons-

titui um desafio que pode ser muito estimulante para professores e alunos que es-

tão dispostos a assumir um papel ativo na resolução de problemas novos.  

É sempre mais cómodo repetir uma fórmula de trabalho e um método de 

ensino do que experimentar um caminho diferente.  

 Os relatos de experiências são sempre mais interessantes do que as sínte-

ses. As dificuldades ensinam tanto como os resultados positivos. O mais importan-

te era que a tarefa suscitasse o envolvimento dos alunos em verdadeiros processos 

matemáticos. 

Porque mudámos a forma de ensinar Matemática, tínhamos também que 

mudar a forma de avaliar a aprendizagem. A avaliação terá que refletir o mais fiel-

mente possível a aprendizagem e, se possível, corrigi-la e promover novas aprendi-

zagens. Foi utilizada a aplicação Kahoot e o correio eletrónico na avaliação; os alu-

nos acharam interessante a aula e o método de avaliação utilizado.  

A sociedade atual está a ser confrontada com um rápido desenvolvimento 

das tecnologias informáticas, com o acesso a redes globais de computadores, ao cor-

Mas poderei dizer que 

as outras atividades 

realizadas pelos outros 

elementos do grupo 

representaram uma no-

va metodologia de ensi-

no/ aprendizagem, que 

alterou o modelo dis-

cursivo ou expositivo 

“o professor ensina o 

aluno aprende”. 

http://blackboard.grupoa.com.br/blog/uso-da-tecnologia-em-

sala-de-aula-desperta-interesse-nos-alunos/ 

É sempre mais cómodo 

repetir uma fórmula de 

trabalho e um método 

de ensino do que expe-

rimentar um caminho 

diferente.  

https://independenciacomcristo.com/2012/09/02/entre-tres-

caminhos-qual-deles-devo-seguir/ 
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reio eletrónico, a bases de dados, a bibliotecas virtuais e a uma enorme oferta de software. Este progresso está a pro-

vocar mudanças enormes na organização da nossa vida e do nosso trabalho. 

Como professor entendo que essas mudanças têm implicações nos processos de ensino/aprendizagem. O 

aproveitamento otimizado das TIC implica uma mudança nas formas de ensinar e aprender. Aproveitando melhor 

as novas tecnologias das escolas, o papel do aluno será mais relevante, embora o professor seja sempre um ator de-

terminante no processo de ensinar. 

A formação revestiu-se de particular interesse, e poderei no futuro tirar partido das potencialidades dos 

diferentes programas apresentados nas disciplinas por mim lecionadas. 

A metodologia utilizada pelo formador foi facilitadora da aquisição das competências necessárias.  
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Relação Custo Benefício do uso das TIC em  

contextos Interdisciplinares e Transdisciplinares 

FLIP CHART 

Fernando Ribeiro 

 

O s Ambientes Virtuais de Aprendizagem têm por objetivo facilitar 

a inserção dos alunos e professores, além de auxiliar e facilitar o trabalho destes. O 

sistema educativo tradicional e os modelos de aprendizagem autónoma podem ser 

completados por técnicas que utilizam métodos de aprendizagem à distância, re-

des de informação, serviços multimédia e eletrónicos. Assim, pode-se desenvolver a 

utilização da Web com os Ambientes Virtuais de Aprendizagem on-line, de modo a 

servir de ferramenta de divulgação de material e de suporte a formação, possibili-

tando um  feedback intensivo e extensivo.  

Podemos afirmar que os Ambientes Virtuais de Aprendizagem têm vindo a 

ser  utilizados cada vez mais nas nossas escolas, já que as instituições de ensino, 

em geral, estão a reconhecer os benefícios da utilização de ferramentas informáticas 

situadas dentro e fora da  Web. Os recursos multimédia e ferramentas de ensino on-

line comprovam e refletem positivamente no aluno os resultados surpreendente-

mente alcançados. 

Através da utilização da Internet alunos, professores, e a própria instituição 

poderão beneficiar de todo o potencial que esta ferramenta pode oferecer.  

Dentro de alguns desses benefícios, podemos destacar a modificação da posi-

ção do professor, visto até então como o ponto central da aprendizagem, reservando 

ao aluno autonomia durante o processo de aprendizagem. Com a utilização das 

tecnologias, o próprio aluno pesquisará as suas estratégias, para a construção do 

seu processo formativo como um sujeito e não um objeto. Aumentando assim a sua 

autonomia, estimulando a interação com outros alunos, desenvolvendo e sociali-

zando as suas produções, além de respeitar o ritmo da aprendizagem de cada um. 

O uso dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem pode favorecer a inclusão 

digital dos alunos e professores, além de estimular o ensino pode tornar as aulas 

mais dinâmicas, já que utiliza a Internet e recursos multimédias como, por exemplo, 

áudio e vídeo.  
 
 
 
 
  

Os Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem têm 

por objetivo facilitar a 

inserção dos alunos e 

professores, além de au-

xiliar e facilitar o traba-

lho destes.  

http://eadmaterialimpresso.blogspot.pt/ 

Com a utilização das tec-

nologias, o próprio aluno 

pesquisará as suas estra-

tégias para a construção 

do seu processo formati-

vo como um sujeito e não 

um objeto. Aumentando 

assim a sua autonomia, 

estimulando a interação 

com outros alunos, de-

senvolvendo e socializan-

do as suas produções, 

além de respeitar o ritmo 

da aprendizagem de cada 

um. 

http://3.bp.blogspot.com/_aaiUWKDuvb4/RznVsvexaVI/

AAAAAAAAAp0/fOpS-kXqgzs/s320/tics.gif 
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PREPARAÇÃO DE CONTEÚDOS (DESTREZA NO USO DAS TIC) 
 

 
• Estabelecimento dos objetivos da aprendizagem;  

• Localização e revisão (ou criação) de material de instrução (ex: instrumentos de diagnóstico, livros texto, softwa-

re para aprendizagem (testes, etc.); 

• Avaliação do nível de conhecimento dos alunos; 

• Atribuição de material apropriado aos alunos; 

• Definição da forma de acesso dos alunos a componentes/módulos; 

• Revisão e acompanhamento do progresso dos alunos e gerência das intervenções necessárias; 

• Provisão e gestão da comunicação alunos-professor e alunos - alunos (tanto síncrona quanto assíncrona); 

• Avaliação da aprendizagem; 

• Relatório dos resultados da aprendizagem. 

Uma grande parte das ferramentas disponíveis atualmente possuem alguns destes recursos citados, o que 

pode facilitar e agilizar tanto a vida do aluno como a do professor no decorrer das aulas, já que otimiza o tempo de 

ambos, dando maior foco a aprendizagem. 

 

Destaco alguns benefícios: 

 

Abrange um variadíssimo público; 

Amplia os espaços destinados à Educação, podendo ser usado para a constituição de comunidades virtuais de 

aprendizagem, tanto como apoio ao ensino presencial quanto à distância; 

Quando utilizado na modalidade à distância, possibilita reduzir custos relacionados a deslocamentos físicos e infra es-

trutura física. 

  

Benefícios para os professores: 

 

Suporta diferentes estilos de aprendizagem: cooperativa, orientada por discussão, centrada no sujeito, por projetos, 

por desafios/problemas/casos; 

Serve de suporte para o desenvolvimento de práticas pedagógicas interdisciplinares e transdisciplinares; 

Possibilita disseminar informações para um grande número de pessoas ao mesmo tempo, sem limites de amplitude 

geográfica; 

Disponibilizada a informação no ambiente, tornando possível a atualização, o armazenamento, a recuperação, a 

distribuição e compartilhamento instantâneo; 

A conceção didático-pedagógica possibilita uma visão clara das possibilidades de uso das ferramentas e uma maior 

interação. 

Permite a personalização de uma comunidade de acordo com as suas necessidades e caraterísticas. Dessa forma, o 
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concetor, ao criar uma comunidade, pode escolher, dentre as opções oferecidas, as 

que melhor atendam aos objetivos da comunidade em questão. Têm ainda a possibi-

lidade de incluir ou excluir ferramentas. 

  

Benefícios para os alunos: 

 

 Proporciona um fácil acesso à informação, pois não depende de espaço e 

nem de tempo fixos. Os alunos ficam livres para estudar no seu próprio ritmo, inde-

pendentemente do lugar onde estejam. Podem aceder por meio do computador, de 

qualquer lugar e a qualquer hora. A aprendizagem pode ocorrer 24 horas por dia, 

sete dias por semana; 

 Possibilita o compartilhamento de informações e a produção de conheci-

mento de forma coletiva, propiciando ampliar experiências, estimulando a colabora-

ção entre os alunos; 

 Os alunos, individualmente ou em grupo, podem ter um acompanhamento 

personalizado e adequado às suas necessidades, de forma que, além de se poderem  

ligar na hora que julguem mais propicia, ainda contam com a disponibilidade de po-

der escolher os assuntos e as opções que julgarem mais convenientes; 

  

Portanto, a implementação e uso dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

pode contribuir para um real desenvolvimento do aluno que pode ter maior motiva-

ção, já que os recursos tecnológicos despertam grande interesse e pode estudar no 

seu próprio ritmo e no horário que seja mais conveniente. E ainda tem a possibilida-

de de rever conteúdos e atividades que podem ser repetidas muitas vezes, ou seja, o 

aluno participa de forma mais ativa na aprendizagem, sendo o professor o facilita-

dor. 

 

Porém, disponibilizar apenas conteúdos em formato tradicional utilizando novas tecnolo-

gias, não significa mudança. Para o uso eficiente da tecnologia, o foco deve estar no alu-

no e na maneira como ele interage com o conteúdo. Este novo foco é que deve direcio-

nar o uso do computador na educação.  
 

Diante do contexto atual de mudanças, marcado pela presença das TIC, pre-

cisamos estar atentos aos processos de modernização do sistema educacional pauta-

do no simples uso das ditas "novas” tecnologias, que buscam elevar o mesmo tipo de 

educação - centrada no modelo da escola única, no currículo grande - a um maior 

grau de eficácia e eficiência. Essas formas de educação precisam ser repensadas, 

Proporciona um fácil 
acesso à informação, pois 
não depende de espaço e 
nem de tempo fixos. Os 
alunos ficam livres para 
estudar no seu próprio 
ritmo, independente-
mente do lugar onde es-
tejam. Podem aceder por 
meio do computador, de 
qualquer lugar e a qual-
quer hora. A aprendiza-
gem pode ocorrer 24 ho-
ras por dia, sete dias por 
semana 

http://parquedaciencia.blogspot.pt/2013/02/o-uso-de-

ambientes-virtuais-de.html 

Portanto, a implementa-
ção e uso dos Ambientes 
Virtuais de Aprendiza-
gem podem contribuir 
para um real desenvolvi-
mento do aluno que pode 
ter maior motivação, já 
que os recursos tecnoló-
gicos despertam grande 
interesse e pode estudar 
no seu próprio ritmo e no 
horário que seja mais 
conveniente.  

https://www.emaze.com/@ALCZOLRO/%D8%A3%D9%81%D8%

B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%

A6%D9%84%D8%A9 
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reinventadas, pluralizadas.  

  

Desta forma, podemos inferir sobre a importância dos recursos tecnológicos para uma nova forma de edu-

car que, cada vez mais, vêm-se desenvolvendo e modernizando. As instituições de ensino devem-se preocupar e 

procurar meios de se modernizar para assim contribuir para o melhor desenvolvimento de seus alunos, oferecendo 

uma formação condizente com a realidade atual, com mais preparo para o mercado de trabalho e consequentemen-

te dando um maior e melhor retorno a sociedade. 
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AS TIC EM CONTEXTOS INTER E  

TRANSDISCIPLINARES  

Ana Joaquina Ribeiro 

 

P arece indiscutível o benefício das tecnologias de informação e co-

municação (TIC) no atual Sistema Educativo. Proporcionar a ligação entre alu-

nos, professores, escolas, redes de ensino e outras instituições, alargar horizon-

tes de aprendizagem nas mais diversas áreas do saber, democratizar o acesso a 

todos os alunos e professores, inovar na linguagem e nas práticas de ensino, 

tornando a escola mais atraente à nova geração e mais relevante na sua forma-

ção, são apenas alguns dos benefícios possibilitados pela adoção das TIC na 

educação. Neste contexto e perante este novo paradigma da educação, onde os 

espaços educacionais se adaptam em prol de uma nova realidade, criando labo-

ratórios de informática nas escolas, levando a globalização de conhecimentos 

cada vez mais próximo do aluno, onde os livros impressos começam a ser subs-

tituídos por livros digitais, como são atualmente a maioria dos manuais escola-

res e com recurso à escola virtual, onde os media são inseridos nas salas de au-

las através de computadores com acesso a Internet, importa relevar o papel im-

portante do professor, não só no desenvolvimento desta sociedade global e in-

formatizada, mas, também, como agente em constante adaptação e formação. 

Não sendo as TIC ainda vistas com muita naturalidade, por parte de alguns 

professores, mais resistentes à sua utilização, pois a mudança de metodologias 

tem custos e desafios que contrastam com a zona de conforto de hábitos adqui-

ridos e amadurecidos ao longo da atividade profissional, é necessário que o pro-

fessor aceite o desafio da mudança e reconheça que as TIC são instrumentos, 

com um potencial didático enorme, capazes de ajudar a criar condições pedagó-

gicas, conducentes a novas competências e a novas atitudes. É importante que a 

prática docente integre as novas tecnologias no processo ensino aprendizagem, 

por meio de recursos multimédia, capazes de assegurar a preparação do aluno 

para a vida ativa, acompanhando a sua natureza de, “aluno informatizado” e 

que consideradas as caraterísticas específicas da sua disciplina, o professor sai-

ba gerir, de forma equilibrada e sustentada, a utilização das TIC, associando-as 

e incorporando-as no seu modelo pedagógico, na preparação, transmissão e 

avaliação dos diversos conteúdos, tornando-os mais apelativos, motivadores e 

envolventes.  

Foi com este espírito de abertura, motivação e criatividade que o grupo 

de trabalho, no âmbito desta ação de formação, preparou os conteúdos a aplicar 

aos alunos, numa atividade interdisciplinar e transdisciplinar de modelação 

matemática, onde foi enfatizada a construção do saber pelo próprio aluno, a 

Neste contexto e perante este 

novo paradigma da educação, 

onde os espaços educacionais 

se adaptam em prol de uma 

nova realidade, criando labora-

tórios de informática nas esco-

las, levando a globalização de 

conhecimentos cada vez mais 

próximo do aluno, onde os li-

vros impressos começam a ser 

substituídos por livros digitais, 

como são atualmente a maioria 

dos manuais escolares e com 

recurso à escola virtual, onde os 

media são inseridos nas salas 

de aulas através de computado-

res com acesso a Internet, impor-

ta relevar o papel importante 

do professor, não só no desen-

volvimento desta sociedade 

global e informatizada, mas, 

também, como agente em cons-

tante adaptação e formação.  

http://www.tribunadamadeira.pt/tag/tecnologias-de-informacao-e-

comunicacao-tic/ 
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ligação da matemática a fenómenos da vida real, que tiveram como cenários apren-

dizagens contextualizadas e vivenciadas pelos alunos, como por exemplo “o arre-

fecimento do chá acabado de servir”, o “índice de massa corporal” a “propagação 

do som e a queda de um corpo “ e onde o computador, com acesso à Internet, mar-

cou presença quer na vertente tecnológica, na aplicação dos programas Modellus 

e Kahoot, quer na vertente comunicação, como meio de interação e diálogo entre 

todos os intervenientes, através do correio eletrónico, quer na vertente da infor-

mação.  

Foi notório o empenho e envolvimento dos alunos, na construção dos con-

ceitos matemáticos resultantes das experiências vivenciadas, na discussão de dife-

rentes pontos de vista que as experiências suscitaram, e na utilização das tecnolo-

gias de informação e comunicação, conforme mostra o seguinte comentário escrito 

por um grupo de alunos de uma turma do 12º ano: “O grupo acha que foi uma forma 

dinâmica de aprender matemática. Partimos dum exercício que era visto por nós como banal – o 

arrefecimento dum chá - que nunca tínhamos pensado que poderia dar origem a um problema 

matemático. A parte de respondermos interactivamente a questões relacionadas com a matéria 

foi uma forma de nos cativar que resultou”.  

É claro que estas atividades são mais exigentes na sua operacionalização. 

Requerem adaptação aos espaços e aos meios tecnológicos, que embora acessíveis 

nem sempre estão operacionais, podendo causar algum constrangimento na sua 

exequibilidade. Requerem mais tempo para serem apreendidas e discutidas, o que 

nem sempre é possível dado o programa curricular a cumprir e a prestação de pro-

vas a realizar, mas são mais ricas no desenvolvimento de competências fundamen-

tais para a integração plena do aluno, como cidadão critico e reflexivo, na socieda-

de da informação e do conhecimento, como o aprender a aprender, o aprender a 

pensar e o aprender a comunicar, ou seja a promover hábitos de literacia no aluno.  

A formação realizada e esta experiência ajudaram-me a refletir mais sobre 

a importância das TIC no processo aprendizagem, designadamente no ambiente 

na sala de aula, tornando-o mais enriquecedor, atrativo e propício à aprendiza-

gem, no potencial do software existente, no facilitar a incorporação mais abran-

gente de pontos de vista diferentes mas importantes, no estabelecer com mais efi-

cácia conexões com outros temas da disciplina e outras áreas do saber, cruzando 

conhecimentos, no partilhar materiais produzidos de âmbito escolar, interdisci-

plinar e/ou transdisciplinar, e sensibilizaram-me para a realização de mais ativida-

des deste tipo conforme manifestado, num comentário feito por outro grupo de 

alunos do 12º ano: “Aplaudimos a realização desta atividade pela sua frescura e 

novidade! A disciplina de Matemática não é, nem tem que ser um "bicho de sete 

cabeças", e este exercício mostrou isso mesmo, isto, porque pudemos aplicar con-

ceitos matemáticos num problema do nosso dia-a-dia, o que é muito interessante! 

Esperamos que sejam realizadas mais atividades deste tipo, pois é sempre muito 

positivo fazer propostas diferentes e que nos cativam pela sua interatividade”. 

“O grupo acha que foi 

uma forma dinâmica de 

aprender matemática. 

Partimos dum exercício 

que era visto por nós co-

mo banal – o arrefeci-

mento dum chá - que 

nunca tínhamos pensado 

que poderia dar origem a 

um problema matemáti-

co. A parte de responder-

mos interactivamente a 

questões relacionadas 

com a matéria foi uma 

forma de nos cativar que 

resultou”.  

Grupo de alunos de uma tur-

ma do 12º ano 

http://matematicacomtics.blogspot.pt/ 
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Saliento, de forma bastante positiva, a colaboração entre os colegas de grupo de trabalho que comigo parti-

lharam a experiência de forma direta, preparando os materiais produzidos, refletindo sobre os modos operandos da 

sua aplicação, reformulando quando necessário o trabalho em construção, sempre numa procura conjunta de co-

nhecimentos e saberes, que a todos beneficiou. 

Destaco também a interação com os restantes colegas que frequentaram a ação e partilharam as suas moti-

vações e constrangimentos, dando a conhecer a sua experiência profissional, sobretudo no âmbito da educação di-

gital. 

Nesta sociedade em rápida e constante mutação tecnológica, importa, a meu ver, que o professor sinta o 

compromisso de, no cumprimento restrito dos conteúdos programáticos formais da sua disciplina, e ao longo da 

vida, através de formação contínua proporcionada ou de forma autodidata, atualizar-se tecnologicamente, procu-

rando, nas TIC, um novo horizonte do ensino e da aprendizagem e ter a consciência de que, como refere  “Robison 

Sá”: “Os saberes que viajam por ondas invisíveis modificam o mundo com rapidez incomensurável”. 
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AS TIC EM CONTEXTOS INTER E  

TRANSDISCIPLINARES  

Pedro Alves 

 

 

O 
s recursos tecnológicos, que foram surgindo ao longo da história, permi-

tiram desenvolver novas metodologias e técnicas de ensino. Durante o 

século XX e início do século XXI, o desenvolvimento tecnológico generalizou-se e che-

gou rapidamente a quase toda a população. 

Primeiro os correios, a rádio e a televisão permitiram desenvolver o ensino e a 

aprendizagem à distância. A telescola, os cursos a partir de cassetes áudio e vídeo e o 

ensino por correspondência escrita, são exemplos desse tipo de ensino. 

Com o surgimento dos computadores e da internet as possibilidades de desen-

volver um ensino que privilegie a capacidade de trabalho de cada aluno evoluiu signifi-

cativamente. Os programas informáticos generalizaram-se e alguns são compreendidos 

quase de forma autónoma por cada utilizador; sendo estes programas exemplos de uma 

aprendizagem pela descoberta. 

As tecnologias permitem melhorar a comunicação e a compreensão dos conhe-

cimentos, e são importantes para desenvolver estratégias de ensino \ aprendizagem 

que se materializem mesmo fora da sala de aula. 

Na matemática certas demonstrações ficaram mais fáceis de efetuar com os 

recursos informáticos. 

Existem diversas plataformas e páginas, onde se encontra conhecimentos \ in-

formações que permitem melhorar certas capacidades de quem as visualiza. No entan-

to, na internet os conhecimentos misturam-se com o divertimento, com a publicidade, 

informações do comércio… e torna-se necessário desenvolver nos alunos algumas com-

petências para rentabilizar as tecnologias no âmbito da educação. O divertimento dis-

ponível na internet é de fácil compreensão e cativa mais do que o conhecimento, o pra-

zer de melhorar certas capacidades é por vezes trabalhoso e exigente. 

A informação disponibilizada na web cresceu exponencialmente e surgiu a 

necessidade de arranjar formas de agrupar e selecionar a informação. Surgiram os mo-

tores de busca e começaram a aparecer páginas que privilegiam a seleção da informa-

ção criada por outras pessoas. 

Na minha experiência em relação às tecnologias, destaco a minha página pes-

soal (http://atelogos.no.sapo.pt ), criada há alguns anos, onde disponibilizo vários ma-

teriais associados à matemática para os alunos do 3º ciclo e ensino secundário. [Fichas 

de trabalho, testes, questões aula, observações importantes, artigos, histórias, desafios, 

apresentações interativas, testes eletrónicos, demonstrações…]  

No projeto da ação, para promover a Inter\transdisciplinaridade com o uso das 

Primeiro os correios, a 

rádio e a televisão per-

mitiram desenvolver o 

ensino e a aprendiza-

gem à distância. A te-

lescola, os cursos a 

partir de cassetes áu-

dio e vídeo e o ensino 

por correspondência 

escrita, são exemplos 

desse tipo de ensino. 

http://slideplayer.com.br/slide/3751104/ 



 

Página 38  #em#fOrm@ç@O#  
N. º  4  

tecnologias, escolhi como tema o número de ouro, por estar historicamente relacionado com diversas áreas do sa-

ber. O projeto desenvolveu-se no blogue http://numerodeouro.blogs.sapo.pt ,criado para a ação de formação.  

O trabalho desenvolvido num blogue tem diferentes vertentes.  

- Organização de materiais já existentes na web.  

- Apresentação de trabalhos originais.  

- Debate de ideias com diferentes intervenientes nos comentários.  

- Trabalhos interativos, apresentações dinâmicas, testes eletrónicos.  

- Uso do correio eletrónico e ligações a páginas relevantes ao tema desenvolvido pelo blogue  

No blogue participaram dois professores, um de educação vi-

sual e outro de geografia. Os professores partilharam vídeos sobre o 

número de ouro, associados com as duas disciplinas. Estes vídeos são 

exemplo de como num blogue se pode destacar informação que já exis-

te na Web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Posts que elaborei para iniciar o projeto, são originais e pretendiam ser o ponto de partida para o desen-

volvimento de trabalhos por parte dos alunos. 
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A elaboração dos posts exigiu a manipulação de algumas ferramentas como o Geogebra e a sua plataforma 

na internet. A redação de fórmulas matemáticas no post exigiu o uso do MathType. No blogue, foi colocado um 

teste eletrónico, elaborado com recurso ao QuizFaber, que permite desenvolver uma avaliação interativa com os 

alunos.  

No blogue, foi colocada uma ligação a uma plataforma internacional de exercícios geométricos interativos 

(http://polarprof-001-site1.smarterasp.net/geometriagon/start.asp?l=pt&h=2), na qual participo.  

Para o trabalho ser mais eficaz e ter melhores resultados, seria necessário verificar-se as seguintes condi-

ções:  

- O projeto deve ser previsto no início do ano e partilhado no plano curricular de turma.  

- Devem ser criados, desde o início do ano, hábitos de uso das tecnologias nos alunos. É evidente que alunos 

que usam pontualmente uma tecnologia têm muitas limitações para desenvolverem um trabalho.  

- Os alunos têm de sentir a valorização dos trabalhos na sua avaliação.  

- Os alunos devem possuir os recursos para o poderem realizar.  

- O protocolo do trabalho depende da autonomia, da maturidade e das capacidades dos alunos a que se des-

tina o projeto.  

Nas sessões da ação de formação, efetuei a apresentação do blogue e solicitei a colaboração dos colegas. 

Dois professores de outras disciplinas participaram com dois Posts pelo que a interdisciplinaridade foi conseguida.  

Por outro lado, o tema é transversal a várias disciplinas e o seu desenvolvimento num blogue permite o 

acesso a toda a população, que pode beneficiar da informação e intervir recorrendo aos contactos de Correio eletró-

nico dos intervenientes no blogue.  

Os alunos podem sobre o tema desenvolver diversos tipos de trabalho desde mais criativos ou mais comple-

xos como demonstrações ou justificações de construções com régua e compasso de polígonos regulares, em parti-

cular o pentágono regular com recurso às imagens interativas apresentadas no blogue.  

O tempo necessário para concretizar e concluir o projeto depende da maturidade do grupo de alunos e da 

complexidade exigida no protocolo dos trabalhos solicitados.  

Aspetos positivos do projeto :  

- A construção de um blogue permite o ensino à distância, com livre acesso e é um meio que permite o con-

fronto e partilha de ideias por diferentes intervenientes, professores, alunos, encarregados de educação e utilizado-

res da internet em geral.  

- A partilha de algumas curiosidades e conhecimentos da matemática e da relação com outras áreas do sa-

ber.  

- A possibilidade de refletir sobre as tecnologias na educação, na relação inter e transdisciplinar e o con-

fronto de ideias partilhado nas sessões da ação de formação.  
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AS TIC EM CONTEXTOS INTER E  
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AÇÕES DE FORMAÇÃO: REFLEXÕES 

Ensino e Aprendizagem com TIC na Educação Pré-
Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico 

   Ensino e Aprendizagem com TIC na Educação Pré-
Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

Maria Alice Carvalho 

 

A 
 escola   da sociedade do século XXI é uma escola onde as tarefas podem 

acontecer no mesmo momento, em locais diferentes, e em que cada alu-

no pode estar ocupado com a sua atividade. A possibilidade de se desenvolver ativida-

des ao mesmo tempo, em locais diferentes (dentro e fora da escola) faz com que a esco-

la seja um espaço onde os alunos e os professores se encontram para esclarecer, refletir 

e confrontar as suas ideias.     

E uma escola, numa sociedade do conhecimento, adquire informação de acor-

do com as necessidades do aluno e do seu contexto, de diferentes formas, e converte-a 

em conhecimento. O professor deixará de ser o agente que fornece a informação para 

ser o facilitador e o supervisor do aluno, no processo de resolução dos problemas. Os 

resultados são palavras-chave da intervenção do professor. O aluno deixa de ser passi-

vo para se tornar ativo, de forma a captar informações, tomar decisões e encontrar so-

luções para os seus problemas, desenvolvendo, neste sentido, competências como a 

autonomia, saber pensar, criar e aprender.  Temos que mencionar que a inclusão da 

Informática na escola e a destreza do aluno na realização de tarefas são indicadores de 

mudança. O importante, é que o computador desafie e ajude o aluno a construir co-

nhecimento e a compreender o que faz. Isto sim, é uma verdadeira revolução no pro-

cesso de aprendizagem! 

Ao pensar introduzir as TIC nas nossas práticas, profissionais estas devem 

desempenhar um papel fundamental, permitindo o armazenamento e a circulação de 

informações, além de multiplicar as possibilidades de utilização do saber,  abrindo aos 

alunos, professores e funcionários da escola a possibilidade de dar continuidade ao seu 

próprio processo de aprendizagem, bem como de toda a escola. 

É importante lembrar que as TIC não se limitam a computadores. Como  Tec-

nologias de Informação e Comunicação, há vários recursos, como  por exemplo qua-

dros interativos, telemóveis, máquinas fotográficas digitais, leitores de CD, DVD, tele-

visão, rádio… e todos eles são importantes ferramentas na sala de aula onde a informa-

ção é PODER.  

 Considero fundamental que os alunos utilizem, o mais cedo possível, as novas 

tecnologias, uma vez que estas constituem um excelente meio de acesso à informação, 

O professor deixará 

de ser o agente que 

fornece a informação 

para ser o facilitador e 

o supervisor do aluno, 

no processo de resolu-

ção dos problemas. 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/tecnologia-

da-informacao-e-da-comunicacao-na-educacao-modulo-i-

gratuito 
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como instrumento de transformação. 

Entre os bens mais preciosos, nos dias de hoje, a informação ocupa um lugar ci-

meiro. Em função deste facto incontornável, o computador e mais particularmente a In-

ternet, como principal e mais rápido meio de partilha e acesso à informação, tornaram-se 

bens de primeira necessidade nas sociedades mais desenvolvidas. No entanto,  esta deve 

ter acompanhamento e supervisão dos adultos, devendo dar-se a conhecer, aos alunos, os 

seus perigos. 

Nas sessões desta formação, o que aconteceu foi exatamente um processo de en-

sino aprendizagem. A formadora abriu o leque de ferramentas onde podíamos trabalhar, 

cada um, no seu lugar, desenvolvendo e produzindo materiais ao seu ritmo e, de acordo 

com as suas necessidades. Após nos termos apropriado das ferramentas, o desafio foi 

transferir esse conhecimento para as nossas práticas letivas. 

Fazendo agora um balanço desta formação, considero que foi muito importante e 

positiva. Pois embora dominasse algumas ferramentas, não tinha consciência das poten-

cialidades das mesmas na sala de aula., como um meio de aprendizagem mais atrativo. 

Ao longo da formação e com as ferramentas que trabalhamos, consegui realmente 

sentir-me mais segura a construir o material e a partilha-lo com a comunidade, através da 

internet. Cabe agora, como profissional, combinar a teoria com a prática, fazendo adapta-

ções das práticas com as novas tecnologias, para que possa oferecer estas novas aprendi-

zagens às minhas crianças. 

Concluindo, deveremos pensar nas nossas salas de aula, como um lugar em que 

os alunos e os professores comuniquem de forma interativa. No entanto, para que essa 

utilização das TIC signifique uma transformação, algumas coisas terão que mudar, como, 

em primeiro lugar, termos equipamentos capazes nas salas de aula. Tendo também os 

professores que reestruturar o seu papel na escola e a sua responsabilidade ao serviço da 

nova sociedade…a sociedade do conhecimento. 

Entre os bens mais 

preciosos, nos dias 

de hoje, a informa-

ção ocupa um lugar 

cimeiro.  

http://www.codelocke.com/solution/

csolution.aspx?spid=1 
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   Ensino e Aprendizagem com TIC na Educação 
Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

Maria da Graça Sousa 

 

“O s recursos tecnológicos fazem hoje parte da vida de todas as 

crianças, tanto em momentos de lazer (brinquedos tecnológicos, computadores, 

tablets, smartphones, televisão, etc.), como no seu quotidiano (batedeira elétri-

ca, aquecedor, secador de cabelo, códigos de barras, lanternas, 

etc.).” (Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, 2016). 

 

De facto, atualmente estamos a viver numa era digital ,cada vez mais pre-

sente no dia-a-dia de todos, quer a nível profissional, quer a nível pessoal ou de 

lazer. Apesar dessa realidade, as escolas, e principalmente os Jardins-de-infância, 

ainda não se encontram equipados para responderem à competitividade da soci-

edade mundial.  

Tendo em conta que em tenras idades as crianças já demonstram apti-

dões para a aprendizagem das novas tecnologias, e é no Jardim de Infância que 

algumas delas têm o seu primeiro contacto com o computador, cabe-nos assim, a 

nós educadores, iniciarmos as nossas crianças nesta caminhada. 

A utilização das TIC é uma mais-valia para o desenvolvimento das práti-

cas pedagógicas no pré-escolar, na medida em que nos pode ajudar a planificar e 

desenvolver inúmeras atividades a nível de todas as áreas curriculares 

(realização de jogos didáticos, apresentação de histórias, realização das mais 

variadas pesquisas, elaboração de textos…etc.), proporcionando-lhes assim o 

desenvolvimento a nível de todas as áreas curriculares de forma mais atrativa e 

estimulante.  

Esta formação foi ao encontro das minhas espectativas, na medida em 

que me proporcionou conhecer e aprender a utilizar novas ferramentas informá-

ticas que irão tornar a minha atividade pedagógica mais atrativa, estimulante, 

formativa e útil, de forma a ser o mais proveitosa possível, para que as crianças se 

sintam com capacidades de acompanhar e enfrentar as tecnologias do mundo 

moderno, num futuro próximo. “A compreensão dos meios tecnológicos implica 

“Os recursos tecnológicos 
fazem hoje parte da vida de 
todas as crianças, tanto em 
momentos de lazer 
(brinquedos tecnológicos, 
computadores, tablets, 
smartphones, televisão, etc.), 
como no seu quotidiano 
(batedeira elétrica, aquece-
dor, secador de cabelo, códi-
gos de barras, lanternas, 
etc.).” (Orientações Curricu-
lares para a Educação Pré-
Escolar, 2016). 

https://wetlcosn.org/about-wetl/partnerships/ 
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que a criança não seja apenas consumidora (consultar, ver filmes, etc.), mas também produtora (fotografar, regis-

tar, etc.), alargando, deste modo, os seus conhecimentos e perspetivas sobre a realidade.” (Orientações Curricula-

res para a Educação Pré-Escolar, 2016) 

Durante a formação, e sempre que me deparava com alguma dúvida ou dificuldade na realização das tare-

fas propostas, encontrava resposta e ajuda, quer por parte da formadora, que se mostrou sempre disponível para 

me ajudar mediante as dificuldades, quer por parte dos outros formandos. 

É quando se chega ao final de alguma atividade e se olha para trás de forma avaliativa que nos damos conta 

do trabalho desenvolvido, bem como das dificuldades encontradas.  

Uma das dificuldades sentidas, ao longo da formação, está relacionada com o tempo presencial para a mes-

ma, não sendo este suficiente para um maior aprofundamento das atividades realizadas, sendo no entanto, colma-

tado com algum tempo despendido em casa para a realização e aprofundamento das mesmas, uma vez que qual-

quer tarefa digital requer bastante dedicação e investimento de tempo. 

 

Bibliografia: 

- Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, 2016 

- Educar para humanizar -http://www.ccmi.com.pt/index.php/departamentos/pre1/232-criterios-de-avaliacao/801 
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Ensino e Aprendizagem com TIC na Educação 

Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico 

Maria de Lurdes Carvalho 
 
 

E ste relatório resulta da frequência da ação de formação «Ensino e 

Aprendizagem com TIC na Educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico». 

Como sabemos, as sociedades atuais são “sociedades da informação nas 

quais o desenvolvimento das tecnologias pode criar um ambiente cultural e educa-

tivo suscetível de diversificar as fontes do conhecimento e do saber” (Delors et al, 

1996: 161).  

 Expressões como educar para a mudança, educar para o futuro, assumem 

cada vez mais importância, tendo em vista principalmente a formação de cidadãos 

intervenientes e críticos, capazes de desenvolverem um trabalho cada vez mais fle-

xível ao longo da vida ativa.  

É necessário que a escola e o professor se adaptem às necessidades de mu-

dança dos seus alunos, das comunidades onde se insere, à transformação tecnológi-

ca operada pela rápida evolução e difusão de novas tecnologias. As Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar (ME: 1997) referem que a utilização de 

meios informáticos na educação pré-escolar podem ser desencadeadores  de varia-

das situações de aprendizagem. Neste documento orientador, é realçada a necessi-

dade de “desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas 

como meios de relação, de informação, de sensibilidade estética e de compreensão 

do mundo”. 

Como Educadora de Infância, considero fundamental o uso das TIC e das 

narrativas digitais com os alunos do pré-escolar e do 1º ciclo. O uso destas ferra-

mentas digitais deve ser realizado com intencionalidade pedagógica, promovendo 

o sucesso escolar dos alunos. Não podemos ignorar o contributo das mesmas no 

enriquecimento dos contextos para a infância. Os trabalhos elaborados nesta ação, 

foram realizados  em contexto de sala de aula (pré-escolar), nos quais pude obser-

var esse mesmo contributo,  no desenvolvimento da linguagem e da literacia, na 

motivação, no entusiasmo, na colaboração, no trabalho de pesquisa, na exploração 

de novos conceitos e novo vocabulário, na imaginação, na exploração de conceitos 

matemáticos, na curiosidade, nas oportunidades de escrita e ainda na resolução de 

conflitos. No trabalho em equipa, pois é importante a partilha de informação entre 

a comunidade educativa e a família, de modo que esta última participe na educação 

dos seus educandos, interagindo em projetos, estratégias de ensino diversificadas e 

promoção de aprendizagens enriquecedoras, atitudes de reflexão, de crítica, de 

seres ativos e responsáveis pela construção do seu próprio conhecimento. A utili-

Expressões como educar 

para a mudança, educar 

para o futuro, assumem 

cada vez mais importân-

cia, tendo em vista princi-

palmente a formação de 

cidadãos intervenientes e 

críticos, capazes de de-

senvolverem um trabalho 

cada vez mais flexível ao 

longo da vida ativa.  

http://alandrs25.blogspot.pt/p/tendencia-en-el-uso-de-tics-en.html 
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zação das TIC é, sem dúvida, uma mais-valia no processo de ensino e aprendiza-

gem, não só como algo lúdico mas também como vetor de aprendizagens diversifi-

cadas nas diferentes áreas de conteúdo, proporcionando, à criança e ao grupo, ex-

periências e desafios estimulantes e enriquecedores. 

Na minha opinião, a frequência desta ação contribuiu para que os forman-

dos adquirissem e aprofundassem conhecimentos sobre ferramentas TIC, possibi-

litando a melhoria das práticas pedagógicas. Proporcionou a utilização de ferra-

mentas que poderão ser utilizadas em situações específicas, tornando-as mais ape-

lativas e motivantes, enriquecendo o processo educativo. Promoveu também uma 

troca de impressões, pensamentos e reflexões no que diz respeito à utilização do 

TIC em diversos contextos escolares. 

 

 A escola tem o dever de participar e formar cidadãos responsáveis, críti-

cos, reflexivos, autónomos, livres, solidários, abertos a novos desafios e principal-

mente criativos, mas, para que tal aconteça, é necessário envolver as tecnologias 

nas suas aprendizagens “, assumindo a literacia digital como mais uma meta de 

aprendizagem” (Costa et al, 2012, p. 44). Assim sendo, esta não pode ignorar as 

novas ferramentas tecnológicas necessárias para ajustar a educação à evolução so-

cial, mas o seu simples uso não garante a inovação pedagógica. As TIC não são 

apenas ferramentas auxiliares de trabalho. São um elemento tecnológico funda-

mental que dá forma ao ambiente social e ao desenvolvimento das diferentes 

aprendizagens. Os professores precisam de desenvolver confiança no uso destas 

tecnologias, o que nem sempre acontece, bem como de desenvolver uma atitude 

crítica em relação a elas, integrando-as nas finalidades e objetivos no desenvolvi-

mento  de todas as áreas. Penso que a atividade dos programas de formação não 

reside em ajudar os professores a aprenderem a usar estas tecnologias de um modo 

instrumental, mas sim a considerarem como é que elas se inserem no desenvolvi-

mento do seu conhecimento e da sua identidade profissional. 

 

Esta ação de formação produziu resultados positivos, facto que permitirá 

seguramente uma melhoria qualitativa no processo de ensino e aprendizagem, 

através da oportunidade de descobrir e contactar com instrumentos pedagógicos e 

didáticos enriquecedores e diversificados, que possibilitarão o excelente desempe-

nho dos alunos, utilizando vias e ferramentas apelativas. 

 

Posso considerar e reconhecer que a presente ação de formação serviu para 

aumentar o nível de conhecimentos dos docentes que nela participaram e a melho-

ria das competências dos profissionais da educação, promovendo sem dúvida o 

sucesso educativo. 

 
 
 
 
 

A escola tem o dever de 

participar e formar cida-

dãos responsáveis, críti-

cos, reflexivos, autóno-

mos, livres, solidários, 

abertos a novos desafios 

e principalmente criati-

vos, mas para que tal 

aconteça é necessário 

envolver as tecnologias 

nas suas aprendizagens 

“assumindo a literacia 

digital como mais uma 

meta de aprendiza-

gem” (Costa et al, 2012, 

p. 44). 

http://

asmetodologiasativas.blogspot.pt/2015_11_01_archive.html 
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    Ensino e Aprendizagem com TIC na Educação 

Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico 
Maria Natércia Files 

 

A  aquisição de conhecimentos/saberes acontece de forma vertigino-

sa, a sociedade está mais aberta, mais permeável aos acontecimentos, às novas 

tecnologias que trazem inovação e mudanças. A frequência da ação de formação 

«Ensino e Aprendizagem com TIC na Educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo do En-

sino Básico» teve o propósito de adquirir uma informação / conhecimento mais 

abrangente sobre as TIC no pré-escolar. 

              “ O computador serve como um aliado no desen-

volvimento da autonomia na construção do seu conheci-

mento, cujas crianças, verdadeiros nativos digitais, intera-

gem com os diversos suportes e linguagens refletindo-se 

nas dimensões cognitiva e sócio-afetiva da  aprendizagem 

e na sua relação com o saber” 

                                                               (Ramos, 2007: 273, cit in Faria, 2008).  

 

É importante que a escola acompanhe as transformações da sociedade, a 

rapidez da tecnologia, com vista no futuro das crianças, para que estas tenham 

visão, organização e flexibilidade e desempenho construtivo, ao longo da sua vi-

da ativa.  

 As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (ME: 1997) 

referem que a utilização de meios informáticos, na educação pré-escolar, podem 

ser desencadeadores  de variadas situações de aprendizagem.  

 

 No  ambiente educativo da sala de atividades do pré escolar,  o lúdico 
emerge sistematicamente, cria atitudes / dinâmicas   proativas, onde a criança se 
envolve em situações de  ensino aprendizagem .  

É neste ambiente que manifesta as suas necessidades, interesses, curiosi-

dades, descobertas, explora situações, partilha e recebe saberes do grande grupo. 

O despertar para a era digital é explorado de forma muito rápida. Cada vez mais 

cedo as crianças entram em contacto com aparelhos avançados, como telemóveis, 

tablets e computadores, net.  

Estas tecnologias digitais são um meio poderoso para construir conheci-

mento, uma mais-valia fundamental no contexto escolar e na sociedade, e está 

sempre subjacente uma intenção pedagógica. O educador tem que ser o media-

dor desta “oferta “e deste estímulo. Motivar as crianças à utilização destas ferra-

mentas, mas não esquecendo outras formas de construção de saberes/ conheci-

É importante que a escola 

acompanhe as transforma-

ções da sociedade, a rapidez 

da tecnologia, com vista no 

futuro das crianças para que 

estas tenham visão, organi-

zação e flexibilidade e de-

sempenho construtivo ao 

longo da sua vida ativa.  

http://lucianamendes00001.blogspot.pt/ 
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mento. 

Esta situação levou me a procurar formação, para adquirir mais conhecimento, domínio de técnicas que fos-

sem adequadas às exigências do ensino/aprendizagem em contexto do pré escolar. Ao longo da formação, tive a 

oportunidade de experienciar recursos digitais que desconhecia, muito interessantes para abordagem de várias te-

máticas., como por exemplo, o Animoto, o programa Monkeyjam, Photo Story (foi a minha preferência) muito inte-

ressante mesmo, muito atrativa e que implica outras áreas na construção do projeto.   

Esta ação de formação “ Ensino e Aprendizagem com TIC na Educação Pré-escolar e no 1º Ciclo do Ensino 

Básico “ despertou o meu interesse para aplicação de programas no desenvolvimento de situações específicas, tor-

nando-as mais motivantes e assim enriquecer o processo ensino aprendizagem. Foi igualmente importante a discus-

são / reflexão de todos os formandos. 

           As sociedades atuais são “sociedades da informação nas quais o desenvolvimento das tecnologias pode criar 

um ambiente cultural e educativo suscetível de diversificar as fontes do conhecimento e do saber” (Delors et al, 

1996: 161). 

A difusão de novas tecnologias, principalmente as digitais, vão implicar a escola na mudança/ evolução que 

está acontecer na sociedade / mundo, e assim responder às necessidades e interesses dos alunos.  

O professor tem de ser agente ativo no uso das ferramentas tecnológicas, para que o aluno sinta segurança e 

motivação, para reconhecer que as tecnologias digitais são um meio poderoso para construir e desenvolver o seu 

conhecimento.  

 Esta ação de formação aumentou o meu nível de conhecimentos no âmbito dos recursos digitais, promo-

vendo sem dúvida a qualidade do processo educativo. 
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Ensino e Aprendizagem com TIC na Educação 

Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico 
José Miguel Fernandes 

 

A  sociedade atual é marcada pela profunda transformação origi-

nada pela rápida evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Vivemos hoje numa sociedade onde  a informação se acumula em ban-

cos de dados acessíveis ao mais comum dos cidadãos , em quantidades astronó-

micas e da mais diversificada que se possa imaginar, à distância de um pequeno 

toque “klic”. 

Como é evidente, a Escola não poderia perder todo o conjunto de poten-

cialidades que as TIC oferecem para uma nova postura de aprendizagem dinâ-

mica em suportes digitais, sendo os professores, naturalmente, elementos ativos 

desta transformação e os seus alunos os principais beneficiários. 

Para que se verifique, na prática, a utilização frequente a recursos multi-

média na escola, é determinante que o professor se empenhe na aquisição de 

conhecimentos que lhe permitam um domínio cada vez maior de novas compe-

tências que o uso das TIC exigem. 

 

A formação começou com a aprendizagem da utilização da aplicação 

WEB ANIMOTO que permite criar vídeos a partir de imagens, clips de vídeos e 

músicas.  A criação de  vídeos é feita de uma forma muito simples, não sendo 

necessário ter conhecimentos técnicos para a produção final dos mesmos; o 

software encarrega-se disso, o que facilita muito o trabalho do utilizador. Os 

vídeos criados podem ser partilhados nas redes sociais de forma muito simples.  

O Google Drive possui uma ferramenta de visualização dos arquivos, 

que exibe no navegador do usuário mais de 30 tipos de arquivos. Os arquivos 

variam de vídeos em alta definição a arquivos do Adobe Photoshop, passando 

por documentos de texto e apresentações.  

O Windows Movie Maker é uma funcionalidade do Windows Vista 

que permite criar vídeos amadores e apresentações de diapositivos no computa-

Vivemos hoje numa so-

ciedade onde  a infor-

mação se acumula em 

bancos de dados acessí-

veis ao mais comum dos 

cidadãos , em quantida-

des astronómicas e da 

mais diversificada que 

se possa imaginar, à dis-

tância de um pequeno 

toque “klic”. 

http://lasticsanuestroalcance.blogspot.pt/2015/08/las-

tics-en-la-educacion.html 
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dor, com títulos de aspeto profissional, transições, efeitos, música e até narração. Quando estiver pronto, pode utili-

zar o Windows Movie Maker para publicar um filme e partilhá-lo de forma rápida e eficaz.  

O GIMP ,considerado por muitos um dos melhores editores de imagens gratuitos, (acrónimo para GNU Ima-

ge Manipulation Program), é um programa repleto de recursos, fácil de usar e uma excelente alternativa ao mais famoso 

dos editores, o poderoso   Adobe Photoshop. 

Esta formação permitiu-me conhecer aplicações novas e aperfeiçoar o trabalho com algumas já conhecidas.  

Decorreu, do primeiro ao último dia, de forma lúdica e divertida, o que facilitou  a tarefa do professor 

(formando), que na maioria dos dias já trabalhou  das 9 às 17 horas. 

 

Sou um professor que gosta  das Tecnologias de Informação e Comunicação e considero as TIC uma ferra-

menta extraordinária da qual podemos e devemos dispor para utilização no contexto sala de aula. O professor pode 

utilizar conteúdos digitais criados por outros (Escola Virtual) ou optar por criar os seus próprios recursos multimé-

dia, de acordo com as suas necessidades. 

As aulas são muito mais motivadoras, mais práticas e com um rigor cientifico e gráfico de excelente qualida-

de. 

 

Termino esta com vontade de frequentar outra, estamos em aprendizagem constante. 
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RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS - CRIAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Paula Cardoso 

 

N os dias que correm, o dinamismo que caracteriza a atividade docente 

é, em boa parte, sincopado pela necessidade de a maioria de nós, enquanto imigran-

tes digitais, desenvolvermos um conjunto de competências que nos habilitem quer 

a utilizar com eficácia os recursos tecnológicos disponíveis, quer a rentabilizar es-

ses recursos em prol do nosso desenvolvimento pessoal e profissional, do desenvol-

vimento dos alunos e também do desenvolvimento organizacional da escola.  

A escola, enquanto contexto privilegiado de interação entre nativos e imi-

grantes digitais, é cada vez mais influenciada pelo avanço tecnológico que caracte-

riza os dias de hoje. Esta realidade coloca, à escola, complexos e aliciantes desafios, 

aos quais os docentes e restante comunidade educativa têm de responder eficaz-

mente sob pena de ficarem à margem dos processos de inovação e de mudança. Es-

ta necessidade de atualização contínua enquadra uma multiplicidade de pensa-

mentos marcados por imagens do passado, mas também repletos de perspetivas e 

projetos de futuro. Em cada escola procuram-se, ainda, linhas de força que permi-

tam agarrar esta nova oportunidade, este novo repto, para transformar cada comu-

nidade educativa num contexto que responda com eficácia às exigências da socie-

dade da era digital, exigências que passam designadamente pela formação docente, 

no âmbito da utilização das tecnologias de informação e comunicação e particular-

mente no âmbito dos da criação e utilização de recursos educativos digitais.  

Ser professor, hoje, significa estar disponível para aprender a cada dia, es-

tar empenhado em atualizar ativamente os conhecimentos científicos, pedagógi-

cos, metodológicos e organizacionais, estar aberto às inovações e às mudanças. A 

inscrição no "Recursos Educativos Digitais - criação e avaliação" enquadra-se nesta 

perspetiva. Desde logo, encarei a frequência desta ação de formação como uma 

oportunidade estruturada para aprender conteúdos e dinâmicas absolutamente 

pertinentes no quotidiano da ação docente, na sua componente letiva e não letiva, e 

no contexto organizativo da escola. A ação de formação fomentou a adoção de di-

nâmicas de aprendizagem ativa, conciliando de forma eficaz o saber e o saber fazer, 

colocando-os ao serviço do desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes 

envolvidos. Os mecanismos de capacitação adotados permitiram explorar um con-

junto de competências orientadas para a reconstrução do conhecimento como for-

Nos dias que correm, o di-

namismo que caracteriza a 

atividade docente, é em 

boa parte, sincopado pela 

necessidade de a maioria de 

nós, enquanto imigrantes 

digitais, desenvolvermos 

um conjunto de competên-

cias que nos habilitem quer 

a utilizar com eficácia os 

recursos tecnológicos dis-

poníveis, quer a rentabili-

zar esses recursos em prol 

do nosso desenvolvimento 

pessoal e profissional, do 

desenvolvimento dos alu-

nos e também do desenvol-

vimento organizacional da 

escola.  

http://infrainfo.net/categoria/tic/16 

AÇÕES DE FORMAÇÃO: REFLEXÕES 
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS - CRIAÇÃO E AVALIAÇÃO 



 

Página 53  
 #em#fOrm@ç@O# 

N.º 4  

ma de relacionar a informação fornecida à prática concreta de cada formando. Acresce que não se tratou de uma 

mera ação de divulgação de recursos educativos, mas numa verdadeira oportunidade para explorar, construir e re-

construir recursos educativos digitais, sob um enfoque inequivocamente prático e replicável.  

Por fim, não posso deixar de sublinhar que a qualidade da dinâmica implementada pela formadora no de-

senvolvimento da ação a que se reporta a presente reflexão, evocou na minha memória um velho proverbio, pelo 

qual gosto de pautar a minha ação, e que diz o seguinte: “o que é digno de ser feito é digno de ser bem feito”.  
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RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS 

- CRIAÇÃO E AVALIAÇÃO 
Goreti Souto 

 

E sta Oficina de Formação veio dar resposta às necessidades pesso-

ais e profissionais relativamente à atualização e ao aprofundamento de conhe-

cimentos e competências que permitem a produção dos mais diversos docu-

mentos didático-pedagógicos com recurso a tecnologias digitais.  

Numa primeira fase, a formação possibilitou-me a reflexão sobre as 

inúmeras potencialidades que os recursos digitais podem ter na educação, 

mais especificamente no ensino do 1º Ciclo, que é aquele em que a minha prá-

tica docente se efetiva. Começamos com a reflexão/debate sobre as potenciali-

dades da realização de Narrativa Digital com o envolvimento dos alunos, ana-

lisando alguns exemplos apresentados pela formadora. Estas Narrativas Digi-

tais serviram de motivação e aguçaram o entusiasmo para as tarefas que se 

seguiram.  

Todos os debates, as análises, as criações …foram desenvolvidos numa 

abordagem de partilha entre pares, entre formandos/formadora e entre for-

mandos/formandos, numa perspetiva muito enriquecedora, responsável, mas 

de pouca formalidade, o que possibilitou um ambiente muito favorável à cria-

ção, à inovação, à experimentação de recursos digitais didáticos de grande 

utilidade e proficiência para o contexto de sala de aula.      

Os trabalhos realizados, bem como as metodologias usadas possibili-

taram o acesso a softwares de grande utilidade no contexto educativo, aponto 

alguns dos recursos/ferramentas usados:  

Wordle; Ninite; Gimp; Audacity; Movie maker; Pinnacle, Myebook; 

Edilim …  (anexam-se algumas imagens trabalhadas com estes aplicativos dig-

itais)  

  As metodologias usadas na Formação foram adequadas tanto em ter-

mos de seleção como de implementação, com o necessário equilíbrio entre a 

componente prática e teórica.    

Na componente prática, elaboramos, eu conjuntamente com 4 colegas 

formandos, a Narrativa Digital, “Amarante cidade de ilustres”.  

Para a elaboração desta narrativa pensamos, logo depois do surgir da 

temática, num argumento para um “documentário” sobre personalidades ilus-

tres de Amarante; fizemos o levantamento e pesquisa sobre as personalidades 

que nos parecem ter contribuído de forma mais pertinente no contexto cultu-

Numa primeira fase a forma-

ção possibilitou-me a refle-

xão sobre as inúmeras po-

tencialidades que os recur-

sos digitais podem ter na 

educação, mais especifica-

mente no ensino do 1º Ciclo, 

que é aquele em que a minha 

prática docente se efetiva. 

Começamos com a reflexão/

debate sobre as potenciali-

dades da realização de Nar-

rativa Digital com o envolvi-

mento dos alunos, analisan-

do alguns exemplos apresen-

tados pela formadora.  

https://sol.sapo.pt/artigo/419314/3x5-15-esta-professora-achou-que-nao 
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ral e educativo, com enquadramento mais significativo no programa curri-

cular do 1º Ciclo, dado que todos os elementos do grupo de trabalho são 

docentes do 1º Ciclo. Desta análise, resultou a seleção: Amadeo de Souza 

Cardoso; Teixeira de Pascoaes; Agustina Bessa Luís; Acácio Lino. Na fase 

seguinte, selecionamos imagens, texto para a narração, elaboramos o guião  

e organizamos o storyboard.  Fizemos a gravação e a montagem com o soft-

ware Pinnacle, recurso este que um dos colegas do grupo já costuma usar e 

que foi partilhado com o grupo (uma vez mais se evidenciou a dinâmica da 

partilha de saberes e experiências).  

 As narrativas foram partilhadas através da apresentação na última 

sessão da Formação e publicadas na plataforma do grupo Formação/ Senhori-

nha (facebook), permitindo uma vez mais a partilha de saberes, de materiais 

e, por isso, o aproveitamento dos recursos para uma maior eficácia do ensi-

no.   

Sem dúvida que esta formação terá implicações/impactos positivos 

na minha prática docente, pois possibilitou-me o acesso a recursos digitais 

a serem usados em contexto de sala de aula, permitiu-me a atualização, a 

aquisição de conhecimentos e competências relacionadas com a utilização 

das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação que fazem emergir a 

necessidade evolutiva de um aperfeiçoamento profissional constante. 

 Esta Oficina de Formação teve a excelência de dotar-me com co-

nhecimentos e ferramentas que me permitem perspetivar aquelas tecnolo-

gias como mais um recurso que poderei usar nas aulas com os alunos.  

Considerações Finais   

Sem querer ser demasiado ambiciosa, penso que esta Ação de For-

mação  me despertou ainda mais para o uso de determinados recursos digi-

tais no ensino. Na atual sociedade, sustentada grandemente pelos meios de 

comunicação, as culturas, os processos educacionais e as competências 

exigidas passam por uma certa crise, devido à emergente novidade tecnoló-

gica que avança a uma velocidade mais intensa do que a possibilidade que 

cada pessoa, designadamente o professor, tem de se ir atualizando e ape-

trechando, quer de informação quer de ferramentas para responder à emer-

gência tecnológica que a sociedade e os alunos exigem. Por isso, tenho a 

preocupação de estar atenta às tecnologias digitais que poderão minimizar 

esta imposição. Durante a formação tivemos oportunidade de partilhar, 

quer recursos, quer fontes de pesquisa onde poderemos manter-nos de cer-

ta forma a par dos aplicativos educacionais que vão surgindo.   

Atualmente, todos, no sistema educativo, devem estar preparados 

para dominar os meios técnicos e incorporá-los numa prática pedagógica 

renovada, cujo principal objetivo é formar cidadãos autónomos e participa-

Na atual sociedade, susten-

tada grandemente pelos mei-

os de comunicação, as cultu-

ras, os processos educacio-

nais e as competências exigi-

das passam por uma certa 

crise, devido à emergente 

novidade tecnológica que 

avança a uma velocidade 

mais intensa do que a possi-

bilidade que cada pessoa, 

designadamente o professor, 

tem de se ir atualizando e 

apetrechando, quer de infor-

mação quer de ferramentas 

para responder à emergência 

tecnológica que a sociedade 

e os alunos exigem.  

https://masquebacana.wordpress.com/tag/qual-caminho-seguir/ 
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tivos com capacidade crítica e criadora diante dos desafios que se apresentam a 

cada dia, de forma mais dinâmica e veloz. Para isso, o profissional da educação 

deve estar preparado para se movimentar e ensinar, considerando a existência de 

ferramentas digitais e a sua influência na educação. As Tecnologias de Informação 

e Comunicação assumem um papel fundamental na construção de uma escola 

voltada para a formação de indivíduos capazes de construir o seu próprio conhe-

cimento, considerando não só as suas necessidades individuais, mas também a 

forma como constroem as suas aprendizagens.  

Numa época em que a escola cada vez mais aponta para o desenvolvimen-

to da autonomia dos alunos e para a construção do próprio saber, o desenvolvi-

mento de competências tecnológicas são simultaneamente meios e fins no ato 

educacional. Este mundo a caminhar para formas complexas de organização pres-

supõe uma nova abordagem da educação em que são necessárias novas formas de 

ensinar, novas metodologias e novos papéis dos intervenientes educativos. A uti-

lização de meios tecnológicos é fundamental numa escola que se pretende vocaci-

onada para aprendizagem eficaz. Os recursos didáticos inerentes às tecnologias 

audiovisuais dispõem de potencialidades para um ensino mais motivador e mais 

eficaz, permitem potenciar aspetos valiosos dos meios, designadamente no que 

concerne ao suscitar, manter a atenção e motivação do aluno para a aprendiza-

gem.  O aluno torna-se mais autónomo no seu percurso de aprendizagem, pos-

suindo mais meios para aceder ao saber.   

Ora, se é evidente o fascínio do aluno pelos materiais tecnológicos, apro-

veite-se então esse facto na reconquista da compreensão através da observação 

captando a sua atenção e interesse, contribuindo para a construção de um ensino 

mais dinâmico e motivador. O simples facto de o professor poder utilizar diferen-

tes recursos para a realização das atividades, pode tornar o ambiente de aprendi-

zagem mais rico, promovendo a interação dos alunos e o objeto do conhecimento. 

O uso de diferentes softwares educativos amplia e qualifica ainda mais as ativida-

des realizadas. 

 O software educativo tem um papel importante dentro da sala de aula, 

pois pode possuir no seu contexto uma variedade de atividades como: escrita, 

desenho, lógica, desenvolvimento cognitivo, entre outros fatores. Tais vantagens 

propiciadas pelo software tornam as atividades mais atrativas aos alunos, possi-

bilitando aulas mais dinâmicas.  

Como afirma Adell (1997), as Tecnologias de Informação e Comunicação não são 

mais uma ferramenta didática ao serviço dos professores e alunos, são e estão no mundo onde 

crescem os jovens que os professores ensinam.  

 

 

 

 

 

Numa época em que a esco-

la cada vez mais aponta 

para o desenvolvimento da 

autonomia dos alunos e 

para a construção do pró-

prio saber, o desenvolvi-

mento de competências 

tecnológicas são simulta-

neamente meios e fins no 

ato educacional.  
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RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS - 

CRIAÇÃO E AVALIAÇÃO 
José António Cunha 

 

 

 

“S ó podem servir de fonte de acesso ao conhecimento se forem in-

tegradas, dentro ou fora da escola, no quadro de um projeto ou de uma metodo-

logia. (…) É urgente definir uma nova função da escola na sociedade atual. A 

questão mais importante é a de saber como vamos fazer uma educação demo-

crática para todos ou, pelo menos, para uma maioria. (…) Devemos construir um 

discurso sobre a nova função da escola na sociedade tecnológica e criar práticas 

novas. Uma educação para os media bem controlada, exigente, pode ajudar-nos 

muito nessa tarefa”  (Jacquinot, 1995, cit. por  Rosa, L.)”. 

 

Esta reflexão surge no âmbito da frequência da Oficina de Formação 

supracitada 

A generalização das novas tecnologias está a mudar a forma como pro-

duzimos, nos relacionamos, até mesmo como nos divertimos. Elas não só fazem 

parte do nosso quotidiano, inclusive do espaço escolar, como também facilitam 

e auxiliam o nosso acesso à informação. E, a urgência em sabermos lidar com 

elas não é apenas questão de moda, estes recursos põem à disposição dos pro-

fessores múltiplas possibilidades para aquisição de novos conhecimentos atra-

vés da informação disponibilizada na rede. Permite inclusive a interação com 

pessoas das mais variadas culturas, possibilitando o intercâmbio das diferentes 

formas de apreender a realidade. 

Sendo a educação a nossa esfera de ação, é nas tecnologias de informa-

ção e comunicação que depositamos a nossa esperança e abraçamos com força 

um recurso: a Internet/Web. Dentro deste contexto, é essencial que a educação 

formal não passe a ser uma barreira para a sua utilização, mas sim, adotá-la, de 

modo que possa ter um impacto abrangente e positivo na formação escolar dos 

alunos. Para tanto, o professor não pode estar desajustado, muito menos ser 

uma pessoa que não incentive os alunos a aproveitar estes recursos que as TIC 

nos oferecem. Saber tirar proveito das TIC e pô-las ao serviço da Educação é o 

mote do nosso dia a dia.  

Nas aulas de TIC é frequente a existência de articulação, uma vez que é 

com grande facilidade que se faz interdisciplinaridade entre as áreas de Portu-

guês, Estudo do Meio, Matemática entre outras, com a área de TIC nos seus 

diferentes programas. Por outro lado, as TIC podem também funcionar como 

uma ferramenta de apoio dessas mesmas áreas. 

Deste modo as novas tecnologias são uma mais-valia, uma vez que pre-

param as crianças para uma sociedade cada vez mais exigente, facilitando a sua 

integração. 

E, a urgência em sabermos 

lidar com elas não é apenas 

questão de moda, estes 
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Com a inserção do computador na escola não se pretendem mudanças cur-

riculares, nem a camuflagem de processos de aprendizagem mais antigos baseados 

no ensino verbal. Pretende-se um ensino mais experimental, um ensino que leve os 

alunos a empenharem-se sobre os temas que mais os motivam, podendo aprofun-

dar os assuntos tanto quanto desejem. Tal experimentação requer uma alteração 

nas relações humanas, nomeadamente nas relações professor/aluno, entre pares 

com interesses comuns e mesmo intra familiares.  

No entanto, as atividades que recorrem ao computador devem surgir inte-

gradas num projeto pedagógico que dê sentido à escrita e ao computador enquan-

to recurso de aprendizagem. 

Perante uma tecnologia pessoal e maleável, capaz de ser dominada por 

cada um de nós, segundo a nossa imaginação, criatividade e persistência, a respon-

sabilidade do futuro, no que diz respeito ao computador, é exclusivamente nossa. 

Temos, portanto, a liberdade de decidir sobre o modo como queremos que as cri-

anças aprendam e a sociedade cresça.  

Partindo deste pressuposto, senti necessidade de obter formação na inte-

gração e utilização dos Recursos Educativos Digitais – criação e avaliação, uma 

vez que não vale a pena ter acesso ao computador, conhecer os seus recursos e não 

saber o que fazer e essencialmente como fazer uso dele pedagogicamente como 

recurso à aprendizagem. Deste modo, a formação teve o intuito de dotar os docen-

tes de competências na utilização dos Recursos Educativos Digitais, uma vez que, 

apresenta um amplo conjunto de programas/funcionalidades que permitirão de-

senvolver uma abordagem pedagógica bastante facilitadora da aprendizagem, a 

possibilidade da troca de opiniões e de formas de trabalhar, podendo esta partilha 

de informação ser realizada instantaneamente. Se, associado ao anterior, estiver 

uma grande quantidade de material disponível, esta forma de trabalhar revela-se 

imprescindível nos dias que correm. A ideia de esperar pela aula seguinte para tro-

car informações está claramente ultrapassada, revelando-se o computador cada 

vez mais um bem útil, no ensino. Estes recursos revelam-se um programa que per-

mite a professores e alunos trocarem informações sem necessidade de presença 

física, não impedindo este facto uma correta interação e aprendizagem.   

Durante a formação, houve a preocupação de explorar, no decorrer das 

diferentes sessões, alguns procedimentos para a concretização de recursos e ativi-

dades. Toda e qualquer dúvida que surgiu teve resposta adequada. Considero que 

os Recursos Educativos Digitais são, sem dúvida, uma ferramenta possível de utili-

zar no nosso dia-a-dia, contudo a realidade da nossa escola e dos nossos alunos 

ainda não permite a cem por cento sua utilização, uma vez que algumas não têm 

computador nem acesso à internet. É de salientar que a formadora soube utilizar 

uma boa dinâmica para motivar, os conteúdos programáticos foram distribuídos 

pelas diferentes sessões e explanados de forma segura, clara e bastante agradável, o 

que incentivou os formandos na execução das diferentes tarefas e os meios utiliza-

dos foram adequados ao bom desempenho da mesma. Esta formação permitiu-nos 

concluir que os Recursos Educativos Digitais, na sociedade da Informação, funcio-

nam como uma “janela para o mundo”. 

“…É importante alimentar a imaginação dos professores a respeito do que 

fazer com os computadores na sala de aula, de acordo com os equipamentos dispo-

níveis e com os objetivos pedagógicos que se pretendem implemen-

Com a inserção do 
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danças curriculares, 
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tar.” (Ministério da Educação). 

 

Partindo, então, do princípio de que as crianças encontram no compu-

tador um dos parceiros ideais para estabelecer diálogos e relações, porque não 

utilizá-lo como meio de promoção da leitura, escrita, oralidade, matemática, …? 
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RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS - 

CRIAÇÃO E AVALIAÇÃO 
Andreia Pinto 

 

…in the 21st century, educators must be given and be prepared to use technology 
tools; they must be collaborators in learning – constantly seeking knowledge and 

acquiring new skills along with their students. 
(Arne Duncan) 

 

A  frequência da oficina de formação “Recursos digitais – criação e 

avaliação” foi motivada, por um lado, pela necessidade de atualização profissional, e, 

por outro, pelo gosto em desenvolver conhecimentos sobre uma área que está cada 

vez mais presente no nosso dia-a-dia.  

Destaco o ambiente de trabalho dinâmico ao longo de todas as sessões, que 

permitiu a troca de ideias sobre as novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC), o seu impacto na vida dos alunos nascidos na era digital e os desafios que as 

TIC colocam à profissão docente. Estas discussões fortaleceram o espírito de grupo 

e permitiram constatar a existência de preocupações comuns, nomeadamente, a for-

ma como o acesso às novas tecnologias influencia o modo como os alunos acedem ao 

conhecimento e se relacionam com a escola e os professores, em particular. Assim, 

compete ao professor acompanhar a evolução do novo século, direcionando a ape-

tência natural dos alunos pela tecnologia para o contexto da sala de aula. No entan-

to, não basta saber utilizar um recurso educativo digital (RED), é também necessá-

rio refletir sobre as suas potencialidades, adaptando-o ao grupo-turma e desenvol-

vendo estratégias para uma utilização efetiva em sala de aula. De facto, o recurso que 

escolhemos é um aliado do professor na motivação dos seus alunos e uma forma de 

promover a literacia, a autonomia, o sentido crítico, o trabalho colaborativo; incenti-

var a tomada de decisões; consciencializar para os riscos do mundo digital e fomen-

tar a aquisição e desenvolvimento de competências de literacia digital e competên-

cias transversais, que permitirão a estes discentes serem cidadãos mais ativos e 

conscientes.   

Saliento ainda o espírito de partilha e de interajuda entre os formandos e a 

disponibilidade atenta da formadora que, com o seu entusiasmo contagiante, deu a 

conhecer exemplos concretos dos projetos que é possível desenvolver com alunos 

desde o jardim de infância. Foi surpreende verificar o impacto transformador da 
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construção de narrativas digitais, seja na formação holística de crianças de tenra idade, seja, no maior envolvimento 

dos encarregados de educação, reforçando os laços entre a escola e a família.  

Também considero pertinente referir que esta oficina de formação permitiu-me trabalhar com algumas fer-

ramentas de criação de RED pela primeira vez, nomeadamente, “Wordle”, “Animoto”, “GIMP” e “Pinnacle”, ao meu 

ritmo, explorando as diversas opções, de forma criativa e ultrapassando as dificuldades que iam surgindo. Assim, 

foi possível aliar a reflexão sobre os benefícios dos recursos criados, numa perspetiva docente, à sua utilização en-

quanto formanda, antecipando as emoções/desafios/aprendizagens que estes poderão suscitar nos meus alunos.  

Não poderia ainda deixar de referir o trabalho de grupo, que constituiu uma oportunidade de desenvolvi-

mento de competências e utilização de diversos softwares, que se traduziu num momento de aprendizagem diver-

tido e muito produtivo. O aspeto mais enriquecedor, para mim, foi a partilha dos trabalhos realizados pelos dife-

rentes grupos e a constatação da infinidade de utilizações e potencialidades que as mesmas ferramentas podem ter, 

dependendo dos objetivos do seu utilizador, do que pretende explorar e criar.  

Graças a esta oficina de formação, poderei preparar aulas de forma mais dinâmica, criando materiais dife-

rentes e motivadores e utilizar as ferramentas, com as quais aprendi a trabalhar, com os meus alunos, na criação de 

narrativas digitais em língua inglesa, com base nos seus trabalhos, apoiando-os na planificação, construção e grava-

ção dos seus textos. Esta será um modo de unir a tecnologia, à criatividade dos meus alunos e desenvolver as suas 

competências escrita e oral (pronúncia e leitura) de uma forma inovadora, colocando os alunos no centro do pro-

cesso de ensino-aprendizagem, como elementos ativos e coconstrutores de conhecimento. 

Em suma, esta oficina de formação permitiu abrir novos caminhos na construção de conhecimentos mais 

significativos para os meus alunos, contribuir para a sua formação integral e fomentar o envolvimento da comuni-

dade educativa.   
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RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS - 

CRIAÇÃO E AVALIAÇÃO 
Ana Azevedo 

 

“ As crianças interagem e participam em diferentes níveis mediante o que 

pensam deles próprios como alunos de Matemática e da própria Matemática. 

Sabemos que os alunos aprendem e retêm mais se estão diretamente envolvidos 

no processo de aprendizagem e não somente como recetores passivos.” 

(J. M. Matos e M. L. Serrazina) 

 

Esta ação de formação contribuiu para o meu desenvolvimento profissional, 

ao adquirir/complementar os meus conhecimentos na área das TIC, sendo esta uma 

das minhas prioridades formativas e uma das minhas áreas de interesse e, ainda, para 

uma importante e dinâmica partilha de conhecimentos entre os formandos e forma-

dora. 

Como professora de matemática preocupa-me o estado atual do ensino/

aprendizagem desta disciplina, a postura dos alunos perante a mesma e as taxas de 

insucesso, que continuam a ser um fator de grande preocupação e reflexão. 

A matemática é muitas vezes encarada apenas como uma ciência exata, cons-

tituindo um conjunto de conhecimentos de rigor absoluto. Esta é uma conceção con-

servadora e estática, incapaz de romper com a ideia de que a sua aprendizagem se 

processa por mecanismos de transmissão, absorção e repetição. 

Apesar dos constantes ajustamentos dos programas, com introdução de no-

vas metodologias e definição de novas competências e metas, o ensino da matemática 

ainda se baseia muito no alcance das competências cognitivas mais elementares 

(memorização, algoritmos e técnicas de resolução de exercícios tipo) e numa avalia-

ção apoiada quase exclusivamente em testes e exames escritos, muito orientados pa-

ra estas competências.  

É indispensável a redefinição da matemática escolar, nomeadamente ao nível 

das metodologias. Teremos de inovar as estratégias de ensino para que elas se adap-

tem aos alunos de hoje, tão voltados para as tecnologias emergentes. É importante 

atribuir aos alunos um papel cada vez mais ativo, que lhes permita construir o seu 

conhecimento, implicando-o na sua aprendizagem e tornando-o o principal veículo 

desta.  

É indispensável a rede-
finição da matemática 
escolar, nomeadamente 
ao nível das metodolo-
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Esta formação deu uma ideia da imensidão de recursos educativos digitais que o professor tem ao seu dis-

por para usar em contexto pedagógico. Foi possível trabalhar com alguns recursos de tratamento de texto e de ima-

gem, de gravação de áudio e de realização de narrativas digitais e de pequenos filmes. Verificou-se que o professor 

pode proporcionar, aos alunos, uma variedade de experiências, a partir das quais os conceitos podem ser descober-

tos e construídos por eles, tornando a abordagem da sua área de ensino mais aliciante, mais dinâmica e mais inclu-

siva para o aluno, atraindo a sua atenção e estimulando-o para aprendizagens de forma mais informal. O aluno po-

de fazer parte da produção da informação e não ser apenas um mero consumidor do que já há disponível, estimu-

lando a sua criatividade, a pesquisa, a síntese, a organização de ideias, a escrita, o uso de tecnologias, o raciocínio 

lógico, a sequencialidade e o trabalho colaborativo. 

Em termos gerais esta ação de formação foi muito positiva, tendo superado as minhas expectativas. O grau 

de consecução dos objetivos foi muito bom e as metodologias adequadas. 

Tenho consciência de que a exploração destas ferramentas nunca estará concluída, pretendo dar continui-

dade a esta aprendizagem, em novas oportunidades de formação e de forma autodidata. 
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RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS - 

CRIAÇÃO E AVALIAÇÃO 
Ismael Magalhães 

 

Os temas tratados na ação foram de grande relevância para a atividade docente. 

A utilização de softwares ligados à multimédia servem hoje de suporte motivacional para 

todos os alunos e mesmo para a eficácia do trabalho docente. A atividade começou de 

uma forma global e aliciante com o registo de um grupo privado no facebook. A utiliza-

ção de vídeo e áudio com recursos de software open source como audacity, movie ma-

ker… editor de fotografia como o Gimp. Utilização de aplicações e apps da Web como o 

animator  para composição de vídeo são importantes. Hoje existe uma panóplia de 

softwares de open source de nível profissional e tão bons como os que se pagam  a gran-

des empresas de programação. Conheço vários sistemas operativos e sou um utilizador 

de Linux e Windows, dentro destes sistemas encontramos muitas ferramentas para uti-

lização como suporte da nossa ação pedagógica. Sou um apaixonado pelas tecnologias 

com servidores privados e com experiência em trabalho de redes. Existe software no 

mercado com preços elevados, mas que seriam uma mais valia para todos os professores. 

Nesta ação de formação  partilhamos ideias e conhecimentos de vários softwares alguns 

dos quais a nível profissional como o pinnacle studio, Adobe Premiere e suas famílias, o 

edius, Photoshop… Ainda partilhamos softwares para efeitos de vídeo como o blender 

(este também gratuito), ou então  de nível profissional o Adobe After Effects. Com al-

guns softwares, conseguimos fazer um vídeo em poucos minutos, é o caso do picasa, 

photo story, faststone e tudo gratuito. Pessoalmente, adorei conhecer o blender nesta 

ação, é uma ferramenta de open source, mas de nível elevado. Aliar estas ferramentas ao 

trabalho de escrita/leitura dos alunos é importante e motivante para todos. Hoje as nar-

rativas digitais são um domínio de conhecimento e exploração de textos, do desenho, 

bem como da oralidade. Tenho participado todos os anos no concurso “conta-nos uma 

história”, realizado pela Direção Geral da Educação, e esta instituição promove as narra-

tivas digitais. Encontramos, na sua plataforma, várias ferramentas para a elaboração dos 

vídeos e áudio, algumas das quais abordamos nesta ação de formação. Na sua maioria, já 

conhecia as ferramentas que desenvolvemos durante a ação. Ao longo dos anos, trabalhei 

softwares de edição de vídeo profissional e de áudio. Na minha prática letiva, tenho por 

hábito publicar trabalhos na Web diretamente do telemóvel para o meu servidor e, no 

final das aulas, os alunos visualizam a atividade desenvolvida. Hoje ,com alguns toques 

no telemóvel, com fotografias dos alunos a executarem tarefas na sala de aula e com apps  
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de editor de vídeo como o PowerDirector, Andro Media, SlideShow Maker, andro-

vid… construímos vídeos para os alunos, em poucos minutos, e os alunos ficam em 

direto.  A publicação de vídeos no youtube, vimeo, redes sociais é cada vez mais um 

resultado positivo para visualização do trabalho da sala de aula. O movimento da 

escola aberta é uma realidade diferente do passado. Os pais e encarregados de edu-

cação, no tempo atual, estão em direto com o trabalho do professor. É este o futuro…

o mediatismo! Em muitas das minhas aulas, os alunos terminam o trabalho e nos 

últimos minutos da aula visualizam, no quadro interativo, bem como nos seus ta-

blets, um post no meu blogue, páginas de internet do meu servidor.  O telemóvel é 

um computador na sala de aula, temos dentro dele a Web, aplicações como dicioná-

rios, gramáticas e até aplicações dos manuais dos alunos. Com apps no telemóvel, 

além de construção de vídeos e áudio, conseguimos publicar nas redes sociais, blo-

gues, sites profissionais, páginas de vídeos, em segundos. No meu quotidiano, levo o 

portátil e ao ligar à internet da escola, praticamente continuo dentro de minha casa 

com aplicações de trabalho remoto no meu servidor. Remoto do computador da es-

cola entro no servidor e no meu ambiente de trabalho, discos do servidor, discos 

NAS, onde tenho toda a informação para as minhas aulas. Este trabalho remoto tam-

bém se pode fazer pelo telemóvel com as mesmas aplicações do sistema operativo do 

Windows, Linux, Aple ou Android. É um mundo de partilha de sistemas operativos, 

ferramentas e ideias. É um mundo em REDE. O professor cada vez mais é um pro-

gramador de redes. Fazemos transferência de pacotes de dados por FTP ou em 

download em segundos. Partilhar os computadores dos alunos com o pc do profes-

sor, bem como com o quadro interativo e impressora é uma realidade que faz parte 

do meu quotidiano. Hoje é impossível dar aulas sem som e imagem. A multimédia 

invadiu as nossas casas, as crianças estão habituadas a smartvs, discos multimédia, 

tablets, smartphones, boxes…entrar na sala de aula com um quadro preto e giz não 

faz mais sentido! Em todas as minhas aulas existem imagens, vídeos, música, foto-

grafia… os manuais também estão digitalizados nas editoras, o que são, por si pró-

prio, uma grande ajuda para o trabalho profissional. O mundo muda a passos acele-

rados. Esta ação de formação foi uma mais valia para a utilização desta imagem atra-

tiva, do mundo da tecnologia dentro da sala de aula. A partilha entre formandos, 

nesta ação, aconteceu e foi importante. Cada vez são mais os professores a investi-

rem nas TIC. 

Todos os domínios abordados e trabalhados foram sempre acompanhados 

de vídeos exemplificativos da formadora, muitos dos quais se encontravam no seu 

blogue, o que enriqueceu a formação. 

Hoje é impossível dar 

aulas sem som e ima-

gem. A multimédia in-

vadiu as nossas casas, 

as crianças estão habi-

tuadas a smartvs, dis-

cos multimédia, tablets, 

smartphones, boxes…

entrar na sala de aula 

com um quadro preto e 

giz não faz mais senti-

do!  

http://www.drakobox.com/index.html?page=boards 
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A ajuda incondicional da formadora, sempre disponível e bem documentada em todas as sessões, contribuiu 

para um produto reconhecido, baseado num processo extremamente enriquecedor.  

Julgo que a melhor formação é a procura do saber e a partilha. Quando quero saber algo, procuro nos fóruns 

da internet, páginas temáticas, livros específicos. Tenho por hábito não fazer formação presencial. Pois a maioria 

dos temas conquistamos pela pesquisa e só nos tornamos especialistas de algum tema explorando ferramentas. Po-

rém,  reconheço que esta ação foi uma mais-valia e um contributo importante na minha atividade pedagógica, uma 

vez que o recurso às tecnologias educativas já fazem parte do meu dia a dia, na sala de aula. Assim, e foi uma opor-

tunidade de poder experimentar as várias ferramentas educativas que me foram dadas a conhecer, embora algumas 

já as conhecia. No entanto, considero que cada uma das sugestões constituirão ferramentas de trabalho importantes 

no auxílio da minha atividade pedagógica, no próximo ano letivo. E esta ação foi um feedback bastante positivo 

para o trabalho que me encontro a fazer com os meus alunos.  

Gostei de colaborar e participar nesta ação. Teve um fio de companheirismo e de valor profissional excelente! 
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