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Resumo 
 

São inúmeras as mudanças que, um pouco por todo o lado, atravessam e pressionam o 

Ensino neste início do século XXI e, o futuro da Educação depende, assim, do ritmo de 

inovação que conseguirmos imprimir, do conhecimento que soubermos incorporar, dos 

resultados que formos obtendo, da possibilidade de mobilizar professores e alunos, de forma 

continuada, para uma nova cultura e ética de educação. Nesse sentido, a educação precisa de 

uma escola inovadora, sensível aos interesses dos estudantes e aberta a um futuro não 

hipotecado.  

Por isso, ser profissional de educação, hoje em dia requer muita habilidade, 

profissionalismo e atualizações para motivar, cativar a atenção, debater, comunicar e arranjar 

estratégias que fomentem a qualidade do ensino e combatam o insucesso escolar.  

É diante deste contexto de modernização tecnológica da escola portuguesa que surge o 

Quadro Interativo Multimédia (QIM), como mais um recurso didático que busca no contexto 

da sala de aula, pelo seu caráter motivador e simplicidade de utilização, constituir-se como 

resposta a algumas das dificuldades, dos problemas e desafios que se fazem sentir na 

educação. 

Nesse sentido, a âncora desta investigação de cariz técnico e prático, dividido em 5 

capítulos, é o estudo do uso do QIM pelos diretores/professores nas escolas do ensino básico 

dos cinco distritos mais a Norte de Portugal (do litoral para o interior - Viana do Castelo, 

Braga, Porto, Vila Real e Bragança) analisando as Boas Práticas mediadas por esta tecnologia 

e as mudanças que provocam no processo ensino/aprendizagem. Refletimos também sobre as 

vantagens e desvantagens da sua integração em contextos educativos, apresentamos os 

diferentes tipos de quadros interativos multimédia existentes no mercado e algumas sugestões 

de utilização, concedendo uma atenção ao QIM no contexto internacional, bem como sobre o 

impacto deste nas salas de aula em Portugal. 

O trabalho seguiu um modelo de investigação misto e à medida que se recolheram e 

analisaram os dados apresentou características de um estudo de caso. A análise dos dados fez-

se cruzando informações provenientes de diferentes fontes e diferentes instrumentos (análise 

documental, questionários a 45 diretores e a 1471 professores, 28 entrevistas aos professores e 

22 observações de aulas aos professores a quem foi ministrada formação em QIM) que 

permitiram triangular resultados e obter conclusões. 
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Ao longo deste trabalho enfatizamos as opiniões dos diretores e professores 

relativamente a esta nova ferramenta tecnológica e concluímos que a utilização do QIM no 

ensino constitui uma mais-valia na prática letiva se houver uma exploração das 

potencialidades pedagógicas deste recurso. 

Sem certezas definitivas, mas esperançados no futuro, apresentamos um modelo 

metodológico para o uso do QIM, construído à luz dos dados recolhidos e das reflexões 

realizadas, pois estamos convictos de que é partilhando as nossas experiências que 

aprendemos. 

 

Palavras – chave: Quadro Interativo Multimédia, Interatividade, Motivação, Boas 

Práticas, TIC.  
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Abstract 
 
 

In the beginning of the 21st century, numerous changes impact on and put pressure on 

education virtually everywhere; the future of education hence relies on the pace of innovation 

we are able to set, on the know-how we are able to input, on the results obtained along the 

way, and on the ability to continually engage teachers and students in a new culture and ethics 

of education. Education therefore requires an innovative school that is not only sensitive to 

the interests of students but also open to a future that is not put in jeopardy. 

Anyone working in the field of education requires many skills, professionalism and 

updating to motivate, attract the attention, discuss, communicate and find strategies to foster 

the quality of education and counter school failure. 

It is within this context of technological modernisation of the Portuguese school that 

the Interactive Whiteboard (IWB) has emerged as an additional teaching resource within the 

classroom; by being both motivating and simple, it is intended to resolve some of the 

difficulties, problems and challenges in education.  

Therefore, the cornerstone of this research which is technical and practical in nature, 

divided into 5 chapters, is the study of the use of the Interactive Whiteboard (IWB) by 

Elementary Education school principals and teachers of five districts in northern Portugal 

(from the coastline to the interior - Viana do Castelo, Braga, Oporto, Vila Real and 

Bragança), including an assessment of Good Practice mediated by that technology and the 

resulting changes in the teaching / learning process. We have also reviewed the advantages 

and disadvantages of its implementation in educational settings, listing the different types of 

existing interactive whiteboards on the market and some usage tips, focusing also on the IWB 

in the international context and its impact on Portuguese classrooms. 

A mixed-model research was used and as data was collected and analysed, the study 

revealed features of a case study. Data analysis was done by cross-checking information from 

different sources and instruments (documentary analysis, questionnaires to 45 school 

principals and 1471 teachers, interviews with 28 teachers and 22 classroom observations of 

teachers who received training in the IWB),  allowing to triangulate results and reach 

conclusions. 

Throughout this study we emphasized teachers’ and principals’ thoughts on this new 

technological tool and concluded that the use of the IWB in education is an added-value for 

teaching if we make the most of its pedagogical potential. Although without definite 



  

XXVI 

certainties but hopeful about the future, we presented a methodological model for use of the 

IWB, built upon the data gathered and upon all our considerations because we believe that it 

is by sharing experiences that we actually learn.  

 

  Keywords: Interactive Whiteboard (IWB), interactivity, motivation, Good Practice, 

ICT. 
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Resumen 

 

Son innumerables los cambios que, poco a poco, atraviesan e impregnan la educación 

desde inicios del siglo XXI. El futuro de la educación depende así, del ritmo de la innovación 

que conseguimos imprimir, del conocimiento que sabemos incorporar, de los resultados que 

fuimos obteniendo, de la posibilidad de movilizar docentes y estudiantes de forma continuada, 

para una nueva cultura y ética de la educación. En este sentido, la educación necesita de una 

escuela innovadora, sensible a los intereses de los estudiantes y abierta a un futuro no 

hipotecado. 

Por eso, ser profesional de la educación, hoy en día requiere de mucha habilidad, 

profesionalismo y actualizaciones para motivar, cautivar la atención, debatir, comunicar y 

encontrar estrategias que fomenten la calidad de la educación y combatan el fracaso escolar. 

Es dentro de este contexto de modernización tecnológica de la escuela portuguesa que 

surge la Pizarra Digital Interactiva (PDI), como un recurso didáctico adicional que busca en el 

contexto de clase, por su carácter motivador y su sencillez de uso, constituirse como respuesta 

a algunas de las dificultades, de los problemas y desafíos que se sienten en la educación. 

En este sentido, el fin de esta investigación de carácter técnico y práctico dividida en 5 

capítulos, es el estudio de la utilización de la PDI por parte de directores y docentes de 

Educación Primaria y primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en los cinco distritos 

más al Norte de Portugal (desde la costa al interior: Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real 

y Bragança), analizando las buenas prácticas mediadas por esta tecnología y los cambios que 

provocan en el proceso de enseñanza/aprendizaje. También reflexionamos sobre las ventajas y 

desventajas de su integración en contextos educativos, presentamos los diferentes tipos de 

pizarras digitales interactivas existentes en el mercado y algunos consejos de uso, prestando 

atención a la PDI en el contexto internacional, así como a su impacto en las aulas en Portugal. 

El trabajo siguió un modelo de investigación mixto y a medida que se recogieron y 

analizaron los datos mostró características de un estudio de caso. El análisis de datos se hizo 

cruzando datos provenientes de diferentes fuentes y diferentes instrumentos (análisis 

documental, cuestionarios a 45 directores y a 1471 profesores/as, 28 entrevistas a profesorado 

y 22 observaciones de clase a docentes que previamente se les ha administrado formación en 

PDI) que permitirán triangular resultados y obtener conclusiones. 

A lo largo de este trabajo hacemos hincapié en las opiniones de los docentes y 

directores sobre esta nueva herramienta tecnológica, y concluimos que el uso de la PDI en 
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educación constituye un valor añadido en la práctica lectiva si hay una exploración de las 

potencialidades pedagógicas de este recurso. 

Sin certezas definitivas, pero esperanzados en el futuro, presentamos un modelo 

metodológico para el uso de la PDI, construído a la luz de los datos recogidos y de las 

reflexiones realizadas, pues estamos convencidos de que aprendemos compartiendo nuestras 

experiencias. 

 

Palabras – clave: Pizarra Digital Interactiva, Interactividad, Motivación, Buenas 

Prácticas, TIC.  
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Résumé 

 

Il ya de nombreux changements qui, un peu partout, traversent et influencent 

l'Enseignement en ce début de XXIe siècle et l'avenir de l'Éducation dépend donc du rythme 

d'innovation que nous réussissons à intégrer, des connaissances que nous sachions intégrer, 

des résultats que l’ont peut obtenir, de la possibilité de mobiliser les enseignants et les 

étudiants,  en vue d’une nouvelle culture et éthique de l’éducation. En ce sens, l'éducation a 

besoin d'une école innovante, sensible aux intérêts des élèves et ouverte à un avenir non 

hypothéqué. 

De ce fait, être un professionnel d’éducation exige aujourd’hui beaucoup de 

compétences, de professionnalisme et mises à jour pour motiver, captiver l'attention, débattre, 

communiquer, et trouver des stratégies qui favorisent une éducation de qualité et combattent 

l'échec scolaire. 

C'est dans ce contexte de modernisation technologique de l'école portugaise 

qu’apparaît le Tableau Blanc Interactif, en tant que ressource pédagogique, qui cherche, en 

contexte de classe, par son caractère motivant et simple utilisation, à se constituer comme une 

réponse à certaines des difficultés, des problèmes qui se font sentir dans l'éducation et des 

défis à relever. 

En ce sens, le point d'ancrage de cette recherche de nature technique et pratique, divisé 

en 5 chapitres, est l'étude de l'utilisation du Tableau Blanc Interactif par des 

directeurs/enseignants dans les écoles Primaire, Collège et Lycée de cinq districts du Nord du 

Portugal (de la côte à l'intérieur - Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real et Bragança) 

analysant les Bonnes Pratiques médiées par cette technologie et les changements qu'elles 

provoquent au processus enseignement/apprentissage. En s'interrogeant également sur les 

avantages et les inconvénients de cette intégration dans le contexte scolaire, nous présentons 

les différents types de Tableaux Blancs Interactifs existants sur le marché et quelques conseils 

d'utilisation, en accordant une attention au Tableau Interactif dans le contexte international 

ainsi que son impact dans les classes au Portugal. 

L'étude a suivi un modèle de recherche mixte et, au fur et à mesure qu’on a recueilli et 

analysé des données, a décrit les caractéristiques d'une étude de cas. L'analyse des données 

s’est faite en croisant les informations des différentes sources et de différents instruments 

(analyse documentaire, questionnaires à 45 directeurs et à 1471 enseignants, des entrevues 

avec 28 enseignants et 22 observations en classe avec les enseignants ayant reçu formation sur 



  

XXX 

le Tableau Blanc Interactif) permettant la triangulation de résultats et l’obtention de 

conclusions. 

Tout au long de cette recherche, nous soulignons les opinions des enseignants et des 

directeurs au sujet de ce nouvel outil technologique et concluons que l'utilisation du Tableau 

Blanc Interactif dans l'éducation est un atout dans la pratique éducative du moment qu’il y ait 

une exploration du potentiel pédagogique de cette ressource. 

Sans certitudes définitives, mais confiants par l'avenir, nous présentons un cadre 

méthodologique pour l'utilisation du Tableau Blanc Interactif, construit à la lumière des 

données recueillies et des réflexions faites, parce que nous croyons que c’est en partageant 

nos expériences, que nous apprenons. 

 

Mots-clés: Tableau Blanc Interactif, Interactivité, Motivation, Bonnes Pratiques, TIC. 
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Lista de abreviaturas e siglas 

 

 

Esta tese utiliza várias abreviaturas1: 

 

 

AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem 

CNPD Comissão Nacional de Proteção de Dados 

CCPFC Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua 

CRIE Equipa de Missão: Computadores, Redes e Internet na Escola 

DIR Diretor 

EFA Educação e Formação de Adultos 

FAAF Ficha de Avaliação da Ação de Formação 

DGE Direção-Geral da Educação 

DGEEC Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 

EPE Entidade Pública Empresarial 

ERTE Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas 

GE Guião da entrevista  

GO Grelha de Observação 

MIME Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar 

NNTT Novas Tecnologias aplicadas à Educação 

NT Novas Tecnologias 

NTC Novas Tecnologias da Comunicação 

NTI Novas Tecnologias da Informação 

NTIC Novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

OPTE   Observatório do Plano Tecnológico da Educação 

PAM Plano da Ação para a Matemática 

PISA Programa de Avaliação Internacional de Estudantes 

PROF Professor 

                                                 
1 Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico porque a Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2011, publicada 

no Diário da República, 1.ª série, n.º 17, de 25 de janeiro de 2011, determina a aplicação do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, a 
partir de 1 de janeiro de 2012, ao Governo e a todos os serviços, organismos e entidades na dependência do Governo, bem como à publicação 
do Diário da República. Como tal fizemos um ajuste às citações que estavam escritas com o antigo acordo ortográfico para não 
apresentarmos duas grafias.  
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PQA Professores do Quadro de Agrupamento 

PQZP Professores do Quadro de Zona Pedagógica 

QIM Quadro Interativo Multimédia 

QD Questionário dos Diretores 

QDF Questionário Diagnóstico da Formação 

QP Questionário dos Professores 

RCAAP Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal 

SI Sistema de Informação 

TE Tecnologias na Educação 

TIC Tecnologias da Informação e Comunicação 

TICE Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação na Educação 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

 
 
 
 
 
 
 
 



1 

Introdução 

 
 
 
“É preciso compreender o presente não apenas como presente de 

limitações, mas como presente de possibilidades” (Paulo Freire, 1996). 
 

 

 É incontornável e não é possível retroceder: as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC) estão por todo o lado e fazem parte do nosso quotidiano. Como afirma 

Ilharco (2004:9), “nunca na História a atividade humana dependeu tanto da tecnologia” 

porque se ouve o eco das palavras de Paulo Freire e se percebe as suas possibilidades. 

Assistimos a uma época em constante mudança tecnológica que exige uma renovação e 

adaptação às novas realidades pelas enormes possibilidades que elas acarretam. Neste novo 

cenário de mudanças tecnológicas deparamo-nos com novos desafios que afetam o 

comportamento humano e, consequentemente, todos os aspetos que envolvem o 

desenvolvimento de uma sociedade, inclusive a educação. 

Na verdade, o mundo em que hoje vivemos, comummente denominado por Sociedade 

da Informação (Castells, 2002), Sociedade do Conhecimento (Hargreaves, 2003) ou 

Sociedade da Aprendizagem (Pozo, 2004) impõe, cada vez mais, um domínio mais vasto de 

competências, passíveis de atualização para podermos acompanhar a voragem dos tempos, 

porque a informação é criada a uma velocidade vertiginosa e chega até nós quase em 

simultâneo. Este ambiente que nos envolve “pressupõe uma nova abordagem educacional em 

que são necessárias novas teorias, metodologias, estratégias, bem como uma nova relação 

entre os intervenientes do processo, aproveitando o potencial educativo que as ferramentas 

tecnológicas possam revelar e integrando-as no processo de ensino e de aprendizagem” 

(Gonçalves, Gonçalves, Ramalho, 2013:8). 

Face à emergência de novos dispositivos tecnológicos na sociedade e no contexto 

educativo, aprofundámos na tese de mestrado o pensamento de Paul Virilio2, “uma vez que 

                                                 
2 Paul Virilio é um filósofo, urbanista, sociólogo que se tornou um dos pensadores de referência da ‘modernidade’ porque é um 

“observador” (Virilio, 1997: 37) que olha tudo com esse sentimento de observação. É também “(…) um verdadeiro amante das novas 
tecnologias …” (Virilio, 2000: 13), já que há mais de trinta anos estuda o papel da velocidade e das novas tecnologias na evolução da 
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este urbanista, tal como nós, se sente curioso face aos resultados que irão advir dos progressos 

tecnológicos” (Lopes, 2007:19). Com esse estudo ficamos conscientes que o desenvolvimento 

tecnológico tem assumido um papel inovador e transformador na sociedade, na escola em 

geral e nos professores, em particular, que não podem continuar a ficar alheios ao facto de que 

as tecnologias estão cada vez mais presentes na sua atividade profissional, sendo necessário 

adequar os métodos de ensino e as teorias de trabalho a este fenómeno. Temos que lhe 

reconhecer o seu potencial e olhar a aprendizagem de uma forma diferente e renovada, 

cogitando outros percursos, outros caminhos. É preciso que o educador esteja aberto a novos 

conceitos, novas formas de ensinar, porque a era em que os docentes construíam e ensinavam 

as suas disciplinas isoladamente já passou. É necessário, também, que o professor esteja 

sempre atualizado e atento a este “novo” mundo porque educar, na sociedade digital não é 

apenas ensinar como usar os aparatos tecnológicos no ambiente escolar. Educar é preparar os 

alunos para um mundo complexo, desenvolver-lhes habilidades que lhes permita lidar 

facilmente com a rapidez com que se produz e dissemina a informação, com capacidade para 

poder acompanhar as transformações.  

Apesar da história da introdução de dispositivos tecnológicos postos ao serviço da 

educação datar de vários séculos, só recentemente conheceram um rápido desenvolvimento no 

domínio da pedagogia e, umas das questões mais debatidas em termos de política a seguir 

passou a ser a do seu impacto nos resultados da aprendizagem. Por isso, durante estes últimos 

tempos, prosseguimos caminho e procurámos aprofundar os resultados que estão a ocorrer 

com a introdução das TIC em geral e, particularmente, do Quadro Interativo Multimédia 

(QIM) no sistema de ensino português. Ousamos trilhar este caminho frente às TIC para 

tentar contribuir para o desenvolvimento e melhoria dos processos educacionais. Como o 

QIM foi a mais recente tecnologia chegada à escola, decidimos abarcar o desafio de investigar 

o estado geral de como estão as escolas, os professores e os alunos do ensino básico no Norte 

de Portugal com a sua vinda e discernir o grau de veracidade da conjuntura verbalizada 

correntemente de que as escolas já estão devidamente apetrechadas com este recurso. 

 Para isso, importa aceder a resultados de investigação na área das TIC e da 

integração do QIM, quer a nível nacional, quer internacional para mais facilmente verificar as 

                                                                                                                                                         
sociedade (Lopes, 2007:15). Há vários anos que desenvolve uma reflexão inovadora sobre grandes questões, que as tecnologias potenciam. 
Muitos consideram-no um negativista em relação à tecnologia mas, ele não é absolutamente nada contra apenas considera que é preciso 
mostrar que toda a tecnologia apresenta a dupla face de Jano. Nessa altura, como hoje, pretendemos precisamente aquilatar a profundidade 
desse negativismo e contrariá-lo com a positividade daquilo que já existe quer ao nível da atitude dos professores, quer ao nível das 
condições logísticas que as escolas podem oferecer de momento, quer ao nível de recetividade dos alunos. 
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diferenças de contexto existentes entre Portugal e os restantes países, no que concerne às 

mudanças decorrentes da integração deste recurso no ensino. A revisão da literatura permite-

nos saber que já foram desenvolvidas iniciativas, a nível nacional, para a sua implementação 

nas escolas, assim como possibilita efetuar um ponto da situação sobre o seu uso nas escolas 

europeias. É uma realidade que o “quadro negro ou verde”, o giz e o apagador suportaram e 

desempenharam um papel fundamental na aprendizagem durante várias gerações, mas já 

“passaram à história”, tendo sido substituídos por quadros brancos de cerâmica, pelos 

marcadores de filtro e, ultimamente, pelo QIM, que constitui a última resposta ao desafio da 

modernização tecnológica das escolas portuguesas.  

Ainda não se sabe muito bem se as de hoje serão melhores, mas são as que 

acompanham a evolução e o quadro preto, o apagador e o giz serão sempre símbolos da 

escola. Por isso, no espírito destas páginas, está sempre patente o propósito de 

compreendermos e analisarmos os procedimentos, os hábitos, as perceções e os sonhos de 

quem utiliza o Quadro Interativo Multimédia para tornar os ambientes de aprendizagem mais 

compatíveis com os tempos de mudança que experienciamos. A finalidade de se integrar mais 

uma tecnologia na educação – além do retroprojetor, da televisão, dos computadores, entre 

outros – está relacionada, principalmente, com a ideia de como esse recurso poderá 

complementar e potenciar melhorias nos processos educativos na sala de aula, inovando nos 

modos de construção do conhecimento. Na verdade, consideramos que, hoje, pensar no 

processo de ensinar e aprender em qualquer modalidade de ensino, requer uma atenção ao 

triângulo professor – QIM – aluno que devem estar imbricados, não existindo um sem os 

outros. É inevitável que haja interação entre estes três elementos, nos quais, acreditamos, 

ocorrerem metamorfoses contínuas. 

Nessa perspetiva, o QIM fará uma nova mediação entre as atividades propostas pelo 

professor e a compreensão e assimilação das mesmas pelos alunos, auxiliando no 

desenvolvimento de práticas inovadoras de ensino e de aprendizagem pois, de outra forma, 

não haverá substituição de atitudes pedagógicas centradas no ensino por atitudes pedagógicas 

centradas na aprendizagem e, correr-se-á o risco de se manterem velhos hábitos com uma 

“nova roupagem”.  

Estas incertezas, que se colocam à utilização do QIM e às novas tecnologias em 

contexto da aula, são inúmeras e de vária natureza, daí o interesse em conhecer as 

representações de professores e diretores sobre esta problemática.  
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Conscientes das incertezas que ainda pairam, considerando as nossas preferências e 

guiados pelo parecer de Bogdan e Biklen (1994: 85-86) que aconselham “qualquer aprendiz a 

investigar algo que seja aliciante e a evitar temas fastidiosos ou pelos quais não sente 

qualquer interesse”, decidimos que o problema a estudar se centraria no QIM aprofundando a 

realidade vigente nas escolas do ensino básico, dos distritos de Viana do Castelo, Braga, 

Porto, Vila Real e Bragança. Centrámo-nos no uso e abusos no ensino/aprendizagem, 

quisemos verificar in loco como se processa a sua utilização, quais as dificuldades enfrentadas 

pelos docentes nessa mesma utilização e a forma como foram, ou não, ultrapassadas as 

reticências iniciais. Além disso, definiremos um modelo para o seu uso, de modo a que haja 

alterações quer ao nível da centralidade do ensino – o aluno e a sua aprendizagem passem a 

ser o alvo dessa centralidade – quer ao nível dos métodos, dos processos, dos conteúdos e dos 

próprios ambientes de aprendizagem (Papert, 1993).  

Face aos nossos objetivos de investigação e ao tipo de análise que pretendíamos 

efetuar, optámos por uma investigação descritiva acompanhada pelo estudo de caso, por 

considerarmos que esta metodologia se assume como um processo específico que procura 

descobrir as particularidades de um contexto/indivíduo, tentando conhecer em profundidade o 

objeto de estudo, utilizando, para isso, técnicas diversas na recolha de dados. 

 Tendo em vista uma apresentação clara, coesa e objetiva a tese está organizada em 

duas partes distintas: a parte da fundamentação teórica-conceptual (capítulo 1 e 2) e a parte da 

fundamentação metodológica, (capítulos 3 e 4), culminando com as conclusões (capítulo 5), 

mais as referências bibliográficas e os anexos. 

Na primeira parte incluem-se os dois primeiros capítulos que se basearam na pesquisa 

bibliográfica e na análise documental e que suportam o nosso estudo. Foi esta contextualização 

teórica que motivou o estudo, orientou o nosso percurso e servirá de apoio à leitura dos 

resultados. No capítulo 1, ensaiaremos uma abordagem sobre o contributo das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação no ensino/aprendizagem, destacando algumas definições de 

tecnologia e do papel das TIC no ensino, tentando perceber os desafios que as tecnologias 

colocam aos diferentes agentes educativos, especialmente, professores e alunos; verificamos o 

estado da arte do QIM no contexto português, fazemos uma aproximação ao problema de 

investigação, justificamos a sua importância, apontaremos as motivações que nortearam o 

estudo, apresentaremos a questão de partida, as questões secundárias, os objetivos e as 

questões de investigação bem, como as fases da nossa investigação que orientam a busca em 

diferentes dimensões de análise. Sendo o ponto nevrálgico desta dissertação a temática do 
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QIM, dedicamos um capítulo (capítulo 2) a este recurso. Decidimos aí explicar a importância 

da utilização de ferramentas digitais em contexto de sala de aula. Sendo o QIM um dos 

recursos que promove a sabedoria digital, procuraremos identificar os fatores associados às 

potencialidades do QIM e avaliar a eficácia desse recurso tecnológico no ensino. Aferiremos 

o impacto do uso deste recurso no processo de ensino/aprendizagem tentando analisar a 

motivação, os processos de comunicação e interação, bem como perceber em que medida o 

seu uso poderá melhorar o desempenho dos alunos, em comparação com o ensino sem recurso 

ao QIM. Identificar-se-ão, ainda, quais as características que podem, ou não, contribuir para a 

promoção da aprendizagem. Procuraremos avaliar as potencialidades do uso do QIM como 

um recurso dinâmico capaz de promover novos processos de aprendizagem assentes na 

interatividade. Desbravaremos o “mundo” dos Quadros Interativos Multimédia, bem como o 

da formação e das boas práticas com o QIM. 

A segunda parte da nossa investigação debruça-se sobre a fundamentação 

metodológica, onde apresentamos o desenho e desenvolvimento da investigação, mais 

propriamente as nossas opções metodológicas, a caracterização da amostra, as técnicas e 

instrumentos de recolha de dados, assim como o seu processo de construção e validação 

(capítulo 3), a apresentação e análise dos resultados tendo em conta as linhas teóricas e 

perspetivas que nos orientaram nesta pesquisa (capítulo 4), as conclusões onde traçamos a 

síntese dos resultados, mostrando as principais tendências e orientações resultantes da sua 

leitura e discussão, o Guia de Boas Práticas para usar o QIM, o modelo de uso do QIM, as 

limitações do estudo e deixam-se abertas as portas para eventuais investigações futuras 

(capítulo 5). Portanto, na reflexão final, cruzaremos as conclusões do estudo com os 

pressupostos teóricos que serviram de alicerce à tese, fazendo a necessária articulação entre a 

componente empírica e a teórica. Apresentaremos, também, um modelo metodológico para 

uso do quadro interativo multimédia desenhado a partir dos resultados que obtivemos no 

percurso da investigação.  

Finalmente, apresentamos as referências bibliográficas e os anexos onde estarão os 

documentos que foram utilizados no estudo e obtenção de dados, nomeadamente quadros 

relativos aos inquéritos por questionário realizados, inquéritos modelo a professores e 

diretores, o guião das entrevistas, a transcrição das entrevistas aos professores, os quadros de 

análise de conteúdo das entrevistas e o guião de observação de aulas e, por fim, os pedidos de 

autorização e autorizações concedidas.  
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Capítulo 1 

APROXIMAÇÃO AO PROBLEMA DA INVESTIGAÇÃO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. O CONTRIBUTO DAS TIC PARA O 
ENSINO/APRENDIZAGEM 

 
1.1. Conceito e definição de Tecnologia/ 

Tecnologias da Informação e Comunicação/ 
Novas Tecnologias e Tecnologia Educativa 

1.2. As TIC: Uma ilusão, um perigo ou uma 
oportunidade? 

1.3. As TIC e o mundo digital na escola  

1.4. A Educação Digital e as novas formas de 
comunicar 

 

2. INVESTIGAÇÕES SOBRE O QIM NO 
CONTEXTO PORTUGUÊS 

 

2.1. O QIM e os objetos de estudo 

2.2. O QIM e os objetivos dos estudos 

2.3. Metodologia de investigação nos estudos 

        2.3.1. Amostra dos estudos 

        2.3.2. Instrumentos de recolha de dados 

2.4. Resultados das investigações 

3. JUSTIFICAÇÃO DO TEMA/ 
CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

3.1. Importância do estudo  

3.2. Seleção do tema e do nível de ensino 

3.3. Caracterização geral do estudo 

3.3.1. Pergunta de partida 

3.3.2. Questões da investigação  

3.3.3. Objetivos da investigação 

3.4. Fases da investigação  
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 
 Observa-se cada vez mais uma sociedade a duas velocidades: por um lado, a nova 

geração que integrou as TIC desde tenra idade e por outro as pessoas que viveram muitos 

anos sem TIC e que descobrem gradualmente a inovação ou as renegam forçosamente. Por 

isso, os alunos que hoje temos nas escolas apreciam usar diversificadas TIC, mas muitos 

professores recorrem a elas apenas ocasionalmente nas aulas. A fim de clarificar esta 

constatação, parece-nos interessante conhecer a situação atual de um recurso que 

recentemente tem chegado às nossas escolas e referimo-nos, mais exatamente à integração do 

QIM. Importa-nos igualmente compreender quais são as intervenções da nossa tutela nas 

escolas sobre esta integração. 

Assim, neste capítulo, o objetivo é perceber o contributo das TIC no ensino, partindo 

da definição do conceito de tecnologia e dos termos que a ela se associam, referir o estado da 

arte do QIM e apresentar a problemática do estudo, a sua importância, o quadro e o contexto 

da investigação bem como questões de investigação e os objetivos do estudo. Mais 

precisamente, começamos com uma curta introdução da situação das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação no ensino/aprendizagem, referenciamos e aclaramos o 

caminho seguido por algumas investigações já realizadas neste âmbito e abordamos as 

repercussões da nossa investigação. Terminamos este capítulo apresentando as fases da nossa 

investigação. 
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1. O CONTRIBUTO DAS TIC PARA O ENSINO/ APRENDIZAGEM 

“As TIC não são mais uma ferramenta didática ao serviço dos 
professores e alunos... elas são e estão no mundo onde crescem os jovens 
que ensinamos...” (Adell, 1997). 

 

 
 
 
 
 

 A integração das TIC no ensino acontece, aos olhos da escola, há muito tempo, como 

a alavanca de possíveis mudanças no sistema escolar. 

 Nestes últimos anos, a evolução tecnológica verificada e o seu impacto na nossa 

sociedade parece ter erigido a inovação tecnológica como um atributo privilegiado da 

mudança e ao mesmo tempo o motor de evolução da escola. Na verdade, são muitas as 

tecnologias (computadores, vídeo projetores, livros digitais, plataformas de e-learning e, mais 

recentemente, quadros interativos) potencialmente postas à disposição dos professores e dos 

alunos. A chegada destes recursos à escola vem hoje alterar o rosto dos estabelecimentos, a 

geografia da aula e testemunham a sua vontade de acompanhar a era do digital. Mas, a sua 

presença na sala de aula garantirá uma mudança nas práticas de ensino? Garantirá uma 

mudança profícua? 

 Independentemente das muitas controvérsias sobre as mudanças que as TIC podem 

desencadear nas práticas docentes, é certo que esta filosofia continua a ser privilegiada e 

mantém-se a esperança de se ver propagar o uso dos meios tecnológicos nas aulas. 

Portanto, a utilização das TIC no ensino pressupõe capacidade para implementar essas 

tecnologias no seio do projeto pedagógico. Saber utilizar as TIC em geral não é suficiente 

para saber como utilizá-las na sala de aula. É necessário ter formação em TIC em contextos 

educativos e pedagógicos. A forma atrativa como permitem a apresentação da informação e as 

potencialidades interativas que lhe são reconhecidas devem ser canalizadas para um ensino 

aberto à partilha de ideias, à colaboração dos diferentes intervenientes e à consequente 

construção do conhecimento. 

 Então, mais importante do que falar de tecnologia na educação, é falar de “cultura 

digital”, porque apesar de ser unânime que a nossa sociedade está a mudar, a cultura digital 

que temos, hoje, não está a inovar a maneira de ensinar. Quando falamos só de tecnologia 
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digital na educação, muitas vezes, estamos a fazer mais do mesmo. Não se alteram as práticas 

e metodologias antigas disponibilizando e introduzindo novas TIC. Na verdade, precisamos 

de começar a pensar em como mudar essa lógica e de que forma abrir a escola ao mundo. Ao 

mudar a cultura digital atual, a escola atuará de outra maneira nas novas formas de ser e estar 

dos alunos. 

 Será através dessa nova dinâmica que a educação precisa de pensar nas tecnologias 

digitais e em como, de facto, se consegue envolver os estudantes para que eles sintam vontade 

de aprender, para que a aprendizagem seja uma coisa para a vida toda – não só aquelas 

disciplinas específicas do currículo de cada ano.  

 Acreditamos que o professor deve deixar o medo de lado. Ele tem de experimentar. 

Não tem de aprender primeiro para trabalhar e aplicar as tecnologias digitais na escola. A 

tecnologia renova-se sempre. Por isso, é importante que o professor experimente com os seus 

alunos, porque eles também têm muito o que ensinar. Aprendemos todos juntos. 

 Consideramos que a introdução dessa cultura nas escolas não tem uma fórmula 

mágica. Mas deverá acontecer a partir do momento que se estimular a troca de experiências 

entre os professores. Acreditamos que os professores aprendem melhor sobre como inserir a 

tecnologia na aprendizagem quando trocam informações uns com os outros. Esse estímulo 

partiria das políticas públicas voltadas para a Educação. Hoje, existem muitos programas que 

preveem que sejam disponibilizados equipamentos tecnológicos nas escolas públicas como é 

visível no Plano Tecnológico, o que é positivo, mas ainda falta uma formação continuada que 

estimule o professor a implantar a tecnologia na sala de aula. E não é alguém chegar e ensinar, 

é propiciar espaços de aprendizagem entre os professores.  

 Se os professores olharem para as TIC como aliadas, procurarão maneiras criativas e 

interessantes de ensinar usando-as, despertando o interesse dos alunos em aprender. 

1.1. Conceito e definição de Tecnologia/ Tecnologias da Informação e 

Comunicação/ Novas Tecnologias e Tecnologia Educativa 

“A tecnologia não é uma simples coleção de máquinas e 
equipamentos, mas um modo de agir” (Muffoletto, 1994: 26). 

 

 Se não existe grande quantidade de investigações publicadas sobre o QIM em 

Portugal, o que confirma a aurora relativa deste tema de investigação, o mesmo não se pode 
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dizer sobre as TIC em geral que, são facilmente acessíveis e relativamente abundantes. A 

abrangência da designação de tecnologia é uma questão que frequentemente é abordada por 

pesquisadores, autores, estudiosos e profissionais de diversas áreas. 

 Diferentes termos são utilizados pelos autores. Alguns falam de novas tecnologias, 

meios de comunicação social, de novos meios de comunicação social educativos, 

hipermédias, de multimédia. Outros falam de Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TIC), Novas Tecnologias (NT), Novas Tecnologias da Informação (NTI), Novas Tecnologias 

da Comunicação (NTC) Novas Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação 

(NTICE), Novas Tecnologias da Informação e de Comunicação (NTIC). Note-se que, no 

mundo anglófono, observa-se menos divergências e debates sobre a terminologia. 

 Antes de navegarmos por entre uma infinidade de definições sobre o mundo das TIC 

definiremos técnica e tecnologia, que são os conceitos que estão na génese de todos os outros. 

Segundo o dicionário de Grego-Inglês de Liddell (1969), tanto a etimologia da palavra 

‘técnica’ como a do vocábulo ‘tecnologia’ apresentam a mesma raiz: o verbo grego teckné, 

significa ‘criar, produzir, conceber, dar à luz’, o que nos permite inferir que a noção de 

tecnologia abrange muito mais do que máquinas, meios, suportes materiais ou instrumentais. 

Consiste num sistema complexo que envolve um objeto desde o surgimento da ideia até à sua 

concretização. Sendo assim, o objeto livro, à semelhança de outros meios, é um produto da 

tecnologia. 

O dicionário da Língua Portuguesa Costa e Melo (1998) define tecnologia como um 

conjunto de instrumentos, métodos e processos específicos de qualquer arte ou técnica. 

Constata-se que a sociedade está dependente da tecnologia e que urge disseminar essa 

tecnologia, sendo neste ponto que a educação se assume como suporte da própria tecnologia. 

No verbete de outro dicionário da Língua Portuguesa, tecnologia é uma “teoria geral 

e/ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou 

mais ofícios ou domínios da atividade humana (...)” (Houaiss, 2001). Segundo o dicionário 

Priberam da Língua Portuguesa (2012), tecnologia é uma “ciência cujo objeto é a aplicação do 

conhecimento técnico e científico para fins industriais e comerciais” e um “conjunto dos 

termos técnicos de uma arte ou de uma ciência”. 

Se em termos gerais, tecnologia é a simples aplicação prática do saber, em linguagem 

corrente, é habitual a definição de tecnologia estar relacionada com máquinas, no seu sentido 

genérico, tais como: ferramentas, instrumentos fabris, computadores, equipamentos. 

Kranzberg e Purcell (1984), à medida que desfazem a ideia da tecnologia entendida como 
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máquinas e processos, enfatizam que ela afeta o trabalho humano e as intenções do homem 

para satisfazer os seus desejos, por meio da sua ação sobre os objetos físicos e justificam que 

“a ênfase no ‘trabalho’ da tecnologia revela que esta abarca também a organização, ao mesmo 

tempo que a finalidade do trabalho” (p. 14). 

Dessa definição, podemos depreender que a tecnologia é um dos principais agentes de 

transformação das sociedades atuais, sob as suas diferentes formas, com os seus mais variados 

usos e tem implicações no nosso quotidiano e nas nossas atividades. O ser humano procura 

constantemente meios para facilitar, organizar, aprimorar e conceber os seus modos de 

produção com mais qualidade, rapidez e eficiência. Esta constante busca de superação, de 

transposição das hodiernas limitações, tem provocado em algumas sociedades avanços e 

problemas de ordem educacional, relacional, estrutural e de desenvolvimento. 

Em 1985, a UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization  – definiu tecnologia como “(...) o saber e os processos criativos que podem 

fazer uso de ferramentas, sistemas e recursos para resolver problemas e aumentar o controlo 

sobre o ambiente natural e artificial num esforço para melhorar a condição humana”. 

Esta perspetiva dá-nos uma visão sobre o enfoque positivo da tecnologia. No entanto, 

entendemos que as pessoas que beneficiam desta tecnologia deverão estar bem conscientes e 

preparadas para a sua utilização, porquanto dela advêm consequências positivas e negativas o 

que exige o recurso constante ao espírito crítico. Por isso é que Postman (1994) considera a 

tecnologia tanto como “um amigo como um inimigo. Toda a tecnologia é tanto um fardo 

como uma bênção” (pp. 10-12). 

 Vargas (1994) propõe, na sua definição, que tecnologia seja “o estudo ou tratado das 

aplicações de métodos, teorias, experiências e conclusões das ciências ao conhecimento dos 

materiais e processos utilizados pela técnica” (p. 213). Com o aprofundar dos seus estudos, 

Vargas (1994b) elabora o que seria, para ele, realmente a tecnologia e propõe a seguinte 

definição: 

 

“simbiose da técnica com a ciência moderna, consistindo também num 
conjunto de atividades humanas, associadas a um sistema de símbolos, 
instrumentos e máquinas que visam a construção de obras e a fabricação de 
produtos, segundo teorias, métodos e processos da ciência moderna” (p.182).  

 
 

Nesta definição, Vargas reafirma o entendimento da tecnologia como uma ciência 

direcionada para uma intenção e uma aplicação, no sentido de resolver problemas práticos. 

Para Gama (1986), tecnologia 



 Capítulo 1 - APROXIMAÇÃO AO PROBLEMA DA INVESTIGAÇÃO 
 

13 

 

“ (…) não é técnica, não é um conjunto de técnicas. Então, tecnologia não 
é o fazer, mas sim o estudo do fazer, é o logos da técnica; é o logos, é o 
discurso, é o conhecimento sistematizado, é o raciocínio racionalmente 
organizado sobre a técnica” (p.45). 

 
 

Portanto, para que a tecnologia se concretize são necessários conhecimentos 

científicos que não sejam fragmentados, porque a tecnologia não é um agregado de técnicas 

ou disciplinas. Além de propor uma definição de tecnologia, Gama (1986) relaciona alguns 

itens que não configuram a tecnologia, ou seja, para este autor a tecnologia não é um conjunto 

de técnicas; não é a forma como os homens constroem as coisas; não é o meio pelo qual o 

homem se apropria da natureza e nem é o meio pelo qual os homens retiram do seu habitat os 

alimentos, as roupas, o abrigo e as ferramentas de que precisam para sobreviver; não é o 

conjunto de ferramentas, máquinas, aparelhos ou dispositivos quer mecânicos quer 

eletrónicos, quer manuais quer automáticos; não é o conjunto de invenções; não é a ciência 

aplicada. 

Para Barnett (1993), a tecnologia engloba as seguintes componentes: 

 

a) Hardware técnico: configuração específica de máquinas, equipamentos, dispositivos, 

instrumentos, processos, estruturas físicas (plantas) e respetivos layout, necessários à geração 

de produtos ou serviços. 
 

b) Conhecimento (brainware): conhecimento científico e tecnológico, habilidades 

técnicas, talento, criatividade, valores, atitudes, cultura geral, educação formal, formação e 

aperfeiçoamento profissional, experiência, know-how (como realizar determinadas tarefas 

para alcançar objetivos específicos), know-what e know-why da tecnologia. 
 

c) Organização: arranjo institucional (administrativo, burocrático), por meio do qual o 

hardware técnico e o conhecimento são combinados; e meios pelos quais são gerenciados (as 

técnicas gerenciais, organização da produção, controlo de qualidade, manutenção, entre 

outras). Consiste também numa rede de relações físicas, informacionais e socioeconómicas. 

Esses componentes da tecnologia são interdependentes, codeterminantes e igualmente 

importantes, o que faz com que o relacionamento entre eles seja circular, logo não linear e não 

hierárquico. 
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Já Abbagnano (1998) considera que a tecnologia é “o estudo dos processos técnicos de 

determinado ramo da produção industrial ou de vários ramos” (p. 939). 

Na nossa perspetiva, as tecnologias constituem tanto um meio fundamental de acesso à 

informação (internet, bases de dados) como um instrumento de transformação da informação 

e de produção da nova informação (seja ela expressa através de texto, imagem, som, dados, 

modelos matemáticos ou documentos multimédia3 e hipermédia).  

Num sentido lato, a tecnologia será o conjunto de apoios à ação, quer se trate de 

instrumentos, utensílios, recursos, máquinas, aparelhos, métodos, rotinas, programas, 

procedimentos resultantes da aplicação sistemática dos conhecimentos científicos com o 

objetivo de resolver problemas práticos. Da contextualização da “tecnologia” é, então, 

possível referir várias perspetivas, já que a palavra “tecnologia” se encontra, hoje, com a 

mesma difusão que tiveram outrora as palavras ‘democracia’ e ‘liberdade’. O homem 

chamado ‘moderno’ não se pode desprender destes significados e significantes tão próximos, 

embora tenha ainda uma certa dose de utopia na sua realização. O ‘homem moderno’ na sua 

busca de ‘tempo livre’ e de uma outra forma de relação com o social tem inventado 

‘tecnologias’. Estas tecnologias têm tido um crescimento que ultrapassa o que o senso comum 

denomina de ‘máquinas’ e mais simplesmente de ‘computadores’. A tecnologia pode ser 

definida como todo o instrumento artificial cuja função é de controlo da natureza, em 

contraposição ao mundo dos homens. Assim, é uma construção cultural cujos objetos não são 

encontrados na natureza e têm por objetivo prolongar o corpo e os sentidos do ser humano. 

Mas, afinal, qual é o significado atual da tecnologia?  

Atualmente, podem considerar-se duas categorias de tecnologias: as que são capazes 

de processar a informação, como os computadores, e as que disseminam a informação, como 

os meios audiovisuais, os meios de comunicação de massas e os sistemas de 

telecomunicações. Estas duas categorias têm vindo a fundir-se, tendo como objetivo principal 

disponibilizar a informação com rapidez, segurança e exatidão. 

Salomon (1984) define-a como: 
 

                                                 
 3 O conceito “multimédia” tem evoluído muito nos últimos anos. Pode até considerar-se que hoje adquiriu um significado mais 
preciso e menos ambíguo. Etimologicamente, o seu significado é claro se dividirmos o termo, ou seja, Multi – Média = Muitos meios. 
Portanto, sempre que numa apresentação se utilize mais de um meio, denominamo-lo ‘Multimédia’, como sendo a soma dos meios. 
 Nos congressos da especialidade, como por exemplo no Congresso Multimédia, que decorreu em Londres em Novembro de 1992, 
define-se num sentido muito mais restrito afirmando que “multimédia é um sistema que facilita todo o material de equipa e contem os passos 
necessários para combinar imagens fixas e em movimento – incluindo vídeo, imagens fotográficas, gráficos e animação - com sons, textos e 
dados criados nos computadores” (Gallego e Alonso, 2001: 170).  
 Depois de todas as reflexões sobre as várias aceções do conceito de Multimédia apresentamos uma definição que, a nosso ver, 
descreve bem o conceito: “Multimédia é um sistema que facilita todo o material de equipa (hardware) e todo o material de passo (software) 
necessários para produzir e combinar textos, gráficos, sons, imagens fixas e em movimento, coordenados pelo computador, geralmente com 
suporte de um disco ótico” (Gallego e Alonso, 2001: 171).  
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 “o uso do conhecimento racional - técnico ou científico - para satisfazer 
necessidades, desejos ou fantasias, por meio da criação, distribuição e produção 
de bens e serviços. Os objetos que a tecnologia cria ou sobre os quais ela atua 
não são apenas bens físicos, mas também intangíveis, tais como: programas de 
computadores, desenhos, métodos de gerência e tomadas de decisão” Salomon 
(p. 128). 

 
 

Nessa perspetiva, o significado da tecnologia expressa a dimensão adquirida pelo 

termo, uma vez que interfere em diversos segmentos da sociedade. 

Para adquirir o seu novo significado, a tecnologia passou por uma radical 

metamorfose, fruto de profundas transformações económicas, que marcaram o final no século 

XVIII na Europa e provocaram uma acelerada expansão da atividade industrial.  

Depois dessa metamorfose, o conceito de tecnologia disseminou-se, principalmente 

pelo canal das organizações industriais, ao incorporar um papel económico, político e 

organizacional em diferentes partes do mundo. Na verdade, a tecnologia, no seu sentido 

moderno, é ‘irmã gémea’ da ciência, e esta união cada vez mais forte é o que a caracteriza nos 

dias de hoje e a diferencia dos seus significados anteriores. 

Relativamente às características da tecnologia, Sarramona (1990) considera as 

seguintes: Racionalidade (as decisões adotadas devem apoiar-se em decisões racionais); 

Sistematismo (os elementos que intervêm no processo são contemplados em si mesmo com 

outros); Planificação (a tecnologia antevê um processo sobre a ação); Clarificação das metas 

(o processo tecnológico desenvolve-se para alcançar metas antecipadamente previstas); 

Controlo; Eficácia e Otimização. 

Tratando-se de um conceito passível de tantas definições e entendimentos e de um 

tema tão vasto e tão antigo dificilmente se encontrará uma definição precisa e absoluta de 

tecnologia. O que distingue o conceito atual de tecnologia daquele utilizado em épocas 

anteriores é que à medida que as civilizações evoluíram incorporaram-se conotações 

económicas, políticas, sociais que o foram tornando mais ‘atualizado’. 

Mediante essa viagem pelos vários significados de tecnologia, podemos concluir que 

tecnologia é um conceito com múltiplos significados que variam conforme o contexto. 

 Para clarificar o emaranhado de terminologias: TIC; NT; NTI; NTC; NNTT; NTIC 

relativas às Tecnologias da informação e Comunicação procedemos a uma revisão da 

literatura e selecionámos um conjunto de definições, baseadas na pesquisa documental 

realizada por Raposo Rivas, (2002: 27-28), que mostram a multiplicidade de conceções sobre 

o mesmo e têm um sentido próximo.   
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AUTOR DENOMINAÇÃO DEFINIÇÃO 

UNESCO 

(1982) 

Novas Tecnologias da 

Informação 

(NTI) 

O conjunto de disciplinas científicas, tecnológicas de engenharia e 

de técnicas de gestão empregues no manuseamento e 

processamento da informação e a sua interação com os homens e 

máquinas; e os conteúdos associados de carácter social, económico 

e cultural. 

FUNDESCO 

(1986) 

Tecnologias da 

Informação (TI) 

Todas as tecnologias que permitem a aquisição, produção, 

armazenamento, tratamento, comunicação, registo e apresentação 

de dados contidos em sinais de natureza acústica, ótica ou 

eletromagnética. 

Vázquez e 

Beltrán 

(1989) 

Tecnologias da 

Informação e da 

Comunicação (TIC) 

O desenvolvimento de máquinas e dispositivos desenhados para 

armazenar, operar, transmitir, etc., de modo flexível, grandes 

quantidades de informação. 

Bartolomé 

(1989) 

Novas Tecnologias 

(NT) 

Os últimos desenvolvimentos tecnológicos e as suas aplicações, 

centrondo-se nos processos de comunicação que se agrupam em 

três grandes áreas: informática, o vídeo e a telecomunicação002E 

Vázquez 

(1991) 

Novas Tecnologias 

aplicadas à Educação 

(NNTT) 

São tecnologias da informação aplicadas ao campo pedagógico com 

o objetivo de racionalizar os processos educativos, melhorar os 

resultados do sistema escolar e assegurar o mesmo acesso aos 

grupos convencionalmente excluídos. 

Medrano 

(1993) 

Novas Tecnologias 

(NT) 

Todos os equipamentos ou sistemas técnicos que servem de suporte 

à informação através de canais visuais, auditivos ou ambos. Em 

todos os casos trata-se de sistemas mecânicos, eletromecânicos ou 

informáticos que contêm e reproduzem informação e das suas 

aplicações nos distintos campos e processo de comunicação. 

González 

(1994) 

Novas Tecnologias 

(NT) 

O novo conjunto de ferramentas, suportes e canais para o 

tratamento e acesso à informação. 

Martínez 

(1995) 

Novas Tecnologias 

(NT) 

Todos os meios de comunicação e de tratamento da informação que 

vão surgindo da união dos avanços propiciados pelo 

desenvolvimento da tecnologia eletrónica e as ferramentas 

conceptuais, tanto conhecidas como outras que se vão 

desenvolvendo em consequência do emprego destas mesmas novas 

tecnologias e do avanço do conhecimento humano. 

Martínez 

(1995) 

Novas Tecnologias da 

Informação e da 

Comunicação (NTC) 

Todas as tecnologias surgidas da raiz do desenvolvimento da 

microeletrónica, (…) e que transformaram o mundo das 

comunicações, tanto do ponto de vista da velocidade, como da 

capacidade de transmissão e das possibilidades educativas 

propriamente ditas. 

García 

Valcarcel 

(1996) 

Novas Tecnologias 

(NT) 

Três grandes sistemas de comunicação: o vídeo, a informática e a 

telecomunicação. E não só os equipamentos (hardware) que tornam 

possível esta comunicação, como também, o desenvolvimento de 

aplicações (software). 

Adell 

(1997) 

Novas Tecnologias 

(NT) 

São o conjunto de processos e produtos derivados das novas 

ferramentas (hardware e software), suportes da informação e canais 

de comunicação relacionados com o armazenamento, 

processamento e transmissão digitalizada de dados. 

Tabela 1.1 Definições de TIC; NT; NTI; NTC; NNTT; NTIC  baseadas em Raposo (2002: 27-28) 
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Hamelink (1997) apresenta uma classificação clara e detalhada das TIC, subdividindo-as 

em: 

 
a) Tecnologias de informatização de informação, com instrumentos que adquirem e 

convertem a informação em forma digital (exemplos possíveis são o teclado, o rato e 

os sistemas de reconhecimento de voz). 
 

b) Tecnologias de armazenamento, que produzem um conjunto de instrumentos 

capazes de armazenar e manter informação em forma digital (a título de exemplo tem-

se as fitas magnéticas, os discos duros e os CD ROM). 
 

c) Tecnologias de processamento, que criam sistemas e aplicações de software 

necessários para o funcionamento de TIC digitais. 

 
d) Tecnologias de comunicação, produzindo instrumentos, métodos e redes para a 

transmissão de informação em forma digital, podendo esta ser simétrica ou assimétrica 

(como exemplo, tem-se: redes de banda larga, modems, fibra ótica e telemóveis). 
 

e) Tecnologias de exposição, que criam uma variedade de instrumentos para a revelação 

da informação digital (a título de exemplo tem-se o monitor, a televisão digital e a 

impressora). 

 

Num sentido amplo, as Tecnologias da Informação e da Comunicação são entendidas 

como um conjunto de meios e serviços eletrónicos, constituídos por hardware e software, que 

permitem recolher, armazenar e transmitir informação (Bartolomé & Aliaga, 2005; Wang & 

Woo, 2007). 

Assim, as TIC constituem um meio de comunicação à distância e uma ferramenta para 

o trabalho colaborativo (permitindo o envio de mensagens, documentos, vídeos e software 

entre quaisquer dois pontos do globo). Em vez de dispensarem a interação social entre os 

seres humanos, estas tecnologias possibilitam o desenvolvimento de novas formas de 

interação, potenciando desse modo a construção de novas identidades pessoais. 

As tecnologias da informação e da comunicação abrem novas perspetivas à sociedade 

do futuro. Hoje a informação, uma vez produzida, circula instantaneamente. Pode ser 

recebida, tratada, incorporada em esquemas lógicos, científicos, transformada por cada um de 

nós em conhecimento pessoal, em acréscimo de compreensão, de sabedoria, de autoformação. 
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Assim, podemos considerar que “o acesso à tecnologia da informação e da comunicação é, 

sem dúvida, a condição indispensável e necessária de uma sociedade da informação aberta a 

todos” (Union Internacionale des télécommunications, 2003: 6). Esse acesso tem uma 

dimensão técnica (o acesso às máquinas, à rede) e uma dimensão cognitiva (a capacidade de 

manipular ferramentas e beneficiar das informações recolhidas). 

Tendo em conta estas definições, podemos concluir que as Tecnologias da Informação 

englobam todas as formas de tecnologia para criar, armazenar, trocar e utilizar informação de 

várias formas (conversação em voz, filmes, apresentações multimédia, imagens). 

A sua evolução justifica a designação de Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (NTIC), uma vez que as tecnologias estão sujeitas a uma febre de renovação tão 

forte que as “novas tecnologias se tornam obsoletas” pouco tempo após o seu lançamento no 

mercado. 

Antes de proferirmos qualquer definição de NTIC, será pertinente indagar o que 

significará ‘Novo’ na designação de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação; qual 

a verdadeira demarcação entre o velho e o novo num desenvolvimento contínuo das técnicas 

de informação e de comunicação desenvolvidas desde os anos 40 e, se há uma rutura com o 

antigo. 

O termo ‘novo’ que determina um ajustamento aplicável relativamente ao existente (e 

não uma qualificação), é dificilmente aplicável a um domínio no qual os produtos não deixam 

de se transformar e de se multiplicar. A manipulação mediática do termo (nova vogue, novo 

romance, nova cozinha, novos filósofos) desvaloriza mais o seu uso.  

É frequente observarmos, no que diz respeito às tecnologias da informação e 

comunicação, que o que para uma pessoa é novo não o seja para uma outra. O critério adotado 

é geralmente de natureza técnica mais do que de uso, portanto, as novas tecnologias são 

evolutivas, de tal modo que ‘novo’ parece que, frequentemente, significa ser suscetível de se 

renovar. 

 Assim, podemos considerar que ‘novo’ é um adjetivo sempre relativo. O novo 

necessita dum referente em relação ao qual se situe, como também o exige, por exemplo, ‘o 

moderno’, o ‘rápido’. Portanto, o ‘novo’ terá sempre de ser em relação a algo e está 

condenado, inevitavelmente, a converter-se em obsoleto com o passar do tempo. 

 Portanto, as NTIC integram as tecnologias que atualmente se utilizam, aquelas que 

estão a ser introduzidas e as que virão no futuro. 
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 Poder-se-ão considerar como novas, as tecnologias que possuam três grandes 

características:  

 

a) O crescimento considerável da velocidade e a força nas capacidades de registo e de 

representação da informação escrita e visual graças à miniaturização, à numeração e à 

compreensão que conduz a uma presença crescente de mensagens textuais, sonoras e 

visuais na vida quotidiana. 
 

b) A descentralização graças à transmissão dos seus dados assim multiplicados e o 

desenvolvimento de processos interativos, de hoje em diante facilitados pela 

informática. 

 
c) A descentralização graças à transmissão de dados numéricos ou analógicos a grandes 

distâncias por cabos satélites, fibras óticas, tornando possível as conexões entre os 

materiais e logo, as trocas de opiniões. 

 

Assim, as NTIC englobam todas as tecnologias e áreas de conhecimento relacionadas 

com a aquisição, tratamento, processamento, distribuição e gestão da informação, bem como 

os aspetos tecnológicos específicos relativos à sua aplicação.  

As NTIC são uma área relativamente recente. O núcleo da questão será, por isso, saber 

em que medida estes novos instrumentos permitem criar situações pedagógicas inovadoras, 

que facilitem a aprendizagem e o envolvimento dos alunos no processo ensino/aprendizagem. 

As profundas transformações fazem-se sentir em todos os domínios, no modo como 

habitamos. Nesse sentido, para Virilio (2000) essas tecnologias novas mostram que os 

homens:  

“ (...) evitam deslocar-se para habitar. Na domótica, não se carrega nos 
botões dos canais de televisão, mas nos da luz, do calor, da abertura das portas, 
das janelas. Não se vai junto da janela para a abrir, basta carregar o botão. Há 
pois uma espécie de referência a um corpo deficiente e não a um corpo 
locomotor. O válido superequipado da domótica, aquele que habita o home 
automation, é o equivalente do inválido equipado. Participei numa exposição 
em La Villette para os deficientes que se chamava «O homem reparado»” (p. 
71). 

 
 Realmente, com a intensificação que fazemos do uso das novas tecnologias, cada vez 

mais somos seres válidos mas superequipados, assemelhando-nos àqueles que usam essas 

tecnologias obrigatoriamente para sobreviverem no nosso mundo. Outra semelhança com os 
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inválidos (além da apropriação de muitas tecnologias) é a de que nos tornamos ‘inválidos’, 

sendo que esta invalidez não nos foi imposta mas é uma consequência da “adoção” de tantas 

tecnologias.   

 Cabero (2001) defende que as NTIC se distinguem das tradicionais, não no que se 

refere ao meio de ensino, mas pelas possibilidades de criação de novos contornos 

comunicativos e expressivos que facilitam aos recetores a oportunidade de desenvolver novas 

experiências formativas, expressivas e educativas. O mesmo autor refere que mais 

interessante do que dar uma definição formal de NTIC é apresentar algumas das suas 

características distintas: 

a) Imaterialidade no sentido de que a matéria-prima, à volta da qual desenvolvem a sua 

atividade é a informação e informação em múltiplos códigos e formas: visuais, 

auditivas, audiovisuais, textuais, quer sejam fixas ou em movimento, individuais ou 

em conjunto. 
 

b) Interconexão, a partir da perspetiva de que as novas tecnologias tendem a apresentar-

se de modo independente, oferecem grandes possibilidades para poderem combinar-se 

e ampliar desta forma tanto as suas possibilidades individuais como levar à construção 

de novas realidades expressivas e comunicativas. 
 

c) Interatividade, na medida em que permitem que o controlo da comunicação, que 

durante bastante tempo se situou no emissor, se desloque agora para o recetor, que 

determinará tanto o tempo como a modalidade de uso. Ao mesmo tempo este poderá 

modificar o seu papel e adquirir a função de transmissor de mensagens.  
 

d) Instantaneidade, pois permitem romper as barreiras espaciais e colocar-nos em 

contacto direto e de modo imediato com as pessoas. 
 

e) Elevados parâmetros de qualidade de imagem e som, pelo facto de permitirem 

alcançar elementos cromáticos, número de cores definidas e representadas, 

tonalidades, fiabilidade e fidelidade com que podem transferir-se de um ponto para 

outro e o facto de evitar interrupções na transferência da mensagem e ruídos 

comunicativos a elas associadas. 
 

f) Digitalização que impulsiona quer a conexão e a convergência das diferentes 

tecnologias que a constituem, quer a transmissão de maus sinais simultâneos pelo 

mesmo canal e a emissão de sinais não homogéneos entre si. Permite também o 
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desenvolvimento de novas tecnologias e a transferência da informação entre as 

mesmas. 
 

g) Mais influência sobre os processos do que sobre os produtos, uma vez que até há 

pouco tempo as TIC se centravam fundamentalmente nos produtos (comunicação de 

massa), embora progressivamente o seu impacto esteja a alcançar todos os sectores da 

sociedade. 
 

h)  Introdução em todos os sectores (culturais, económicos, educativos e industriais) 

pois as TIC estão a infiltrar-se de forma direta em todos os âmbitos da nossa vida 

desde o trabalho ao lazer, desde as formas de relacionamento às de conhecer e 

aprender. 
 

i) Criação de novas linguagens expressivas – rutura da linearidade expressiva, uma vez 

que permitem novas realidades expressivas como é o caso dos multimédia e 

hipermédia, surgindo a necessidade de adquirir novos domínios alfabéticos que 

pressupõem a aprendizagem de novas habilidades específicas, no caso da linguagem 

multimédia e novas formas de organizar e combinar os códigos. 
 

j) Potencialização da audiência segmentária e diferenciada uma vez que os programas e 

os meios se especificam mediante as características e necessidades dos recetores. 
 

k) Inovação, pois introduz uma componente ou processo que transforma a estrutura de 

uma sistema de forma a melhorá-lo. 
 

l) Automatização, na medida em que realiza as suas atividades controladas pelo próprio 

sistema. 
 

m) Diversidade, uma vez que não existe uma única tecnologia disponível mas sim uma 

variedade de tecnologias que podem desempenhar diferentes funções à volta das 

características já indicadas anteriormente. 
 

n) Capacidade de armazenamento que permite incorporar em espaços reduzidos, amplos 

volumes de informação. 
 

 Segundo Valcárcel (2003),  

 

 “as novas tecnologias devem e podem colaborar ativamente no 
processo de ensino/aprendizagem. Assim, a integração das NTIC deve partir das 
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suas próprias potencialidades e do reconhecimento da importância dos 
intervenientes no processo educativo” (p. 28). 

 
Tendo em conta a ideia desta autora, podemos depreender que as Novas Tecnologias 

estão e devem estar inseridas no ensino já que potencializam novas formas de 

aprender/ensinar sem nunca esquecer que o “N” inicial (advindo do novo) se transforma 

rapidamente pela veloz transmutação dos recursos tecnológicos. 

Segundo Bastos, (2011) “quando utilizamos o termo ‘Novas Tecnologias’ estamos a 

referir-nos a meios que se caraterizam pela digitalização e pela interatividade…” (p.58), então 

podemos considerar que o QIM é uma nova tecnologia porque possibilita a interatividade. 

Uma vez que estamos conscientes que as NTIC estão inseridas na nossa sociedade e 

condicionam tão fortemente as nossas vidas, quer particulares como profissionais, esta 

“erupção” das NTIC na vida dos cidadãos entusiasmou os “administradores educativos” para 

a sua integração no contexto educativo.  

A importância das tecnologias na educação surge, portanto, porque há uma exigência 

de se redefinir o processo de aprendizagem e os métodos organizacionais, daí a necessidade 

da sua integração na Educação. 

A designação ‘Tecnologias na Educação’ (T.E.), na sua forma mais genérica, é 

utilizada em variadíssimos contextos, perdendo, por vezes, o seu sentido mais profundo. 

Numa perspetiva de ensino e aprendizagem, será conveniente esclarecer alguns conceitos 

relativos às Tecnologias da Informação e da Comunicação na Educação. 

Na opinião de Sarramona (1990), há duas razões básicas para introduzir a tecnologia na 

educação: a incorporação dos benefícios que o atuar tecnológico comporta e a necessidade 

que a mesma educação tem de preparar, mediante a correspondente racionalização crítica para 

uma vida na qual a tecnologia impera de maneira inequívoca. 

 Tendo em comum o reconhecimento da sua importância no processo de ensino/ 

aprendizagem, reconhecidos investigadores interpretam-nas, segundo enfoques algo 

diferentes. Assim, começamos por mencionar Duchastel, Fleury e Provost, (1988) que 

consideram que “a tecnologia educativa, em sentido amplo, supõe o desenho pedagógico e 

interessa-se pela estruturação e pela apresentação da informação com objetivos pedagógicos” 

(pp. 667- 671). 

Para descreverem a T.E., Verhagen e Plomb (1989), citado por Rodríguez Diéguez, 

(1996: 500) propõem três conceitos:  
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a) “Tecnologia Educativa «como o desenho, o desenvolvimento e a implantação de 

ajudas ao ensino e sistemas de ensino, empregando novos meios. A Tecnologia 

Educativa é concebida como uma Tecnologia na Educação. É um produto, o conceito 

hardware da Educação Tecnológica». 
 

b) A Tecnologia Educativa «como o processo ou a técnica para o desenvolvimento 

sistemático da instrução. Caracteriza-se porque define objetivos, decide os métodos, 

desenvolve os materiais, utiliza, avalia e implementa. A eficácia e a eficiência são 

critérios importantes». 
 

c)  A Tecnologia Educativa «como aproximação holística à solução de problemas é um 

modo adequado de resolver os problemas num dado contexto» ”. 

 

Segundo Thompson, Simonson e Hargrave (1992) a Tecnologia Educativa é: 

 

 “o processo complexo integrado que implica sujeitos, métodos, ideias, 
meios e uma organização a fim de analisar problemas e de imaginar, 
implementar, avaliar e gerir as soluções dos problemas que se colocam na 
aprendizagem humana ” (p. 2). 

 
 

Rodríguez Diéguez (1996) define Tecnologia Educativa como:  

 

“o desenho, a estruturação, a apresentação e otimização, os instrumentos, 
os meios e programas de intervenção didática” enquanto que as ‘novas 
tecnologias’ pressupõem: “o uso de instrumentos realizados pelo o Homem para 
a classificação, comunicação, gravação, reelaboração e exploração da 
informação” (p. 17). 

 
 

Assim sendo, podemos depreender que a Tecnologia Educativa estuda as estratégias 

de ensino de carácter multimédia. É uma área de especialização que deverá capacitar o 

professor como um desenhador de estratégias multimédia que facilitem esse processo de 

intervenção.  

Tendo em conta as definições anteriormente apresentadas, consideramos que a 

Tecnologia Educativa será, por isso, o resultado da aplicação ou projeção das várias 

tecnologias no campo da educação, cuja incorporação possibilita e enriquece qualquer das 

variáveis da intervenção curricular. Elas abarcam todos os meios e instrumentos de 

intervenção didática. De um modo geral, falar de tecnologia educativa significa, 
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essencialmente, tornar o processo educativo mais eficaz e falar de eficácia significa melhorar 

a aprendizagem. 

1.2. As TIC: Uma ilusão, um perigo ou uma oportunidade?  

 “Não estou cegamente entusiasmado pela tecnologia” (Papert 

1997: 19). 

 

 Acreditando na alvorada de um novo mundo com as TIC, não estamos, com Papert 

cegamente entusiasmados. No que concerne às TIC no ensino a inovação está em curso, não 

se adivinhando limites e estamos conscientes que estará longe de terminar. Por isso, 

consideramos que já não são uma ilusão. Aliás, a educação sempre utilizou “tecnologias” para 

realizar a mediação entre quem aprende e quem ensina. No entanto, as TIC aplicadas à 

educação tornam-se num paradoxo: A educação deve depender do entusiasmo tecnológico? A 

estrutura educativa deve preservar-se dessas inovações ou ambicionar orientar o progresso? 

Deve aceitar, adotar ou não as novas TIC?  

 O que percebemos é que, a cada nova tecnologia, medos e ameaças quanto à 

suplantação humana sempre existiram. No início, sempre houve e ainda tende a haver um 

certo pânico. Porém, com a introdução de TIC mais recentes, as mais antigas não são 

abandonadas ou renegadas sendo que todas coexistem. Uma invenção puxa outra. É uma 

história sem fim. Briggs & Burke (2004) mostram-nos, cronologicamente, que a televisão 

precedeu ao computador, do mesmo modo que a impressão gráfica antecedeu o motor a 

vapor, a rádio antecedeu a televisão, e as estradas de ferro e os navios a vapor precederam os 

automóveis e os aviões. A cada evolução técnica, uma nova etapa histórica se torna possível. 

 A verdade é que certas inovações técnicas e tecnológicas abrem novos caminhos para 

a educação e para a aprendizagem e quando pensamos em tecnologia a favor da educação, 

devemos vê-la como um conjunto de ferramentas que proporcionam ao professor várias 

vantagens, como a capacidade para adquirir as informações necessárias à construção do 

conhecimento ao longo da sua vida. A soma dos métodos antigos com as novas descobertas 

tecnológicas dá aos professores o suporte necessário para o desenvolvimento das suas 

atividades. Usar a tecnologia a favor da educação é saber utilizá-la como suporte auxiliar na 

busca da qualidade do processo educacional. No entanto, com as TIC na escola a 

aprendizagem não pode ser balizada. Apesar do eco dos novos recursos marcar a atualidade 
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tecnológica, a verdade é que a realidade das TIC nas escolas causa uma espécie de mitologia 

associada a estas inovações. É evidente para muitos pedagogos que as TIC fazem parte da 

escola e não poderão ser vistas como o pesadelo descrito por George Orwell pois, para outros, 

estas ainda são vistas como “inimigo”.  

Assim, acreditamos que o equilíbrio entre o novo e o velho, a inovação e a tradição 

deverão convergir para criar atitudes e práticas conducentes à aquisição de saberes essenciais 

construídos a partir de uma forte intervenção do sujeito de aprendizagem, criando condições 

que levem os jovens a construir o seu conhecimento. As TIC têm que ser encaradas como uma 

oportunidade de ensino que ajudam a construir a aprendizagem. Elas não são "boas" nem 

"más" em si mesmo, o seu valor está totalmente sujeito à intenção pedagógica do utilizador. 

Como tal, o professor não precisa de ter medo de ser substituído nem necessita de “concorrer” 

com as TIC. Ambas as partes devem unir esforços em proveito de um ensino e de uma 

aprendizagem mais criativa, autónoma, colaborativa e interativa. 

 É aceitável que quando surge uma nova tecnologia, a primeira atitude seja de 

desconfiança e de rejeição. É aos poucos que a tecnologia começa a fazer parte das atividades 

sociais da linguagem e a escola acaba por incorporá-la nas suas práticas pedagógicas. Após a 

inserção, vem o estágio da normalização, definido por Chambers e Bax (2006) como um 

estado em que a tecnologia se integra de tal forma nas práticas pedagógicas que deixa de ser 

vista como cura milagrosa ou como algo a ser temido (Paiva, 2008). 

Queremos então frisar que o facto de vivermos a era digital e enfrentarmos desafios 

constantes, oriundos de novas tecnologias nas nossas vidas, não significa que queiramos 

professores adeptos incondicionais das TIC porque o recurso às tecnologias jamais poderá ser 

entendido como a panaceia para ultrapassar todos os problemas inerentes às dificuldades no 

processo ensino/aprendizagem. Pelo contrário, significa que se nos apropriarmos de 

conhecimentos tecnológicos que permitam conhecer bem esses recursos poderemos saber as 

suas vantagens e desvantagens, riscos e possibilidades e assim transformá-los em ferramentas 

úteis, em alguns momentos, e dispensá-las noutros. Por este motivo, cabe-nos a nós, agentes 

educativos, mobilizar estas tecnologias no sentido de as rentabilizar no processo 

ensino/aprendizagem, fazendo com que haja um equilíbrio entre estes recursos e todos os 

outros já existentes nas escolas. Terá que haver um “meio-termo” porque ninguém poderá 

apoiar-se na escola do passado nem dormir sobre os louros educacionais outrora obtidos 

(Gardner: 1999). 
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1.3. As TIC e o mundo digital na escola 

 “O sistema educativo e a sociedade mantêm uma relação 
complexa, pois a sociedade muda e provoca novas expectativas em 
relação à escola (Perrenoud, 2002: 90). 

 

 Em pleno século XXI, vivemos numa era onde a tecnologia ocupa lugar de destaque 

em todas as atividades do nosso dia-a-dia. A escola não pode fugir a esta nova realidade, 

tornando-se, por isso, tarefa imprescindível saber utilizar as denominadas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação em prol da sociedade. Acreditamos profundamente que as TIC 

são, na Educação Contemporânea, um instrumento importantíssimo, dir-se-ia mesmo 

imprescindível, na consecução de práticas e procedimentos didático - pedagógicos que 

viabilizam a inserção positiva, produtiva e atuante do cidadão na sociedade. Esta importância 

permite entender o novo paradigma tecnológico, quer seja revolucionando as práticas 

pedagógicas “tradicionais”, quer instituindo novas formas de procedimentos educacionais.  

 Para Drucker (1999):  
 

“os conceitos tradicionais de educação já não são suficientes. Ler, 
escrever e aritmética continuará a ser necessário (...), mas a educação precisará 
de ir muito além dessas noções básicas. Ela irá exigir familiaridade com 
números e cálculos; uma compreensão básica de ciências e da dinâmica da 
tecnologia” (p. 191). 

 

O relatório para a UNESCO da Comissão Internacional da Educação para o Séc. XXI, 

“Educação – Um Tesouro a Descobrir”( Delors, 1997), chama a atenção para o impacto que 

as TIC podem ter na renovação do Sistema Educativo, recomendando que: 

 

 “os sistemas educativos devem dar resposta aos múltiplos desafios da 
sociedade da informação, na perspetiva de um enriquecimento contínuo dos 
saberes e de uma cidadania adaptada às exigências do nosso tempo” (p. 59). 

 
 
 Na verdade, segundo Delors (1997),  
  

“(...) a introdução de meios tecnológicos que permitem uma difusão mais 
ampla de documentos audiovisuais e dos recursos da informática, por apresentar 
novos conhecimentos, ensinar competências ou avaliar aprendizagens oferece 
grandes possibilidades. Bem utilizadas, as tecnologias da comunicação podem 
tornar mais eficaz a aprendizagem e oferecer ao aluno uma via sedutora de 
acesso a conhecimentos e competências” (p. 161). 
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Yang (2012) entende que o uso dos recursos digitais como ferramentas de 

aprendizagem pode ser um catalisador para a transformação educativa. 

No entanto, a utilização das TIC enquanto recurso educativo impõe alterações 

profundas na relação pedagógica e exige um novo perfil do professor. Olhares sistematizados 

devem ser lançados sobre a prática pedagógica do professor, bem como sobre as formas e 

usos da tecnologia, promovendo a criação de novos desafios à aprendizagem, de modelos 

diferenciados de conteúdo e mudanças no fazer pedagógico. 

Contudo, pensamos ser pertinente esclarecer que não concordamos com posturas e 

discursos “extremistas”, que valorizam demasiadamente a componente instrumental, falando 

enfaticamente na necessidade de uma alfabetização digital ou domínio tecnológico, 

assumindo a tecnologia como um fim em si mesmo. Para nós, a tecnologia deve ser assumida 

na perspetiva de Ponte (2001) ao considerar que aquelas podem desempenhar um papel 

importantíssimo, quer como ferramentas de trabalho, quer como meios de descoberta e de 

formação de conceitos, quer como instrumentos de resolução de problemas. Mas, ao 

introduzir-se as TIC sem criar condições para a renovação da escola, corremos o risco de ter 

salas de aula com toda a tecnologia do século XXI e alunos sentados, passivos… a aprender 

como faziam no século XIX, isto é, corremos o risco de termos tecnologias avançadas ao 

serviço das ‘velhas’ pedagogias. 

Defendemos essa posição porque nos questionamos de como é possível uma mudança 

tão radical na educação, se não fomos preparados para este momento? Se algumas escolas 

ainda estão tão distantes destas novas tecnologias, o que muda no processo de 

ensino/aprendizagem com as TIC? 

Estas são algumas das interrogações que os professores colocam a si próprios porque, 

de toda a problemática que envolve a sua presença no quotidiano das sociedades atuais, uma 

certeza se constata – a premência de mudanças profundas não provocará o fim da escola. 

Consideramos a mudança possível e desejável sempre que se construam as condições 

políticas, culturais, organizacionais e formativas necessárias para que os professores 

recuperem a paixão de educar com inteligência, emoção e sentido, ou seja com 

profissionalismo.   

Muitas das Tecnologias da Informação e da Comunicação já estão presentes 

fisicamente nas escolas, porém ainda não fazem parte verdadeiramente da família da escola 

porque muitos são os instrumentos que, pelas mais diversas razões, se encontram esquecidos, 

num canto.  
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Seja qual for a forma como as tecnologias se introduzem no espaço escolar, é 

imperativo que haja um processo de integração, uma determinada planificação curricular com 

objetivo de responder às necessidades educativas. 

Sabemos que implementar mudanças curriculares com amplitude nacional não é um 

processo simples e muito menos rápido. Isso torna-se ainda mais difícil quando as conceções 

que se têm de currículo são antigas e também permaneceram no tempo. 

Atualmente, encontramos entre os professores atitudes muito diversas em relação às 

tecnologias da informação e comunicação. Alguns, olham-nas com desconfiança procurando 

adiar o momento do encontro indesejado, outros, usam-nas na sua vida diária, mas não sabem 

muito bem como as integrar na sua prática profissional. Outros, ainda, procuram usá-las nas 

suas aulas sem, contudo, alterar as suas práticas. Uma minoria entusiasta desbrava caminho, 

explorando incessantemente novos produtos e ideias, porém defronta-se com muitas 

dificuldades e algumas perplexidades. Toda a técnica nova só é utilizada com desenvoltura, 

máximo aproveitamento e naturalidade no fim de um longo processo de apropriação. 

 A introdução de tecnologias no sistema educativo pode realizar-se fundamentalmente 

em dois campos: 

 

• no âmbito da administração e gestão escolar como, por exemplo, na organização e 

gestão económica, em trabalhos de secretaria, na organização de departamentos, na 

elaboração de horários escolares, entre outras coisas. 
 

• no âmbito da docência. 

 

Para que essa integração curricular seja feita com sucesso é necessário que: 

 

a) Os responsáveis pela implementação desta reforma nas escolas aceitem trabalhar 

ativamente ainda que para além das suas convicções e perceções acerca das TIC. 
 

b) Haja uma filosofia de partida que valorize as suas potencialidades didáticas no 

processo educativo. 
 

c) Se assuma uma mudança do papel do professor e do aluno. 
 

d) Se reconheça que a introdução das tecnologias no processo de ensino/aprendizagem 

não constitui uma modificação menor e que pode, em certos professores, cujas práticas 

são maioritariamente assimiladas comparando-as com as preconizadas pela pedagogia 
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tradicional, desorganizar as suas maneiras de organizar as aulas e de se relacionar com 

os alunos.  

 

Para Harrari (1997), a inclusão das Tecnologias da Informação e da Comunicação em 

contexto escolar, qualquer que seja a sua abrangência, está sempre associada ao conceito de 

«integração». Mas a integração não é apenas a introdução. A questão é, sobretudo, a 

apropriação da tecnologia para alterar ou mesmo melhorar as práticas de ensino. A integração 

das TIC na escola pode ser uma das alavancas de transformação do ato educativo. 

Essa integração exige que toda a comunidade escolar conheça as suas diferentes 

potencialidades, pois por muito eficiente que seja uma determinada tecnologia, se não for 

acompanhada de um projeto de integração, onde haja um programa educativo concreto, não 

alcançará plenamente o sentido pedagógico. Então, o valor pedagógico dos meios depende do 

contexto metodológico, isto é, será o meio que proporciona distintas funções didáticas numa 

ou noutra situação. Deve-se apostar numa inovação educativa e não técnica. 

Rodríguez Diéguez (1983), defende que a escola não tem tecnologias, tem meios4. Não 

se usam meios didáticos, mas sim meios de comunicação, pois a educação é uma forma 

especial de comunicação.  

O aparecimento de um novo meio é sempre objeto ou de sonho ou de pesadelo e 

alimenta todos os fantasmas tecnológicos. Esses fantasmas alimentaram as nossas reticências, 

assim como as nossas utopias. As tecnologias não são ‘anjo’ nem ‘diabo’, são um objeto, uma 

construção humana, e assim sendo as suas performances consistem em apresentar, registar e 

tratar as informações visuais (fixas ou em movimento), sonoras textuais e numéricas.  

                                                 
4 Não existe uma definição consensual nem unívoca acerca do que é um meio de ensino. A terminologia para a sua designação 

também é diversa utilizando-se os termos ‘recurso’, ‘recurso didático ’, ‘meios’, ‘meios de ensino’, entre outros. 
“Media” é um termo geral que designa todos os meios de informação e de comunicação indireta. O livro foi o primeiro dos 

medium. A sua difusão permitiu o desenvolvimento da nossa cultura. O termo novo media, designa os novos meios que permitem armazenar 
e tratar textos, sons, imagens, sequências de vídeo, entre outras coisas. 

Segundo Sarramona, (1985:91 citado por Raposo Rivas, 1996: 119) “um meio é qualquer dispositivo ou equipamento que se 
utiliza para transmitir informação, de modo que pode ser equivalente ao conceito de Canal no esquema clássico do processo de 
comunicação”. 

Claire Belisle, Jean Bianchi et Robert Jourdain (1999), no seu dicionário das práticas mediáticas, propõem alargar o conceito de 
meio às “tecnologias modernas de informação e de comunicação já que elas transformam os diferentes processos Eles consideram que media 
são “todos os equipamentos técnicos que permitem ao homem comunicar o seu pensamento, qualquer que seja a forma e a finalidade dessa 
expressão”. 

Para Balle (1997), “todos os meios são uma extensão de uma faculdade humana – física ou psíquica. A roda é a extensão do pé. O 
livro é a extensão do olho”. 

Na Teoria da Comunicação o meio é também considerado Canal, aceção que se entende pelos suportes ou dispositivos 
encarregues de transmitir a informação. 

Se tivermos em conta estas definições de medium e quisermos aproximar as interconexões entre práticas didáticas ou pedagógicas 
e modos de utilização dos media, deveremos então integrar a esta aproximação as tecnologias da informação e da comunicação. A introdução 
das tecnologias da informação no seio das práticas de informação é um catalisador das relações e das habilidades profissionais construídas 
pelos professores com os utensílios técnicos de comunicação. 

Segundo Cabero (1990), meios educativos são elementos do currículo que pelos seus sistemas simbólicos e estratégias de 
utilização proporcionam o desenvolvimento de habilidades cognitivas num determinado contexto, facilitando a intervenção mediada sobre a 
realidade, a ação de determinadas estratégias de aprendizagem e a captação e compreensão da informação pelos alunos. 
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Do lado dos sonhos, as tecnologias e particularmente os multimédia (que são a síntese) 

oferecem reais possibilidades para a aprendizagem. Elas alargam o campo de investigação e 

permitem, de certo modo, mudar a relação do aluno com o saber.  

No que diz respeito aos pesadelos, as máquinas são máquinas. É necessário encarar os 

seus limites a fim de não esperar delas o que elas não podem dar. A interatividade possível 

pela máquina jamais substituirá o diálogo pedagógico. A capacidade das TIC fazerem coisas 

melhores do que os professores é igual à capacidade de uma escavadora mecânica de remover 

mais terra do que um homem. Obviamente, o Homem vai inventando dispositivos que 

reduzam os esforços despendidos no trabalho, mas não pretende anular por completo esse 

mesmo trabalho. Também no ensino se procura reduzir esforços de ambas as partes e 

aumentar o rendimento dos alunos.   

Consideramos que, se uma verdadeira integração dos meios audiovisuais no ensino é 

indispensável, ela deve ser o resultado de uma perfeita tomada de consciência do papel que 

estes meios devem desempenhar no seio do processo pedagógico, sem ultrapassar nem reduzir 

o papel do professor. 

Assim sendo, consideramos que as tecnologias não são só ferramentas de apoio ao 

professor. Elas permitem ensinar e aprender de muitas formas e em lugares diferentes.  

Tal como Tardif & Mukamurera (1999: 1-5), pensamos que as TIC oferecem a 

possibilidade inédita, depois do nascimento da pedagogia no século XVII (Gauthier, 1996: 

87-108), de instaurar novos modelos de educação e instrução e, sobretudo, de inventar novas 

formas de intervenção pedagógica. Se formos opositores à incorporação das TIC contribuímos 

para que o pensamento indicado por Hargreaves (2003) ganhe força pois, não estamos a 

permitir que as escolas eduquem os alunos para a Sociedade do Conhecimento. 

1.4. A Educação Digital e as novas formas de comunicar  

  “Um dos efeitos mais notáveis das tecnologias digitais é que 
permitem e facilitam uma maior comunicação entre as pessoas 
independentemente da sua situação geográfica ou temporal” (Área, 
2002:4). 

 

É necessário distinguir “informação” e “comunicação”, porque são dois conceitos que 

ora são diariamente usados em vários contextos e em diferentes situações como termos 

independentes e distintos ora, são empregues como uma expressão conjunta “Tecnologias da 
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Informação e da Comunicação” (TIC); “Ciências da Informação e Comunicação”. 

Consideramos, portanto, importante balizar a sua definição e perceber como são usados na 

Sociedade da Informação e a sua relação com as tecnologias.  

O século XX assistiu ao desenvolvimento da teoria da informação fertilizada em 

diferentes aplicações. Nesse sentido, a informação é o que é transmitido por um sinal ou por 

uma mensagem e passa por um canal (linguagem oral, texto escrito, imagem…). Essa 

informação pode ser: 

• descendente, por exemplo, uma pessoa dá as informações a outra ou outras;  

• ascendente quando um aluno informa o professor; 

• lateral (o aluno informa um ou vários colegas). 

 

Na informática, fala-se de “Sistema de Informação” (SI) para designar um sistema de 

equipamentos informáticos ou comunicacionais que permitem adquirir, arquivar, mudar os 

dados de natureza diversa. 

Atualmente, a comunicação é um dos conceitos mais polivalentes e um dos mais 

usados por ser aplicado em variadíssimos contextos. Por isso, é uma noção muito complexa. 

Ao contrário da informação, a comunicação supõe mudança, uma partilha de 

informação e vem do latim communicare, pôr em comum, estar em relação. Comunicar não é, 

desta forma, um processo unilateral. Não se trata somente de informar. É um processo de 

partilha, multidirecional, possibilitando a existência das relações interpessoais e dos seus 

sistemas. Este “pôr em comum” tem como objetivo o entendimento entre os homens. Assim, o 

processo comunicativo consiste na passagem da esfera individual à esfera coletiva. Para que 

esse entendimento ocorra, é necessária essa partilha de elementos, de comportamentos e 

regras de vida comuns, tendo os homens de comunicar entre si. 

 No esquema tradicional de comunicação, baseado no modelo matemático de Claude 

Shannon e Warren Weaver, estabelecido em 1949, e que visava a melhoria das transmissões 

telegráficas, há um emissor, uma mensagem que passa por um canal e um recetor. Este 

modelo tornar-se-á mais complexo a partir do momento em que considera as condições de 

emissão e de receção das mensagens (condições materiais, linguísticas, psicológicas, etc.). 
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Figura 1.1: Esquema tradicional de comunicação 

baseado em Claude Shannon e Warren Weaver (1949) 
 

 

Neste esquema, o recetor é um elemento importante : o que emite a mensagem deve 

ter em conta a compreensão das representações e as reações (feedback) do destinatário. No 

entanto, atualmente, a nossa sociedade de informação possui ferramentas informáticas que 

permitem a transmissão de mensagens (internet, fóruns, blogues, …), amplificam e aceleram a 

comunicação, sendo também elementos fundamentais.  

As tecnologias da informação e da comunicação são, por isso, sistemas de intercâmbio 

ou meios muito eficazes para comunicar e/ou partilhar rapidamente dados ou recursos (por 

vezes a uma grande distância), em tempo real ou não. Quando são integradas na vida da 

escola, elas mudam não somente a quantidade e a natureza das comunicações, como também 

a cultura da própria escola. Na verdade, a presença dos elementos tecnológicos na escola 

transforma o modo como os alunos e professores comunicam, se relacionam e constroem 

conhecimentos. À medida que professores e alunos acedem ao mundo digital e as tecnologias 

são desenvolvidas, a comunicação muda substancialmente. A comunicação é o eixo 

fundamental no desenvolvimento pessoal e profissional nesta era vertiginosa de mudanças; 

mudanças essas que, acreditamos plenamente, se iniciam sempre no ser humano, uma vez que 

somos os únicos protagonistas de nossa evolução. 

 Já não é possível ignorar que as formas de comunicação, as linguagens utilizadas, os 

meios empregues e as interações estabelecidas na era digital configuram o contexto em que a 

ação educativa ocorre. As novas configurações possibilitadas pelas TIC aportam outras 

dimensões que permitem estruturar contextos educativos mais variados e complexos, o que 

não acontecia até ao aparecimento das TIC. Até então, o professor, detentor do conhecimento, 

falava, e os alunos, ávidos pela aquisição desse saber, escutavam. Não ia muito além disso a 

 
 
Emissor                              Mensagem                                 Recetor 
 
 

Mensagem de retorno 
(feedback) 
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comunicação entre docentes e discentes nos nossos estabelecimentos de ensino. 

Tradicionalmente, o aluno era um ouvinte passivo cuja obrigação era captar atentamente as 

lições do seu “mestre”.  

 Robert Ferguson (1998) atestava que a maneira do professor e alunos comunicarem 

deveria ser radicalmente transformada pelas tecnologias multimédia e alerta-nos para a 

necessidade de que essa transformação seja objeto de amplo debate e análise por professores e 

alunos de todo o mundo.  

 Vale a pena lembrar que a velocidade da comunicação nos dias de hoje deve deixar-

nos ainda mais atentos para saber como devemos comunicar, pois o novo mundo 

informacional possibilita-nos falar com pessoas em qualquer lugar do planeta, fazer amigos 

além-fronteiras, trocar ideias, conhecer outras culturas, fazer cursos de educação à distância, 

ler respeitados jornais e revistas internacionais, participar em teleconferências e ter acesso a 

obras maravilhosas e este contexto exige, cada vez mais,  assertividade e precisão na 

comunicação para que a qualidade das relações aumente e se perpetue. 

2. INVESTIGAÇÕES SOBRE O QIM NO CONTEXTO PORTUGUÊS 

 “Não virá longe o dia em que a tela substitua nas escolas o quadro negro 
(…)” (Decreto-lei 20:859 de 4 de Fevereiro de 1932). 

  

 Esta visão demasiadamente otimista para a época, tornou-se uma realidade no século 

XXI. Efetivamente, nos últimos anos, também em Portugal tem havido esforços substanciais 

dos governantes e das escolas para melhorar o equipamento dos estabelecimentos escolares 

em matéria de TIC, fundamentalmente através do Plano Tecnológico da Educação que 

começa a tornar real a integração das Tecnologias da Informação e da Comunicação no 

universo educativo, implicando mudanças nos contextos e nos processos de ensino e de 

aprendizagem.  

Fácil de instalar nas salas de aula tradicionais, a tecnologia do QIM parece assim 

poder oferecer uma alternativa a um uso coletivo das TIC sob o controlo e a direção do 

professor. 
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Ao olharmos para a “história”5 (ainda que recente) dos estudos já realizados no 

universo do QIM, verificámos que as investigações em Portugal têm sido cada vez mais 

frequentes e têm alcançado um nível importante no quadro dos estudos pedagógicos mas 

ainda há que indagar sobre diversos aspetos até então pouco explorados. Consideramos, por 

isso, importante fazer esta viagem pelo universo do QIM de maneira a: 

 

• Rever e analisar a literatura pedagógica e as investigações já realizadas sobre o QIM e 

percorrer um caminho ainda não trilhado; para isso, é importante ter consciência de onde 

estamos para evitar perdas de tempo com investigações desnecessárias e sabermos para onde 

podemos ir. 

• Desenvolver um estudo que permita uma mudança na abordagem pedagógica com o 

QIM, identificando as suas possibilidades pedagógicas na prática docente. 

• Auxiliar na melhoria e desenvolvimento de novos postulados, conceitos e paradigmas. 

• Mostrar que têm sido publicados em Portugal poucos estudos que investiguem essa 

realidade. 

• Refletir, ponderar, desenhar, implementar e avaliar formação em QIM para verificar se 

as “Boas Práticas” se podem ensinar e aprender. 

• Propor um novo modelo pedagógico adaptado a este novo recurso multimédia e 

interativo.  

 

O trabalho de revisão bibliográfica identifica um primeiro estudo efetuado em 2006 e 

desenvolve-se até ao último que é de 2013. Analisámos 21 trabalhos de investigação (17 

dissertações de mestrado de várias universidades – 6 da Universidade de Aveiro, 3 da 

Universidade Católica Portuguesa, 2 da Universidade Portucalense Infante D. Henrique, 2 da 

Universidade do Porto, 1 da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 1 da 

Universidade do Minho, 1 da Universidade e Évora, 1 da Escola Superior de Educação de 

Bragança; 1 projeto de investigação da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, 1 

relatório de estágio apresentado à Faculdade de Letras da Universidade do Porto e 2 trabalhos 

apresentados nas Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia 

na Universidade do Minho). 

                                                 
5 Para fazer o levantamento do estado da arte acerca do QIM utilizou-se sobretudo o Repositório Científico de Acesso Aberto de 

Portugal (RCAAP), que reúne a descrição dos documentos (artigos publicados em atas de congressos e revistas da área, dissertações de 
mestrado e teses de doutoramento realizadas) depositados nos vários repositórios institucionais no país. 
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Para que seja mais percetível o trabalho de levantamento, compilação e análise dos 

estudos de que nos servimos para a investigação, fazemos a sua apresentação na forma de 

grelha (Cf. Tabela 1.2), seguindo uma ordem cronológica. 
 

 

 

 

Ano 

 

 

 

Título 

 

 

 

Autor 

 

Universidade 

2006 
Uso de quadros interativos em educação: uma 
experiencia em Físico – Química com vantagens 
e “resistências”  

Meireles, Alcides 
José da Costa 

Universidade do 
Porto 

2008 
Impacte dos Quadros Interativos nas Práticas 
docentes: um estudo de caso. 

Antunes, Paula 
Maria Barreto 

Universidade de 
Aveiro 

2008 
Integração dos quadros interativos multimédia 
em contexto educativo: um estudo de impacte 
numa escola de Leiria 

Pereira, Ana Sofia 
Alves  

Universidade de 
Aveiro 

2008 
Quadro Interativo Multimédia na Educação 
Básica 

Vieira, Rute Sofia 
Santos  

Escola Superior de 
Educação de Paula 

Frassinetti 

2009 

Impacto dos quadros interativos nas escolas do 
concelho de Oliveira do Hospital - Utilização 
pedagógica do QI antes e depois da formação 
implementada pelo CFAECI no âmbito do ECRIE 
(Estudo de caso) 

Batista, Teresa 
Manuela Ferreira  

Universidade  

de Aveiro 

2009 
O Quadro Interativo no Ensino da Matemática. 
Analisando o trabalho de dois professores em 
contexto de colaboração 

Corrente, Amália 
Cristina Caldeira  

Universidade de 
Évora 

2009 
Impacto dos Quadros Multimédia Interativos 
nos contextos de aprendizagem 

Fernandes, 
Miguela Gomes  

Universidade Católica 
Portuguesa 

2009 
Quadros interativos: novas ferramentas, novas 
pedagogias, novas aprendizagens 

Ferreira, Pedro 
Manuel Pimenta 

Gonçalves  

Universidade do 
Minho 

2009 Quadros Interativos no Ensino da Matemática 
Loureiro, Maria de 

Fátima Carmo 
Universidade de 

Aveiro 

2009 
Os Quadros Interativos no ensino da 
Matemática 

Marques, Vera 
Lúcia 

Universidade 
Portucalense Infante 

D. Henrique 

 
Tabela 1.2: Trabalhos de investigação realizados em Portugal sobre o QIM (I/II) 

 

Fonte: Elaboração própria (2013b) 
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Ano 

 

 

 

Título 

 

 

 

Autor 

 

Universidade 

2009 

A utilização do quadro interativo multimédia em 
contexto de ensino e aprendizagem (impacte do 
projeto “ O Quadro interativo multimédia na 
RAM” 

Spínola, Teresa 
Maria Gomes  

Universidade de 
Aveiro 

 

2009 

O Quadro Interativo Multimédia na escola: 
impacto e adoção pelos professores de 
matemática do 3.º CEB: Estudo de Caso 
Múltiplo 

Vicente, Cristina 
Maria Martins 

Fernandes  

Universidade Católica 
Portuguesa 

2010 
O uso do QIM nas aulas de Língua Estrangeira 
como elemento motivador 

Ferreira, Cláudia 
Fernandes 

Universidade do 
Porto 

2010 
Formação de professores de ciências sobre 
Quadros Interativos em regime de bLearning: 
um estudo de caso 

Folhas, Rute 
Cármen Reis 

Lopes  

Universidade de 
Aveiro 

2010 
O Quadro Interativo Multimédia no 
Ensino/Aprendizagem da Matemática 

Oliveira, Carla 
Maria Pinto dos 

Santos 

Universidade 
Portucalense Infante 

D. Henrique 

2011 
A utilização dos QIM no ensino da Matemática: 
contributo para a melhoria das aprendizagens 

António, Ana 
Alexandra 

Tibúrcio de Jesus 

Universidade de Trás-
os-Montes e Alto 

Douro 

2011 
Utilização dos Quadros Interativos Multimédia 
em contexto educativo: estudo de caso numa 
escola do Ensino Básico 

Ferreira, António 
da Palma 

Escola Superior de 
Educação de 

Bragança 

2012 
O Quadro Interativo Multimédia em contexto 
de ensino/aprendizagem: um estudo de caso 
com uma turma do 4.º ano 

Martins, José 
Augusto de Sousa 

Universidade Católica 
Portuguesa 

2012 
O uso das TIC em aula de Língua Estrangeira no 
3º ciclo do Ensino Básico: Potencialidades para 
o ensino e aprendizagem 

Almeida, Nelson 
Fernandes 

Universidade do 
Porto  

2013 
Criação de Recursos Didáticos para Quadros 
Interativos Multimédia 

Esteves e 
Lencastre 

Universidade Aberta 

2013 
Avaliação da Usabilidade do QIMTERATIVO de 
Português testes realizados 

Vasconcelos e 
Moreira 

Universidade Aberta 

 
Tabela 1.2: Trabalhos de investigação realizados em Portugal sobre o QIM (II/II) 

 

Fonte: Elaboração própria (2013b) 
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Passando um olhar relâmpago pelos títulos apresentados na tabela, podemos verificar 

que as mudanças provenientes da integração do QIM no ensino são a essência de todos os 

estudos realizados.  

Para apresentar uma visão mais pormenorizada, concreta, compreensível e organizada 

das investigações apreciadas, o nosso trabalho de análise assentará em vários aspetos: o QIM 

e os objetos de estudo; o QIM e os objetivos dos estudos; metodologia de investigação 

utilizada (amostra dos estudos; instrumentos de recolha de dados) e resultados das 

investigações. 

2.1. O QIM e os objetos de estudo 

A disciplina de matemática destacou-se entre a mais focada nas investigações 

(Corrente, 2009; Fernandes, 2009; Ferreira, 2009; Loureiro, 2009; Marques, 2009; Vicente, 

2009; Oliveira, 2010, António, 2011) apesar de outras áreas disciplinares também terem sido 

abordadas, como por exemplo: Físico-Química (Meireles, 2006); Língua Estrangeira – Inglês 

(Fernandes, 2009; Ferreira, 2010); Inglês/Francês (Almeida, 2012); Ciências (Folhas, 2010) e 

Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio (Martins, 2012); Biologia (Esteves e 

Lencastre, 2013); Português (Vasconcelos e Moreira, 2013). 

A maioria dos estudos realizados centraram-se em escolas do ensino básico e 

secundário (1.º ciclo - Vieira, 2008; Martins, 2012; 2.º ciclo – Ferreira, 2009; 2.º e 3.º ciclo – 

Antunes, 2008; Ferreira, 2011; 3.º ciclo – Meireles, 2006; Pereira, 2008; Marques, 2009; 

Vicente, 2009; Oliveira, 2010; António, 2011; (Almeida, 2012); Vasconcelos e Moreira, 

2013; 3.º ciclo e Secundário – Fernandes, 2009; Ferreira, 2010; Folhas, 2010; Secundário – 

Corrente, 2009; Esteves e Lencastre, 2013; Pré-Escolar ao Ensino Secundário – Spínola, 

2009; Pré-escolar ao Ensino Superior – Loureiro, 2009) e abordaram a perspetiva dos 

professores, embora alguns tenham versado a sua atenção, quer na perspetiva de professores, 

quer na dos alunos.  

2.2. O QIM e os objetivos dos estudos  

Em linhas gerais, os objetivos dos trabalhos de investigação realizados centram-se no 

desejo de aprofundar o conhecimento sobre o QIM pelo seu funcionamento e as suas 

potencialidades; avaliar o impacto da sua presença na escola, no processo ensino/ 
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aprendizagem: as alterações do rendimento escolar dos alunos, as mudanças de práticas 

letivas ao nível das dinâmicas de sala de aula, da motivação dos alunos e dos processos de 

interação.  

No entanto, para sermos mais precisos e rigorosos, podemos dizer que foi pretensão 

dos investigadores:  

• Conhecer a realidade da utilização do QIM em contexto escolar concreto, para 

identificar possíveis mudanças, dificuldades e limitações/resistências (Meireles, 2006; 

Ferreira, 2011; Martins, 2012; Almeida, 2012). 

• Analisar como foi feita a adoção do quadro interativo multimédia pelos professores no 

terreno e avaliar em que medida a introdução deste recurso, em contexto de sala de 

aula, contribui para transformar as práticas docentes / metodologias de 

ensino/aprendizagem nas escolas (Antunes, 2008; Pereira, 2008; Fernandes, 2009; 

Spínola, 2009; Vicente, 2009; Oliveira, 2010; António, 2011; Ferreira, 2011; Martins, 

2012). 

• Compreender especificamente o impacto do quadro interativo multimédia no ensino da 

matemática (Corrente, 2009; Ferreira, 2009; Loureiro, 2009; Marques, 2009; Vicente, 

2009; Oliveira, 2010; António, 2011). 

• Contribuir para uma melhoria significativa do exercício profissional de professores, 

tendo em conta a utilização eficiente do quadro interativo multimédia (Vieira, 2008). 

• Conhecer as necessidades de formação dos docentes na utilização do quadro interativo 

multimédia (Folhas, 2010). 

• Perceber como é que o QIM pode contribuir para melhorar os processos de interação 

na sala de aula na construção do conhecimento (Ferreira, 2009). 

• Perceber como se está a rentabilizar o quadro interativo multimédia e quais os 

impactos na aprendizagem dos alunos (Meireles, 2006; Pereira, 2008; Batista, 2009; 

Oliveira, 2010; António, 2011; Martins, 2012; Almeida, 2012). 

• Compreender como é que o quadro interativo multimédia, enquanto instrumento de 

ensino/aprendizagem permite uma maior motivação e empenho dos alunos (Spínola, 

2009; Martins, 2012). 

• Verificar o efeito da utilização dos QIM como uma ferramenta educativa 

impulsionadora da motivação dos alunos na língua estrangeira (Ferreira, 2010; 

Almeida, 2012). 
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• Construção de protótipos educativos multimédias para as disciplinas de Português e 

Biologia passíveis de serem utilizados com recurso ao QIM (Esteves e Lencastre, 

2013; Vasconcelos e Moreira, 2013). 

 

De um modo geral, podemos concluir que, no que diz respeito aos professores, os 

objetivos primordiais das investigações assentaram em compreender as alterações na 

dinâmica no contexto de aprendizagem, essencialmente quanto às mudanças na prática 

docente e nas metodologias. Quanto aos alunos pretendeu-se sobretudo verificar o impacto na 

aprendizagem, na motivação e no empenho dos mesmos.  

2.3. Metodologia de investigação nos estudos 

A maioria dos estudos foram desenhados com base na metodologia específica do 

estudo de caso de natureza mista, pois a estratégia de investigação foi qualitativa e 

quantitativa (Antunes, 2008; Pereira, 2008; Batista, 2009; Corrente, 2009; Fernandes, 2009; 

Loureiro, 2009; Spínola, 2009; Vicente, 2009; Folhas, 2010; Ferreira, 2011; Martins, 2012). 

No entanto, os estudos de Oliveira (2010), e de António (2011), apesar de também se 

basearem na metodologia própria do estudo de caso, são apenas de carácter de investigação 

qualitativo, e o estudo de Marques (2009) apresenta uma metodologia de natureza 

quantitativa. Apenas nos estudos de Ferreira (2010), de Tavares (2011), e de Almeida (2012), 

se verifica uma metodologia de investigação-ação. Nas investigações de Meireles (2006), e de 

Ferreira (2009), foi desenvolvida uma investigação quase experimental. 

2.3.1. Amostra dos estudos 

Da análise que fizemos, pudemos constatar que a maior parte dos estudos só aborda a 

perspetiva dos professores (Meireles, 2006; Antunes, 2008; Vieira, 2008; Batista, 2009; 

Corrente, 2009; Vicente, 2009; Folhas, 2010; Oliveira, 2010; Ferreira, 2011; Esteves e 

Lencastre, 2013; Vasconcelos e Moreira, 2013). Alguns debruçam a sua atenção e o seu 

interesse, quer na perspetiva dos professores quer na dos alunos (Pereira, 2008; Fernandes, 

2009; Loureiro, 2009; Spínola, 2009; Almeida, 2012) e outros só na perspetiva dos alunos 

(Ferreira, 2009; Marques, 2009; Ferreira, 2010; António, 2011; Martins, 2012). 
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No que concerne aos estudos sobre a vertente do professor, é importante referir que 

nas investigações de Meireles (2006), Antunes (2008), Batista (2009), Spínola (2009), Folhas 

(2010), Ferreira (2011), os professores fizeram formação em QIM. 

2.3.2. Instrumentos de recolha de dados 

Quanto aos instrumentos de recolha de dados, é relevante mencionar que da 

diversidade de técnicas de recolha de dados utilizadas (observação direta, entrevista, análise 

documental, diário de bordo, fórum, notas de campo) o questionário foi o mais utilizado nos 

estudos pelos quais viajámos, pois apenas não foi usado numa investigação (Corrente, 2009). 

2.4. Resultados das investigações 

Desde a sua origem, a escola tem a função de formar, ensinar e ainda de preparar os 

alunos para o futuro. Por força do tempo em que vivemos, torna-se necessário que a escola 

acompanhe esta evolução e recorra a novos métodos e estratégias de ensino apoiados por 

novas ferramentas tecnológicas. Para acompanhar esta evolução, “as escolas necessitam de 

apanhar o “TGV”6 das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação, pois só com elas 

conseguirão adaptar-se aos novos interesses e necessidades dos alunos” (Loureiro, 2009: 79) e 

da sociedade. Assim, integrar e usar o QIM torna-se necessário e premente para podermos 

acompanhar essa viagem.  

Nesse sentido, se o PTE foi essencial para a integração do QIM nas paredes das salas 

de aula, o Plano da Ação para a Matemática (PAM) também foi fundamental para essa 

inclusão, pois permitiu às escolas a obtenção de fundos para investimentos relacionados com 

os projetos, por exemplo na compra de quadros interativos multimédia (Vicente, 2009). Pouco 

a pouco, os QIM foram chegando e continuam a chegar às escolas em Portugal. 

Os estudos analisados reconheceram variadas vantagens e desvantagens na utilização 

do QIM, identificaram alterações metodológicas, melhorias ao nível da atenção, da 

motivação, da aprendizagem e do comportamento dos alunos e necessidades de formação por 

parte dos professores para a utilização do QIM. 

Na verdade, segundo o que pudemos apurar nos trabalhos de investigação que 

analisámos, o QIM contribui para a melhoria da compreensão dos conteúdos, para a inovação 

                                                 
6 O TGV do francês: Train à Grande Vitesse, significa em português «trem (comboio) de alta velocidade». 
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das práticas pedagógicas e, por conseguinte, para uma melhoria da aprendizagem. As aulas 

tornaram-se mais práticas, interessantes e divertidas. Há mais situações de debate de ideias e 

exposição de dúvidas, um aumento na motivação, interesse, empenho dos alunos nas aulas 

(Meireles, 2006; Pereira, 2008; Corrente, 2009; Fernandes, 2009; Ferreira, 2009; Marques: 

2009; Ferreira, 2010; António, 2011; Ferreira, 2011; Oliveira, 2010; Martins, 2012; Almeida, 

2012) e da concentração (Spínola, 2009) para a aquisição de determinados conteúdos de 

difícil apreensão e compreensão (Folhas, 2010; Oliveira, 2010), pois é facilitador da 

compreensão dos conteúdos e permite uma abordagem mais lúdica, interativa e exploratória e 

uma participação mais ativa e colaborativa, quer entre alunos quer entre alunos e professor 

(Loureiro, 2009; Spínola, 2009; Folhas, 2010; Oliveira, 2010; Ferreira, 2011; Martins, 2012; 

Almeida, 2012; Esteves e Lencastre, 2013). Além disso, possibilita diversificar estratégias e 

metodologias (Pereira, 2008; Loureiro, 2009; Spínola, 2009; Almeida, 2012; Vasconcelos e 

Moreira, 2013), é uma mais-valia para a utilização de outros softwares (Corrente, 2009) e é 

um excelente veículo transmissor de informação (Corrente, 2009). 

Mas, e corroborando com (Loureiro, 2009),  
  

 “utilizar um quadro interativo não é apenas ligar o videoprojector e fazer 
apresentações PowerPoint ou coisa do género. Utilizar um quadro interativo 
multimédia é alterar as práticas. É alterar as dinâmicas na sala de aula. É criar 
aulas diferentes: mais ativas, motivadoras e interativas: mais digitais” (p. 79). 

 
As atividades/jogos elaborados para o QIM permitem ao aluno ter um papel ativo na 

aula e na construção do seu próprio conhecimento (Pereira, 2008; Oliveira, 2010). A 

interatividade associada ao QIM é um fator importante na melhoria da aprendizagem (Pereira, 

2008; Fernandes, 2009; Ferreira, 2009; Oliveira, 2010). 

A reduzida utilização do QIM na sala de aula deve-se essencialmente à falta de 

domínio/formação desta tecnologia (Esteves e Lencastre, 2013), ao receio de o danificar, à 

falta de confiança, à falta de tempo para elaborar recursos (Ferreira, 2009; Folhas, 2010) e ao 

desconhecimento quer das vantagens pedagógicas deste recurso quer dos benefícios 

resultantes da sua utilização. Nesse sentido, os professores estão predispostos a receber 

formação para trabalhar com o QIM porque têm um deficiente domínio da tecnologia, quer do 

hardware quer do software e, sem formação, é difícil elaborarem os seus próprios recursos 

para utilizarem no QIM (Ferreira, 2011).  

Os docentes que fizeram formação consideraram, numa apreciação global, que foi 

bastante positiva, enriquecedora, adequada, eficaz e que receberam as bases necessárias para a 

utilização do QIM na sala de aula. Possibilitou uma maior agilidade no uso dos recursos do 
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QIM, permitiu utilizá-lo de modo mais assertivo e diversificar estratégias de forma a cativar a 

atenção e o interesse dos alunos para os conteúdos a lecionar (Batista, 2009; Folhas, 2010). 

Mas, se por um lado verificámos que os professores que fizeram formação ficaram mais aptos 

para utilizar o QIM e mostraram interesse em utilizar nas suas aulas futuras os recursos 

criados, por outro também constatámos que muitos são os docentes que, após a frequência de 

ações de formação centradas nos aspetos técnicos dos QIM e na construção de recursos de 

aprendizagem, persistem em recorrer ao QIM para fazer apresentações em PowerPoint ou 

apresentar vídeos, desvirtuando o seu carácter de interatividade. 

 A dinâmica da aula pouco ou nada se tem alterado dado que o QIM não deixa de ser 

apenas mais um quadro ou uma tela, não sendo rentabilizadas ao máximo as suas 

funcionalidades e potencialidades (Antunes, 2008). Portanto, a formação é necessária e 

essencial para o aumento da confiança na utilização do QIM (Vicente, 2009) e para conduzir a 

uma alteração do seu uso em contexto educativo, isto porque é um mote para ajudar os 

docentes a ultrapassar as dificuldades sentidas na manipulação desse recurso (Antunes, 2008; 

Batista, 2009; Marques: 2009).  

Para uma efetiva implementação e rentabilização do QIM em contexto de 

aprendizagem, é também recomendável que este esteja permanentemente numa sala de aula. 

O uso deste recurso, a formação e a reunião de um conjunto de condições pode eliminar “a 

possível apreensão dos professores e alunos em trabalhar com este equipamento” (Spínola, 

2009: 145) e provocar a efetiva integração do QIM no ensino. 

Apesar de serem atribuídas inúmeras potencialidades ao QIM e de se reconhecer que 

este recurso imprime um novo impulso à inovação na escola, Antunes (2008) considera que: 

 

 “infelizmente, ainda há professores demasiado presos a modelos 
tradicionais de trabalho, dominados pelo individualismo e sem contribuir para a 
construção do seu saber e das suas competências através de uma postura 
colaborativa e da partilha do conhecimento. Persistem na utilização de 
metodologias tradicionais nas suas aulas, mantendo a postura de um professor 
que rotineiramente se limita a expor as noções patentes nos manuais, sem se 
aperceberem que a realidade educativa se alterou de forma radical em função 
das alterações da própria sociedade em que estão inseridos” (p. 150). 

 
 
 Como tal, encontrámos várias desvantagens desta tecnologia, nomeadamente: 

• “falhas técnicas, que podem pôr a perder toda uma planificação e consequente aula; 



 Capítulo 1 - APROXIMAÇÃO AO PROBLEMA DA INVESTIGAÇÃO 
 

43 

• a necessidade de mais tempo para cada atividade com o QIM. Se por um lado, toda a 

preparação para a aula, em casa, pode ser útil para a gestão de tempo em sala de aula, 

por outro, as atividades durante a aula com esta ferramenta são mais demoradas;  

• a exigência de um longo trabalho de pesquisa e produção para a criação de um 

flipchart para a aula”; (Ferreira, 2011: 68).  

 

Pela análise de Oliveira (2010) a preparação das aulas com o QIM é trabalhosa e um 

pouco demorada. Portanto, apesar de o QIM poder ser um precioso recurso ao dispor da 

educação, ser “um poderoso auxiliar pedagógico” (Ferreira, 2009: 117) e, certamente, uma 

mais-valia para o professor, esta ferramenta deve ser “analisada, discutida, estudada” 

(Marques, 2009: 124) e escolhida em função do público-alvo, dos conteúdos a abordar, das 

estratégias a seguir e das atividades a implementar dentro do espaço sala de aula. Segundo 

Batista (2009: 130), o “ QIM deve ser utilizado quando se achar que os conteúdos a lecionar o 

justificam; isto é, não devemos manter o ensino tradicional baseado no QIM, se não 

mudarmos nada na nossa prática letiva.”  

O enraizamento destes e de outros preconceitos é de tal maneira profundo que o seu 

combate resulta numa missão morosa e complexa mas, em nosso entender, possível. Neste 

sentido, partilhamos da opinião de António (2011), que considera que:  

 

“qualquer que seja o método e tecnologia usados, caberá ao professor 
adotar estratégias e procedimentos eficazes e adequados, em função das 
características, necessidades comunicativas e estilos de aprendizagem dos 
alunos com quem trabalha. Este ecletismo permite romper com métodos 
anteriores, pensados sem ter em conta a heterogeneidade, a diversidade 
linguística e os diferentes estilos de aprendizagem dos alunos que coexistem nas 
turmas das escolas do presente nesta sociedade global” (p.142). 

3. JUSTIFICAÇÃO DO TEMA/ CONTEXTUALIZAÇÃO  

“A escola da sociedade da informação deve preparar 
adequadamente os seus alunos de modo a que saibam viver e sobreviver 
nos alterosos oceanos da informação” (Freitas, 1999:192). 

 
Desde a década de 80 que as tecnologias têm invadido, progressivamente, várias áreas 

do quotidiano do Homem, provocando, consequentemente, algumas mudanças na organização 
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da vida das pessoas e na forma como vivem e pensam. A tecnologia, marcada pela sua 

ubiquidade, revela-se já imprescindível em determinados domínios do quotidiano, quer se 

esteja no trabalho ou em momentos de lazer. Aliás, numa era dominada pela tecnologia, o 

fenómeno da iliteracia passa não só pelo domínio de competências linguísticas, atributo do 

ensino tradicional, mas cada vez mais pela mestria das novas tecnologias, daí a urgência em 

democratizá-las, dominá-las e aplicá-las ao ensino/aprendizagem. 

A atualidade e o mundo em que hoje vivemos, comummente denominada Sociedade 

do Conhecimento e da Informação impõe, cada vez mais, competências alargadas e 

atualizadas para podermos acompanhar a voragem dos tempos, porque a informação é criada 

a uma velocidade vertiginosa e chega até nós quase em simultâneo.  

Desta forma, a evolução alucinante das Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TIC) levou ao aparecimento de novos espaços de construção do conhecimento. A escola em 

geral e os professores em particular, deixaram de ser os guardiães sem crédito de um cofre de 

conhecimento há muito esventrado pela voragem e vertigem do progresso das tecnologias e, 

deste modo: 

“o professor deixou de reclamar para si o privilégio e o monopólio na 
transmissão do saber, mas encontra-se na sua profissionalidade, enquanto 
mediador nos processos de busca e organização da informação, no 
desenvolvimento do espírito crítico, numa relação marcada pela não 
superioridade ou inferioridade frente ao aluno, mas antes pelo estatuto de 
interlocutor, a par de outros, no intercâmbio, na permuta, no encontro e 
confronto de opiniões em autênticas comunidades de argumentação e 
comunicação” (Escola, 2007a:135). 

 
Perante este fenómeno evolutivo das tecnologias, a escola não pode ficar indiferente 

deixando que a velocidade do tempo tecnológico a ultrapasse ou, então, a invada e a seduza 

de forma acrítica pelo seu brilho nem sempre genuíno. 

A escola, enquanto elemento ligado ao conhecimento, tem por obrigação ser flexível e 

versátil. Flexível porque não pode impor a rigidez de outros tempos a quem quer aprender e 

versátil, porque a capacidade de ser multifacetada permite-lhe ir ao encontro dos mais 

variados interesses que os alunos têm.  

Com a rapidez da evolução desse conhecimento, a Educação deve dar prioridade à 

“aquisição da capacidade intelectual necessária para aprender a aprender durante toda a vida, 

obtendo informação armazenada digitalmente, recombinando-se e utilizando-a para produzir 

conhecimentos para o objetivo desejado em cada momento” (Castells, 2004:320). 

Nesta linha de pensamento:  
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“o professor deixou de ser o sábio emissor que transmite a sua ciência aos 
alunos, por sua vez recetores quase passivos. Ambos, professor e alunos, andam 
à descoberta do saber, desempenhando papéis diferentes. O professor está ali 
para saber ativar a necessidade de saber do aluno, para encontrar estratégias que 
facilitem a sua aquisição e daí uma melhor compreensão. Estas estratégias 
deverão integrar, cada vez mais, as tecnologias do seu tempo” (Moderno, 1992: 

35). 
 

Na verdade, esta “nova” escola surge porque os alunos estão muito mais motivados 

para as TIC e menos para os métodos tradicionais de ensino, pois eles “respiram” tecnologia e 

usam diariamente essas ferramentas. Como consequência dessa sociedade cada vez mais 

tecnológica, a escola terá de continuar a repensar as suas formas de ensino, uma vez que se 

tem apostado na modernização das mesmas, essencialmente, através do Plano Tecnológico da 

Educação (PTE) aprovado por Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/2007, a 18 de 

Setembro de 2007, que pretendia tornar real a integração das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação no universo educativo, implicando mudanças nos contextos e no processo de 

ensino/aprendizagem. 

Considerando que este programa é o maior projeto de modernização tecnológica das 

escolas portuguesas e, até final de 2010, equipou as escolas com 1 computador por cada 2 

alunos, 1 videoprojector por sala de aula e 1 quadro interativo por cada 3 salas de aula, num 

total de 5613 Quadros Interativos Multimédia com respetivo projetor. Verificámos que se 

apostou na substituição dos velhos quadros negros por novos recursos tecnológicos, 

nomeadamente o QIM, o projetor e o computador.  

Mas será que estes programas sonhados e implementados são desenvolvidos pelos 

professores, enquanto atores que melhor conhecem esse palco da educação? 

Pensamos que com o QIM e todos os recursos que a ele se podem associar os 

intervenientes educativos (professor / aluno) têm ao seu dispor um rol extraordinário de 

escolhas em prol de uma educação de qualidade. Ao utilizarem essas ferramentas digitais 

procurarão superar a desmotivação tão vigente em contexto de sala de aula e granjearão a tão 

desejada sabedoria digital. Estas tecnologias podem constituir uma mais-valia na construção e 

partilha do saber e poderão romper com o ensino preso à pedagogia mais tradicionalista.   

Neste oceano emaranhado de tecnologia, o quadro interativo traz para a sala de aula 

uma nova dimensão tecnológica que pode envolver os alunos, num ambiente de aprendizagem 

mais criativo, interativo e sobretudo dinâmico. Passaremos das aulas relativamente estáticas, 

onde os alunos tinham um papel de observadores e consumidores de conteúdos, para a “era” 

do som, movimento e imagem, com uma crescente participação dos alunos.   
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Cremos que o QIM poderá dar frutos, francamente positivos, no processo de 

ensino/aprendizagem. Para além do fator novidade, interatividade partilhada, entre outros, 

oferece ainda um conjunto de ferramentas que, de certa forma, procuram facilitar e enriquecer 

diversas tarefas em contexto de sala de aula.  

Sendo o sucesso escolar dos alunos a pretensão de qualquer professor e mostrando a 

investigação que a utilização das TIC para fins pedagógicos é um fator de motivação e de 

inovação educativa, consideramos que o quadro interativo multimédia é uma ferramenta que 

pode ajudar os professores a criar espaços de aprendizagem entusiasmantes e seduzir crianças 

e jovens de todas as idades e capacidades 7.  

Mas de que servirá o QIM em contexto educativo se o professor não responder ao 

desafio da inovação e se os alunos não o usarem? É necessário que os professores vejam no 

uso das tecnologias um aliado na árdua tarefa de motivar e despertar para o caminho do 

conhecimento. Acreditamos nas vantagens do poder visual, mas defendemos a máxima de que 

a mera ilustração dos conteúdos não gera, por si só, a aprendizagem. Em termos pedagógicos, 

a presença do QIM na escola pode contribuir para o prazer de aprender, mas esta presença não 

garantirá a eficácia pedagógica. Esta deverá ser construída.  

Seguindo esta linha de reflexão, o professor terá a missão de adaptar os seus métodos 

de ensino às tecnologias (Vilatte, 2005). Para isso terá de ser recetivo e capacitar-se para 

aprender e atualizar-se. Para além de estar recetivo em relação às tecnologias, deverá ser 

capaz de se adaptar à mudança e aceitar o novo papel que lhe é atribuído. É realmente de 

extrema importância que o professor se forme para as tecnologias, pois “a forma como 

utilizamos as tecnologias na escola deve sofrer uma alteração, ou seja, o papel tradicional da 

tecnologia com o professor deve dar lugar à tecnologia como parceiro no processo educativo” 

(Jonassen, 2007: 20).  

É fundamental aprender a dominar as ferramentas tecnológicas para melhor 

planificarmos e melhor as contextualizarmos no currículo. Mais que um mero mediador entre 

o conhecimento e os alunos, o professor deverá saber como utilizar as TIC e como integrá-las 

no currículo. É evidente que a formação dos professores visa dotá-los de uma cultura 

tecnológica, mas também deve implicar uma renovação pedagógica, permitindo uma 

capacitação para máxima rentabilização pedagógica dos meios.  

                                                 
7 Cf. Benefícios SMART na Educação, 2011. 
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O PTE também contempla a formação do seu uso pedagógico a 90% dos professores, 

mas questionamo-nos: será que a formação foi realmente ministrada? Será que foi suficiente? 

Em que aspetos se centrou a tal formação aos professores? 

Não basta aos professores saber manipular os recursos ou possuir qualificação 

específica em tecnologias para que as saibam utilizar pedagogicamente. O domínio que cada 

professor tem da técnica não é suficiente para viver na ilusão do domínio pedagógico. O 

conhecimento do professor tem de ser muito mais abrangente, tem de ser tecnológico e 

pedagógico.    

 Esta renovação da educação “pressupõe que se assuma um novo modelo de ensino e 

aprendizagem, vislumbrando-se um novo horizonte educativo sintetizado em duas frases: 

aprender a aprender e ensinar a aprender” (Ontória, 1994:7). 

No entanto, é aceitável que, nos primeiros contactos com os recursos tecnológicos se 

evidenciem algumas dificuldades. As rápidas mudanças que ocorrem ao nível das tecnologias 

vão exigir dos professores um esforço pessoal de investimento em autoformação, embora a 

interatividade existente entre a máquina, o professor e o aluno depressa transforme as 

dificuldades em curiosidades e descobertas.  

Porém, nem sempre o professor demonstra esse interesse e motivação, pois como 

refere Cruz & Carvalho, (2007: 241), “a rapidez das inovações tecnológicas nem sempre 

corresponde à capacitação dos professores para a sua utilização, o que muitas vezes resulta na 

utilização inadequada ou na falta de uso dos recursos disponíveis”. Julgamos que a eficiência 

das TIC está dependente da eficiência dos professores que as utilizam, pois não é uma 

premissa certa que do aumento dos recursos e das condições de acesso nas escolas resulte um 

melhor aproveitamento em contexto escolar. 

As  tecnologias podem, então, ser boas ou más de acordo com o contexto e a forma 

como são utilizadas, tal como  realça Pierre Levy (1997). Consideramos, como este autor, que 

elas, por si só, não são “veículos para a aquisição de conhecimentos, capacidades e atitudes”. 

Contudo, se estiverem integradas em ambientes de ensino e aprendizagem bem planeados 

contribuem para que os alunos atinjam os resultados de aprendizagem desejados e assim 

alcancem a “sabedoria digital”, que segundo Prensky (2009) se refere tanto à sabedoria 

decorrente da utilização da tecnologia digital como forma de estender as nossas capacidades e 

poder cognitivo inatos, como à prudência na utilização da tecnologia para melhorar as nossas 

capacidades.  
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 Rentabilizar o uso do QIM parece-nos fundamental para o desenvolvimento de 

estratégias de ensino e aprendizagem capazes de motivar os alunos, que mergulham 

diariamente nas lides tecnológicas. A forma atrativa como permitem a apresentação da 

informação e as potencialidades interativas que lhe são reconhecidas devem ser canalizadas 

para um ensino aberto à partilha de ideias, à colaboração dos diferentes intervenientes e 

consequente construção do conhecimento.   

3.1. Importância do estudo  

 
“A questão já não é hoje a de se discutir se essa tecnologia é ou 

não necessária à aprendizagem, mas a de discutir os modos de promover 
o seu uso de forma eficaz, nomeadamente na reconfiguração necessária 
das práticas pedagógicas” (Mouraz & Sousa, 2009:1). 

 

 
Na sociedade atual, o “quadro negro”, o giz e o apagador não podem continuar a ser os 

únicos símbolos da escola. Não podemos permanecer agarrados às tradições, pois atualmente 

a sociedade exige mudanças.  

 O Ministério da Educação, sensível a esta nova realidade de adaptação constante aos 

desafios de uma sociedade tecnológica, tem feito um esforço para dotar as escolas de 

tecnologias mais adequadas. Para melhorar os resultados dos alunos, tem desencadeado e 

escorado vários projetos nesse âmbito, não ficando a instalação de QIM à margem desse 

esforço. Por isso, muito se tem ouvido falar sobre a utilização do QIM na escola. 

Multiplicam-se os exemplos de práticas que procuram explorar a interatividade desta 

tecnologia, de modo a despertar o interesse e a motivação dos alunos. O enfoque difere 

notavelmente da utilização que se costuma fazer do computador como simples auxiliar de 

uma aula. Trata-se de um processo no qual o aluno pergunta, age e observa os efeitos da sua 

ação e defendemos que a ação é crucial nos tempos que correm, já que é um fator decisivo na 

sua dinâmica de desenvolvimento. A utilização do QIM dá ao aluno a sensação de poder 

fazer. 

 Esta nova realidade revoluciona os modelos de prática letiva em vigor. A 

aprendizagem tradicional começa a ceder em prol da aprendizagem centrada nos 

hipermédia que incluem o quadro interativo multimédia  (imagens e sons associam-se a 

textos e a outros sons e imagens). O ensino caminha para um estado de construção e 
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descoberta, no qual o professor passa de transmissor a facilitador da aprendizagem e a mera 

absorção de conteúdos programáticos dará lugar à crítica reflexiva de informação. Assim, é 

dada ao aluno a possibilidade de ser ele próprio a construir a sua aprendizagem, permitindo 

que se questione, atue e observe o produto da sua ação.  

Efetivamente, todos ansiamos por um ensino mais motivador e criativo. A convivência 

tecnológica é hoje uma realidade que suscita uma mudança nas práticas pedagógicas e um 

reajustamento da escola à realidade da sociedade da informação e do conhecimento. 

Evidencia-se uma necessária modernização da escola como consequência da exigência da 

sociedade. Essa modernização da escola implicará uma pedagogia diferenciada, “dando aos 

professores a possibilidade de ensinarem de ‘outro modo’, permitindo pensar num paradigma 

metodológico que rompa com o modelo de pedagogia uniformizante” (Silva, 2001:848).  

Deste modo, será pertinente fazer uma investigação que analise “o cosmos” do QIM, 

as implicações do seu uso em todo o ensino básico, tendo em conta que a larga maioria dos 

docentes não utiliza o quadro interativo (embora mais de metade declare que a sua utilização é 

favorável para o decorrer das aulas) conforme os dados recolhidos no relatório do 

Observatório do Plano Tecnológico da Educação (Carneiro, 2011).  

Parece-nos um percurso aliciante porque ainda há muito para descobrir pois, da 

revisão bibliográfica que fizemos aferimos que um longo caminho para trilhar neste horizonte 

persiste. A reflexão impõe-se, como particularmente importante, para que exista uma lucidez 

de análise face à invasão do QIM na vida escolar. Além disso, com a sua integração no 

contexto educativo podemos estar perante a oportunidade ímpar de diminuir a fratura digital e 

de facilitar uma articulação eficaz entre os digital immigrants e os digital natives (Prensky, 

2001, 2009). 

Consideramos, pois, fundamental perceber se o investimento que o Ministério da 

Educação tem feito neste recurso será vantajoso para o ensino, uma vez que segundo o que 

observámos na nossa prática docente, ainda não é utilizado por muitos professores 

portugueses e aqueles que o utilizam fazem-no com pouca frequência. Porque será que ainda 

não se está a aproveitar a totalidade das potencialidades do QIM?  

A pretensão de desenhar um modelo metodológico (adequado didaticamente às 

caraterísticas interativas para uso do quadro interativo a partir da compilação de boas práticas 

com o QIM em diferentes áreas curriculares) prende-se com o facto de pretendermos 

demonstrar a importância deste recurso como ferramenta cognitiva que tornará alunos e 

professores cidadãos competentes no século XXI. Ambicionamos apresentar um modelo que 
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defina uma boa utilização do QIM para desenvolver um repertório compartilhado de 

ferramentas, rotinas, histórias e conceitos. 

Este modelo não pretende ser uma "receita pronta e engessada", mas antes um 

instrumento para guiar os professores na construção de uma escola organizada, ativa, 

democrática, participativa, voltada para a inclusão digital e social e, sobretudo, focada na 

aprendizagem e formação do aluno. Também ambiciona promover a melhoria da qualidade de 

ensino/aprendizagem e dos processos de avaliação, envolvendo e tendo em consideração os 

seus principais atores: docentes e alunos. 

Não podemos permitir que o QIM reforce metodologias expositivas, existindo apenas 

a introdução de um ambiente mais apelativo se comparado com o quadro de ardósia ou de 

cerâmica, centralizando o processo ensino/aprendizagem no professor e no quadro e 

incrementando o papel passivo do aluno. A disponibilidade desta tecnologia é apenas a 

condição necessária, não constituindo por si só solução para melhorar a Educação em 

Portugal. 

Ao democratizar o acesso a esta tecnologia, desbravaremos caminho para a inserção 

dos alunos e professores na sociedade da informação, do conhecimento e da aprendizagem. 

Não desejamos que os professores usem a sua sabedoria digital e não mudem as suas 

metodologias. Esta “janela para o mundo” não deve ser usada como apenas mais um recurso, 

mas antes como um recurso que pode melhorar as metodologias de ensino. Pretendemos que 

professores e alunos passem a atuar como produtores de cultura e de conhecimento e não 

como transmissores e recetores desse conhecimento.  

Do que atrás foi exposto, parece-nos indispensável que, a par do apetrechamento, se 

criem condições para que os professores possam fazer uso das potencialidades e benefícios do 

QIM, que se traduzam em reais mudanças de práticas.  

3.2. Seleção do tema e do nível de ensino 

 
Delimitar o assunto é selecionar um tópico ou parte a ser 

focalizada…A decomposição do assunto equivale ao desdobramento do 
mesmo em partes, enquanto a definição dos termos implica a enumeração 
dos elementos constitutivos ou explicativos que os conceitos envolvem. 
Nem todos os assuntos poderão ser delimitados com auxílio dessas 
técnicas especiais. De acordo com a natureza do assunto selecionado, 
recorrer-se-á a uma ou outra das técnicas de delimitação (Cervo, 1996). 
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A rápida proliferação do QIM em Portugal é uma realidade que se tem verificado, 

essencialmente, no 2.º e 3.º ciclos do ensino com o Projeto Kit Tecnológico, no âmbito do 

PTE, que visa reforçar o parque de equipamento informático nas escolas.  

Nesta perspetiva, pretende-se estudar o contributo do quadro interativo multimédia, 

por este recurso didático ser recente, inovador e se encontrar numa fase de generalização nos 

diferentes estabelecimentos de ensino portugueses. Parece-nos um caminho aliciante, porque 

ainda há muito para descobrir e para trilhar nesta área.  

Revela-se, por isso, pertinente e necessário o desenvolvimento de estudos e pesquisas 

que tornem visível a distribuição, o uso e as potencialidades do QIM em contexto de sala de 

aula, assim como conhecer boas experiências da sua utilização de modo a desenhar um 

modelo de uso do QIM. Com a integração do QIM na escola, muitos são os desafios e os 

problemas que não podemos apenas enfrentar, mas devemos estudar com minúcia e 

profundidade, a fim de irmos encontrando as respostas globais e específicas mais adequadas. 

 Assim, este estudo pretende contribuir para aumentar o número de pesquisas neste 

domínio, esperando-se que a reflexão advinda seja um contributo, para a conceção de cenários 

alternativos, que promovam uma melhor integração deste dispositivo, em contexto de sala de 

aula.  

A nossa abordagem a esta problemática ambiciona saber a quantidade existente deste 

recurso nas escolas por ciclos de escolaridade; em que área geográfica do norte do país 

predomina, qual a marca dominante; o uso que lhe é dado; em que zona geográfica, áreas 

curriculares e ciclo de escolaridade é mais usado; com que frequência é usado; com que 

finalidade; as suas potencialidades, que alterações metodológicas provocam; como trabalham 

os docentes com o QIM, quais os efeitos a nível de aprendizagens e de comportamento; como 

se processa a comunicação neste triângulo estabelecido na sala de aula entre professor, aluno 

e QIM; quais as necessidades formativas dos professores para uma melhor integração deste 

recurso; se as boas práticas para uso do QIM podem ser aprendidas e que boas práticas já 

existem no seu uso. Pretende também aferir até que ponto os objetivos do PTE foram 

alcançados e como é que as escolas do 1.º ciclo se têm dotado desta ferramenta, uma vez que 

o PTE apenas ambicionou assegurar a distribuição de um videoprojector em todas as salas de 

aula e de um quadro interativo em cada três salas de aula nas escolas com 2.º e 3.º ciclos de 

ensino básico ou com ensino secundário8.  

                                                 
8 Este objetivo do PTE surge após se ter procedido à elaboração de um estudo de diagnóstico das infraestruturas tecnológicas e da 

utilização das TIC nesses estabelecimentos de ensino (Anexo do Plano Tecnológico da Educação, 2007). 
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Nos termos propostos, o desenvolvimento deste trabalho basear-se-á na recolha e 

interpretação de dados junto de diversos agentes de um grupo de escolas do Norte de Portugal 

que, não permitindo conclusões generalizáveis para o universo das escolas portuguesas, 

permitirá conhecer, com um grau de detalhe considerável, as realidades estudadas. A 

posteriori ambicionamos desenhar um modelo metodológico para uso do quadro interativo 

multimédia no processo de ensino/aprendizagem, tendo em conta atividades de sucesso com 

este recurso, apreendidas ao longo de todo o trabalho de investigação. 

O nosso estudo incidirá sobre todos os níveis de Ensino Básico para aferir a amplitude 

da fratura digital 9 (Martínez, 2000; Sullivan, 2001; Castells, 2004; Camacho, 2005; Escola, 

2007b; Echeverría, 2008; Lopes e Escola, 2012) no que concerne à existência e utilização do 

QIM entre ciclos, uma vez que o PTE privilegiou o 2.º e 3.º ciclo na proliferação dos mesmos. 

O facto de se escolher os cinco distritos mais a Norte de Portugal, Viana do Castelo, Braga, 

Porto, Vila Real e Bragança, permitirá comparar resultados e aferir se há diferenças na 

quantidade e no uso do QIM entre o Litoral e o Interior do Norte do país.  

3.3. Caracterização geral do estudo 

 

Para que possamos compreender e explicar os fenómenos 
educativos temos que pesquisar, interrogar e argumentar. É através da 
investigação que se reflete e problematiza o processo de ensino-
aprendizagem, que se suscita o debate e se edificam as ideias inovadoras 
(Coutinho, 2005).  

 
 

Nos últimos anos, tem sido visível, na política da educação, uma certa preocupação em 

introduzir novos meios tecnológicos nas escolas, de modo a enriquecer o ambiente das 

aprendizagens e assim criar condições propícias ao desenvolvimento de competências em 

                                                 
   9 O conceito de fratura digital que apareceu nos Estados Unidos no fim dos anos 90 designa as lacunas entre aqueles com acesso 
às tecnologias da informação e da comunicação e aqueles que não têm acesso. Inicialmente referia-se à distinção dos que tinham um 
computador dos que não tinham. Hoje em dia vários critérios são tidos em consideração, como por exemplo, o acesso à Internet, a redes de 
banda larga e ao telemóvel. A fratura digital separa ainda aqueles que dominam as ferramentas dos que não as sabem usar. Por isso, a 
formação em literacia digital deve ser incentivada, para se adquirir competências suficientes para evoluir na sociedade da informação e para 
poder utilizar a informação de uma forma crítica, não apenas num contexto de aprendizagem ou de trabalho mas também em situações 
concretas do dia-a-dia. O ensino e a formação serão as duas melhores “armas” para melhorar a alfabetização, sobretudo nos países em 
desenvolvimento, e combater a fratura digital existente. Antes da compra exacerbada de computadores e da preocupação da rapidez da banda 
larga é preciso ter a certeza que a sociedade está preparada para utilizar as tecnologias. 

               Apesar da fratura digital que existe entre os países do Norte e os do Sul (em desenvolvimento) ser, muitas vezes, a mais visível e 
mais divulgada, também se deve ter conta as fraturas internas nos países desenvolvidos, fraturas entre regiões ricas e povoadas e regiões 
pobres e isoladas, entre homens e mulheres, entre os ricos e os pobres, entre os idosos e os jovens, etc.  
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Tecnologias da Informação e da Comunicação essenciais ao crescimento numa sociedade do 

conhecimento.   

 Por estarmos cientes das reais potencialidades da utilização das TIC em contextos 

educativos, em particular dos quadros interativos e dos recursos que a ele estão associados, 

consideramos fundamental ter em conta, para além dos resultados na aprendizagem, a 

motivação dos alunos para o desenvolvimento desta investigação. 

 O QIM é um recurso que pode e deve ser utilizado em contexto educativo e 

pedagógico convertendo-se numa nova metodologia que permite a utilização de variados 

recursos disponíveis on-line e das potencialidades da tecnologia na seleção, organização e 

transformação da informação, na comunicação entre pares e na construção conjunta de 

conhecimento. É um recurso que o professor e o aluno podem usar nas várias áreas do saber e 

para realizar variadíssimas atividades. Se a metodologia utilizada com o QIM for inovadora 

potenciará, muito provavelmente, a aprendizagem do aluno.  

 Sem dúvida que essa introdução traz algo de novo à escola, não apenas porque 

reconfigura as quatro paredes da sala de aula mas, essencialmente, porque não deixa a 

comunidade educativa indiferente, especialmente professores e alunos. 

 Tal observação espelha a nossa inquietação em perceber como esta nova tecnologia 

poderá influenciar e modificar os ambientes de aprendizagem e a sala de aula, ao ponto de 

mobilizar e estimular os alunos na procura do saber e de os motivar numa aprendizagem mais 

participativa, interativa e favorável à construção do conhecimento.  

3.3.1. Pergunta de partida 

Considerando o contexto anteriormente referido e atendendo às potencialidades do 

QIM, do computador e do projetor, desenvolvemos um estudo cuja principal questão de 

investigação é: 

 

 

“Qual a realidade do QIM nas escolas do Ensino Básico no Norte de 

Portugal: presença, usos e metodologias?” 
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3.3.2. Questões da investigação  

 No âmbito do Plano Tecnológico da Educação, as escolas foram equipadas com 

QIM’s. Com esta tecnologia na escola, pretendemos apurar, para além da questão central de 

partida que motivou a investigação, outras questões adjacentes que se organizam da seguinte 

forma (Cf. Figura 1.2): 

Figura 1.2: Organização das perguntas da investigação por temas 
Fonte: Elaboração própria (2013b) 

 
 

Mediante cada um dos grupos referidos na figura 2 as nossas questões eram: 
 

� Equipamento/ disponibilidade e uso do QIM 

PROFESSORES DIRETORES 

� Os professores consideram suficiente o grau de 

apetrechamento e disponibilidade do QIM no 

seu agrupamento? 

� Os professores têm preferência por algum QIM? 

� Quais as razões justificativas para uso/não uso 

do QIM? 

� Como é que os professores usam o QIM?  

� Com que fins os professores usam o QIM? 

� Qual é a frequência de uso do QIM por parte 

dos professores? 

� Quais as áreas do conhecimento/grupos 

disciplinares mais adequadas para usar o QIM? 

� Os agrupamentos estão apetrechados com QIM? 

� Quantos QIM existem por agrupamento? 

� Os diretores consideram suficiente o grau de 

apetrechamento e disponibilidade do QIM no seu 

agrupamento? 

� Qual a marca de QIM predominante nos 

agrupamentos? 

� Qual a razão justificativa para predominar 

determinada marca? 

� Existe mais QIM no Litoral ou no Interior Norte? 

� Em que ocasiões os diretores usam o QIM? 

� Por que razão os diretores não usam o QIM?  

� Os agrupamentos contemplam o uso do QIM na escola? 

� Os agrupamentos promovem o uso do QIM junto dos professores? 

� Em que zona geográfica, ciclo de escolaridade, área disciplinar / disciplina o QIM é mais usado?   

� O uso do QIM depende do ano de escolaridade que se leciona ou da idade do professor? 

 

Tabela 1.3: Perguntas da investigação relativas à existência e uso do QIM 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

 

Realidade do QIM nas escolas do Ensino Básico no Norte de Portugal 
 

Equipamento/ 

disponibilidade e uso 

do QIM 

 

Dificuldades e Apoio 

Técnico com o QIM 

 

Formação dos 

professores no QIM 

 

 

Boas Práticas com o 

QIM 

 

O QIM no ensino 
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� O QIM no ensino 

PROFESSORES DIRETORES 

 

� Os professores têm ideias positivas sobre utilização 

do QIM nos processos de ensino/aprendizagem?   

� Quais as vantagens do uso do Quadro Interativo 

Multimédia na escola enquanto professor?  

� Quais as opiniões veiculadas pelos professores 

relativamente às metodologias mais adequadas à 

utilização do QIM? 

� A utilização do QIM poderá contribuir para a inovação 

das práticas pedagógicas?  

� O QIM pode contribuir para melhorar a construção do 

conhecimento e os processos de interação na sala 

de aula?   

� O uso do QIM pode tornar o ensino mais motivador e 

efetivo? 

� Que alterações acontecem nos alunos e nos 

professores no processo de ensino/ aprendizagem?  

� Aparecerá uma nova forma de comunicação entre 

aluno e professor com a integração do QIM na sala 

de aula? 

� O recurso ao QIM promove o trabalho cooperativo e 

colaborativo entre os alunos e o professor? 

� Os alunos preferirão usar o QIM em vez do manual?  

 

 

� Quais as vantagens do uso do Quadro 

Interativo Multimédia enquanto diretor? 

� Os diretores têm ideias positivas sobre a 

utilização do QIM nos processos de 

ensino/aprendizagem?  

� Os diretores acreditam nas potencialidades 

pedagógicas do QIM? 

� Segundo o feedback que os professores lhe 

transmitem, qual é a reação dos alunos 

perante o uso do QIM? 

 

Tabela 1.4: Perguntas da investigação relativas às mudanças no ensino/aprendizagem com o uso do QIM  
Fonte: Elaboração própria 

 

� Dificuldades e Apoio Técnico com o QIM 

 
 

Tabela 1.5: Perguntas da investigação relativas às dificuldades e Apoio Técnico com o QIM  
Fonte: Elaboração própria 

 
 
 

PROFESSORES DIRETORES 

 

� Os professores sentem mais dificuldades técnicas ou 

dificuldades didáticas no uso do QIM? 

� Quais são essas dificuldades? 

� A quem recorrem os professores em caso de 

dificuldades ou problemas técnicos /didáticos? 

� Estarão os professores satisfeitos com o apoio 

técnico/didático que têm disponível? 

 

� Quais as maiores dificuldades sentidas no 

agrupamento desde a instalação do QIM?  



 

56 

� Formação dos professores no QIM 

 

Tabela 1.6: Perguntas da investigação relativas à Formação dos professores no QIM  

Fonte: Elaboração própria 

 

� Boas Práticas com o QIM  

Tabela 1.7: Perguntas da investigação relativas às Boas Práticas com o QIM  

Fonte: Elaboração própria 

 

3.3.3. Objetivos da investigação  

Para conseguir responder à questão central e às questões adjacentes, foram delineados 

os seguintes objetivos subjacentes ao trabalho a realizar: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

PROFESSORES DIRETORES 

 

� Os professores têm formação no âmbito do QIM?   

� Os professores consideram necessária a formação em 

Quadros Interativos Multimédia?  

� Os professores necessitam desenvolver competências na 

utilização dos Quadros Interativos Multimédia?  

� Os professores realizaram formação em QIM no âmbito 

das propostas do PTE? 

� Os professores estão predispostos a receber formação em 

QIM?  

� Os professores partilham ideias e trocam materiais para 

usar no QIM? 

� As Boas Práticas com o QIM podem ser aprendidas? 

 

 

� Em que ciclo de escolaridade os professores 

têm mais formação no âmbito do QIM?  

� Existe algum plano de formação próprio para 

os professores usarem o QIM? 

 

PROFESSORES DIRETORES 

� Conhecem atividades de sucesso com o QIM? 

� Que atividades com o QIM são exemplo de Boas Práticas? 

1. Fazer o levantamento dos agrupamentos apetrechados com QIM (quantidade/ grau de 
apetrechamento/disponibilidade) e averiguar em que área geográfica/ciclo de 
escolaridade existe maior quantidade. 

2. Perceber se os professores têm preferência por algum QIM e qual a marca 
predominante no agrupamento, o critério usado para a escolha e as razões que 
conduziram à sua aquisição. 
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7. Compreender as potencialidades da utilização do QIM e perceber como melhorar as 
práticas pedagógicas e as aprendizagens dos alunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aferir se os agrupamentos contemplam e promovem o uso do QIM junto da 
comunidade educativa. 

4. Verificar se os professores usam ou não o QIM, em que área geográfica, o ciclo de 
escolaridade e a área disciplinar / disciplina em que mais usam, como o usam, com que 
justificação, finalidade e frequência. 

. 

5. Conferir se os diretores usam ou não o QIM, com que justificação e em que ocasião 
segundo a área geográfica. 

6. Aferir se fatores como o ano de escolaridade, a disciplina ou a área disciplinar, a idade 
do professor, influenciam a utilização do QIM. 

8. Verificar as mudanças que ocorrem no contexto de sala de aula com o uso do QIM 
quanto à motivação, atenção, empenho, comunicação, interação, trabalho em equipa, 
ensino e aprendizagem. 

 

9. Perceber a perceção dos professores sobre a reação dos alunos quando se usa o QIM.  
 

10. Apurar as dificuldades dos professores e diretores no uso do QIM. 

11. Aferir a competência/domínio, formação e as necessidades de formação dos docentes 
para o uso do QIM. 

12. Identificar e analisar Boas Práticas no uso do QIM nas diferentes áreas curriculares. 

13. Desenhar um modelo metodológico de uso do QIM. 
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3.4. Fases da investigação  

   Segundo Fortin, (1999: 38) “o processo de investigação comporta três fases 

principais: 1) a fase conceptual, 2) a fase metodológica, e 3) a fase empírica” que não são 

totalmente independentes umas das outras, visto que se sobrepõem para permitir uma melhor 

clarificação do objeto de estudo. Reportando essas fases para o nosso estudo apresentamos no 

esquema que se segue, figura 1.3, o que desenvolvemos em cada uma delas.   

 

 

 

 

Figura 1.3: Fases da investigação 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
 
 
 
 

1.ª FASE  
(CONCEPTUAL) 

•  Escolher e formular um problema de investigação. 

•  Rever literatura pertinente (através da pesquisa bibliográfica e 

documental em arquivos; bibliotecas, bases de dados; revisão 

bibliográfica e leitura e análise do material recolhido). 
•  Elaborar um quadro de referência.  
•  Enunciar os objetivos e as questões de investigação. 

 
 
 
 
 

2.ª FASE  
(METODOLÓGICA) 

•  Escolher um desenho de investigação (método de investigação misto) 
•  Definir a população (diretores e professores dos distritos de Viana de 

Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Bragança). 
•  Definir a amostra (45 diretores e 1471 professores). 
•  Escolher os métodos de recolha de dados (questionários, entrevistas, 

formação/observação). 
•  Escolher os métodos de análise dos dados (análise estatística, 

descritiva e de conteúdo: Excel e NVivo). 

 
 
 
 
 
 

3.ª FASE  
(EMPÍRICA) 

• Recolher os dados. 
•  Analisar os dados. 
• Interpretar os resultados (elaboração dos indicadores da Boa Prática 

com o QIM derivados da pesquisa documental, questionários, entrevistas e 

das observações). 
• Comunicar os resultados (criação do MODELO METODÓLOGICO PARA 

USO DO QIM). 
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Capítulo 2 

O QUADRO INTERATIVO MULTIMÉDIA: 

 COMO? PORQUÊ? PARA QUÊ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DEFINIÇÃO E TIPOS DE QIM 
 
1.1. Princípios de funcionamento/funcionalidades das 

ferramentas 

1.2. Conselhos úteis de implementação 

1.3. “Mandamentos” para uso 

1.4. Condicionantes e estratégias de remediação 

 
2. DO QUADRO PRETO AO QIM: UMA 

(R)EVOLUÇÃO 
 
2.1. O uso do QIM no ensino e a mudança de pedagogia 

2.2. O QIM e os estilos de aprendizagem 

2.3. O QIM e a renovação dos contextos de aprendizagem 

 2.3.1. Motivação/Interesse 

2.3.2. Comunicação 

2.3.3. Interatividade/Interação 

2.3.4. Colaboração/Cooperação 

2.3.5. O QIM e o novo papel do professor/escola e 
do aluno 

 
3. INTEGRAÇÃO DO QIM NA ESCOLA 

 
3.1.  A realidade do QIM no ensino 

3.2. Impactos do uso do QIM no ensino e na 
aprendizagem   

3.3. Vantagens do uso do QIM em relação aos recursos 
tradicionais 

3.4. Desvantagens do uso do QIM para alunos e 
professores 

4. FORMAÇÃO EM QIM 
 
4.1. Competências a adquirir na formação em QIM 

4.1.1. Competências técnicas 

4.1.2. Competências didático-pedagógicas 

4.2. Fases da Formação em QIM 

4.3. Plano da Formação  

4.3.1. Modalidade e destinatários da Ação      

   de Formação 

4.3.2. Objetivos da Ação de Formação 

4.3.3. Conteúdos da Ação de Formação 

4.3.4. Organização da Ação de Formação 

4.3.5. Metodologias da realização da Ação      

      de Formação 

4.3.6. Avaliação da Ação de Formação 

 
 

5. A CAMINHO DO CONCEITO                                      
DE BOAS PRÁTICAS 

 
5.1.  À volta do conceito  

5.2.  O QIM no ensino e as Boas Práticas: um paradigma 
a ser seguido 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 
Neste capítulo, o objetivo é introduzir os conceitos chave utilizados na nossa pesquisa. 

Selecionou-se, de entre a literatura de referência existente, obras pertinentes aos temas 

pesquisados que auxiliassem na busca de explicações às interrogações formuladas, indicando, 

ao mesmo tempo, caminhos que norteassem o trabalho de sistematização e de possíveis 

considerações conclusivas sobre o QIM. Navegaremos, portanto, na literatura para 

esclarecermos o referencial teórico que sustenta a nossa investigação.  

A fim de enfrentar esse desafio, a pesquisa reúne um conjunto de partes que procura 

apreender a realidade educativa vigente. Mais especificamente, depois de explicar a 

terminologia de Tecnologia da Informação e da Comunicação, apresentar a panorama das 

investigações sobre o QIM no contexto português e de contextualizar a nossa investigação, a 

nossa atenção recai no QIM por ser um dos mais recentes desafios colocados à prática 

docente. Oferecemos, noutra parte, uma panorâmica da formação de professores no âmbito do 

QIM, perspetivas e cenários diante das mudanças hodiernas da formação, mantendo abertos 

caminhos e reflexões para que se possa revitalizar a formação continuada no campo do QIM. 

Por último, apresenta-se, um arcabouço teórico acerca do conceito de Boas Práticas, pois os 

professores são os agentes das mesmas.  
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1. DEFINIÇÃO E TIPOS DE QIM 

“Os Quadros Interactivos Multimédia são realmente a primeira 
tecnologia electrónica educativa concebida para ser utilizada pelos 
professores. (…) Porque a tecnologia dos QIM foi especialmente 
concebida com a educação em mente (…) ” (Betcher & Lee, 2009: 5). 

 

Perante as palavras desses autores a escola não pode relevar o QIM. Os tempos 

modernos impõem que as escolas procurem responder às suas exigências e desafios 

equipando-se com novos recursos. Apesar de ainda ser um sonho para muitas escolas e muitos 

professores, os quadros interativos multimédia são um recurso que aos poucos começa a fazer 

parte do “mobiliário” dos nossos estabelecimentos de ensino. Conseguir que as escolas se 

equipem com quadros interativos não é tarefa fácil, sobretudo devido ao elevado custo dos 

equipamentos necessários (quadro interativo, videoprojector e computador).  

 Nesta paisagem educativa em alvoroço, um objeto parecia contudo ser poupado: o 

quadro preto, objeto emblemático de uma escola intemporal e universal e cujo uso aparece 

hoje quase transparente. Durante anos este quadro decorou os muros das nossas salas de aula 

porque “até à data, nenhuma técnica multimédia de informação interativa e comunicação 

oferece a flexibilidade de trabalho coletivo do quadro preto e tanta eficácia didática” 

(Mercier, 2001: 239). Além disso, a sua integração no ensino constituiu, de acordo, por 

exemplo com Coulson (2006), uma verdadeira revolução nas práticas, permitindo aos 

professores um meio para escrever publicamente, na frente do olhar de todos.  

 No entanto, os avanços tecnológicos haveriam de criar um quadro que facilitasse e 

renovasse as aprendizagens, favorecesse a autonomia, a criatividade, a colaboração e 

desenvolvesse novas competências. Chegou, assim, uma nova ferramenta ao ensino: o Quadro 

Interativo Multimédia (QIM).  

 Mas afinal o que é o Quadro Interativo Multimédia? Será o QIM um potencial 

substituto do quadro preto?  

 

Quadro Interativo, Quadro Digital, Lousa Digital, Lousa Interativa, Quadro Interativo 

Multimédia referem-se ao mesmo dispositivo eletrónico. Todos estes nomes estão corretos e 
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têm na sua essência o mesmo sistema de interação, mas a designação de Quadro Interativo 

Multimédia destrona claramente as antigas denominações no domínio da educação. 

Na verdade, a tecnologia do quadro branco interativo10 foi inicialmente designada pelo 

acrónimo QI, e mais recentemente qualificada de Quadro Interativo Multimédia (QIM) ou às 

vezes quadro pedagógico interativo. No entanto, no nosso entender, esta flutuação semântica 

deve-se à vontade dos seus promotores de lhe traçar um caminho na escola para aí conquistar 

um lugar de destaque 11. 

Atualmente existem vários modelos de QIM, variando o tamanho, a marca e o custo, 

mas a maioria é composta por uma tela conectada a um computador e um projetor 

multimédia. Tecnicamente um QIM pode ser descrito como um sistema digital tátil que 

engloba quatro componentes tecnológicos interligados – um computador (portátil ou não), um 

projetor digital, o software e o quadro interativo propriamente dito, ou seja, “é uma 

combinação de um painel de visualização de grandes dimensões com um dispositivo de 

entrada, tendo aproximadamente as dimensões de um quadro normal” (GEPE, 2009: 34). 

Na verdade, o Quadro Interativo Multimédia (que pode estar fixo numa parede ou ser 

móvel) é um quadro de superfície rígida que através do simples toque de uma caneta ou de 

um dedo permite executar várias tarefas sobre o ecrã do computador projetado no quadro. 

Parece incrível mas é verdade, com um simples dedo podem ser realizadas ações diretamente 

no quadro, não sendo necessário o uso do rato (Nakashima e Amaral, 2006). Alguns, 

dependendo da tecnologia que utilizam, permitem o movimento do cursor sem necessidade de 

toque na superfície do quadro, tornando a utilização do quadro semelhante à utilização do 

rato.  

 O quadro conecta-se a um computador com ou sem fios (USB ou WiFi por exemplo) 

que lhe transmite informações pelo videoprojector que as projeta para o quadro. No sentido 

inverso, graças ao software, os dados inseridos no QIM são transmitidos para o computador, 

pela conexão. Portanto: 

 1.º O computador envia a imagem apresentada no seu ecrã ao projetor; 

                                                 
10 O princípio do quadro branco interativo encontra a sua raiz em numerosas vias de investigações exploradas a partir dos anos 

1970 nos Estados Unidos em laboratórios como Xerox PARQUE (Xerox Palo Alto Research Centro), centro de investigações em informática 
da firma Xerox, situado na Califórnia. A ideia do primeiro quadro branco interativo, como a conhecemos hoje, remonta a 1986. Segundo a 
lenda, foi durante uma longa viagem no estado de Nova York, que David Martin conceituou o quadro interativo. No ano seguinte, fundou a 

empresa Smart Technologie, uma distribuidora de projetores que com os lucros financiou o seu projeto do quadro interativo. Foi em 1991 
que o primeiro QIM foi comercializado com o nome de SMART Board. Depois de um começo hesitante, o conceito deste novo quadro 
impôs-se e agora está difundido pelas salas de aula de muitos países.  

 11 Na Inglaterra, país onde a tecnologia QIM está amplamente implementada, falamos quase exclusivamente de IWB: Interativo 
White Board. 
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 2.º O projetor é responsável por exibir essa imagem no QIM; 

 3.º O QIM envia para o computador as ações executadas pelo utilizador na sua 

superfície (Cf. Figura 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Percurso da mensagem do computador para o QIM e  
do QIM para o computador 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Portanto, a informação e aplicações que estão no computador passam para o QIM 

através do projetor digital, podendo ser trabalhada e manipulada no quadro, através de uma 

“caneta”  (ou outro dispositivo) que funciona como um rato, possibilitando executar as 

aplicações, acrescentar notas / informações, fazer remoções, aceder à Internet clicando nos 

ícones dos browsers que aparecem projetados no QIM. Tudo o que se fizer pode ser 

igualmente guardado, imprimido, ou distribuído para os alunos através do correio eletrónico, 

ou para uma página da Internet. Por isso, todas as tarefas que teriam de ser realizadas com o 

rato ou com o teclado no próprio computador podem ser efetuadas no quadro, de forma 

dinâmica e interativa, envolvendo simultaneamente todos os intervenientes. Permite aos 

professores desenvolver as suas aulas utilizando uma variedade de conteúdos multimédia, 

incluindo imagens, apresentações, filmes e sons. Adicionalmente, o aluno, tal como o 

professor, pode manipular o texto e objetos virtuais e fazer cálculos no ecrã, de forma 

interativa e muito motivadora. Podem-se integrar todas as técnicas de comunicação e de 
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processamento da informação conhecidas. Tais características são primordiais para a 

conceção de aulas mais dinâmicas, ilustradas e, principalmente, produtivas. 

Em termos de tecnologia, existem, atualmente, 4 sistemas (Meireles, 2006; Loureiro, 

2009; Silva, 2008): 

 

1) Aqueles que convertem qualquer quadro existente na sala em interativo usando um 

recetor de ultrassons que deteta os sinais enviados por “canetas especiais”, permitindo registar 

tudo que se escreve no quadro. Este sistema é o mais barato do mercado porque tem menos 

funcionalidades que os sistemas normais. A grande vantagem é a de ser facilmente movível e 

de se adaptar aos quadros existentes na sala de aula. São exemplo os QIM das marcas Ebeam 

e Mimio. 
 

2) Os que usam tecnologia baseada na resistividade, sensível ao tato, onde não é 

necessário o uso de canetas especiais já que o simples toque com o dedo pode funcionar como 

“rato”. A superfície é de PVC. Serve de exemplo os da Smart e da Polyvision. 
 

3) Os que usam tecnologia em superfície rígida. Torna-se necessário o uso de uma 

“caneta” especial. São muito resistentes ao impacto. São exemplo os da marcas 

Magicboards/StartBoard, Clasus, Hitachi e Promethean.  
 

4) Por último, os sistemas de projeção interior, que não precisam de projetor. O seu custo 

é mais elevado mas tem a grande vantagem de não existir sombra, pois a projeção é feita pelo 

próprio quadro e não precisam de projetor. São exemplo os da marca Hitachi e da StarBoard. 

 

Portanto, existem diferentes tipos de tecnologias implementadas no QIM que 

permitem o controlo do computador através das mesmas, tais como a resistiva (superfície que 

deteta a pressão do contacto do dedo ou caneta específica), a eletromagnética (presença de 

sensores eletromagnéticos que detetam a posição da caneta), de ultrassons (som emitido 

aquando do contacto da caneta com o quadro ou leitura ótica de sinais infravermelhos 

(superfície varrida por feixes infravermelhos horizontal e verticalmente interrompidos pela 

deteção de uma caneta ou dedo). 

 Desta curta descrição, retemos o carácter duplo desta tecnologia, a encruzilhada de 

dois mundos: o do quadro preto e o do software. O primeiro é previsto classicamente como 

um meio de exposição do saber, o lugar de uma escrita autorizada que se dá a ver: um 

instrumento do visível. Mas o seu papel não se resume a expor, é também um meio para fazer 
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tornando-o percetível a todos e erige-se como em meio de comunicação com os alunos. O 

mundo do software, é o da visualização, das representações manipuláveis e da 

experimentação. Na verdade, pode ser utilizado de forma similar a um vulgar quadro de 

ardósia, por exemplo para escrever uma equação matemática, mas são os seus recursos 

adicionais de software, a sua interatividade e flexibilidade que o tornam verdadeiramente 

interessante. 

O QIM é, portanto, uma nova ferramenta que pode ajudar os professores a criar 

espaços de aprendizagem entusiasmantes e seduzir crianças e jovens de todas as idades e 

capacidades. Quando ligado a um computador e a um projetor digital, permite conceber uma 

outra forma de trabalhar os mais variados conteúdos no ensino, na formação, em seminários 

ou em conferências.  

Quando nos referimos ao QIM numa perspetiva didática, estamos perante uma 

“ferramenta didática”, um “meio”, um “recurso” ou as três coisas? 

Se nos centrarmos numa visão “física” como referência, talvez o possamos considerar 

uma “ferramenta didática”. Se nos apoiarmos numa referência “comunicativa” podemos dizer 

que é um “meio”, um elemento que se encontra entre os professores e os alunos potenciando 

os processos de ensino/aprendizagem. Se nos fixarmos numa abordagem holística, insistindo 

nas estratégias de ensino/aprendizagem, podemos dizer que o QIM é um “recurso” útil para o 

docente e para o aluno. 

Antes de referir a importância do Quadro Interativo Multimédia no ensino, importa 

apresentar alguns tipos de quadros existentes no mercado nacional que, apesar de terem muito 

em comum, oferecem características/aplicações técnicas e de software próprios e algo 

diferentes entre si e que são importantes na escolha e utilização destes equipamentos. 

Os primeiros quadros interativos a surgir no mercado foram os da Smart e da 

Promethean, mas rapidamente apareceram mais marcas: Magicboards/StarBoard, Clasus, 

Interwrite, Ebeam e Mimio, entre outras. Diante desta diversidade de marcas, neste item faz-

se uma apresentação de alguns dos quadros interativos multimédia existentes em Portugal, 

descrevendo as suas caraterísticas, potencialidades e ainda o software exclusivo de cada um, 

uma vez que cada empresa que produz quadros interativos, desenvolve o software específico 

para o seu quadro.  

Os diferentes tipos de quadros existentes no mercado português são:  
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• SmartBoard12   
 
A Smart foi uma das primeiras 

empresas a apresentar um quadro 

interativo. O seu quadro interativo, 

designado por SmartBoard, é fácil de 

utilizar, é sensível ao toque e vem 

acompanhado com o software Notebook 

gratuito, compatível com três sistemas operativos: Mac, todas as versões da Microsoft 

Windows e Linux. Além da caneta, um dedo pode funcionar como rato, o que para muitos 

professores parece ser muito favorável. Atualmente já não é o único quadro interativo 

multimédia com esta característica, uma vez que existe um modelo da marca 

Magicboards/StarBoard que também a contempla. 

Em relação aos formatos de ficheiros, o Notebook utiliza o seu próprio formato, mas 

permite guardar também as aulas em formatos HTML, PPT, PDF e JPEG. 

A Smart já desenvolveu o SMART Notebook Math - uma versão do Notebook adaptada 

para o ensino da matemática. Trata-se de uma versão beta, pelo que ainda se encontra em fase 

de desenvolvimento, porém já está em condições de ser utilizado. Entre as suas ferramentas 

específicas destacam-se: o editor de equações, ao estilo do existente no Microsoft Office 

Word; reconhecimento de texto, mesmo tratando-se de expressões matemáticas (frações, por 

exemplo); transferidor para medição de ângulos; compasso para traçar arcos de 

circunferência; régua, com possibilidade de efetuar medições e traçar segmentos de reta; 

ferramenta para criação de gráficos e tabelas entre outras. 

 

• Promethean13  
 

A Promethean é uma empresa considerada inovadora em tecnologias, essencialmente 

no que concerne ao ensino interativo e visa ajudar os professores na avaliação e motivação 

dos alunos. Os seus quadros são desenvolvidos por e para professores, permitindo assim uma 

construção de acordo com as dificuldades observadas e sentidas pelos mesmos. Trata-se de 

um tipo de quadro resistente e durável porque é fabricado com ecrã sólido e é de fácil 

                                                 
12 Aceder a: http://smarttech.com/ 
13 Aceder a: http://www1.prometheanplanet.com/pt/ 
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utilização. Vem apoiado com o software Activboard que é composto pelo ActivPrimary e o 

ActivStudio.  

O ActivPrimary é mais apropriado para o ensino pré-escolar e 1º Ciclo e o ActivStudio 

para os seguintes níveis de ensino. 

Trata-se de um software gratuito para utilização em quadros interativos Promethean 

compatível com Windows, Mac e Linux e, mediante a compra de uma licença, o software pode 

ser utilizado em quadros interativos de outra 

marca. Possui a singularidade de permitir 

abrir ficheiros flipchart do software Notebook 

utilizado pelos dos quadros interativos 

SmartBoard. Este software permite guardar e 

exportar ficheiros diversificados (HTML, 

PPT, PDF, SWF, DOC, JPEG, etc.) 

 

• Magicboards14  
 
O quadro interativo Magicboard é 

produzido pela Hitachi e é representado em 

Portugal pela Areal Editores. O modelo mais 

recente e mais comercializado desta marca é o 

FX-Duo que permite interação utilizando a 

caneta ou o dedo. É um quadro de fácil 

utilização, pois basta um pequeno toque com o 

dedo na superfície que logo se interage com o computador. 

O Magicboard trabalha com o software da Starboard, que é de fácil utilização quer 

pelos alunos quer pelos professores e possui muitas potencialidades (como atrás referimos). 

Este software é fornecido com a compra do equipamento e, na sua versão 8, apenas é 

compatível com o sistema operativo Microsoft Windows. A próxima versão será compatível 

com Windows, MAC e Linux. Em termos de formatos de ficheiros, guarda num formato 

próprio, mas permite exportar para HTML, PPT e PDF e possibilita aos professores utilizarem 

outros programas ou softwares específicos nas suas aulas. 

 Este quadro tem também duas características inovadoras e relevantes. Uma é a de 

poder ser utilizado simultaneamente por dois utilizadores, mesmo utilizando o dedo, tendo 
                                                 

14 Aceder a: http://www.arealeditores.pt/equipamentosinterativos/ 
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cada um deles uma barra de ferramentas própria (barra de acesso rápido). O método de 

interação é por sensor de imagem e infravermelhos. A nível de conforto, a superfície está 

equipada com a mais avançada tecnologia de baixa reflexão, não danificando a visão. A outra 

é que o seu software (StarBoard) pode ser utilizado em quadros interativos de outras marcas 

através da aquisição de um outro software: o Chameleon. Esta circunstância é extremamente 

importante para escolas que tenham maioritariamente quadros interativos Magicboard mas 

também tenha outros de outras marcas, permitindo assim utilizar o mesmo software noutro 

quadro interativo. Sem esta possibilidade, o professor teria de aprender a utilizar um novo 

software e, pior ainda, não poderia abrir os ficheiros criados no StarBoard. Também, aquando 

da preparação de uma aula, teria de previamente saber a marca do quadro interativo presente 

na sala de aula para decidir qual o software a utilizar. 

Para o ensino da matemática, possui uma poderosa e flexível barra de ferramentas - I-

Learn Maths Toolbox, que apesar de não ser compatível com outras marcas, possui muitos 

recursos. Esta barra de ferramentas é disponibilizada gratuitamente aos utilizadores de 

quadros interativos Magicboards e é bastante apropriada para professores de matemática, 

professores do 1º Ciclo e Educadores de Infância. 

 

 

• Clasus15 
 

O quadro interativo Clasus é de 

marca nacional e vem acompanhado do 

software A-migo para uso exclusivo 

neste quadro. Esse software, além das 

funcionalidades básicas comuns a todas 

as marcas, tem a particularidade de 

permitir enviar e-mails e foi o primeiro software a ter um compasso digital, que é, 

indiscutivelmente, uma ferramenta útil para a matemática. O software dispõe de um leque 

diversificado de formatos de ficheiros para guardar e exportar trabalhos em HTML, PPT, 

PDF, JPEG entre outros.  

 

 

 
                                                 

15 Aceder a: http://www.clasus.pt/clasus/principal/ 
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• Interwrite16  
 

 
O quadro interativo Interwrite 

possui uma superfície resistente e 

durável. Nas escolas portuguesas, 

existem muitos quadros desta marca, 

porque foram distribuídos no âmbito do 

Plano de Ação para a Matemática no ano 

letivo 2007-2008. Utiliza electro-magnetismo como tecnologia o que permite obter grande 

resolução e precisão, utilizando uma caneta específica. Este tipo de quadro tem um software 

exclusivo – o Interwrite Workspace que é disponibilizado em versões compatíveis com 

Windows, MAC e Linux e embora possa ser atualizado online é pago. Este software permite 

guardar e exportar as aulas para formatos como HTML, PDF, JPEG e outros. 

 

• Ebeam (LUIDIA)17 
 

O Ebeam é um sistema de fácil 

utilização que se adapta a qualquer 

superfície, ou seja, transforma qualquer 

quadro branco em quadro interativo. Este 

tipo de quadro interativo oferece mais 

portabilidade e praticidade. A tecnologia 

não está na superfície do quadro interativo, mas no seu moderno sensor eBeam que reconhece 

o ultrassom da caneta interativa. O Ebeam é um equipamento pequeno e leve, pesando cerca 

de 300g e tem a grande vantagem de em poucos minutos transformar um quadro normal num 

quadro interativo. O dispositivo de interação móvel pode ligar-se ao computador por um cabo 

USB ou por Bluetooth, mas também é necessário a ligação de um projetor para efetuar 

apresentações. A caneta tem um papel importante, sendo utilizada como ponteiro do rato do 

computador e pode desempenhar diferentes tarefas tais como manipular objetos virtuais e 

menus, escrever, desenhar, etc. 

 

 

                                                 
16 Aceder a: http://www.einstruction.com/products/interactive-whiteboards 
17 Aceder a: http://www.imagina.pt/produtos/hardware/quadro-interativo-ebeam-edge/ 
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• Mimio18 
 

 
O sistema MimioTeach torna fácil a 

interatividade na sala de aula. É a 

alternativa exclusiva para quadros brancos 

interativos convencionais, que são caros na 

hora da compra e complicados de instalar e 

usar, tendo um preço acessível e é fácil de 

usar. Funciona com qualquer equipamento 

existente numa sala de aula. Em virtude de ser um equipamento extremamente leve, pesando 

0,5 Kg (com pilhas) e dobrável, o Mimio permite ser levado para qualquer lugar. Assim, 

qualquer quadro branco pode tornar-se num quadro interativo, pois a barra pode ser instalada 

e retirada a qualquer momento. Com o Mimio não é a sala que é interativa e sim o palestrante. 

O sistema interativo MimioTeach transforma qualquer quadro branco num quadro 

totalmente interativo. Possibilita a utilização em qualquer tipo de superfície em que se possa 

projetar a imagem de um computador, tais como quadros brancos, telas de projeção ou até 

mesmo em vidros. Em virtude desta característica, o Mimio pode ser usado também em telas 

de retroprojeção, acabando com a sombra que fica sobre o quadro quando se está a escrever. 

A tecnologia patenteada de sensor infravermelho e de ultrassom encaixa-se 

perfeitamente numa barra pequena, que não obstrui, e anexa-se facilmente a um quadro. 

Combinada com um projetor e um computador, torna-se um sistema totalmente interativo. O 

sistema MimioTeach é fácil de manusear e é durável. O seu poderoso software aciona o 

sistema e expande significativamente as opções de ensino. 

A barra MimioTeach é pequena, inteligente e tem três opções de alimentação que 

proporcionam flexibilidade e conveniência. A primeira opção de alimentação da barra é um 

cabo USB e um plugue adaptador que conecta a barra a uma tomada elétrica. A segunda, é 

conectar o cabo USB ao computador para obter alimentação e a terceira é usar pilhas na barra 

se nenhuma das primeiras duas opções estiver disponível ou for conveniente. Em todos os três 

casos, a barra do MimioTeach comunica-se de forma sem fio com o recetor MimioHub para 

trocar dados a partir de qualquer local na sala de aula. 

                                                 
18 Aceder a:  http://www.learningexchange.net/our-product/mimio/mimioteach/ 
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Para uso diário, coloca-se simplesmente a barra compacta num quadro branco comum 

e assim fica presa magneticamente. A seguir, conecta-se o pequeno recetor MimioHub numa 

porta USB do computador, conecta-se o computador a um projetor padrão e a tela do 

computador será exibida no quadro branco. A barra e o recetor MimioHub comunicarão sem 

fio a partir de um qualquer local na sala de aula. Aconselha-se o uso da caneta Stylus do 

MimioTeach para aceder ao computador a partir do quadro branco ou navegar na web como 

parte da aula. O software MimioStudio fornece todos os recursos simples e poderosos para 

ministrar aulas interativas. A criação de aulas é fácil e rápida. O software MimioStudio vem 

com uma extensa biblioteca de planos e atividades de aula sobre todos os assuntos prontos 

para usar. Pode-se facilmente pesquisar por conteúdos envolventes, incluindo animações, 

clipes de áudio e vídeo, gráficos, arquivos Flash e mais. As barras de ferramentas e menus do 

MimioStudio são claras e intuitivas. Usando funções familiares, como arrastar e soltar, pode-

se rapidamente fazer o download de arquivos da Web, imagens e vídeo. O download do 

software MimioStudio é gratuito e é compatível com o Microsoft PowerPoint e Adobe 

Acrobat, bem como muitas outras aplicações de softwares populares.  

 Depois do que acabámos de expor, podemos verificar que existem diferentes tipos de 

QIM e de software. Em qualquer um dos modelos destacamos como significativas as 

seguintes características: 

a) Cada modelo de QIM apresenta um programa informático associado que permite ter 

um controlo das aplicações do computador a partir do próprio quadro interativo 

multimédia. No entanto, é importante verificar a sua facilidade de uso, tanto para 

professores como para alunos e também as suas capacidades reais para interagir com 

outros software integrados nos computadores como Open Office, Microsoft Office, 

etc., navegar na Internet e utilizar diferentes formatos de software educativo. 

 

b) Uma característica muito recomendável é que existam atualizações frequentes do 

software, o que permite resolver possíveis problemas de compatibilidade com os 

sistemas operativos bem como adicionar novas ferramentas. 

 
c) Existência de grande variedade de imagens na “galerias de imagens” e de recursos 

educativos que apoiam as aulas. 

Após esta breve caracterização dos diferentes softwares existentes, apontamos um 

grande problema comum a todos eles: a incompatibilidade entre os diferentes softwares pois 
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cada fornecedor tem desenvolvido o seu “próprio software". Por outras palavras, aulas 

preparadas para o SmartBoard, por exemplo, não podem ser projetadas no quadro da 

InterWrite, o que obstrui consideravelmente a troca de recursos e a colaboração entre 

professores. Para abrir recursos elaborados em QIM de outras marcas é preciso fazer o 

download dos respetivos softwares. No entanto, apresentamos, por isso, no quadro que se 

segue a compatibilidade entre os diferentes softwares usados pelos professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Compatibilidade entre o software usado pelos diferentes QIM 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Todos os softwares produzem ficheiros geralmente incompatíveis entre si, embora 

pontes estreitas existam entre eles. Por esta razão estandardizar os diferentes softwares pode 

ultrapassar este problema19. 

Perante uma tão vasta oferta de QIM’s/softwares e considerando que a maioria 

constituí uma boa ferramenta pedagógica, a escolha pode ser difícil e depender do preço ou da 

familiaridade com o respetivo programa. 

                                                 
19 Para resolver este grave problema, a British Educational Communications and Technology Agency (Becta) iniciou a criação de 

um formato de arquivo comum (CFF) compatível entre os diferentes quadros interativos. 



Capítulo 2 - O QUADRO INTERATIVO MULTIMÉDIA: Como? Porquê? Para quê? 

 

 

73 

1.1. Princípios de funcionamento/ Funcionalidades das ferramentas 

  Usar um QIM assemelha-se à prática de condução automóvel, já que quando 

frequentamos as aulas de código e de condução e passamos os exames finais, ficamos com a 

teoria mas só aprenderemos realmente a conduzir com a prática.  Usaremos tanto melhor o 

QIM quantas mais vezes o usarmos e conhecermos as suas ferramentas/potencialidades.  

  Independentemente das diferenças que existem e das características que os tornam 

únicos, há funcionalidades que a todos são comuns e que passamos a enumerar:  

 

• Calibração/orientação 
 

  Uma das funcionalidades comum à maioria dos quadros interativos é a 

calibração/orientação. Na maior parte dos casos, é necessário indicar ao quadro onde é que 

a imagem projetada está localizada, bastando para isso tocar numa ou mais localizações da 

superfície do quadro com a caneta digital/dedo. Este processo é chamado de alinhamento ou 

calibração. Alguns dos novos quadros interativos são capazes de detetar automaticamente 

onde se encontram as imagens projetadas e, portanto, não necessitam de calibração. Para 

calibrar/orientar o QIM basta procurar o respetivo ícone de calibração de cada software que se 

encontra no grupo das ferramentas e clicar nos pontos que vão surgindo à medida que se clica 

em cada um deles. Com a calibração delimita-se a “zona ativa” do quadro. 

  

• Canetas/marcadores 
 
Todos os softwares de quadros interativos permitem ao utilizador escrever no software 

do QIM, no ambiente de trabalho e até noutros programas.  

As ferramentas da caneta permitem escrever a cores diversificadas, alterar o tamanho e 

as propriedades da linha de acordo com as necessidades da atividade. Alguns softwares de 

QIM permitem que as propriedades da linha sejam alteradas de modo a começarem e 

terminarem com setas para poderem ser utilizadas em exercícios de correspondência. Pode-se 

também usar a ferramenta do marcador para variar as cores de modo a destacar pontos 

específicos: para realçar texto e imagens, para legendar diagramas ou até fazer simples 

anotações numa página em branco.  

Para apagar qualquer escrita, a maioria dos QIM possui um apagador digital de vários 

tamanhos.  
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• Ferramentas de texto 
 
As ferramentas de texto permitem adicionar caixas de texto ao ecrã, servindo para 

inserir palavras soltas ou texto mais longo. Possuem todas as ferramentas normais de um 

processador de texto, permitindo escolher tamanhos e estilos de letra diferentes. Um texto 

pode ser escondido e revelado de várias formas, apontando como exemplo o preencher uma 

palavra com a mesma cor do fundo do ecrã e depois mudar a cor para a fazer aparecer. 

 
• Ferramentas de persiana  

 
 Esta ferramenta trata-se de uma simples cobertura de ecrã utilizada pelos professores 

para ocultar parte ou a totalidade do ecrã. É frequentemente utilizada para introduzir 

gradualmente certos pontos ou atividades. Funciona de forma idêntica a uma “persiana”, mas 

pode também ser aberta na horizontal.  

 
• Ferramentas de clonar e duplicar  

 
 As ferramentas de clonagem e duplicação permitem ao utilizador aceder rapidamente a 

várias cópias da mesma palavra ou imagem. Em princípio, esta função permite criar pilhas 

infinitas de objetos. O utilizador seleciona o objeto e define as suas propriedades para que este 

duplique automaticamente sempre que for selecionado. 

 
• Ferramentas específicas para certas disciplinas 

 
 O software do QIM contém uma série de ferramentas que se adequam na perfeição a 

determinadas disciplinas. Estas ferramentas funcionam da mesma forma que as suas 

correspondentes reais e podem ser usadas com precisão. Inicialmente, muitas das ferramentas 

foram desenvolvidas a pensar no ensino da Matemática e das Ciências, no entanto podem 

usar-se noutras áreas disciplinares como é o exemplo do compasso, transferidor, esquadro, 

etc. 

Independentemente do tipo e do seu funcionamento, o QIM é um recurso com imensas 

potencialidades devido ao software que o acompanha e que dispõe de muitas ferramentas que 

permitem criar, utilizar, explorar e aplicar vários objetos de aprendizagem de uma forma 

criativa e inovadora, quer pelos professores quer pelos alunos. A utilização destes quadros vai 

desde situações muito simples a construções com elevada complexidade, com recurso a 
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ferramentas de software adequadas para o trabalho com estas tecnologias. Assim, o QIM 

possibilita: 

 
• Apresentar os conteúdos a abordar na aula; 

• Selecionar, mover, apagar, bloquear e eliminar objetos; 

• Inserir formas (triângulos, losangos, retângulos, caixa de texto…) e imagens; 

• Guardar, modificar, imprimir, usar novamente e partilhar com os colegas; 

• Introduzir ideias-chave;  

• Importar documentos como: apresentações, PDF, imagens, filme, som, ficheiros de 

texto…; 

• Exibir essas imagens/filmes/apresentações/gravações;  

• Fazer uma viagem virtual por um museu, pelo mundo aquático, colocando questões à 

medida que a turma explora o que vê;  

• Pesquisar informação;  

• Combinar literatura e novas tecnologias explorando uma narrativa e criando um mapa 

de conceitos e de ideais multimédia decorrente da história (ler um conto a partir de um 

livro virtual projetado no quadro interativo, página por página, ler cada aluno 

diferentes partes ou recriar a história com novos objetos virtuais, usando fotografias 

ou filmes feitos pelos próprios alunos); 

• Corrigir trabalhos;  

• Avaliar aulas e projetos;  

• Partilhar o trabalho dos alunos; 

• Jogar. 

  

Portanto, o QIM é considerado como uma forte ferramenta de aprendizagem porque 

combina o uso dos quadros convencionais com todos os recursos dos sistemas multimédia e das 

TIC. 

1.2. Conselhos úteis de implementação 

Para que o QIM possa efetivamente fazer parte da prática letivas dos professores é 

preciso considerar alguns aspetos fundamentais (Barata & Jesus, 2008). 
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Na verdade, antes da aquisição de qualquer tecnologia em geral e dos quadros 

interativos em particular, as escolas deverão proporcionar oportunidades de observação de 

práticas e ministrar formação contínua. Os fornecedores comerciais podem apoiar esta 

iniciativa fornecendo incentivos às escolas pioneiras. Os novos utilizadores têm de perceber 

como podem tirar o máximo proveito do QIM. Além disso, é importante que as direções das 

escolas e os docentes desenvolvam, sempre que possível, sessões de partilha de experiências. 

Por vezes, não há oportunidade de partilhar recursos e atualmente muitos docentes criam 

recursos de forma isolada, arquivando-os no seu próprio computador. As escolas necessitam 

de repensar a questão do local onde estão guardados os materiais das aulas e aproveitar o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Algumas escolas criaram oportunidades, nas 

reuniões de professores ou no tempo de desenvolvimento profissional para que os professores 

partilhem recursos, atividades ou novas competências. Contudo, os docentes deverão ser 

incentivados a criar, demonstrar e refletir em grupo.  

Deverá também ser nomeado um responsável para trabalhar com todo o pessoal 

docente com vista a demonstrar a utilização eficaz do software, apoiar a equipa, orientar na 

planificação de aulas e fornecer feedback. Embora possa ser um docente a fazer toda esta 

coordenação, consideramos que seria mais eficaz que o trabalho fosse realizado em equipa. 

Esta equipa pode ser responsável por criar/desenvolver recursos e demonstrar novos métodos 

de ensino e aprendizagem. É de extrema importância que haja apoio técnico mesmo que seja 

apenas algumas horas por semana. Os docentes sentir-se-ão mais seguros e motivados para a 

sua utilização se tiverem apoio de um técnico ou de algum colega da escola com essa função. 

Os fornecedores comerciais disponibilizam regularmente atualizações e recursos 

adicionais para os softwares, mas, muitas vezes, os docentes ou não sabem quando e como 

estas serão efetuadas para as poder instalar ou não possuem direitos de administrador da rede 

ou do computador. Quando os docentes possuem privilégios de administrador, por outro lado, 

isso pode levar a situações em que em algumas salas de aula se façam atualizações de 

software regularmente e noutras não. É importante que os docentes da mesma escola não 

utilizem versões de software diferentes, com diferentes tipos de funcionalidades e ficheiros e 

que os técnicos ou gestores de rede percebam a importância de manter os recursos e o 

software do QIM atualizados. O pessoal de apoio técnico deve estar a par de todas as 

atualizações, incluindo as atualizações dos recursos que podem estar disponíveis na Internet 

ou nos discos externos.  
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O sucesso do uso do QIM depende igualmente da possibilidade dos docentes 

utilizarem o software do QIM fora da escola e antes das aulas, uma vez que só assim se 

poderão familiarizar com este recurso e preparar as aulas com materiais diversificados. 

A existência de outro quadro, para além do quadro interativo, é útil e importante para 

anotar os objetivos da aula, os resultados da aprendizagem, o trabalho de casa, o vocabulário 

chave ou determinada informação que é pertinente que esteja sempre visível para alunos e 

docentes. 

As escolas devem ainda acautelar a reserva de várias lâmpadas suplentes para os 

projetores, sobretudo se a escola possuir um grande número de salas de aula equipadas com 

esta tecnologia e salvaguardar a limpeza dos filtros para que os projetores não avariem. Estas 

medidas poderão aumentar o tempo de vida útil das lâmpadas e reduzir as avarias dos 

projetores.  

 Importa, também, que os responsáveis das escolas se debrucem sobre a localização 

mais adequada para o QIM e para o videoprojector, pois só deste modo poderá haver uma 

efetiva integração deste recurso. No que concerne ao QIM, se não houver necessidade de o 

deslocar, é conveniente fixá-lo ao muro, mas de forma a evitar reflexos. Qualquer luz difusa 

pode causar reflexo sobre o mesmo e causar incómodo aos alunos. A fim de diminuir estes 

efeitos indesejáveis, é recomendado evitar uma orientação do ecrã face ou por trás das janelas 

que podem provocar ofuscamento direto ou reflexos importantes. Preferivelmente, o ecrã deve 

ser colocado perpendicularmente às janelas, de maneira a que a luz que as atravessa não possa 

refletir-se no ecrã. O videoprojector deve ser fixo ao teto e utilizar a correção de trapézio de 

modo a que os extremos da imagem sejam perfeitamente paralelos aos extremos do quadro. 

 1.3. “Mandamentos” para uso 

 A nossa principal recomendação para utilizar o QIM, é termos uma postura correta 

aquando do seu uso. Como tal, devemos colocar-nos sempre sobre a direita do quadro porque 

isso tem três vantagens que passamos a enumerar: 

1) Não se faz sombra ao escrever. 

2) Podemos virar-nos mais facilmente para os alunos (este conselho é válido para 

qualquer atividade no quadro). 
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3) “Fechar” a imagem. O olhar do aluno habituado à leitura aborda as imagens da 

esquerda para a direita. Quando olha para o professor, é “enviado” automaticamente 

pelo nosso olhar e pela posição do nosso corpo sobre o conteúdo do quadro. 

Seguidamente, aconselhamos os utilizadores a usar fontes e tamanhos que possam ser 

vistos facilmente pelas últimas filas da sala de aula - Arial, Comic Sans e Sassoon Primary. 

Não encher o documento em demasia e verificar o tipo de letra e as cores que se utiliza é de 

extrema importância, pois alguns tipos de letra e algumas cores parecem ótimas no ecrã do 

computador, mas perdem definição quando projetadas. Utilizar cores de fundo em vez do 

branco – cores pálidas ou pastel podem ser cores que ajudam à legibilidade. Se houver 

problemas com janelas sem sistemas de escurecimento, utilizar combinações de contraste 

mais elevado, tal como fundos a negro com texto branco ou amarelo.  

Quanto mais espaçamento houver entre as linhas, melhor é a velocidade e a precisão 

de leitura. É preferível que o espaçamento seja de 1,5 ou espaçamento duplo, pois facilita a 

identificação antecipada de palavras no espaço visual e o número de palavras percebidas. As 

marcas de parágrafo ajudam os leitores a localizar as diferentes ideias de um texto.  

Para que os alunos possam inserir texto sempre que necessário, é indispensável usar 

um teclado sem fios junto ao quadro interativo ou colocar de forma visível o digital. Isto 

evitará a deslocação até ao computador sempre que seja necessário inserir texto.   

À semelhança de todos os outros professores, também os professores utilizadores do 

QIM devem preparar a aula com antecedência e planificar os diferentes momentos da mesma; 

manusear o software do QIM e conhecer os recursos multimédia disponíveis que podem ser 

utilizados, assim como o software mais adequado para o ano de escolaridade e disciplina que 

leciona. É importante treinar o uso do programa interativo que se usará na aula; saber   

guardar  os ficheiros produzidos pelo programa do QIM; considerar a faixa etária, os 

objetivos do seu uso, o grau de interatividade; encarar os alunos como principais atores; 

utilizar esquemas, imagens e gráficos para comunicar a informação; prever sempre atividades 

alternativas, pois mesmo que qualquer coisa corra mal há que manter a calma e assumir que 

ainda não se domina esta ferramenta; ter o cuidado para que as atividades selecionadas não 

sejam apenas para motivar os alunos, por serem divertidas e estimulantes, em vez de estarem 

associadas ao programa curricular ou à planificação. Se as atividades tiverem sido 

simplesmente para motivar os alunos, os mesmos podem não ter resultados em termos de 

aprendizagem. 
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Aconselha-se ainda a criação de documentos onde não sejam necessários barras de 

deslocação para cima e para baixo – em vez de colocar 3 ou 4 parágrafos numa página, 

separando cada parágrafo por 3 a 4 páginas. É ainda aconselhável dispor os conteúdos de 

modo a deixar espaço para anotações e comentários. No caso de se criar páginas para as 

crianças utilizarem, dispô-las nos dois terços inferiores do ecrã, já que isto permitirá aos 

alunos aceder e manipular os conteúdos de forma fácil e rápida. 

 Se se utilizar a Internet numa aula, deve-se adicionar os sites aos “Favoritos”, de 

forma a evitar escrever sites com nomes complexos e verificar previamente os conteúdos 

desses sites para assegurar que não foram modificados desde a última visita. 

Um outro fator de extrema importância para que o uso do QIM seja eficaz é a 

disposição da sala com base nas atividades que os alunos terão de fazer. Os alunos deverão 

estar dispostos de modo que todos consigam ver o QIM e assegurar que há espaço suficiente 

na frente e nos lados do quadro interativo para que o professor e as crianças se possam 

deslocar em volta e aceder a todas as partes do ecrã de forma fácil e sem interferir com a 

projeção. 

Deve ainda assegurar-se que o quadro interativo está posicionado a uma dada altura, 

de maneira a que os alunos possam aceder a todo o ecrã, sem dificuldade, porque no âmbito 

da avaliação de um projeto de equipamento de grande escala nas escolas primárias na 

Inglaterra, os investigadores constataram que os quadros interativos tinham sido instalados 

demasiado altos na maior parte das salas de aulas dos alunos nesse nível de ensino (Somekh et 

al., 2007). Por isso, pode ser necessário colocar um estrado para o acesso de crianças mais 

baixas ou com dificuldades de locomoção, tal como sugere a agência governamental britânica 

Becta (2003). É essencial que todos consigam ver bem tudo o que está no ecrã. Se não houver 

necessidade de deslocar o QIM o conveniente é fixá-lo ao muro. 

A zona em volta do QIM também deve estar vazia para que os alunos não se distraiam 

com demasiada informação. Se conseguirem ver demasiados materiais, a sua capacidade de 

concentração na informação relevante será menor.  

Por fim, consideramos que é útil instalar altifalantes exteriores e não utilizar apenas os 

sistemas de som internos do computador. Isto fará que o som seja de melhor qualidade e 

possa ser audível em toda a sala de aula. Será mais fácil se os altifalantes forem instalados ao 

mesmo tempo que o quadro interativo e o projetor. 
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1.4.  Condicionantes e estratégias de remediação 

 Consideramos que existem 4 grandes condicionantes para a implementação /uso do 

QIM nas escolas: 

 

� O Preço 
 

 O primeiro obstáculo à utilização do QIM é certamente o seu elevado custo (Zhixun, 

2008) em comparação com outros meios. É necessário contar em média com 2000 € para uma 

solução completa. A nosso ver, este custo explica as dificuldades da sua divulgação pelas 

escolas. 

 

� Um investimento pesado para o professor 

 

Em termos de uso, a principal limitação do QIM é a capacidade de investimento do 

professor. Para ser utilizado da melhor forma possível, esta ferramenta exige muito tempo e 

perseverança, quer para aprender a usar as suas funcionalidades quer para se criarem recursos 

interativos. 

O domínio técnico das TIC não é a primeira condição quando se quer trabalhar com o 

QIM. Claro que o será se formos “apaixonados” pelas TIC, mas o domínio técnico virá 

naturalmente com o tempo. Muitos professores que utilizam esta ferramenta declaram não se 

sentir necessariamente muito à vontade com as tecnologias. É sobretudo a vontade de 

aprender, o desejo de utilizar o melhor possível as TIC e de proporcionar aos alunos uma 

melhor qualidade de ensino que conta. 

É aceitável que, tal como Almeida (2007) afirma, nos primeiros contactos com os 

recursos tecnológicos se evidenciem algumas dificuldades. As rápidas mudanças que ocorrem 

ao nível das tecnologias vão exigir dos professores um esforço pessoal de investimento em 

autoformação muito grande implicando disponibilidade de tempo (e mesmo financeira). 

 

�    A falta de formação e de recursos  
 

Muitas vezes, os professores, pelas mais diversas razões, são privados do acesso à 

formação em QIM. Poucos recebem uma formação específica no QIM, o que implica que 

tenham que aprender sozinhos tateando este recurso, pedindo ajuda a um colega ou 
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procurando a informação na Internet. Isto complica muito o trabalho do professor e impede o 

seu aperfeiçoamento para uma boa utilização do QIM. Na verdade, algumas resistências por 

falta de formação e falta de uma estrutura / equipa de apoio  na utilização do QIM dificultam 

o seu uso (Minaidi & Hlapanis, 2005; Miller & Glover, 2007; Ferreira, 2011). 

Outra condicionante é o facto de não existirem muitos recursos credíveis e fiáveis 

disponíveis para serem usados nas diferentes disciplinas. Os professores de TIC do 

agrupamento poderão ajudar os professores a suplantar este entrave. Uma viagem pela 

Internet também poderá ajudar a encontrar uma variedade de sites úteis e recursos relevantes 

para as diferentes práticas letivas. 

 
 

� Multiplicidade de softwares incompatíveis  
 

A existência de uma variadíssima panóplia de quadros interativos e outros tantos 

softwares para cada um deles, acaba por dificultar o seu uso por parte dos professores nas 

escolas onde haja quadros interativos de marcas diferentes, pois obriga-os a aprender a utilizar 

todos esses diferentes softwares. No entanto, a interatividade existente entre a máquina e o 

professor e o aluno depressa transforma as dificuldades em curiosidades e descobertas.  

 Uma das soluções para este tipo de dificuldade pode passar pela escolha do software 

de uma das marcas e adquirir as licenças de utilização nos computadores onde os quadros 

interativos de outras marcas estão ligados. 

 Outra solução passa pela utilização de software gratuito independente de qualquer 

uma das marcas e do sistema operativo utilizado. Garante-se, desta forma, um acesso gratuito 

e universal do software às escolas, professores e alunos sem condicionalismos financeiros ou 

legais. Alternativamente, outra possibilidade passa ainda por recorrer a software 

disponibilizado na Internet que corra diretamente online. Como correm diretamente num 

navegador da Internet, funcionam em todos os sistemas operativos e em qualquer computador 

sem necessidade de proceder a instalações. No entanto, esta alternativa tem a desvantagem de 

necessitar de ligação à Internet. 
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2. DO QUADRO PRETO AO QIM: UMA (R)EVOLUÇÃO 

O quadro preto “(…) tornou-se sinónimo de sala de aula e um dos 
estereótipos da educação dos séculos XIX e XX. Da mesma forma, o 
Quadro Interativo Multimédia (QIM) pode tornar-se o estereótipo da 
educação no século XXI, pelo facto de constituir, também ele, uma 
revolução na educação deste século” (Ferreira, 2011: 35). 

 

O quadro-preto20 e o QIM são dois recursos diferentes do ponto de vista tecnológico, 

cujas origens históricas são diversas e datáveis em torno da sua inserção no universo escolar, 

uma vez que a sua disseminação no interior das escolas e nas salas de aula tem sido feita de 

forma distinta. Ambos têm sido assumidos como objetos que, respetivamente, identificam e 

qualificam representações em torno do professor tradicional e do professor atualizado, porque 

cada um caracteriza uma época histórica no contexto da educação. Na verdade, o quadro preto 

foi a primeira ferramenta educativa verdadeiramente revolucionária e teve um profundo 

impacto na natureza do ensino durante aproximadamente duzentos anos (Betcher & Lee, 

2009). O QIM poderá revolucionar o ensino nos próximos anos. 

No entanto, o QIM não é só a evolução digital de uma ferramenta educacional secular, 

conhecida por todos os professores e todos os alunos: o quadro preto. É, a nosso ver uma 

(r)evolução que chegou às nossas salas de aula. Longe vai o tempo onde o quadro preto tinha 

a soberania. Hoje tem que partilhar democraticamente o seu território com uma TIC diferente. 

Sem pretendermos ser muito polémicos, adiantamos que o QIM poderá, quem sabe, ditar o 

seu fim porque apresenta mais alternativas. 

Consideramos como válidas as duas acessões de (r) evolução, pois o QIM é o modelo 

mais recente do quadro preto que fascina e não deixa de seduzir. Há, portanto, uma evolução! 

Já tivemos ‘a idade do quadro preto’, mais tarde vieram uns quadros verdes, depois uns 

brancos onde se escrevia com canetas e não com giz e, parecia que tudo estava inventado mas 

não… agora estamos na ‘idade do quadro interativo’.  

                                                 
20 O primeiro relato de uso de um quadro preto data de 1801 nos EUA, antes de ser generalizado nas salas de aula para além do 

Atlântico em 1850. O simbólico quadro preto com o giz e o apagador, bem como os seus sucessores diretos - o quadro verde e o quadro 
branco apagável a seco – foram, durante muitos anos, uma área de escrita, explicação, correção, visível por todos mas, uma zona efémera 
pois qualquer vestígio escrito foi obrigatoriamente apagado. Durante aproximadamente 50 anos, a vida da sala de aula construiu-se à volta do 
quadro preto mesmo com o aparecimento progressivo de instrumentos complementares como o retroprojetor, videoprojector... A utilização 
do quadro preto quebrou com o ensino individual que se apoiava nos manuais então existentes e permite atrair os olhares sobre textos, 
esquemas e diagramas facilmente passíveis de alteração. 

Para Houaiss (2001), o quadro-negro refere-se a uma superfície lisa, plana ou ligeiramente côncava, feita de madeira ou ardósia, 
geralmente pintada de negro ou verde, muito usado nas escolas para sobre ela se escrever a giz; quadro-de-giz, quadro-negro onde o 
conhecimento parece efémero porque se não for copiado esfumava-se em pó ao ser apagado. E assim, permaneceram durante anos e anos nas 
nossas escolas apenas abrilhantados pela revolucionária tecnologia do giz de todas as cores. 
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Figura 2.10: Atualidade: Idade do QIM 

                                                             Fonte: Elaboração própria (2013b) 

 

No entanto, sabemos que, embora já se façam presentes nas salas de aula, ainda não 

possuem a centralidade do velho quadro-negro, mas é necessário reconhecer a possível 

substituição do consolidado quadro-negro, dando mais rapidez à exposição dos conteúdos e, 

quem sabe, mais fluidez, no sentido de permitir a circulação dos referidos conteúdos. 

Na verdade, a chegada do QIM pode causar uma revolução no ensino, pois com ele, 

como que por magia, os alunos e os professores veem o conhecimento a passar dos seus dedos 

para uma tela, onde tudo ganha cor e movimento. Perante esta prerrogativa, o papel do 

professor e do aluno muda, ou pelo menos deveria mudar. Para que o professor passe a usar o 

QIM no ensino, é preciso revolucionar a sua forma de ensinar desde o momento da 

planificação da aula ao momento da aula em si. O QIM pode revolucionar a pedagogia de 

ensino e enriquecê-la. 

A simples introdução desta tecnologia nas salas de aula não revolucionará 

necessariamente o ensino se as práticas pedagógicas se mantiverem as mesmas. Estamos 

convictos que o seu uso não significa uma negação da tecnologia já aclamada, mas significa 

mudanças nos modos de ensinar, pois já Holmberg (1990), referia que: 

 

“Visões, pós-fordistas do futuro acreditam que os avanços das TIC 
poderão revolucionar a pedagogia do século XXI, da mesma forma que a 
inovação de Gutenberg revolucionou a educação a partir do século XV. O que 
não significa que estas tecnologias substituirão o discurso escrito na educação, 
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mas que seu uso intensivo e integrado certamente provocará mudanças 
profundas nos modos de ensinar e na própria forma do discurso escrito, que se 
adapta aos poucos às máquinas informáticas” (Holmberg, citado por Belloni, 
2003: 54).  

 

É na maneira de o utilizar em interação com os alunos, colocando-o em situações de 

colaboração e colocando-o no centro da aprendizagem (mudança de paradigma) que esta 

tecnologia se tornará num recurso aberto para aula e para a aprendizagem. 

Alargar a utilização do QIM no ensino, é escolher trabalhar com esta tecnologia. 

2.1. O uso do QIM no ensino e a mudança de pedagogia 

“Ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas criar 
possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (Paulo Freire, 
1996:2). 

 

 

 É assim que pensamos a Educação. Um ensino voltado para a participação dos alunos, 

para a construção conjunta do conhecimento porque, professores e alunos têm muito que 

aprender juntos. Para que isso aconteça é preciso romper com os paradigmas arraigados ao 

sistema tradicional e rever as práticas pedagógicas ainda existentes, por meio da reflexão 

constante e da mudança de postura por parte do professor, que deverá despoletar nos alunos o 

questionar, o pensar e o participar e não o pode impedir de usar as TIC em contexto de sala de 

aula. 

 Nesse sentido, vemos que a educação, a pedagogia e as TIC se relacionam tal como 

representamos na figura 2.11.  

 

 

Figura 2.11: Relação entre Educação/TIC/Pedagogia 

Fonte: Elaboração própria 

TIC 

 

  

Educação 

Pedagogia 
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O objetivo da figura 2.11 é representar a aproximação que os três conceitos têm no 

contexto em que o professor se vê inserido. No nosso entender, há uma possível convergência 

de áreas, ou seja, a educação encontra-se com a pedagogia e com as TIC. Ao mesmo tempo, 

as TIC encontram-se quer com a educação quer com a pedagogia ou de forma isolada com 

cada uma delas. O mesmo se passa com a pedagogia. Mas, o mais importante é que há uma 

intersecção onde as três áreas se encontram e é neste ponto que colocamos a nossa atenção. 

 Os conceitos de Educação e Pedagogia devem ser considerados como uma 

combinação entre os dois, mas devem ser distinguidos no próprio desenvolvimento do seu 

campo teórico. O seu significado evoluiu em torno das preocupações dos tempos: a educação 

moral, a educação intelectual, cultural ou política.  

 Incluída no princípio do funcionamento e desenvolvimento dos indivíduos, a 

educação é uma das atividades comuns a todas as sociedades humanas. Ela é constantemente 

renovada pelas gerações e pela história das sociedades. Para Durkheim (1911) “a educação é o 

campo da pedagogia…”. A abordagem sociológica considera as práticas educativas como 

fatos não isolados, contribuindo para o sistema educacional de um país numa determinada 

época. 

 A pedagogia, tal como a entendemos hoje, é o resultado de várias utilizações em 

diferentes contextos. Os significados atribuídos ao termo «pedagogia» giram entre educação e 

pedagogia e oferecem-nos elementos para a compreensão da evolução do conceito. Na 

dimensão educativa, a pedagogia encontra-se no coração da história da cultura e da educação. 

A pedagogia no contexto educativo é o exercício do pensamento crítico no que concerne às 

suas teoria e práticas. Na verdade, a pedagogia é parte da história da escola e da educação. 

 Se há pedagogia é porque o homem é educável e responsável pela educação. O 

desenvolvimento das ideias em pedagogia apresenta o seu verdadeiro campo de estudo, as 

suas origens e as suas interrogações no contexto escolar. 

 Prost (1982) salienta que a "pedagogia não é o conhecimento sobre o ensino, mas 

sobre como estudar (...) está centrada nos alunos, na sua relação com o saber: como é que eles 

aprendem? Como é que constroem o seu próprio saber”. Hoje em dia considera-se que o 

horizonte de interesse da pedagogia não é o professor, não é o aluno nem o saber, mas a 

atividade que os une. O trabalho do professor e do aluno, articulado mas diferente, encontra as 

funções na sua relação e no sistema pedagógico (ensinar e aprender). Segundo Dewey (1968) 
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a pedagogia “é uma pesquisa constante, entre as crenças e conceitos, elementos de construção 

e elementos instrumentais”. Para Moyne (1982) a pedagogia é a pedra angular de um campo 

unificado que aglutina os métodos e os processos que permitem ao professor ajudar o aluno a 

aprender. 

 A pedagogia não é uma ciência21, mas o conhecimento prático de diferentes tipos de 

saberes: o conhecimento do modo de fazer as coisas na educação (para a turma, ajudar os 

alunos com dificuldades), saberes disciplinares (programas e competências) saberes 

metodológicos (organização do trabalho do professor), saberes científicos (ciências da 

educação, humanas e sociais…), saberes de ação pedagógica que liga o conhecimento dos 

alunos às condições de exercício da função de professor. 

 Durkheim salientou que os maiores pedagogos como Rabelais, Montaigne, 

Rousseau, Pestalozzi apenas falam das práticas tradicionais para as criticar e propor um Nova 

forma de educação. Ele considerou que o ensino não é apenas uma prática aceite, mas uma 

reflexão que pode ser uma resistência ou uma inovação. 

 Portanto, a pedagogia está no centro das transformações da nossa sociedade, na 

qualificação de cada um e na constituição de um vínculo social, na interpelação do papel 

desempenhado pela escola nos vários campos da sociedade contemporânea. Ela tende a 

estudar as condições de ensino e de aprendizagem. A educação aparece não só como a 

capacidade de aprender, como também como a capacidade de ensinar. No seio da 

educabilidade, como um fenómeno que faz parte da pessoa humana e das sociedades em que 

habita encontra-se a pedagogia como parte da organização sistemática e racional da educação. 

 A tradição pedagógica é o resultado da transmissão empírica de competências, do 

conhecimento sobre os conteúdos a ensinar e todos os aspetos da vida escolar, desenvolvidos 

pelos professores de geração em geração.   

 O principal modelo pedagógico é o modelo individual: os conteúdos são 

transmitidos a um aluno de cada vez a partir da secretária do professor. Enquanto um aluno 

está junto ao professor, os outros estudam ou vão ouvindo o que o professor diz ao colega. 

Este modelo corresponde à nossa conceção cultural de referência de mestre-aluno. O modelo 

simultâneo, criado no ano de 1720 nas escolas cristãs, estabelece que os alunos sejam 

agrupados por níveis de conhecimentos. A orientação do professor é a regra basilar que 

organiza os alunos e torna necessária a disciplina. Este rigor é transposto para o conhecimento 

                                                 
21 Piaget comparava a pedagogia à medicina como uma arte que ser alicerçada em conhecimentos científicos.    



Capítulo 2 - O QUADRO INTERATIVO MULTIMÉDIA: Como? Porquê? Para quê? 

 

 

87 

que modificará as disciplinas. O modelo mútuo, originalmente projetado na Inglaterra, 

corresponde à aprendizagem dos alunos uns com os outros. Os seus fundadores foram Bell e 

Lancaster e basearam-se na reciprocidade de educação entre os alunos, onde os mais capazes, 

para o professor, ajudam os que têm mais dificuldades. Os “alunos – monitores” orientam, 

cooperam e colaboram com os colegas que apresentam maiores dificuldades fazendo a tutoria 

das suas aprendizagens.  

 O ensino mútuo é o método ou o meio pelo qual toda uma escola pode ensinar sob a 

supervisão de um único professor, já que se baseia num controlo muito rigoroso das 

atividades e assenta no princípio da instrução compartilhada. 

 Consideramos que os vários modelos podem ser tidos em conta dentro da sala de 

aula e que o modo de construir o saber e de agir na sala de aula será posto em causa 

dependendo do professor, dos resultados e dos objetivos. 

  A verdadeira questão que então floresce é saber que situações de aprendizagem, 

suficientemente diversificadas e sólidas, deverão os professores desenvolver para que os 

alunos adquiram os saberes que lhe permitirão compreender e dominar o mundo de amanhã. 

Como é que os professores podem gerir e organizar turmas tão heterogéneas para que a 

diversidade de itinerários (pedagogias) possam garantir o sucesso do maior número de 

alunos? 

 Urge a necessidade de diferenciar pedagogias. Consideramos que uma boa 

pedagogia, para ser eficaz, terá de ter em conta as diferenças socioculturais e cognitivas, caso 

contrário, poderá resultar num fracasso pois corroboramos com Burns (1971) que declarava 

que:  

“Não há dois alunos que progridam à mesma velocidade.  
Não há dois alunos que estejam prontos para aprender ao mesmo tempo. 
Não há dois alunos que usem as mesmas técnicas para estudar.  
Não há dois alunos que resolvam os problemas exatamente da mesma 

maneira. 
Não há dois alunos que tenham os mesmos interesses.  
Não há dois alunos que estejam motivados para alcançar os mesmos 

objetivos" (p.55). 
 

 Benavente (1994) considera que as medidas pedagógicas são o ponto fulcral da 

democratização e o pilar das outras políticas. De acordo com a autora, diferenciar o ensino é a 

conceção a seguir. 
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 Diferenciar significa pôr em funcionamento uma organização de trabalho que integra 

dispositivos didáticos, de forma a colocar cada aluno perante a situação mais favorável para a 

sua aprendizagem e romper com a pedagogia tradicional: sempre a mesma aula, o mesmo tipo 

de exercícios para todos os alunos ao mesmo tempo (Perrenoud, 1997), sem respeitar saberes 

ou dificuldades.  

 É a partir de uma pedagogia diferenciada centrada na cooperação entre o professor e 

os alunos e destes entre si que se poderão pôr em prática os princípios da inclusão (Niza, 

2000), pois não é possível assegurar esta igualdade de acesso se não tratarmos os alunos em 

conformidade com a sua diversidade (Rodrigues, 2000). Devem ser criadas várias 

apresentações do mesmo material, pois os professores, ao usarem múltiplas abordagens ao 

longo das aulas, provavelmente estarão a envolver todos os estilos de aprendizagem dos 

alunos. 

 Do Carmo et al. (2010), explicam que isso não quer dizer que as aulas expositivas 

tradicionais devam ser abolidas, mas que sejam utilizadas em conjunto com outras 

metodologias com uma maior participação dos alunos.  

 Portanto, o professor não deverá apenas constatar as diferenças entre os alunos e 

acomodar-se. Perante uma variedade de possibilidades o professor terá de proporcionar ao 

aluno uma situação de aprendizagem favorável. Para isso, pensamos que as seis dimensões 

defendidas por Morgado (2003) devem ser tidas em consideração no momento de planificar 

uma aula, já que para esse autor a pedagogia diferenciada da sala de aula assenta nessas seis 

grandes dimensões. As seis dimensões contemplam: 
 

1) Planeamento – Isto é, os professores têm que dizer claramente o que os alunos 

precisam de aprender, definindo as condições em que cada aluno vai aprender, como 

vai aprender e os critérios de avaliação (Mastropieri & Scruggs, 2000). Um percurso 

bem organizado e estruturado, aumenta significativamente os níveis de sucesso para 

todos os alunos (Bauer & Ulrich, 2002).  

 

2) Materiais e recursos de aprendizagem – É importante utilizar materiais  

diversificados, baseados no mundo que os rodeia e ajustados às suas dificuldades.  

 

3) Atividades e tarefas de aprendizagem – As atividades e as tarefas devem também 

elas ser diversificadas e ajustadas ao perfil dos alunos para assim atingirem o ponto de 

chegada: a aprendizagem e o sucesso. 
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4) Organização do trabalho dos alunos – A heterogeneidade dos alunos solicita 

modelos diferenciados de organização do trabalho desses mesmos grupos, onde, 

naturalmente, o trabalho a pares emerge como a base do trabalho na sala de aula 

(Pontecorvo, Ajello & Zucchermaglio, 2005). Uma gestão cada vez mais flexível 

relativamente à forma de organizar o trabalho dos alunos é facilitadora da promoção 

da participação e do sucesso de todos os alunos, na medida em que introduz níveis 

superiores de diferenciação pedagógica (Gregory & Chapman, 2002). 

 

5) Clima Social de Sala de Aula – Um clima social positivo traduz-se no facto de os 

alunos se sentirem seguros e na existência de um ambiente altamente desafiante mas 

com um baixo nível de ameaça às suas capacidades e ao seu trabalho (Gregory & 

Chapman, 2002). Neste contexto, um clima social positivo na sala de aula assume-se 

como um aspeto nuclear na escola que se assume como diferenciada. 

 

6)  Avaliação – A avaliação, através de diferentes dispositivos, fases e procedimentos, é 

o mais importante instrumento de regulação do trabalho do professor e do trabalho dos 

alunos tornando-se um verdadeiro instrumento de ensino e de aprendizagem. 

 

 Perante esta necessidade de diferenciar pedagogias, várias interrogações se levantam 

aos professores: 

 - O que é uma prática pedagógica? 

 - Que pedagogia desenvolver para que os alunos alcancem as aprendizagens? 

 - Nos dias de hoje uma pedagogia diferenciada, com ou sem tecnologias, é uma 

necessidade?  

 - Será que a tecnologia pode facilitar essa diferenciação pedagógica já que vivemos 

na era da tecnologia? 

 - Será o QIM a tecnologia mais adequada para facilitar essa diferenciação 

pedagógica já que é um recurso que agora está a chegar às escolas? 

 - Como mudar a pedagogia?  

 - Como diversificar a pedagogia? 
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 Usar ferramentas digitais para proporcionar aos alunos uma pedagogia diferenciada 

não significa que se deixe o aluno sozinho em frente a um QIM, por exemplo. Houve tempo 

em que se acreditou que era suficiente colocar o aluno em frente a uma máquina, com um 

bom software do tipo tutorial. Podíamos ver alunos, em salas de informática, com software de 

leitura ou de matemática. Felizmente que essa ótica já está ultrapassada. Uma prática 

pedagógica aplicada ao contexto TIC refere-se aos usos e diferencia-se do termo “ utilização” 

pedagógica. 

 A relação entre o QIM, o aluno e projeto pedagógico é essencial. Se cada dispositivo 

define um uso, será em função desse projeto de ensino que será necessário adaptar o recurso. 

A utilização do QIM no ensino terá que ser feita em função do que se pretende alcançar sejam 

eles objetivos, competências ou metas. Contudo, consideramos que as tecnologias digitais 

permitem uma melhor diferenciação pedagógica no tempo em que vivemos.  

 Quanto mais variarmos de pedagogia, mais asseguramos a capacidade de integração 

no sistema de ensino. 

Dos resultados das investigações nacionais e internacionais realizadas sobre os usos 

do QIM, nomeadamente as mais recentes, salientam a necessidade de uma mudança nas 

práticas de ensino e a necessidade de passar de uma pedagogia transmissiva, na qual o papel 

do QIM é usado como um apoio visual, a uma integração deste recurso num estilo pedagógico 

baseado em mais interações entre os alunos e o professor (Cuthell, 2004; Miller et al., 2005). 

Estes autores realçam ainda que uma utilização “eficaz” do recurso necessita de aulas 

planificadas, pautadas por aprendizagens conceptuais, diversificadas em atividades e 

exercícios cognitivos e devem incluir a oportunidade de diferentes utilizações do QIM. 

 Mas se as investigações concordam com a necessidade de mudança, para melhorar o 

ensino mediado por esta tecnologia, a questão é saber que tipo de mudança pois segundo 

Cuthell (2003) as mudanças observadas nas práticas nem sempre são as esperadas. Acrescenta 

que apesar de muitas escolas estarem apetrechadas com QIM, o uso mais comum é como um 

recurso para apresentar conteúdos. Este fato, alimenta a crítica de muitos investigadores que 

consideram o QIM uma tecnologia muito cara e que está a ser mal utilizada. Para ultrapassar 

esta situação, Kennewell (2001) sugere que é necessário que o QIM passe também a ser usado 

pelos alunos regularmente.  
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 Outras investigações colocam a tónica sobre a necessária tomada de consciência 

pelos professores da natureza das interações oferecidas por este recurso e das suas 

implicações pedagógicas. 

 Cuthell (2003), com base em vários estudos de caso, refere que os professores estão 

mais propensos a superar as suas primeiras práticas e a envolver-se num uso mais eficaz do 

QIM quando a implantação deste, nas salas de aula, é seguido duma primeira iniciação aos 

diferentes usos. 

Contudo, tal mudança necessita, por parte dos professores, de uma reflexão de fundo 

sobre a forma como levam a efeito o seu ensino, porque o processo de reconstrução da prática 

não é simples. É necessário propiciar ao professor uma vivência de aprendizagem, em que 

possa refletir de várias maneiras sobre a própria prática, partilhando experiências, leituras e 

reflexões com os seus pares. Isto significa que o professor deve ter a oportunidade de 

participar em “momentos/espaços” que privilegiem as interações, a articulação entre a ação e 

reflexão, a prática e teoria, bem como o trabalho individual e colaborativo, contemplando o 

contexto e o quotidiano da sua atuação na escola. 

As mudanças de abordagem pedagógica operadas por certos professores durante o 

estudo efetuado por Miller et al. (2005), conceptualizam três fases de desenvolvimento na 

construção de uma utilização eficaz do QIM: 

 

Suporte didático : esta abordagem é caracterizada por um uso do QIM como simples 

apoio visual. A posição do professor é reforçada em detrimento das interações entre alunos e 

professor. Esta fase começa frequentemente pela utilização de software conhecidos pelos 

professores, como um software de apresentação (Powerpoint) ou ainda uma folha de cálculo 

(Excel). 
 

Interatividade: nesta abordagem, o QIM é utilizado como meio para incorporar uma 

variedade de elementos visuais na aula para apoiar a comunicação na sala de aula. Durante 

esta fase, os professores começam a desenvolver um certo grau de especialização técnica na 

utilização do QIM. Uma reflexão emerge sobre as potencialidades do uso de software 

conhecido (Powerpoint, Excel…) neste novo ambiente tecnológico constituído pelo software 

do QIM. Nesta fase, o QIM torna-se o elemento central que focaliza a atenção dos alunos, e 

continua a ser frequentemente utilizado para ilustrar conceitos. 
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Interatividade reforçada: esta abordagem é uma etapa suplementar na apropriação da 

tecnologia. O professor procura utilizar esta tecnologia como parte integrante na maioria das 

suas aulas e como apoio à aprendizagem dos alunos de uma forma que explora as interações 

entre alunos, professor e o QIM. O QIM é então utilizado como meio para aumentar as 

transformações na aula. 

 

 É absolutamente necessário evitar fazer o novo com o velho, mas antes reajustar as 

práticas em função do recurso (QIM). É importante haver “a passagem do paradigma de 

ensino ao paradigma da aprendizagem (…) ou seja, a passagem do esquema transmissivo (…) 

para uma abordagem sociocognitiva de aprendizagem” (Guichon, 2012: 153). O QIM não 

pode servir de “máscara” e continuarmos a ensinar como há cem, duzentos ou trezentos anos. 

O professor tem que deixar de ser o único a usar e a controlar a TIC, pois os alunos também o 

deverão utilizam para comunicar, para desempenhar as suas atividades e para construir as suas 

aprendizagens. 

 Não podemos usar o QIM com modelos educativos superados. Se o fizermos, 

perderemos muitas das possibilidades deste meio. As perspetivas pedagógicas 

contemporâneas que descrevem a aprendizagem ativa centrada no aluno (o construtivismo, a 

aprendizagem significativa, a aprendizagem por descobrimento) são as mais adequadas a uma 

ação didática com o QIM. 

 Introduzir o QIM (uma ferramenta tecnológica) nas práticas pedagógicas não é 

garante de eficácia nem significa uma pedagogia decididamente moderna. Tudo dependerá do 

desenho didático do docente que adiciona a tecnologia para apoiar as suas práticas 

pedagógicas. Isto exige do professor uma preparação prévia observando as funcionalidades, 

potencialidades do QIM e, principalmente o seu uso como apoio ao ensino no nível educativo 

e na disciplina que lecionam com objetivo de desenvolver capacidades para a criação e 

aplicação a situações de ensino e aprendizagem apropriadas à aula. O QIM mune o professor 

de novas ferramentas e convida-o a uma mudança de práticas, incentivando-o à inovação, no 

sentido de dinamizar um ensino mais motivador, dinâmico, interativo e participativo. A 

interação deve assumir novas dinâmicas de aprendizagem, tendo como principal “ator” o 

aluno. 

Julgamos que a eficiência do QIM está dependente da eficiência dos professores que o 

utilizam, pois não é uma premissa certa que o aumento dos recursos e das condições de acesso 

nas escolas resulte num melhor aproveitamento em contexto escolar. É importante que o 
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professor saiba estabelecer o necessário equilíbrio entre estas duas margens pois é natural que 

haja medos e dúvidas. Qualquer novo recurso educativo, tecnológico ou não, alimenta 

esperanças e, ao mesmo tempo, suscita naturais dúvidas. 

2.2. O QIM e os estilos de aprendizagem 

"Hoje é vital não só aprender, mas, sobretudo, organizar nosso 
sistema mental para aprender a aprender” (Morin, 1986:125) 

 

 No limiar do século XX, precisamente em 1999, o filósofo francês Edgar Morin – 

um dos maiores expoentes da cultura francesa no século XX – sistematizou, a pedido da 

UNESCO, um conjunto de reflexões que servissem como ponto de partida para se repensar a 

educação do século XXI. Morin (2000) sistematiza sete saberes indispensáveis à educação: 1) 

as cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão; 2) os princípios do conhecimento pertinente; 

3) ensinar a condição humana; 4) ensinar a identidade terrena; 5) enfrentar as incertezas; 6) 

ensinar a compreensão; e, finalmente, 7) a ética do género humano.  

 Morin (2000) estabelece os eixos e, ao mesmo tempo, os caminhos da educação do 

futuro que se abre àqueles que primam por uma educação de qualidade, indicando os 

caminhos a trilhar em busca de um futuro mais humano, solidário e marcado pela construção 

do conhecimento. Naquele contexto, o filósofo Morin introduz uma nova e criativa reflexão 

no contexto das discussões que começavam a ser realizadas, acerca da educação para o Século  

XXI.  

 Nesse cenário, o processo ensino e aprendizagem tem sido estudado sob vários 

enfoques e tendências que norteiam a praxis pedagógica, o que tem levado a que as teorias 

que suportam esse processo se tenham modificado ao longo do tempo, pois com a evolução da 

sociedade as pessoas aprendem de forma distinta uma das outras, quer sejam crianças ou 

adultos, pessoas de uma cultura ou de outra. Uns preferem uns métodos outros adaptam-se 

mais a outras estratégias ou meios porque temos diferentes maneiras de aprender.  

 Neste sentido, como é que o QIM se pode relacionar com os estilos de aprendizagem 

dos alunos e converter-se numa ferramenta útil para atender à diversidade dos alunos? 

 Várias investigações comprovaram a diversidade e a relatividade do processo de 

aprendizagem. Muitos alunos organizam os seus pensamentos de forma linear e sequencial, 

enquanto outros preferem uma abordagem holística. Além disso, as investigações cognitivas 
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têm demonstrado que os alunos pensam de maneiras distintas, captam a informação, 

processam-na e armazenam-na de formas diferentes. Estes pontos de vista podem, ou deviam 

condicionar a organização da aula, a planificação, os recursos utilizados e a perspetiva de 

futuro.  

 A teoria e os estilos de aprendizagem confirmam esta diversidade entre os alunos e 

propõem um caminho para melhorar a aprendizagem, obrigando a uma reflexão pessoal e das 

particularidades diferenciais no modo de aprender. Os professores encontram nessas teorias 

uma área de notável interesse e importância para desempenhar corretamente a sua atividade 

docente. Podemos até afirmar que não se pode orientar uma aprendizagem com plenas 

garantias se não tivermos em consideração explícita ou implicitamente a teoria e os estilos de 

aprendizagem. 

Como todo o ensino deve visar a aprendizagem, é fundamental que o professor saiba 

de que forma pode contribuir para a melhoria do processo ensino/aprendizagem. Aliás, um 

dos problemas emergentes em educação é a compreensão e aplicação de diferentes estilos de 

aprendizagem, uma vez que para que as aprendizagens se tornem efetivas e significativas, é 

necessário compreender a forma como os alunos rececionam, percebem, interagem e 

respondem aos processos de ensino. Para Felder (1993), se o professor conhecer os estilos de 

aprendizagem dos alunos poderá desenvolver um currículo próprio capaz de abordar as 

diferentes necessidades dos alunos, quer individualmente quer no contexto turma porque é 

inegável que cada aluno tem uma forma diferente de aprender e é importante que o professor 

tenha essa consciência e se adapte à aprendizagem a fim de poder utilizar um estilo capaz de 

melhorar o potencial de aprendizagem dos alunos. Nesta perspetiva, a aprendizagem realiza-

se conforme a capacidade que os professores têm de adotar estilos diferentes em contextos 

diferentes, sabendo-se que todos temos uma natural tendência para encarar determinado estilo 

de aprendizagem como preferível a outros, ainda que deles tenhamos consciência e lhes 

reconheçamos as virtudes.  

 Apesar da existência de várias definições para os estilos e aprendizagem, existe um 

ponto comum: considerar os estilos de aprendizagem como um conjunto de condições por 

meio das quais os indivíduos se concentram, absorvem, processam e transformam uma 

informação em conhecimento, ou seja, são certas preferências na forma de captar, organizar e 

transformar a informação para facilitar a sua compreensão. A nossa definição de estilos de 

aprendizagem baseia-se na de Alonso, Gallego e Honey (2002) que consideram que são “as 

características cognitivas e afetivas que servem de indicadores relativamente estáveis, de 
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como os alunos percebem, comunicam e respondem nos seus ambientes de aprendizagem” 

(p.48). 

No nosso entender, o QIM é uma excelente ajuda para adaptar o ensino aos diferentes 

estilos de aprendizagem dos alunos porque este possibilita mudar não só as formas de ensinar 

como as formas de aprender. Evoluiu-se para uma sociedade do saber, baseada na capacidade 

de construção de conhecimentos, onde o QIM funcionará como um instrumento poderoso na 

construção de conhecimentos, capacidades e atitudes. O benefício deste recurso em relação às 

outras tecnologias, tais como o rádio, a televisão ou o computador, é que incorpora as funções 

dessas e, por isso, aproxima a linguagem audiovisual dos processos desenvolvidos na sala de 

aula, sobretudo na interatividade ocorrida por meio das práticas pedagógicas e dos processos 

comunicativos que os professores e os alunos estabelecem usando-o. 

 Proporcionar igualdade de oportunidades aos alunos não passa só por todos terem os 

mesmos textos, fazerem as mesmas atividades e serem sujeitos ao mesmo processo de 

avaliação. A igualdade que se pretende é que cada aluno seja orientado segundo o seu próprio 

estilo de aprendizagem e que as atividades, os exercícios e a avaliação tenham presente esta 

diversidade que tanto se fala, porque nesta relação de ensino e aprendizagem os professores 

ensinam da maneira que julgam ser a mais adequada mas os alunos podem estar mais 

familiarizados ou adequados a outros métodos que facilitam a sua aprendizagem. Por isso, 

para que o professor utilize metodologias que satisfaçam os estilos de aprendizagem dos 

alunos, é necessário primeiramente que se identifiquem quais são os estilos de aprendizagem 

destes. Ao identificar os estilos, o professor poderá planear mais adequadamente as atividades 

e os exercícios almejando assim para que os objetivos de ambas as partes sejam alcançados: o 

professor de ensinar e do aluno de aprender. 

 Além das características cognitivas, os professores devem também considerar 

aspetos afetivos. Como professores, já todos verificámos que os resultados de aprendizagem 

dos alunos também variam entre os que querem aprender e os que são desinteressados.  

 Se fizermos uma análise aos alunos e aos professores, classificamos os estilos de 

aprendizagem, tal como Alonso e Gallego (2002), em quatro estilos: ativo, reflexivo, teórico e 

pragmático e o QIM é um meio que favorece a atenção para os diferentes estilos dos alunos. 

 Os alunos com um estilo predominantemente ativo envolvem-se plenamente, sem 

problemas e com entusiasmo em novas experiências. Trabalham em grupo, preocupam-se 

com os assuntos dos outros e concentram-se em todas as atividades. O QIM é um recurso 

extraordinariamente atrativo para este tipo de alunos porque facilita-lhes interação, 
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capacidade de experimentar novas formas de comunicação e mais ação. Os alunos com um 

estilo predominantemente reflexivo gostam de considerar as experiências e observá-las de 

diferentes perspetivas. Recolhem dados, analisam-nos cuidadosamente antes de chegar a 

alguma conclusão. São alunos que consideram todas as alternativas possíveis antes de tomar 

alguma atitude. Assistem às atividades dos outros, ouvem-nos e não intervêm até que se 

tenham inteirado da situação. Com o QIM, o aluno reflexivo pode analisar e observar as 

atividades que se realizam e tem tempo para as assimilar, podendo intervir e participar no 

debate em contexto de aula mediante o seu estilo de aprendizagem. Não é pressionado a dar as 

suas respostas e quando vai para o QIM para dar a sua opinião ou para a redigir é-lhe dado o 

tempo necessário. Os alunos com um estilo fundamentalmente Teórico adaptam e integram as 

observações dentro de teorias lógicas e complexas. Tendem a ser perfeccionistas e integram 

os fatos em teorias complexas. Gostam de analisar e de sintetizar. O QIM também é adequado 

a este tipo de alunos, porque podem relacionar visual e auditivamente os conteúdos de cada 

aula e comparar a lógica dos conhecimentos que se apresentam com os elementos que se 

estudaram em aulas anteriores, construindo uma síntese do conhecimento. Os alunos com 

estilo essencialmente pragmático são pessoas para as quais é importante a aplicação prática 

das ideias. Descobrem o aspeto positivo de novas ideias e aproveitam a primeira oportunidade 

para as experimentar. Gostam de atuar rapidamente e com segurança com as ideias e projetos 

que os atraem. Participam muito ativamente no QIM e encontram caminhos alternativos para 

integrar as novas propostas com os seus interesses de aprendizagem. Este recurso ajuda-os a 

responder à pergunta que fazem frequentemente aos professores: Para que me serve o que 

estamos a estudar? 

 A teoria dos estilos de aprendizagem implica não só que os docentes ofereçam 

atividades mais variadas, exercícios e formas de avaliação que se adaptem à pluralidade de 

estilos de aprendizagem dos alunos, como também que os ajudemos a desenvolver todos os 

estilos de aprendizagem para testar os possíveis bloqueios no uso de determinado estilo. O 

QIM é um recurso muito versátil e flexível que permite insistir neste desenvolvimento 

individual dos alunos e na sua maneira de aprender. Assmann (2005) completa esta ideia 

afirmando que o professor precisa de reconhecer que o processo educativo é um espaço 

aberto, constituído por conhecimentos que emergem do entrelaçamento de ações de 

exploração, investigação e construção coletiva ou individual que ocorrem no universo de 

tecnologias como o QIM. 
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 Indiscutivelmente, os livros e os cadernos cumprem um papel muito importante no 

processo de ensino/aprendizagem, mas a inclusão de novos recursos tecnológicos (QIM) pode 

auxiliar no desenvolvimento de atividades diferenciadas e motivantes, possibilitando ao 

professor que se atualize de acordo com as formas de aprender das novas gerações. Além 

disso, o QIM consegue reunir, em si mesmo, alguns princípios complementares aos estilos de 

aprendizagem que consideramos importantes para que se configure a aprendizagem: 

 

a) Novidade: Todo o acontecimento ou conhecimento novo e insólito proporciona uma 

melhor aprendizagem do que com experiências rotineiras. 

b) Pluralidade: A aprendizagem é mais consistente, ampla e duradoura quando estão 

envolvidos mais sentidos (visão, tato, audição e olfato) no processo de aprender. 

c) Motivação: A motivação em aprender o que se gosta contribui para o envolvimento 

com a própria aprendizagem. 

d) Participação: A participação intensa e ativa de cada um no processo de aprendizagem 

resulta na assimilação duradoura. 

e) Intensidade: Por meio de uma experiência significativa e marcante aprende-se 

melhor. 

2.3. O QIM e a renovação dos contextos de aprendizagem 

 “Diante desta realidade [integração do QIM na escola], torna-se 
necessário que as escolas passem a trabalhar visando a formação de 
cidadãos capazes de lidar, de modo crítico e criativo, com a tecnologia no 
seu dia-a-dia. Cabendo à escola esta função, ela deve utilizar como meio 
facilitador do processo de ensino-aprendizagem a própria tecnologia…” 
(Leite et al., 2000: 40) 

 

 Reconhecidos teóricos da psicologia e das Ciências da Educação como Jean Piaget, 

Vygotsyky, Seymour Papert, entre outros, defendem a necessidade de desenvolver novas 

formas de motivação, de desenvolver a participação ativa dos alunos, de estimular a 

criatividade, o trabalho colaborativo e fomentar uma autêntica interação entre os alunos, o 

professor e os conteúdos a aprender. Isto quer dizer que a sala de aula tem que convidar os 

alunos à aprendizagem para facilitar e estimular as aprendizagens. É nesse contexto que faz 

sentido falar do QIM. Ele amplia o conceito da aula, de redimensionamento, do espaço e do 

tempo. Com este meio, o professor e o aluno passam a relacionar-se num ambiente cada vez 
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mais tecnológico, meio esse onde o aluno se sente bem e anseia estar porque é esse o meio 

propício a novas aprendizagens. 

 Ao lado da pesquisa sobre as práticas de interatividade e de ensino, muitos estudos 

(Somekh et al., 2007) se têm centrado na questão do impacto desta ferramenta na 

aprendizagem dos alunos e em tudo o que a envolve. 

2.3.1. Motivação/Interesse 

 

 “É um tema tão maravilhosamente ilusório,  
  Variável e ondulante como o propósito Homem.  
  É difícil, pois, formular sobre ele uma opinião constante e 

uniforme” (Montaigne, 1992) 
 

 Segundo as palavras de Montaigne (1992) podemos considerar que a motivação é tão 

variável como o próprio homem, por isso, é difícil formular sobre ela uma opinião constante e 

uniforme. É difícil realmente definir exatamente o conceito de motivação, um vez que este 

tem sido utilizado com diferentes sentidos. 

  Etimologicamente, o termo motivação22, extraído do latim movere (mover) e motum 

(movimento) e significa “ação de pôr em movimento”. Em consequência, motivar significa 

provocar movimento, atividade no indivíduo” (Campos, 1987: 108).  

Segundo Davidoff (1983), referido por Serpa (2001), a motivação é um conceito que 

se invoca com frequência para explicar as variações de determinados comportamentos e, sem 

dúvida, apresenta uma grande importância para a compreensão do comportamento humano.  

Para Simpson (1993), 

 “motivação é aquilo que move as pessoas a fazerem qualquer coisa. Por 
outras palavras, é o que as leva a empenharem-se com dedicação, esforço e 
energia naquilo que fazem. É certo que a sua natureza e intensidade varia de 
pessoas para pessoas, dependendo de um conjunto de influências em cada 
momento” (p.11). 

 

A motivação, como afirma Schütz (2003: 1), pode ser definida como “o conjunto de 

fatores circunstanciais e dinâmicos que determina a conduta de um individuo” e o “põe em 

ação ou o faz mudar de curso” (Bzuneck, 2000: 9). 

                                                 
22 Segundo Mucchielli (1949), “a necessidade de se estudar a motivação humana remonta à década de 

1930. Este facto surgiu com a necessidade de se estudar a influência dos homens uns sobre os outros. Quando se 
aborda a questão da motivação quer-se referir a ações que condicionam o comportamento humano. Porém é 
importante salientar que o comportamento humano depende de indivíduo para indivíduo e que este se manifesta 
através de diferentes laços de personalidade. Daí não existir uma teoria unificada das motivações” (p.12). 
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Knuppe (2006) afirma que, a motivação deve estar presente em todos os momentos no 

processo ensino/aprendizagem. E que um bom professor é aquele que sabe motivar seu aluno. 

Conseguir que os alunos se sintam motivados para aprender é portanto, o primeiro grande 

desafio para o professor e para a escola pois, tem implicações diretas no processo de ensino/ 

aprendizagem. O aluno motivado envolve-se no processo de aprendizagem procurando novos 

conhecimentos e oportunidades, participando nas tarefas com entusiasmo e revelando 

disposição para novos desafios. Pela motivação, consegue-se que o aluno encontre motivos 

para aprender, para se aperfeiçoar e para descobrir e rentabilizar capacidades. A motivação do 

aluno é uma variável relevante do processo ensino/aprendizagem, na medida em que o 

rendimento escolar não pode ser explicado unicamente por conceitos como inteligência, 

condição socioeconómica e contexto familiar. 

Na prática escolar motivação e interesse, apesar de serem conceitos distintos, 

caminham, muitas vezes, lado a lado. Durante a nossa abordagem também os consideraremos 

no mesmo patamar embora estejamos conscientes que quando um aluno tem desejo de 

aprender e se interessa profundamente por muitas formas de aprendizagem nem sempre basta 

o interesse para o levar a empreender a realização da sua tarefa. A motivação não se completa 

senão quando o aluno encontra razão suficiente para o trabalho que realiza, quando lhe 

aprecia o valor e percebe que os seus esforços o levam à realização do desejado.  

Algumas investigações efetuadas (Higgins et al., 2005; Higgins et al., 2007; Moss et 

al., 2007) mostram um número limitado de constatações mas, uma é consensual: O impacto 

principal do uso do QIM nos alunos parece ser o apoio para a motivação e a capacidade de 

manter uma atenção sustentada, nomeadamente devido ao efeito do “grande ecrã”. Hall e 

Higgins (2005), Roythorne (2006) e Greenfield (2006) sublinham que o uso das ferramentas e 

recursos do QIM, de outros softwares ou ainda o acesso à Internet, que esta tecnologia 

oferece, são fatores que melhoram a motivação e a compreensão dos alunos. Somekh et al., 

em 200723 constataram que o uso do QIM melhora a motivação e o comportamento dos 

alunos.  

Utilizar meios de comunicação social que marcam o quotidiano e o estilo de vida dos 

nossos alunos será um dos fatores que determinará a sua motivação, porque a presença das 

TIC na escola estimula o desenvolvimento de competências transversais, tais como a 

capacidade de raciocinar, resolver problemas, aprender a aprender e de criar (Laferriere, 

Breuleux e Bracewell, 2001). 

                                                 
23 Este estudo realizou-se no seio de escolas de ensino primário a aproximadamente 2000 alunos. 
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Assim, a base teórica, anteriormente apresentada, sustenta que a inserção do QIM na 

escola radica no pressuposto de que a qualidade e variedade de estímulos que este recurso 

disponibiliza aumenta os níveis de interesse e de motivação dos alunos, facilitando a 

aquisição e retenção da informação no processo ensino/aprendizagem.  

Portanto, uma vez que o QIM fornece a todos os alunos um apoio de trabalho muito 

amplo e aprofundado, é uma ferramenta multifuncional que pode promover ambientes 

educativos mais enriquecedores nas diferentes disciplinas e áreas curriculares, quando 

incluído nas atividades letivas pelos professores e desperta o prazer de aprender, o que será 

uma mais-valia para o ensino, pois todas as atividades, mesmo a educativa, devem assentar no 

prazer e em resultados imediatos (Prensky, 2001). Este recurso ajudará quem não está 

disposto para aprender a “remar contra a maré”.  

 A desmotivação dos alunos, mote de indisciplina e insucesso, é um dos maiores 

desafios para os professores. Trabalhar com alunos sem qualquer motivação e que 

desvalorizam a importância da escola não é tarefa fácil. Perante esta situação, o QIM 

estimulará em cada aluno o desejo de aprender e a vontade de estudar, uma vez que a 

motivação facilita o desejo de aprender e a vontade de estudar.  

O QIM será um importante complemento às práticas pedagógicas, porque aumenta a 

motivação. No entanto, estamos conscientes que, para isso, o uso que é feito do QIM tem que 

ser adequado. Não há um aluno padrão. Todos os alunos são diferentes. Uns preferem a 

comunicação oral, outros preferem a expressão escrita. Uns são lógicos, outros criativos. Uns 

são extrovertidos, outros introvertidos. Uns são rápidos, outros lentos. Os professores 

competentes respeitam a diferença de aptidões dos alunos, diversificando as metodologias de 

ensino, recursos utilizados e os instrumentos de avaliação das aprendizagens. Tal como os 

professores são diferentes, no modo de ensinar, também os alunos são diferentes no modo de 

aprender.   

  Valorizar a diversidade de aptidões dos alunos é um caminho para a motivação e o 

sucesso. 

2.3.2. Comunicação 

Nunca tivemos tanta informação disponível, tantas tecnologias, 
mas nunca tivemos também tanta dificuldade de comunicação. 
Comunicar significa interagir de verdade, todos nós que estamos 
envolvidos no processo (Moran, 2001).  
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 A evolução tecnológica “empurra” o utilizador para outras dinâmicas de rede, para 

outras formas de comunicar e interagir. Hoje em dia, é diferente estarmos a dialogar com um 

computador, quando estamos na Internet, de estarmos a assistir a um programa educativo 

através da televisão. A questão da interatividade parece-nos muito importante por aquilo que 

significa em termos de transformações das estratégias de aprendizagem. Isto é tão importante 

que permite que, hodiernamente, o aluno se prolongue para além do espaço da sua escola. As 

TIC potenciam outro tipo de relação de relação muito mais ativa em que o conhecimento 

deixa de ser adquirido somente numa posição neutra e passa a ser adquirido de uma forma 

muito ativa. 

 O quadro interativo, o projetor e o computador também proporcionam uma nova 

interatividade e, consequentemente, uma nova interface comunicacional. Parece que o QIM e 

que a sua utilização suscita a comunicação nos alunos e melhora a do professor perante eles, 

pois faculta-lhe mecanismos para que isso aconteça. Com o QIM consideramos que o 

processo comunicacional na sala de aula passa a processar-se da seguinte forma: 

 

 

 

Figura 2.12: Processo comunicacional com a integração do QIM  

Fonte: Elaboração própria 

 

O ciclo “discussão/aprendizagem” continua até que todos os integrantes do grupo 

(alunos e professores) se satisfaçam com as informações obtidas. Por um lado, os professores 

terão que estar convencidos que o conteúdo foi apreendido e, por sua vez, os alunos terão que 

ver as suas dúvidas todas dissipadas. O importante é dar ao aluno a função mais ativa possível 

 

Professor Aluno 

Aluno 

QIM 



 

102 

dentro da sala de aula, porque a aprendizagem será mais facilmente adquirida se ele ficar 

envolvido, se fizer alguma coisa durante esse processo, em vez de ficar apenas a observar as 

aulas expositivas. Portanto, o QIM favorece uma melhoria na eficácia da comunicação, 

auxiliando o professor no planeamento e apresentação dos conteúdos a lecionar e uma 

participação mais ativa dos alunos na aprendizagem, ou seja, permite que estes desenvolvam 

competências-chave tais como: a comunicação através da discussão em grupo das ideias, do 

confronto com as conceções dos colegas de turma, bem como da expressão dos seus pontos de 

vista. Através deste recurso, professores e alunos podem falar a mesma língua, ou, pelo 

menos, linguagens que se aproximam.  

Isso ressalta que os conceitos de emissão, receção e produção estão a alterar-se, 

porque além de serem recetores, os dispositivos digitais permitem que os professores/alunos 

interajam mais e melhor uns com os outros, tornando-os produtores de informações contendo 

movimento, texto e som. Assim sendo, o paradigma da comunicação baseado no emissor, na 

mensagem, e no recetor está a alterar-se, transformando o recetor em produtor de interação 

com o emissor. 

2.3.3. Interatividade/ Interação 

 
   “Um dispositivo será considerado “interativo'' quando for 

suscetível de possibilitar a interação com o homem; a “interatividade” 
mencionará a qualidade de tal dispositivo” (Júlia, 2003: 206). 

 
 Seguindo o pensamento da autora, e uma vez que o QIM possibilita a interação com os 

alunos, então, podemos considerá-lo um recurso interativo. Mas antes de aprofundarmos a 

interatividade deste recurso esclareçamos o conceito que já não é novo24 e definamos o que 

significa interatividade e interação. 

 A existência ou não de diferenças semânticas e técnicas entre os dois termos tem sido 

alvo de pesquisas de vários autores. Embora uma análise pormenorizada dos conceitos não 

seja o nosso foco de estudo, uma revisão dos termos apresenta-se oportuna pois são esses 

termos que fazem a grande diferença entre um quadro preto e um QIM. 

                                                 
24  O aparecimento do conceito deu-se no início do século XX. Em 1932, Bertold Brecht referiu-se à interatividade como sendo a 

possibilidade que os rádios traziam para uma interação comunicacional mais livre. Nos finais dos anos 60, a partir do desenvolvimento da 
semiologia e semiótica é que o conceito começou a ser mais difundido e relacionado mais diretamente às tecnologias eletrónicas. A 
interatividade passa a ser concebida como um processo de permuta contínua das funções de emissão e receção comunicativa. 
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 Segundo o dicionário Aurélio - Século XXI (1999) o termo interatividade é originário 

do substantivo interação (junção do prefixo inter e do substantivo ação), designando “uma 

ação que se exerce mutuamente entre duas ou mais coisas ou duas ou mais pessoas; ação 

recíproca”, que também gerou o adjetivo interativo (inter + ativo), relativo “àquilo em que há 

interação”. Interatividade (interativo + (i) dade) seria, portanto, “o caráter ou condição de 

interativo ou ainda a capacidade (de um equipamento, sistema de comunicação ou de 

computação, etc.) de interagir ou permitir interação”. Portanto a palavra interatividade é 

formada por meio da composição do prefixo “inter” à palavra “atividade” e a palavra 

interação é formada por derivação sufixal, por meio da adição do prefixo “inter” à palavra 

ação - Inter + ação. 

Etimologicamente, “inter” é um prefixo derivado do latim, que significa “entre”, “no 

meio de”, usado normalmente na formação de verbos, substantivos e adjetivos e que, na 

língua portuguesa, mantém o seu sentido inalterado. “Ação” deriva do latim actio-onis, 

deduzido do particípio de atus, da primeira conjugação, e significa “atuação”, “ato”, “efeito”, 

“obra” (Cunha, 1982). 

O dicionário da língua portuguesa (Koogan/Houaiss, 1994) aponta o significado de 

interação como “influência recíproca; fenómeno que permite a um certo número de indivíduos 

constituir-se em grupo e que consiste no facto de que o comportamento de cada indivíduo se 

torna estímulo para outro”. Por extensão, interagir - palavra formada pelo acréscimo do 

prefixo “inter-” à palavra “agir” - significa agir mutuamente, exercer interação. 

Da definição de interação como “ação entre (agentes)”, infere-se a possibilidade tanto 

de interação homem/homem, como interação homem/máquina. Segundo, Silva (2000) “a 

interação comporta três interpretações: uma genérica (a natureza é feita de interações físico-

químicas ou, nenhuma ação humana existe separada da interação), uma mecanicista, linear 

(sistêmica) e uma marcada por motivações e predisposições (dialética, interacionista)” 

(p.103). Portanto, a interação é um processo de relação de interdependência dinâmica (não se 

limitando à ação-reação) entre os agentes, que varia em grau, qualidade, e de contexto para 

contexto. Mais do que pessoas, o relacionamento envolve ações e comportamentos, na 

criação, manutenção ou fim de relações; e cada fator altera o outro, a si próprio e também a 

relação existente entre eles, fazendo da interação um processo que vai sendo construído. 

Eric Barchechath e Serge Poust-Lajus (1990) referem que existem dois tipos de 

interatividade: a interatividade funcional, onde a máquina obedece ao que lhe mandam fazer, 

que "diz respeito à parte do software que estabelece e gere a pragmática da comunicação entre 
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o utilizador e o hardware” e a interatividade intencional quando a máquina fornece uma 

resposta a uma ação do utilizador, que “se refere à parte do software que estabelece e gere a 

pragmática da comunicação entre o utilizador e o autor do software”. 

 Quanto ao adjetivo “interativo”, Jacquinot (1996) destaca a confusão que se pode fazer 

quanto ao sentido do termo “interativo”, porque “na linguagem corrente, o adjetivo 

“interativo” refere-se tanto ao processo de interatividade dos instrumentos elétricos (meios 

eletrónicos interativos ou multimédia interativos) como à relação intersubjetiva de uma 

interação entre duas ou mais pessoas”. Por isso, quando se verbaliza que um instrumento é 

“interativo”, é preciso ser prudente e saber se o adjetivo “interativo”, que qualifica este 

instrumento se refere à interatividade ou a interação.  

No domínio das TIC, a noção de interatividade está vinculada à relação homem-

máquina. Bruillard (1997), especifica que a “interatividade está subjacente a toda a ideia 

duma atividade real com uma máquina”. Isto quer dizer que não se limita às reações 

multimédias no momento que o homem as usa. A máquina deverá ser “ o assistente, o guia ou 

colaborador” da atividade do homem.  

Para Lemos (1997) o que se compreende hoje de interatividade nada mais é que uma 

nova forma de interação técnica de característica eletrónica-digital, e que se diferencia da 

interação analógica que caracteriza a média tradicional (jornal, revista, rádio, televisão). 

Segundo o pensamento do autor podemos considerar a interatividade digital como um diálogo 

entre homens e máquinas em tempo real. A tecnologia digital possibilita ao usuário interagir, 

não apenas com o objeto (a máquina ou a ferramenta), mas com a informação, isto é, com o 

“conteúdo”.  

Jensen (1998) define interatividade como a capacidade potencial de um média permitir 

a influência por parte do usuário no conteúdo e/ou forma de comunicação mediada.  

 Tanto Lebrun (1999) como Chanier (2000), propõem distinguir diferentes graus de 

interatividade que vão da simples execução pelo "software" de instruções elementares 

indicadas pelo utilizador (grau 1 de interatividade) a retroações do "software" que procuram 

recrear condições de um diálogo com o aluno (grau 3 de interatividade). 

Chanier (2000) retoma estas definições mas classifica-as em “níveis”: o primeiro nível 

é “ quando o utilizador comunica algo ao sistema que simplesmente o executa”; o segundo 

nível “ocorre quando o sistema não se apraz de apenas deixar agir a pessoa mas, também 

oferece uma retroação”, havendo uma relação de tipo “bidirecional” entre o sistema e o 

utilizador. Adiciona um terceiro nível hipotético de "conversação": um novo nível é alcançado 
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quando o aluno pode realmente transformar e agir sobre as informações / representações 

postas à sua disposição pelo sistema e este for capaz de analisar as mudanças em curso para 

melhor se adaptar ao aluno.  

Assim, quando, por exemplo, o professor coloca um filme no QIM para os alunos 

verem, estamos no primeiro nível da interatividade (segundo a classificação de Chanier); se o 

aluno realizar um determinado exercício no QIM estamos no segundo nível de interatividade 

porque ao agir observa o resultado da sua ação. Se o aluno muda a informação presente no 

QIM atingimos o terceiro nível. Segundo Rouet (2001) a interatividade “supõe que o aluno 

aja, ou seja que trate a informação, reflita, questione, responda, compare, critique, etc., no 

decurso da aprendizagem” (p. 53). Aprender em interação permitirá nomeadamente ao aluno 

aumentar os seus conhecimentos e/ou as suas crenças e comparar com as informações 

emitidas pelo “sistema”.  

 Mangenot (2001) também apresenta duas definições de interatividade e de interação 

que têm o mérito de serem concisas e claras: a interatividade é “o que se passa entre um 

utilizador e um sistema informático”; a interação é o que se passa “entre utilizadores de um 

sistema informático” (pp.12-14). O autor também considera a definição de interação de 

acordo com Kerbrat-Orecchioni (1990) como sendo a: "influência mútua exercida entre os 

intervenientes." Também afirma que a interatividade pode ter dois significados: “Sistema que 

reage em função das ações do utilizador” e o “sistema que permite que pessoas distantes 

possam comunicar” (p.17). Esta definição é também adequada para a interatividade com o 

QIM, com a diferença de que os intervenientes não estão distantes e o objetivo é ver como 

podemos usar o QIM para ajudar os alunos a comunicar na sala de aula. 

Apoiando-nos em diferentes publicações nas quais a palavra interatividade abrange 

várias aceções, corroboramos com Smith et al. (2005), ao consideramos que para refletir 

melhor em relação às situações de ensino que integram o uso do QIM, é conveniente 

distinguir este conceito em duas dimensões independentes: a interatividade técnica e 

interatividade pedagógica. Os professores podem por um lado, utilizar as funções do QIM 

para interagir com o quadro estando os alunos numa posição “de espectadores” - 

interatividade técnica, por outro lado, a conduta da aula pode ser suportada por interações 

entre professor e alunos ou entre alunos sendo o QIM relegado para um papel "passivo" de 

exposição - interatividade pedagógica. 

Para Betcher et Lee (2009), a interatividade “significa simplesmente que os recursos 

para o QIM devem ser criados de maneira que os alunos possam interagir com eles, quer seja 
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física ou mentalmente” (p.68). Eles concebem, por conseguinte, uma forma de resposta do 

software que ajuda na construção do conhecimento. 

 Para Petitgirard et al. (2011), estas abordagens à interatividade parecem importantes 

no uso do QIM, porque “têm em conta a atividade humana: o aluno em relação à atividade 

funcional que se concretiza nas funcionalidades técnicas que o computador propõe com os 

‘softwares’ utilizados e na de autor-criador do ‘software’ na interatividade intencional” 

(pp.38-39). 

Pelo exposto, interatividade é um processo de interação homem-máquina, cuja relação 

pode ser ativa, passiva ou interativa, conforme o tipo de tecnologia. O nível e o grau de 

interatividade variam de acordo com a possibilidade de participação e de modificação pelo 

usuário na forma e/ou conteúdo do ambiente mediado 

 No que concerne ao QIM, questionamos, pois, qual será o seu papel em torno da 

interatividade ou da interação. 

 A resposta não é óbvia, mas em última análise, esta indefinição deixa-nos livres para 

usar o termo em qualquer uma das latitudes. Cabe a cada professor transformar a ferramenta 

interativa (QIM) em “interacional”. Usar o QIM como um simples quadro preto não explora o 

potencial deste recurso nem gera qualquer mudança significativa no processo de 

ensino/aprendizagem. 

A nosso ver, “interativo”, “interagir”, são termos que fazem toda a diferença. Qualquer 

quadro branco, qualquer vídeo projetor dissolveria o problema da falta de motivação e 

atenção, mas é através do QIM que o aluno pode agir sobre o mesmo, com jogos, desenhos; 

pode falar com os seus desenhos, transformá-los, mudar-lhes a cor, dar-lhes animação, 

multiplicá-lo, enfim um “cem número” de coisas. 

Trata-se de um processo no qual o aluno age e observa os efeitos da sua ação e, 

segundo Pais (1999) “com a introdução da interatividade, o aluno torna-se ativo uma vez que 

participa na manipulação e organização da informação conferindo-lhe uma forma 

multidimensional” (p. 22).  

 O QIM pode ser considerado qualquer quadro que interage com algo. No entanto, o 

sentido mais correto na área educacional é o de um quadro branco conectado a um 

computador com um software específico e com projeção da tela onde se interage com as 

diversas ferramentas disponíveis. Esta é a interatividade que se produz com o próprio meio. 

Não há separação entre emissor e recetor. Todo o emissor é potencialmente um recetor e todo 

recetor é potencialmente um emissor; ambos produzem conjuntamente, codificam e 
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descodificam ao mesmo tempo, o que permite que as diversidades se expressem, sem o crivo 

de um centro emissor e onde há mais participação e intervenção. 

 Portanto, o QIM na sala de aula representa uma ferramenta versátil, altamente 

motivadora e devido às suas caraterísticas de interatividade permite a interação direta sobre 

uma superfície utilizando diferentes periféricos: rato, teclado onde todos podem escrever e as 

mudanças podem ser salvas e partilhadas (Becta, 2006). 

 Não existindo receitas, é no entanto possível enunciar alguns princípios  para 

um  bom ensino contemplando a aprendizagem interativa. Estes podem incluir tarefas que 

constituam desafios, atividades que fomentem valores como a  confiança, o respeito, e a 

aceitação construtiva da crítica, fazendo da análise do  erro um trampolim para superar 

dificuldades. É  necessária também uma liderança e planificação que seja capaz de antecipar 

necessidades e de fornecer alternativas. 

 O reforço da discussão,  o levantamento e exploração de questões na sala de aula 

pode ser otimizado pelo QIM, recorrendo tanto a “velhas” como a “novas” técnicas: a 

utilização da imagem como estímulo;  brainstorming, votações, divulgação de atividades, 

partilha de conhecimentos, recursos e conhecimentos;  uso de salas de conversação e fóruns. 

Embora  seja também necessário a exposição ou apresentação, podemos sempre que possível, 

integrar a interatividade, dando oportunidade a momentos de feedback.  Os alunos podem 

fazer leitura partilhada, escrita colaborativa, resolução cooperativa de problemas, facilitar aos 

alunos as suas apresentações. 

 No entanto, sem um software específico, não teria a importância devida, pois a sua 

utilização acabaria por ser bastante semelhante à da utilização de uma tela branca onde se 

projeta o ecrã do computador, com o controlo efetuado por uma caneta. Assim, todos os 

quadros interativos trazem um software especialmente desenvolvido a pensar no tipo de 

utilização que terão. Pode-se, deste modo afirmar que o poder do quadro está no software 

utilizado e nas estratégias e objetos de aprendizagem colocadas em ação pelo professor. O 

professor pode trabalhar e explorar o software do próprio quadro interativo, assim como 

trabalhar com outros softwares educativos adequados ou adaptados aos conteúdos lecionados. 

Com efeito, com o QIM, o aluno nunca está sozinho em frente ao recurso. Ele estará 

na sala de aula na companhia de outros alunos e de um professor presente para guiá-lo e não 

será só a interatividade que é procurada, mas também as interações. O QIM pode então 

aparecer como “uma prótese” (Virilio, 1993, 2000) interativa que, com uma mediação 

humana integrada, será capaz de enriquecer as interações, o que lhe confere um certo valor 
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educativo. Neste sentido, o QIM é um instrumento ao serviço da interação que se estabelece 

na sala de aula entre o professor e os alunos, e os próprios alunos. 

Consideramos portanto que o uso do QIM poderá enriquecer e tornar mais dinâmico o 

ensino, mas a pedagogia só será interativa quando o QIM não for utilizado apenas para fazer 

exercícios interativos (na aceção de interatividade), mas de maneira a gerar mais intercâmbio 

entre os alunos e o professor, dado que são as interações que favorecem a aprendizagem. 

Professor e alunos terão que ser mais interativos. O professor interativo conhece cada um dos 

seus alunos e está perfeitamente consciente dos seus diferentes estilos de aprendizagem. 

Todos os bons professores são professores interativos. Não é possível ensinar efetivamente 

sem interação (Becta, 2006). 

Para Betcher e Lee (2009), a interatividade implícita no QIM permite aos alunos 

realizar uma variedade de tarefas que os coloca numa situação de interação: 

 

a) A utilização de excertos de vídeos é mais eficaz que uma explicação teórica. 

b) As suas ferramentas interativas permitem que os alunos explorem diferentes 

atividades.  

c) A possibilidade de assistir a demonstrações que não seriam práticas fazerem-se em 

contexto de sala de aula. 

d) O uso da comunicação por vídeo, em tempo real (videoconferência) permite aos 

alunos interagirem à distância. 

e) A utilização de sistemas de voto interativo permite medir o nível de compreensão de 

um conceito-chave por um aluno. 

 

 

Com as TIC, também ocorre novas formas de interação no quotidiano das pessoas. 

Caso essa interação não ocorra no universo escolar, por meio do uso pedagógico, pode-se ter 

como consequência o desinteresse ou a evasão. 

 Smith et al. (2006)25, verificaram que a interação entre alunos e professores sai 

reforçada com o uso do QIM, por isso também na interação o QIM uma “palavra a dizer”. 

   Se uma definição incontornável, largamente citada por numerosos autores, é a de 

Goffman (1973) que entende que interação, ou seja, a interação cara a cara, é a “influência 

recíproca que os parceiros exercem sobre as suas respetivas ações quando estão na presença 
                                                 

25 O estudo centra-se numa amostra nacional de professores do ensino primário e foram observadas 184 aulas num espaço de 
tempo de dois anos. 
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física uns dos outros” (p.23) e a de Jean-Pierre Cuq (2003) que define a interação como um 

conjunto de influências exercidas mutuamente em situações de cara a cara, (numa conversa, 

num diálogo, etc) e se o QIM tem a capacidade de influenciar essa interação, então, será 

importante também focarmos a nossa atenção neste aspeto. De acordo com esses autores, 

podemos dizer então, que interação é a relação estabelecida entre o sujeito e o meio em que 

vive ou aquela realizada com outros indivíduos. Neste sentido, ela pode realizar-se 

socialmente, ou ainda, entre um sujeito e o QIM por exemplo. 

Defendemos, como Monahan et al. (2008), que as ferramentas que promovem 

interação entre sujeitos devem ser implementadas nos sistemas de aprendizagem, por isso 

sustentamos que o QIM seja realmente integrado no ensino já que ele pode promover a 

interação entre professor /alunos; alunos/alunos e alunos/professor. O QIM, é portanto, um 

excelente instrumento mediador entre o professor e seu trabalho e o professor e os alunos 

pelas inúmeras ferramentas/recursos e potencialidades que apresenta. 

Os quadros interativos permitem uma interação entre o professor, os alunos, os 

conteúdos e a tecnologia. O envolvimento simultâneo de todos os alunos na exploração de 

imagens, vídeos, programas interativos, jogos – ou mesmo de um mero documento de texto 

ou de uma folha de cálculo – tem-se revelado uma das principais vantagens: o aluno sente-se 

motivado e envolvido na construção do saber. Do modelo centrado na sequência linear e 

unidirecional, professor e aluno, passamos para uma forma de interação maior e capaz de 

desencadear ações participativas em que os alunos envolvidos são produtores ativos da ação 

pedagógica. 

2.3.4. Colaboração/ Cooperação 

 

Nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós (Provérbio 
japonês). 

 
  

Partimos desse provérbio para abordar a questão da colaboração/cooperação, usando o 

QIM já que a evolução das tecnologias proporcionou que a interação e a colaboração entre as 

pessoas fosse mediada por diversas tecnologias. 

Alguns autores tratam a cooperação e colaboração como sinónimos, outros, porém, 

fazem distinção. Particularmente, acreditamos na complementaridade dessas definições e não 

nos restam dúvidas que a aprendizagem cooperativa é eficaz e só traz benefícios. Tanto a 
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colaboração como a cooperação podem ser utilizadas no ambiente escolar, no 

desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem. Os alunos trabalham 

em cooperação quando partilham as tarefas, mas todos têm um papel, cada um é responsável 

pela sua parte do trabalho, o objetivo é claro. Nesta abordagem ao trabalho, o professor exerce 

um controlo maior e os alunos pouco a pouco aprendem gradualmente a obter autonomia. Os 

alunos estão em colaboração quando trabalham juntos na mesma tarefa, frequentemente ao 

mesmo tempo. O trabalho de cada um mistura-se com o trabalho do outro e a forma final do 

trabalho não é necessariamente clara. Esta forma de trabalho requer muita autonomia e 

maturidade por parte dos alunos. 

No entanto, a utilização de meios como o QIM poderá favorecer a aprendizagem da 

colaboração, dado que facilita e torna esta forma de trabalho atrativa, apesar das dificuldades 

que implica. 

 Belloni e Gomes (2008) acreditam que a aprendizagem pode ser mais rica se o ensino 

for proposto de maneira cooperativa, mas para tal, cada aluno deve saber que o seu êxito 

pessoal ajuda os demais e os resultados de cada um são importantes para o grupo. Além disso, 

concordam, também, que o conceito de cooperação vai para além daquele de colaboração, 

pois colaboração existe mesmo que não haja um projeto a ser desenvolvido. Já a cooperação 

está relacionada ao sucesso de um projeto em comum. As autoras defendem também, que o 

uso criativo de tecnologias pode auxiliar na cooperação e colaboração, maximizando os 

processos cognitivos dos estudantes na realização da tarefa proposta. 

Neste sentido, podemos dizer, então, que cooperação está ligada ao desenvolvimento 

de um projeto, por um grupo de pessoas, no qual é estabelecido um objetivo em comum, bem 

como um líder que é responsável por guiar e cobrar cada integrante das suas tarefas 

individuais. Além disso, cada sujeito que integra o grupo tem um papel diferente, sendo que 

cada tarefa executada, ao ser unida às demais, complementa o projeto em desenvolvimento. 

 

 

O QIM é um recurso de cooperação, ou uma forma para 

desenvolver a colaboração entre os alunos? 
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A utilização do quadro interativo multimédia no processo de ensino/aprendizagem 

possibilita a realização de atividades interativas, dinâmicas e variadas entre os alunos e os 

professores, bem como trabalhos em grupo. No seio desse dinamismo todo, as principais 

funções do professor são preparar as aulas e acompanhar / colaborar com os alunos no 

desenrolar da aula e no uso das diferentes ferramentas do QIM, porque este recurso possibilita 

facilidades nunca antes imaginadas, como, por exemplo, a concretização da integração entre o 

ensino e a aprendizagem de forma colaborativa, continuada e amplamente difundida 

(Werthein, 2000). 

Dado que o trabalho em colaboração supõe que todos os alunos se apliquem, ao 

mesmo tempo, à mesma tarefa, o professor deve oferecer-lhes um espaço de trabalho 

adequado. Tendo em consideração o seu grande formato e os instrumentos que propõe, o QIM 

pode certamente desempenhar este papel. Além disso, muitas das aplicações do QIM 

oferecem aos utilizadores (professores/alunos) a possibilidade de trabalhar em tempo real no 

mesmo documento: um desenho, uma rede conceptual, um texto. 

Na verdade, com o QIM, o professor pode realizar uma prática educativa só com um 

grupo de alunos trabalhando praticamente de forma individual com eles, adaptando a 

metodologia às características de cada um, o que os motivará, pois podem realizar atividades 

atrativas mediante o seu estilo de aprendizagem ou pode trabalhar com a turma toda. De uma 

forma ou de outra, os alunos podem colaborar uns com os outros, porque os alunos aprendem 

a criar conhecimento através de algumas ferramentas que o QIM disponibiliza. 

Com o QIM, são esperados melhores resultados na aprendizagem, na interação, na 

comunicação, na colaboração, porque o ensino torna-se mais motivador e as ofertas 

educativas são diversificadas. Urge então mudar os contextos em que os docentes intervêm, 

não bastando, por isso, criar e incutir nos professores uma apropriação de técnicas, saberes e 

instrumentos desarticulados das suas próprias práticas educativas e do funcionamento da 

escola. É necessário, por isso, incentivar e motivar os professores para o uso consciente e 

efetivo das tecnologias, especialmente, o uso do Quadro Interativo Multimédia, porque este 

equipamento informático constitui uma nova possibilidade de trabalho, implementa 

diferentes  formas e estratégias no processo ensino/aprendizagem, fomentando também novas 

formas de participação e de dinamização.   
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2.3.5. O QIM e o novo papel do professor/ escola e do aluno 

 

“A Escola impõe-se cada vez mais como núcleo policêntrico aberto 
ao mundo “ mundo da vida”, estruturalmente construída como espaço 
sem muros, permeável ao universo informativo que cinge, numa estreita 
malha a “aldeia global”. O aluno irrompe como agente, ator principal da 
sua própria formação consciente de que será ao longo da vida, numa 
aprendizagem continuada e permanente, que poderá responder às 
necessidades que a sociedade do conhecimento lhe impõe” (Escola, 
2007:135).  

 

No início da década de 60, McLuhan (1964), criador da expressão “global village” 

(aldeia global) foi incisivo ao afirmar: “acontecerá uma verdadeira “revolução’ no que 

concerne aos papéis de aluno e professor”. 

 Seguindo a lógica do pensamento de Escola e McLuhan, podemos aferir que a 

natureza da relação educativa entre o professor e o aluno está a mudar e a escola deixou de ser 

o único transmissor do conhecimento. O papel do professor não acaba, obviamente, mas vai 

exigir uma reflexão profunda do que será o perfil do professor nos tempos modernos. O 

professor passa da escola centrada nos conhecimentos, onde tem domínio absoluto para uma 

visão de professor que, ao construir o conhecimento com os seus alunos, questiona, duvida, 

enfrenta divergências, e enriquece tais ações com o apoio da tecnologia.  

 Se o objetivo principal do ensino tradicional era adquirir conhecimento, baseando-se 

em processos de memória onde o professor agia como o transmissor do conhecimento e o 

aluno destinatário dos mesmos hoje, na sociedade da informação, o objetivo fundamental da 

educação é permitir que o aluno construa o seu próprio conhecimento partindo dos seus 

conhecimentos prévios, das suas experiências e das informações a que pode aceder. Como 

referiu Silva (1999), 

“o grande desafio que se coloca à escola e aos professores consiste em 
compreender o funcionamento destas tecnologias que podem proporcionar a 
passagem de um modelo curricular baseado na reprodução da informação para 
um modelo de funcionamento assente na construção de saberes, aberto aos 
contextos sociais e culturais, à diversidade dos alunos aos seus conhecimentos, 
experimentações e interesses” (pp.84-85).  

 

 Uma explicação curiosa relacionada com as TIC e o contexto das aprendizagens, é 

dada por Cross (2010) que estabelece uma semelhança entre andar de autocarro e conduzir 
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uma bicicleta. Segundo o autor, no autocarro todos seguem a mesma direção. O autocarro 

percorre o mesmo trajeto todos os dias, sendo a companhia gestora dos transportes quem 

decide o percurso a seguir tal como acontecia dentre da sala de aula antes do fenómeno das 

TIC na escola. Quanto à condução de bicicleta, esta permite uma condução individual ou 

acompanhada. É o condutor quem decide quando e para onde vai. Se o condutor encontrar 

algo do seu interesse, pode parar e mudar de direção. Pode seguir percursos diferentes todos 

os dias que é o que acontece hoje na escola com as TIC onde o professor se torna 

“companheiro de caminho”. 

Deste modo, “o professor deixou de ser o sábio emissor que transmite a sua ciência 

aos alunos, por sua vez recetores quase passivos. Ambos, professor e alunos, andam à 

descoberta do saber, desempenhando papéis diferentes. O professor está ali para saber ativar a 

necessidade de saber do aluno, para encontrar estratégias que facilitem a sua aquisição e daí 

uma melhor compreensão. Estas estratégias deverão integrar, cada vez mais, as tecnologias do 

seu tempo” (Moderno, 1992: 35), por isso se estamos naquilo que chamamos a “Era do QIM” 

temos que integrá-lo nas práticas letivas. 

 Como sustenta Papert (1997), "Piaget popularizou a divisa: «Compreender é 

inventar». O papel do professor é criar as condições para a invenção, em vez de fornecer 

conhecimentos já consolidados" (p.75). 

Ao analisarmos esta mudança de papéis, constatamos que ser professor na sociedade 

atual requer também um conjunto de competências que não são fáceis de desenvolver e, como 

tal, necessita-se, acima de tudo, que o professor esteja munido de conhecimentos didático- 

pedagógicos atualizados que o motivem e o incentivem a inovar a sua prática docente diária, 

de forma a retirar o máximo das potencialidades que este recurso, em princípio, permite. Caso 

contrário, podemos ter uma sala perfeitamente apetrechada e todo o investimento não ser 

potenciado. Se não forem criadas as condições de formação de professores, esta tecnologia 

não serve de nada. Não há tecnologia útil se não for usada, sendo que “utilizar o QIM não faz 

do professor um bom professor se este não souber usar e explorar convenientemente” (Santos 

& Carvalho, 2009: 943). 

Além de formação, os professores, para aprender a usar este recurso, terão que mudar 

as suas práticas, como já referimos anteriormente. O professor não pode monopolizar esta 

nova tecnologia e continuar a usar “velhas metodologias”. Antes de usar o QIM, o professor 

deverá também perguntar a si próprio: Qual é o maior proveito que posso tirar deste recurso 

para o ensino e para os meus alunos? 
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Apesar de o quadro negro estar a perder utilização e muito em breve se tratar de mais 

um objeto digno de exposição numa loja de antiguidades, não significa que a utilização do 

quadro interativo se reflita numa alteração total das suas práticas pedagógicas. Tal como as 

TIC revolucionaram o estilo de vida da sociedade, também os quadros interativos estão a 

transformar a forma como os professores ensinam e impreterivelmente a forma como os 

alunos desta geração e das vindouras aprendem. 

Quando o livro apareceu, a escola não foi abolida, antes lançou desafios diferentes aos 

professores, porque o livro tinha de ser interpretado. Paralelamente, a chegada do QIM e de 

todas as outras tecnologias, não extinguirão nem a escola nem o professor, mas exigir-lhes-ão 

certamente novos papéis. Tal como a oralidade persistiu como fonte de aprendizagem depois 

da introdução da escrita, assim ambas permanecerão agora, com a introdução deste recurso. 

Uma forma aperfeiçoa e amplia a anterior, principalmente se forem entendidas assim. Por 

isso, tal com referencia o provérbio chinês, procuremos acender uma vela em vez de 

amaldiçoar a escuridão. 

O professor terá a missão de adaptar os seus métodos de ensino às tecnologias (Vilatte, 

2005). Para isso, terá de ser recetivo e capacitar-se para aprender e se atualizar. Para além de 

estarem recetivos em relação às tecnologias, deverão ser capazes de se adaptar à mudança a 

aceitar o novo papel que lhes é atribuído. É realmente de extrema importância que o professor 

se forme para as tecnologias pois, “ as formas como utilizamos as tecnologias na escola 

devem sofrer uma alteração, ou seja, o papel tradicional da tecnologia com o professor deve 

dar lugar à tecnologia como parceiro no processo educativo” (Jonassen, 2007: 20).  

Consequência dessa sociedade cada vez mais tecnológica, a escola deve ser encarada 

como um lugar de aprendizagem, em vez de um espaço onde o professor se limita a transmitir 

o saber ao aluno. Deve tornar-se num espaço onde são facultados os meios para construir o 

conhecimento, as atitudes e os valores e para adquirir conhecimento. A escola não pode andar 

a reboque da sociedade, mas ser ela o próprio motor para essa mudança. 

Se cada vez mais se tem apostado na substituição dos velhos quadros negros por novos 

recursos tecnológicos, nomeadamente o Quadro Interativo Multimédia, o projetor e o 

computador, o desafio para o professor é realmente saber incorporar o QIM no seu ensino: 

“não se trata por conseguinte (…) de caracterizar a interatividade ou a interação em relação a 

qualquer sistema na sua vertente tecnológica, mas considerar mais precisamente o alcance em 

termos de uso e uso de aprendizagem” (Lancien, 2000: 191).  
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Consideramos que é necessário uma apropriação do QIM e não apenas adaptá-lo a 

abordagens tradicionais de ensino: utilizá-lo como ferramenta para transmitir informações 

significa subutilizar tal tecnologia. É necessário que seja visto como uma ferramenta 

cognitiva que propicia interação, cooperação entre os pares, pesquisa, seleção, avaliação, 

trabalho em grupo, habilidades necessárias para a sociedade do conhecimento em que 

vivemos hoje porque atualmente, os alunos estão cada vez mais motivados para as TIC e 

menos para os métodos tradicionais de ensino, pois eles “respiram” tecnologia e 

frequentemente dominam as ferramentas. O “aluno, que tradicionalmente era visto como um 

recetáculo de informação, pode passar a ser o aprendente, que interagindo com a informação, 

constrói o seu próprio conhecimento” (Bastos, 2011: 127), deixando ser “um recetor passivo 

da informação para assumir o papel de produtor ativo, que elabora materiais em grupo” (idem, 

2011: 111).  

A nova geração de alunos já nascida na era da Sociedade da Informação procura na 

escola muito mais do que aquilo que o ensino tradicional tem para lhes oferecer e é aqui que o 

professor assume um papel fundamental. Ao ensinar a aprender e como aprender, o professor 

estará a potenciar o interesse e as habilidades que esta geração demonstra nas tecnologias da 

informação e comunicação, levando-a a desenvolver capacidades de interpretação e um 

pensamento crítico de análise da imensa informação a que facilmente tem acesso, mas que 

dificilmente consegue analisar e interpretar. 

Com o QIM e todos os recursos que a eles se podem associar, consideramos que os 

intervenientes educativos (professor / aluno) têm ao seu dispor um rol extraordinário de 

escolhas em prol de uma educação de qualidade. Ao utilizarem essas ferramentas digitais, 

conseguirão superar a desmotivação tão vigente, atualmente em contexto de sala de aula, e 

alcançar a referida sabedoria digital. Estas tecnologias podem constituir uma mais – valia na 

construção e partilha do saber e poderão romper com ensino preso à pedagogia mais 

tradicionalista.   

Das aulas relativamente estáticas, onde os alunos tinham um papel de observadores e 

consumidores de conteúdos, passamos para a “era” do som, movimento e imagem, com uma 

crescente participação dos alunos. O quadro interativo traz para a sala de aula uma nova 

dimensão tecnológica que pode envolver os alunos, num ambiente de aprendizagem mais 

criativo, interativo e sobretudo dinâmico. Trata-se de aplicar uma pedagogia diferenciada, 

“dando aos professores a possibilidade de ensinarem de outro modo, permitindo pensar um 
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paradigma metodológico que rompa com o modelo de pedagogia uniformizante” (Silva, 

2002:80).  

 O destino mais inglório de um QIM é servir de tela de projeção para apresentar 

filmes ou apresentações sem qualquer participação ativa dos alunos ou mudanças 

significativas das dinâmicas na sala de aula e no processo de aprendizagem. Os alunos terão 

que poder usar o QIM para descobrir novas formas de organizar o seu trabalho e novas 

metodologias. 

 De um modo geral, a introdução de uma TIC na aula implica alterações nas práticas 

de ensino e mudança dos contextos de aprendizagem complicando o clássico triângulo 

didático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13: Relação entre professor/alunos e conhecimento  
com a introdução do QIM na prática letiva  

Fonte: Elaboração própria 

 

 Às tradicionais interações entre os três polos: professor, alunos e conhecimentos, 

vêm acrescentar-se novos eixos de estudos (TIC/professor, TIC/conhecimento, TIC/aluno) 

que são os “novos” pontos de vista que permitem apreender a complexidade do estudo de uma 

situação de ensino/aprendizagem.  

 Neste sentido, consideramos que a abordagem pedagógica deve deixar de se centrar 

no professor. Este passará antes a ser companheiro, mediador, guia, tutor, conselheiro na “era 

do QIM”. O professor poderá então passar a ser um “companheiro de caminho” e não o 

transmissor central do saber; um “conselheiro-organizador” (Narcy-Combes, 2005: 150). O 
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professor avocará outras funções: mediador, ou guia, e faz progredir a atividade; convida os 

alunos a ir ao QIM; é animador e faz avançar a atividade, estimula os alunos, está disponível 

para responder às suas perguntas e é coordenador, pois é ele que vai gerir as interações entre 

os alunos, entre ele e os alunos e que vai também gerir a utilização do QIM por parte dos 

alunos. Paulo Freire (1996) já afirmava que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. De um especialista que 

ensina o professor deve passar-se para o profissional da aprendizagem que incentiva e motiva 

o aluno, que se apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aluno e a sua 

aprendizagem, não uma ponte estática, mas uma ponte “rolante”, que ativamente colabora 

para que o aluno chegue aos seus objetivos. 

Corroboramos com Betcher e Lee (2009) quando estes afirmam claramente que: 

“contrariamente ao quadro preto, o QIM não é um instrumento para o professor; é um recurso 

que deve ser utilizado por toda a turma” (p.68). O professor serve também de guia técnico dos 

alunos para os ajudar a utilizar as funcionalidades do QIM. É importante “integrar e não 

somente inserir o QIM” (Guir, 2002: 95), para que fique “ao serviço da aprendizagem” 

(Guichon, 2012: 6). Nesta mudança de papéis, o dilema que se coloca não é a escolha entre 

professor ou aluno, mas como conjugar e conciliar os dois. Assim, o professor passará a ser 

um elemento fundamental mas não o elemento primordial, terá outros papéis como Ponte 

(2001) referencia: 

 

Novos papéis Velhos papéis 
   

Criar situações de aprendizagem Fornecer informação 

Desafiar, apoiar Controlar 

Diversificar Uniformizar 

 
Tabela 2.1: Novos papéis do professor (Ponte, 2001) 
 

 
De facto, a introdução das TIC em geral e do QIM em particular, no ensino pode estar 

associada à mudança do modo como se aprende, à mudança das formas de interação entre 

quem aprende e quem ensina, à mudança do modo como se reflete sobre a natureza do 

conhecimento. 
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3. INTEGRAÇÃO DO QIM NA ESCOLA 

“O quadro interativo é uma das mais recentes tecnologias que 
pretende transformar a vida do professor na sala de aula e cativar a 
atenção do aluno, melhorar as aprendizagens dos alunos tornando assim 
mais aliciante o processo de ensino/aprendizagem (Meireles, 2006: 59). 

 

A utilização do QIM nas várias escolas do mundo está a crescer de acordo com o 

relatório de junho de 2011 da Futuresource Consulting26. Por isso, apresentaremos 

resumidamente, o que mostra a investigação quanto à integração deste recurso na escola bem 

como os impactos medidos no ensino/aprendizagem. 

 A propósito da recente evolução do QIM, Lee (2010), com base nos resultados do 

acompanhamento da integração desta tecnologia por equipas de professores durante dois anos 

em diferentes países (Lee e Winzenried 2006, 2009) sublinha a rapidez com a qual os 

professores se apropriaram deste recurso. Nesse sentido, Hesselbein declara que o essencial, 

para que uma escola integre o uso das tecnologias não é a pertinência dos usos desenvolvidos 

mas sobretudo a sua generalização (Hesselbein e Goldsmith, 2009). 

 Por outro lado, numa paisagem digital em mutação, na qual as evoluções tecnológicas 

são permanentemente suscetíveis de tornar obsoletos os recursos tecnológicos existentes, há a 

necessidade de pesquisas neste campo para identificar as principais tendências, mantendo em 

mente que os objetos tecnológicos que enriquecem o ambiente de sala de aula têm um ciclo de 

vida infinito.  

Lee (2010) identifica os anos 2002/2003 como o início de uma viragem na 

massificação do acesso à tecnologia por parte dos professores e sublinha que neste mesmo 

período, o custo dos projetores e do QIM atingiu preços suficientemente baixos podendo, 

desta forma, as escolas apostar na sua aquisição. Apesar da representação do sistema 

educativo à escala mundial continuar a ser marcada pelo uso dos quadros tradicionais, as 

vendas QIM, já relevantes em 2002/2003, aumentaram substancialmente a partir de 2005. 

Entre 2005 e 2010, quadruplicaram em todo o mundo, passando de 250000 a um milhão de 

QIM (Futuresource Consulting, 2010). Segundo Lee (2010), estes dados tendem a aumentar 

significativamente nos próximos anos. 

                                                 
26 A Futuresource Consulting é uma empresa global e independente de pesquisa especializada em tecnologia da educação que tem 

acompanhado as vendas do QIM há vários anos. 
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De acordo com a Futuresource Consulting, o Reino Unido lidera o ranking dos países 

que mais apoiaram este investimento e Portugal encontra-se numa posição intermédia.  

No Reino Unido, o rápido e sustentado desenvolvimento do QIM na paisagem 

educativa é fruto do encontro entre a vontade política de impulsionar práticas pedagógicas 

renovadas e as potencialidades de uma nova tecnologia que parece poder abrir e apoiar esta 

via da mudança. 

 Hoje cerca de 8% das salas de aula do mundo têm um QIM. Na verdade, em todo o 

mundo muitas têm sido as iniciativas governamentais para trazer o QIM para a sala de aula e 

para reforçar a capacidades dos professores, de modo a implementá-los de forma produtiva. 

De 2003 a 2005, por exemplo, o governo britânico forneceu 50 milhões de libras às 

autoridades locais para adquirir e implantar o QIM. Nos últimos anos, o governo mexicano 

forneceu em todo o México pacotes de tecnologia às salas de aula do quinto e sexto ano. O 

pacote inclui um QIM, um projetor, um computador do professor e conteúdo digital e conexão 

à Internet em sala de aula. No Canadá e nos Estados Unidos, as escolas compraram e 

implantaram o QIM com os orçamentos para a compra de produtos de tecnologia e 

desenvolvimento profissional dos professores. De acordo com a Futuresource Consulting, o 

número de quadros interativos vendidos para educadores K-12 na América do Norte 

aumentou de cerca de 256.000 em 2008 para cerca de 319.000 em 2009. 

Este cenário educacional global mostra que há uma a tendência de equipar as escolas 

com estes recursos tecnológicos. 

Apesar desta progressão, a taxa média deste equipamento no mundo permanece de 

7%. Já em 1984, Naisbitt apontava o facto de qualquer nova tecnologia primeiro ser utilizada 

para tentar realizar tarefas antigas de uma melhor forma, antes de encarar novos usos. 

O contexto escolar britânico é o sistema de ensino onde o Ministério tutelar da 

educação mais aposta no desenvolvimento constante e maciço do QIM, apresentando medidas 

importantes para apoiar as escolas na atualização do parque informático e para apoiar a 

formação de professores na integração pedagógica das TIC. 

3.1. A realidade do QIM no ensino 

 A presença do QIM no ensino já não é uma novidade mas sim uma realidade. Os 

contextos de ensino/aprendizagem, pelo menos materialmente têm mudado com a sua 

“chegada” às salas de aula. Na verdade, pela viagem que fizemos pelo mundo do QIM nas 
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escolas de diferentes países, pudemos verificar que nos países europeus ou americanos os 

professores usam, cada vez mais, o QIM nos distintos anos de escolaridade e com diferentes 

objetivos. O QIM está para a educação contemporânea como o quadro negro e o giz estiveram 

para a educação clássica. Para alguns, esta tecnologia traz-lhes apoio e criatividade, a fim de 

melhorar a aprendizagem e o ensino, enquanto para outros esta tecnologia é um recurso pouco 

utilizado por falta de conhecimentos, de balizas de formação ou de acompanhamento/apoio 

para uso. 

 Seja como for, o QIM constitui hoje uma realidade da sala de aula e tende a 

multiplicar-se como equipamento escolar. A sua dimensão tecnológica permite-nos distingui-

lo do quadro preto, atribuir-lhe funcionalidades novas que podem dar um contributo bastante 

significativo no processo de ensino/aprendizagem.  

O QIM poderá dar frutos, francamente positivos, no processo de ensino/aprendizagem, 

porque para além do fator novidade, interatividade e partilha, entre outros, o QIM oferece 

ainda um conjunto de ferramentas que, de certa forma, procuram facilitar e enriquecer 

diversas tarefas em contexto de sala de aula.  

Perante os seus atributos, qualquer docente, mais ou menos preparado, a partir do 

momento que começa a navegar nas linguagens que entornam o paradigma do QIM, acaba por 

desaguar num imenso oceano. É uma tecnologia que parece poder adaptar-se aos diferentes 

estilos de ensino e de aprendizagem, aos diferentes anos de escolaridade e até às diferentes 

disciplinas porque dispõe de variadíssimas ferramentas/recursos e imensas possibilidades. No 

entanto, uma pergunta urge: será que os professores estão a mudar as práticas?  

 A prática pedagógica utilizando o QIM como recurso didático exige uma modificação 

nas atividades, responsabilidades, conduta e atitudes por parte dos professores. Implica que o 

docente tome consciência sobre esta nova forma de intervenção didática como um meio que 

favorece o processo de ensino e o desenvolvimento de novos ambientes de aprendizagem 

principalmente porque permite um trabalho interativo, mais rápido e positivo para o professor. 

Caso contrário, podemos reforçar metodologias expositivas (havendo apenas um ambiente 

gráfico mais atrativo se comparado com o ambiente que o quadro preto proporciona) onde os 

outros tipos de quadros são o elemento central das aulas e os alunos continuam com a postura 

tipicamente passiva. 
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3.2. Impactos do uso do QIM no ensino e na aprendizagem 

 

Vários estudos quantificam o impacto dos quadros interativos nos resultados dos 

alunos. Glover e Miller (2001) identificam três níveis de alterações pedagógicas no uso dos 

QIM: aumento da eficiência do ensino; permitem um estudo mais extensivo e transformam o 

ensino.         

Beauchamp, no seu artigo de 2004, frisa que a integração do QIM continua a ser muito 

variável de acordo com os professores e propõe perfis de professores: do utilizador 

principiante ao professor “expert” no QIM. Para o autor também é fundamental preparar os 

professores para o uso desta tecnologia. 

Smith et al. (2005), expõem as várias potencialidades do QIM e do ponto de vista da 

aprendizagem referem que não está demonstrado que o uso do QIM tenha um impacto no 

desempenho escolar dos alunos. De acordo com os professores, este seria flexível e 

polivalente, apreciado pela variedade de recursos que pode mobilizar e pela facilidade com 

que se pode integrar no ensino. Entre esses recursos, sublinham a mais-valia dos elementos 

multimédia no ensino que permitem responder aos diferentes estilos de aprendizagem. A 

função de poder guardar o trabalho feito com os alunos, com as próprias anotações dos 

mesmos e de poder retomar o ponto onde a sessão precedente terminou, é também 

amplamente apreciada. 

Com efeito, um importante estudo realizado a longo prazo, pedido pela Agência 

Britânica de Comunicações e Tecnologias da Educação (Becta, 2006), concluiu que o QIM 

tem um impacto positivo em alunos do ensino básico nas áreas disciplinares do Inglês, 

Matemática e Ciências. Os resultados mostram que muitos alunos melhoram mais 

rapidamente se utilizarem de forma consciente este recurso durante um longo período de 

tempo. Nesse estudo, a utilização que os professores fizeram do QIM também foi avaliada e 

os investigadores notaram que, com o tempo, as práticas de ensino evoluíram de forma a tirar 

partido das características desta tecnologia. 

Os diferentes trabalhos reunidos por Higgins et al. (2007), também evidenciam o 

impacto produzido pelo QIM nas práticas da sala de aula porque parece evidente que este 

recurso favorece a organização do ensino do professor perante a turma inteira. 

Relativamente ao uso do QIM, Slay, Siebörge e Hodgkinson-Williams (2008), referem 

que, à primeira vista, quer os professores quer os alunos encaram o uso do QIM de uma forma 

positiva enfatizando a relativa facilidade de uso da ferramenta.  
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Cutrim Schmid menciona, a partir da avaliação de um questionário que fez junto dos 

alunos, que o uso do QIM “torna as aulas mais apelativas” (Cutrim Schmid, 2009: 97), e 

facilita a participação dos alunos. 

Para Betcher e Lee (2009: 53), o “aumento da interatividade gera maior envolvimento 

dos alunos que colocam, às vezes, perguntas inesperadas mas que originam respostas mais 

elaboradas e melhoram a compreensão de um assunto”. 

No que concerne ao impacto do QIM na motivação, Fabienne Saint-Germain (2011) 

observa que, mesmo os alunos mais fracos a nível de aprendizagem e reticentes deixar-se-ão 

seduzir por este recurso. 

 Karsenti et al. (2012) recorda que as potencialidades do QIM são imensas, mas que os 

usos são simplistas: 10% dos que o utilizam exploram todo o seu potencial, nomeadamente o 

facto de conduzir os alunos ao quadro.  

Se o QIM for apresentado frequentemente como uma tecnologia que favorece as 

interações entre alunos, vários autores (entre os quais Levy, 2002) mostram que, pelo 

contrário, regressamos ao ensino onde o aluno tem uma atitude passiva. O QIM é usado 

principalmente pelo professor como uma ferramenta de demonstração. Mais recentemente, 

Karsenti et al. (2012), num levantamento efetuado sobre a eficácia deste recurso nas 

aprendizagens dos alunos, constataram o mesmo e verificaram que havia poucos estudos 

empíricos de situações de ensino/aprendizagem.  

3.3. Vantagens do uso do QIM em relação aos recursos tradicionais 

 Para examinar as possibilidades que o QIM oferece ao ensino, é preciso distinguir as 

funcionalidades do instrumento, situadas do lado das características do recurso, das suas 

potencialidades para o ensino. Assim, investimos em dois polos de maneira distinta: um 

centrado no recurso e o outro centrado no professor/aluno pois, tal como considera Gomes & 

Silva (1996), as aplicações educativas devem ser avaliadas em múltiplas perspetivas de forma 

a garantir a sua qualidade e eficácia. Observando exemplos e analisando-os criticamente 

seremos depois mais exigentes tanto na escolha como na produção. 

 Pelo que já referimos sobre o QIM, consideramos que a tecnologia deste medium é 

uma tecnologia dupla, inicialmente desenvolvida para as necessidades de apresentação nas 

empresas. No que se refere à educação, parece ter sido utilizada primeiro no ensino superior 
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(Murphy et al. 1995; Stephens 2000) e seguidamente nas escolas primárias no fim dos anos 

90 (Moseley et al.1999). 

 Se a maior parte das primeiras referências (ver por exemplo Greiffenhagen, 2000) 

ficam pela descrição técnica do instrumento, respondendo assim à primeira necessidade de 

informação e descoberta desta tecnologia, outras, mais recentes, a exemplo de Hennessy et al. 

(2007), completam esta abordagem assinalando certas funções de usos. Numerosas 

potencialidades, colocando a tónica sobre a visualização e procedimentos demonstrativos 

como meio de aprendizagem e abordagem de conceitos são assinaladas na literatura, 

nomeadamente na mais antiga. 

 A tecnologia do QIM é identificada como um meio que permite ao professor dispor 

de uma larga gama de recursos multimédia para apoiar o seu ensino: textos, imagens, vídeos, 

sons, sites da web (Ekhami, 2002; Johnson, 2002; Levy, 2002) porque é uma tecnologia 

“híbrida” que permite ouvir músicas e sons, incorporando a função do rádio ou do leitor de 

CD e ver vídeos ou filmes, reunindo num só equipamento as funções da televisão e do DVD. 

Os seus recursos são considerados mais atrativos simultaneamente para professores e alunos 

(Baile, 2003; Kennewell, 2004). Esta TIC permite apresentar, de forma eficaz, demonstrações 

(Stephens, 2000), ou fornece diferentes representações de um mesmo objeto (Kennewell e 

Beauchamp, 2003). Há ainda autores que veem nos jogos educativos interativos recursos 

potencialmente interessantes (Edwards et al., 2002).  

 A tecnologia do QIM é descrita como particularmente adaptada ao ensino de tipo 

direto (Glover e Miller, 2001; Kennewell, 2001). Para Steve Kennewell, esta última 

característica explica a adesão rápida dos professores ao QIM, beneficiando este recurso em 

comparação com outras tecnologias menos propensas a integrar-se nesta pedagogia. A 

utilização de recursos selecionados e preparados permite uma maior capacidade de resposta 

do professor às perguntas os alunos (Latham, 2002) e grande disponibilidade, reduzindo a 

necessidade de escrever no quadro (Miller, 2003). A possibilidade de registar e reutilizar 

recursos criados pode facilitar as relações entre diferentes aulas (Glover e Miller, 2002; 

Caminhante, 2002) ou ainda servir para aulas de apoio (Glover e Miller, 2002). Como o uso 

do QIM no seu essencial é relativamente fácil de usar, este recurso constitui uma 

possibilidade de integrar claramente as TIC na sala de aula (Smith et al., 2005). 

Ao analisar os recursos do QIM usados por centenas de professores, Cuthell (2003) 

observa que o QIM pode adequar-se a diferentes estilos de ensino.  
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Kennewell e Beauchamp (2007) sublinham a capacidade desta tecnologia se adaptar a 

um público heterogéneo, às necessidades variadas, nomeadamente através da diversidade de 

ferramentas disponíveis para apresentar um conceito ou uma ideia. 

Fabienne Saint-Germain (2011) constata que o QIM “gera no professor mais 

criatividade e nos alunos mais participação” (p.22) e Boulc’h e Baron (2011) emitem a ideia 

que o QIM “aumentaria as possibilidades de interação e de discussões com e entre os alunos” 

(p.77). 

 Ainda que a interação com o quadro seja encarada um jogo, sobretudo nos níveis de 

escolaridade mais baixos, a aprendizagem não perde. O jogo não é uma atividade supérflua 

nem é uma atividade oposta ao trabalho sério escolar, mas muito pelo contrário. Se quisermos 

captar a atenção e interesse da criança, conseguiremos esse propósito, com facilidade ao 

transformarmos a nossa atividade docente num verdadeiro jogo. Assim, consegue-se que a 

aprendizagem da criança se transforme na mais divertida das suas atividades e, para ela, 

aprender será sinónimo de jogar. Com o QIM consegue-se que os alunos aprendam pelo 

prazer da descoberta, do jogo. 

Gerard et al. (1999), refere que o uso do QIM aumenta a alegria e motivação nas aulas 

para professores e alunos, ao permitir um uso mais variado e dinâmico dos recursos. Levy 

(2002) refere que aumenta a motivação dos alunos e professores e Yager (1991) acredita que 

apresentações multissensoriais aceleram e aumentam a compreensão e que, além disso, 

prendem por mais tempo a atenção dos alunos. Smith (2001), refere que o QIM obriga os 

professores e outros agentes de ensino a ganharem competências no domínio das TIC.  

Através de algumas das suas funções, os professores têm também a possibilidade de 

criar aulas dinâmicas ao incorporar uma combinação de ficheiros de texto, imagens e som, 

assim como links para aceder diretamente à Internet. Na verdade, é um equipamento que 

possibilita integrar a linguagem audiovisual na prática educativa dos professores. Assim, o 

contato com a linguagem audiovisual – que é composta pela conjugação das expressões oral, 

sonora e visual – tornou-se extremamente presente nas experiências vivências pelos alunos, 

incentivando a necessidade de haver uma integração dessa linguagem à cultura oral e escrita, 

que é a mais empregada pela escola. 

Isto pode proporcionar uma grande interatividade, interdisciplinaridade, interação 

social. Contudo, para que isto seja possível, importa que os professores saibam usá-lo 

corretamente do ponto de vista pedagógico, não como mais um dispositivo tecnológico mas 

como um instrumento para o desenvolvimento cognitivo. Para Planque (1974) as técnicas 
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audiovisuais permitem ganhar tempo, e às vezes economizar talento, já que através de filmes 

e documentários é possível contextualizar e exemplificar, com imagens e áudio, determinados 

conceitos e conteúdos, obtendo com frequência resultados mais eficazes, do que se fossem 

ensinados apenas utilizando o quadro preto e o livro. 

  Segundo o que acabamos de explanar com base na literatura existente sobre a 

utilização do QIM, consideramos que as vantagens gerais da sua utilização são: 

 

• Facilita uma maior oportunidade para a interação e o debate na aula, especialmente se 

o compararmos com outros recursos TIC (Gerard et al., 1999). 

• É um recurso muito versátil, que pode ser aplicado a todas as idades e a todas as áreas 

curriculares (Smith, 1999). 

• Há mais oportunidades de interação e discussão na sala de aula e aumenta a motivação 

tanto nos docentes como nos alunos devido ao uso de ferramentas mais variadas, 

dinâmicas e divertidas (Levy, 2002). 

• Aumenta a disponibilidade de tempo permitindo ao professor apresentar com 

facilidade e eficácia recursos da Internet ou de outra fonte (Walker, 2003). 

• É fácil de usar, melhora rapidamente o ensino e a aprendizagem e potencia a 

criatividade (Dulac, 2006). 

• Desperta e desenvolve em todos o interesse por novas estratégias pedagógicas e pelas 

TIC como recursos educativos. 

• Garante a permanência no tempo da mensagem e a sua difusão espacial. 

 

Após ter apresentado as vantagens deste recurso de forma mais genérica achamos 

também essencial apresentar as suas possibilidades distinguindo as dos alunos das dos 

professores. 

 

As vantagens para os alunos são:  

• Desperta os alunos para serem mais criativos nas suas apresentações aumentando a sua 

confiança (Levy, 2002). 

• Aumenta as oportunidades de colaboração ajudando a desenvolver nos alunos 

competências pessoais e sociais (Levy, 2002). 
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• Pode-se considerar os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, porque os 

professores podem recorrer a muitas e variadas fontes e recursos para responder às 

necessidades específicas dos alunos (Bell, 2002). Aumenta a diversidade de atividades 

a realizar na sala e possibilita a utilização de conteúdos animados, coloridos, atrativos 

e interativos. 

• Permite o acesso ao computador sem usar o teclado, facilitando o seu uso quer pelos 

alunos mais pequenos quer pelos alunos do ensino especial (Goodison, 2002). 

• Aceleram e aumentam a compreensão devido às apresentações multissensoriais e, 

além disso, prendem por mais tempo a atenção dos alunos (Yager, 1991; Marqués, 

2008). Na verdade, os alunos podem compreender conceitos mais complexos devido a 

apresentações mais claras, mais dinâmicas e mais eficientes (reproduz fenómenos do 

mundo real que dificilmente poderiam ser trabalhados pelos alunos com papel e lápis 

com igual qualidade e realismo) aumentando assim a compreensão (Goodison, 2002; 

Marqués, 2008). A visualização de conceitos e processos difíceis e complexos, facilita 

a diversidade de estilos de aprendizagem, ajuda essencialmente na educação especial 

pois, pode ajudar a compensar problemas de visão (pode-se trabalhar com caracteres 

grandes), audição (potencia uma aprendizagem visual) e facilita o debate dos alunos 

(Marqués, 2008). 

• Aumenta a motivação (Goodison, 2002; Marqués, 2008). 

• Induz a uma participação mais ativa dos alunos (Levy, 2002; Marqués, 2008). 

• Possibilita a todos a escrita, mesmo manual, na sua superfície. 

• Reduz a necessidade de tirar apontamentos, porque tudo o que é apresentado no QIM 

(textos, imagens, esquemas, desenhos, etc.), pode imprimir-se (Levy, 2002). 

 

O QIM também se configura como um recurso didático com muitas vantagens para os 

professores, na medida em que: 

• É recurso flexível e adaptável a diferentes estratégias de ensino, sendo adequado para 

combinar trabalho individual com trabalho de grupo. 

• Induz os professores a mudar a sua maneira de ensinar incluindo as TIC na sua prática 

letiva e encoraja-os para o desenvolvimento e progresso pessoal (Smith, 1999). 

• Disponibiliza novas ferramentas para atender às particularidades individuais dos 

alunos, especificamente para aqueles com dificuldades de aprendizagem. 
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• Facilita o uso das TIC integrando-as na sua prática letiva (Smith, 2001). 

• Fomenta a espontaneidade e a flexibilidade, facilitando-lhes uma panóplia muito 

ampla de recursos (disponibiliza rapidamente uma grande gama de recursos, 

apresentações, inúmeras imagens, como planos de fundo, figuras ilustrativas 

subdivididas em categorias: História, Geografia, Ciência e Tecnologia, Artes, 

Matemática, entre outras, que facilita a ilustração de conteúdos poupando tempo de 

scanarizar imagens ou de pesquisar na Internet textos, gráficos, sons e imagens), além 

de poderem guardar os desenhos e anotações feitas durante a aula, reduzindo a 

duplicação de esforço e facilitando a revisão (Kennwell, 2001). 

• Permite a partilha de recursos entre os professores e, consequentemente, a utilização 

dos mesmos materiais didáticos várias vezes (Glover e Miller, 2001), ou seja, permite 

escrever, desenhar, editar, gravar e disponibilizar noutras plataformas uma aula ou 

enviar para os alunos via correio eletrónico tudo o que foi escrito e realizado no 

quadro durante as aulas. 

• Possibilita guardar e imprimir o que está no quadro interativo, incluindo as notas 

registadas durante a aula, facilitando a revisão (Walker, 2002) e a reutilização de 

atividades/ trabalhos.  

• Permite preparar-se aulas muito mais atrativas e os materiais que se vão criando 

podem sofrer adaptações e ser reutilizados de ano para ano (Marqués, 2008). Há a 

possibilidade que a mesma aula possa ser utilizada novamente noutra aula. 

• Ajuda o controlo e a gestão da turma / grupo. 

• Favorece o pensamento crítico dos alunos sendo uma ótima tecnologia para o 

professor construtivista e pode ser utilizado em modo de videoconferência, 

favorecendo a aprendizagem colaborativa, através de ferramentas de comunicação. 

 

Mas, claro que, sem o domínio e as competências informáticas que permitam usufruir 

das suas potencialidades, ficam em causa os seus verdadeiros objetivos educativos. Os 

professores têm de ter bem presente os fins da educação e os melhores métodos para os 

alcançar, enquadrando os meios, como o QIM, nesse horizonte, pois este recurso pode ser 

particularmente útil no processo de ensino/aprendizagem. 
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3.4. Desvantagens no uso do QIM para alunos e professores  

 Apesar de reconhecermos no QIM muitas potencialidades, não manifestamos uma 

aceitação cega em relação a este recurso e somos capazes de ver nele a sua dupla face de 

Jano: a positiva, como a esperança da emancipação do professor no mundo das TIC e a 

negativa, que o põe em descrédito face, por exemplo, aos seus elevados custos (Virilio, 2000), 

ou fazer a analogia com a dualidade Ying e Yang27. Algumas críticas contra o QIM são 

inevitáveis. Sublinhamos algumas das tarefas atribuídas a esta nova tecnologia e problemas de 

manutenção também identificados por Brown (2004) e Smith (2005). Em 2002, Levy refere, 

também, a frequente necessidade de o calibrar/ orientar. A generalização do QIM é vista 

igualmente como problemática para os professores pouco propensos ao uso das tecnologias. 

 Estudos conduzidos por Bell (2001), Smith (2001), Tameside (2003) e Miller et al. 

(2008), salientam os problemas de visibilidade do quadro, os efeitos da sombra, bem como os 

imensos cabos dos diferentes periféricos que, às vezes, torna difícil e, até perigosa, a 

circulação na sala. 

 Certos utilizadores descrevem problemas mínimos mas recorrentes que podem ser 

um entrave ao uso do QIM, que só o acesso a um apoio técnico adequado os permite resolver 

(Miller et al., 2008), havendo portanto necessidade dos professores também adquirirem 

competências técnicas (Selwood e Pilkington, 2005; Miller et al., 2008).  

 Karsenti et al. (2012), destacam essencialmente como aspetos negativos do QIM: 

• A criação de recursos para usar no QIM pode ser muito morosa, ou seja, elaborar 

recursos pedagógicos e a execução de atividades para os alunos exige muito tempo, 

sobretudo quando os professores não têm prática de uso no QIM ou apresentam 

dificuldades técnicas.  
 

• O QIM é usado como um quadro negro: é a forma mais simples de o utilizar e isso 

compromete a inovação pedagógica. 
 

• Se todas as informações estão imediatamente acessíveis aos alunos, estes podem não 

ser solicitados para construir seu próprio conhecimento. Esta tecnologia pode fornecer 

tantas informações que os alunos podem estar menos inclinados a utilizar os seus 

próprios recursos ou para fazer um esforço para compreender os conceitos. 

  

                                                 
27 A teoria do Yin-Yang afirma que todas as coisas na natureza têm dois lados opostos, mas complementares. Assim, qualquer 

ideia pode ser vista como o seu oposto quando vista de outra perspetiva. 
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 Cutrim Schmid (2009) destaca como um aspeto negativo do QIM o facto de alguns 

alunos se aperceberem que o uso do QIM é um incentivo à preguiça, porque toda a 

informação está imediatamente disponível e eles não precisam de construir os seus próprios 

modelos de aprendizagem. 

Estudos de casos recentes, em vários países europeus, mostram que a questão da saúde 

e segurança relacionadas com a utilização dos quadros interativos parece não ter sido 

considerada em nenhum dos estabelecimentos escolares que adotaram esta nova tecnologia 

(European Schoolnet, 2009). Segundo alguns autores, esse equipamento pode apresentar 

riscos para os seus utilizadores se não forem instalados e manuseados corretamente. 

 Na maioria dos casos, os quadros brancos interativos funcionam apresentando a 

imagem emitida pelo videoprojector. Nestas condições, algumas precauções devem 

imperativamente ser tomadas para assegurar ao professor e aos seus alunos um conforto de 

utilização e evitar qualquer dano. A escolha do videoprojector deve ser tida em consideração 

por causa do barulho que emitem ainda que o nível sonoro produzido por estes aparelhos se 

situa muito aquém dos valores limites que apresentam um risco para o ouvido (CFST, 2008).  

A luz emitida pelo videoprojector é de uma intensidade tal que também pode 

representar uma fonte de desconforto, ou mesmo de perigo para os olhos. Nesse sentido, um 

órgão do governo britânico Heth e Safe Executivo (2008) aconselhou os usuários do QIM a 

nunca olhar para a lâmpada do projetor para evitar danos nos olhos. O reflexo que se forma 

sobre o ecrã também pode provocar cansaço aos olhos e uma diminuição da concentração 

(CFST, 2008). 

4. FORMAÇÃO EM QIM 

O professor é o primeiro ator que deve mudar sua forma de pensar 
e agir na educação, pois existe uma grande tendência de repetição, em 
sala de aula, dos modelos que funcionaram na aprendizagem deste. Por 
este motivo, a formação do professor deve ocorrer de forma permanente e 
para a vida toda. Sempre surgirão novos recursos, novas tecnologias e 
novas estratégias de ensino e aprendizagem. (Jordão, 2009:12).  
 

O eco das palavras do autor supracitado remetem à compreensão de que a consciência 

do professor em relação à importância de sua formação é condição indispensável e necessária 
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para que este possa superar os modelos ultrapassados de educação e procurar 

incessantemente, adequar as suas estratégias de ensino às inovações tecnológicas. 

 Na aurora do século XXI, a educação tem que ser repensada e os professores têm que 

se preparar para integrar as TIC no ensino sob pena de não acompanharem os desafios da 

sociedade. Como tal, inovações tecnológicas e formação de professores para conhecimento e 

ação pedagógica devem andar juntos. A importância de as integrar no ensino, tanto para 

assegurar uma aprendizagem de grande qualidade, como para preparar os alunos para os 

imperativos da sociedade moderna é reconhecida. Para novos tempos, é preciso novas 

práticas. 

Apesar dos mais poderosos “recursos” do ensino/aprendizagem continuarem a ser o 

professor e o aluno que, conjuntamente, podem descobrir os caminhos para a aquisição do 

conhecimento, a utilização das TIC é inquestionável. Nesta nova proposta pedagógica, o 

quadro preto será cada vez menos usado, mas qual será o papel do QIM neste processo de 

mudança?  

Os quadros interativos podem ser uma ferramenta poderosa para o ensino e podem 

fomentar o desenvolvimento de competências nos alunos, mas será que eles são a solução 

para os problemas com que o ensino se depara atualmente?  

Para responder a esta e a muitas outras interrogações, a escola tem de ter a capacidade 

de se interrogar e refletir sobre a apropriação e utilização desta e de outras ferramentas 

tecnológicas para evitar um distanciamento crescente com a sociedade. 

Além disso, pensamos que tudo dependerá do professor. Tudo dependerá da forma 

como explorará as suas potencialidades. Neste aspeto, reconhecemos como válido um juízo de 

Fowell (1995), quando considera que cada educador deve ter a capacidade para avaliar o 

potencial das tecnologias que utiliza em termos da sua influência e qualidade da 

aprendizagem.  

Contudo, a nosso ver, essa capacidade tem que ser aprendida. Disponibilizar os 

equipamentos não é suficiente. É necessário ministrar formação a todos os profissionais da 

educação, a começar nos professores, passando pelos alunos e até aos assistentes operacionais 

responsáveis pela manutenção dos equipamentos, pois até então como ressalta Carbonell 

(2002), “as mudanças, em geral, foram mais epidérmicas que reais. Detetaram-se sintomas de 

modernidade, mas não de mudança” (p.16). É também essencial que essa formação seja 

contínua e não como uma atividade pontual em função dos meios tecnológicos e das 

necessidades que vão surgindo nos professores e na comunidade educativa porque nenhuma 
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formação inicial é suficiente para o desenvolvimento profissional do professor, para lhe 

garantir um bom desempenho nas tarefas da prática docente que desenvolve. 

Apesar de Schön (1992); Nóvoa (1995,1997); Dellors (1999); Perrenoud (1999, 2000, 

2002, 2008); Morin (2000); Perrenoud e Thurler (2002); Enguita (2004) observarem que a 

preocupação com a formação de professores está presente nas discussões sobre as tendências 

pedagógicas atuais, isso não é suficiente. Será necessário entender que a triste realidade dos 

nossos sistemas de ensino revelam que, mesmo quando há políticas de formação de 

professores usando tecnologias e modalidades inovadoras como o QIM, as ações de formação 

não conseguem efetivamente chegar à maioria dos professores e sobretudo àqueles mais 

necessitados.  

Hall e Higgins (2005), acrescentam (quando questionaram 72 professores numa 

formação inicial no âmbito do QIM) que há um entusiasmo evidente na perspetiva da 

utilização do QIM e a maneira como poderiam usá-lo na sala de aula mas salientam a falta de 

formação dos professores neste âmbito.  

É evidente que temos professores inovadores (sempre prontos para a mudança); 

professores adiantados (pioneiros no uso das novas ferramentas de ensino); professores 

comedidos (esperam para ver os resultados antes de adotar mudanças); professores retardados 

(custa-lhes a mudança mas, acabam por aceitar o desafio) e os resistentes à mudança 

(recusam-se a fazer mudanças em sua prática). 

Por isso, a formação para a utilização do QIM deve ser adequada à sua posição perante 

as TIC e às necessidades individuais dos professores (Levy, 2002) porque há professores que 

precisam de mais tempo para assimilar a ideia da necessidade de ter que usar as TIC para se 

sentirem à vontade e construírem uma gama de recursos para posterior utilização nas suas 

aulas (Glover e Miller, 2001). 

Questões desta natureza exigem a revisão das práticas de formação. Nesse sentido, a 

Comissão Europeia em 2006, debruçou-se sobre a definição de indicadores, objetivos e 

estratégias adequadas à aferição da melhoria da formação de professores, nomeadamente do 

seu desenvolvimento profissional contínuo. 

Karsenti e Gautier (2006) distinguem dois tipos de obstáculos para a integração das 

TIC na sala de aula: fatores externos, como a falta de acesso aos equipamentos ou de apoio, 
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mas sobretudo fatores internos, como um fraco sentimento de competência, a ansiedade, o 

medo perante a tecnologia (tecnofobia)28 ou, a falta de tempo para formação. 

Para superar os fatores internos (medo, desconhecimento do uso) em relação ao QIM, 

pensamos que três possibilidades podem ser consideradas umas em complemento das outras: 
 

• Autoformação – Aconselhamos os professores a começar a descobrir e a manipular o 

QIM com usos simples e controlados, por transposição de esquemas de utilização, 

desenvolvidos anteriormente (usando a Internet, por exemplo) ou simplesmente a usar 

as ferramentas mais intuitivas (escrita no QIM). O recurso às imagens e as 

visualizações é também relativamente fácil de usar e tem todo o seu interesse no 

ensino de determinados assuntos. 
 

• Participação em Comunidades de Prática - Uma vez que o QIM começa agora a 

emergir com mais substância e ainda é um recurso novo para a escola e para os 

professores, a formação de comunidades de prática organizadas por áreas disciplinares 

ou interdisciplinares poderá constituir um espaço de partilha de experiências das 

práticas metodológicas e de discussão das dificuldades encontradas na sua utilização.  
 

• Formação - Kennewell e Beauchamp (2003b) destacam a necessidade de uma 

verdadeira sensibilização para nova tecnologia e para com as suas potencialidades para 

que uma aplicação mais eficaz possa ocorrer nas aulas. Consideram, tal como nós, que 

uma formação para os professores assente no domínio técnico da ferramenta e na 

construção de recursos é um pré-requisito necessário e fundamental para uma 

utilização eficaz do QIM na sala de aula. Allen (2004), Beauchamp (2004), Peraya, 

Lombard e Bétrancourt (2008) sublinham que a formação inicial dos professores no 

uso das primeiras funcionalidades (escrever, apagar, usar imagens,…) favorecem a sua 

integração na prática docente.  
 

 

De acordo com o padrão das competências TIC dos professores definidas pela 

UNESCO (2008), um professor deve ter competências29 de cultura geral no domínio das TIC, 

competências de aprofundamento dos conhecimentos com TIC e competências de produção 

dos conhecimentos com TIC. Estas competências são necessárias para procurar e para 
                                                 

28 A tecnofobia representa a aversão ao uso de qualquer tecnologia que não faça parte da formação profissional, nesse caso, dos 
docentes, ou mesmo de vida pessoal e, que represente perigo para aquilo em que os professores acreditam e creditam valores. 

29 Segundo o documento da OCDE “Definição e seleção de competências” podemos definir “competência” como a capacidade de 
responder a procuras complexas e realizar várias tarefas corretamente. Supõe uma combinação de habilidades práticas, conhecimentos, 
motivação, valores éticos, atitudes, emoções e outros componentes sociais e comportamentais que se mobilizam, em conjunto, para alcançar 
uma ação eficaz (OECD, 2002). 
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produzir conhecimentos e saberes no domínio das políticas educativas e na visão da educação, 

dos currículos, das TIC, da pedagogia, da organização dos conhecimentos e o 

desenvolvimento profissional. 

Os processos de ensino, em constante reformulação direcionada à transformação, 

exigem que o professor, em processo de formação continuada, acompanhe a evolução 

tecnológica e também construa novas competências pedagógicas, entre elas a do uso da 

linguagem digital. 

Miller et al. (2008), sugere que uma formação apropriada deve oferecer Competências, 

Pedagogia, Oportunidade, Reflexão e Evolução. Este modelo deve permitir acompanhar os 

professores no desenvolvimento de novos e variados usos, bem como refletir nas 

consequências das novas práticas de ensino inerentes nessa aprendizagem.  

De uma forma geral, estes diferentes estudos concordam e destacam os principais 

elementos dos planos de formação para apoiar o desenvolvimento de usos interativos do QIM 

- refletir sobre estilos de aprendizagem, permitir uma certa continuidade na formação, facilitar 

a utilização dos recursos educativos e aumentar a confiança, os quais nos referimos abaixo: 

 

- Refletir sobre estilos de aprendizagem: para além dos aspetos técnicos, é a 

compreensão da forma como os alunos aprendem e das teorias cognitivas que ajuda os 

professores a melhorar a sua pedagogia. Um aspeto considerado importante pelos professores 

entrevistados num dos estudos é entender os conceitos de estilos de aprendizagem e as 

diferenças individuais, pois essas noções permitem refletir sobre como adaptar o ensino de 

acordo com as diferentes necessidades dos alunos. 

 

- Permitir uma certa continuidade na formação: os melhores resultados são obtidos 

quando a formação é permanente e os professores têm a possibilidade de recorrer aos 

formadores, de maneira informal, tão frequentemente quanto o necessário, para fazer 

perguntas e discutir ideias de uso do QIM. 

 

- Facilitar a utilização dos recursos educativos: o simples o acesso a recursos de 

qualidade não é suficiente para saber utilizá-los. São necessárias instruções claras sobre a 

forma de utilizá-los. 
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- Aumentar a confiança: possibilitar a oportunidade dos professores experimentarem 

o QIM antes do uso para os alunos, é essencial para dar segurança aos professores. 

 

Com efeito, pensamos que um formador deve também listar aos professores as 

potencialidades técnicas do QIM, o que permitirá evidentemente dar-lhes algumas ideias de 

usos transponíveis para as suas disciplinas, mas, sobretudo, apresentar-lhes boas práticas com 

o QIM, nas diferentes disciplinas, para deste modo eles se enamorem pelo QIM, dadas as 

vantagens que podem daí ocorrer no processo de ensino/aprendizagem. Uma formação 

orientada para os usos pedagógicos ajuda a dar sentido à valorização do uso QIM. 

De acordo com Beauchamp (2004), é por conseguinte importante e vantajoso preparar 

os professores para a introdução deste novo recurso porque: 

 
"Tem-se observado que há muito que pode ser feito para preparar as 

pessoas antes da chegada dos QIM e que a formação pode ser vantajosa. Nas 
fases iniciais de uso do QIM, a formação geral de grandes grupos de professores 
pode ser útil, mas posteriormente os professores precisam de tempo para 
assimilar as lições aprendidas na sua prática até que se sintam confiantes em 
serem capazes de lidar com a maioria dos aspetos de um programa e outros 
recursos da tecnologia” (p. 346). 

 

O grande desafio é, por isso, a capacitação dos professores para utilizar este recurso, 

que cada vez mais se torna parte do ambiente das salas de aula. 

Sabemos, porém, que isto não é tão simples. Outras emergências ou objetivos de 

desenvolvimento profissional se impõem, mas a nosso ver, o ensino ganhará mais quanto 

melhor soubermos explorar o QIM e, para isso, é preciso que o professor esteja recetivo ao 

uso do QIM e a investir na sua formação.  

Assude, Bessieres, Combrouze e Loisy (2010) referem a esse respeito que os 

professores sofrem pressões sociais e institucionais para integrar TIC nas aulas mas não 

recebem necessariamente meios (formação e apoio) para os acompanhar nas suas mudanças 

epistemológicas e didáticas. Será a formação que ajudará os professores a passar do 

paradigma do ensino para o paradigma da aprendizagem, porque uma tecnologia não é, por si 

mesma, uma revolução metodológica, é antes um campo de possibilidades. Novas 

metodologias e mudanças só atingirão os alunos se os professores as perceberem, se 

apropriarem delas e as dominarem. 



Capítulo 2 - O QUADRO INTERATIVO MULTIMÉDIA: Como? Porquê? Para quê? 

 

 

135 

4.1. Competências a adquirir na formação em QIM 

Nenhum “sistema educacional” consegue acompanhar o ritmo de avanço nas 

tecnologias. No entanto, é preciso equiparar o nível de conhecimento dos professores ao dos 

alunos, denominados “nativos digitais” (Bennett, S; Maton, K.; Kervin, L. (2008), no que 

concerne ao uso das TIC. Está provado que as crianças e jovens de hoje têm habilidade para 

usar os recursos tecnológicos sem a necessidade de aprender a usá-los. Por outro lado, os 

professores, pertencentes a outra geração, têm certas dificuldades em aplicar as tecnologias 

nas suas salas de aula. 

Nesse sentido, é preciso formar os professores, tanto na formação inicial quanto na 

formação continuada, para que eles aprendam a lidar com as novas maneiras de ensinar e 

aprendam a usar o QIM. A formação aos profissionais da educação é urgente e necessária 

para que se mantenham atualizados sobre as novas metodologias de ensino e possam 

desenvolver práticas pedagógicas eficientes. 

Segundo Dulac (2006), a formação para os professores no âmbito do QIM deve 

contemplar aspetos técnicos, metodológicos e criativos porque embora os professores 

atribuam grande importância à competência técnica, acreditamos que esta só por si não é 

suficiente. A competência didática e a competência pedagógica também são necessárias se 

quisermos levar a cabo intervenções educativas efetivas e eficientes. Tratar-se-á de uma 

aquisição progressiva.  

Todos os professores têm que estar conscientes da pluralidade de competências 

necessárias ao uso do QIM para fins pedagógicos. Por isso, será pertinente explicar as 

competências necessárias por parte dos professores para responder às suas necessidades neste 

campo. 

4.1.1. Competências técnicas 

 
As tecnologias são sistemas complexos e a sua integração na escola requer do 

professor competências técnicas. Estas competências técnicas devem permitir-lhe desenvolver 

um conjunto de conhecimentos conceptuais necessários para o uso de qualquer TIC na 

educação. É preciso familiarizar os professores com as novas TIC. 

Com o QIM acontece o mesmo e serão a aquisição de competências técnicas como as 

que se visualizam na figura 2.14, relacionadas com a alfabetização do uso deste recurso, da 
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adaptação e criação de materiais de aprendizagem e o interesse pela utilização das suas várias 

funções que farão o professor incluir este recurso no ensino. 

 

 

 

 

 

Figura 2.14: Competências técnicas a adquirir 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na verdade, é preciso que o professor em primeira instância perceba como se ligam os 

periféricos do QIM (projetor, QIM e computador) pois, caso algum cabo se desligue 

facilmente poderá resolver a situação e, aprenda a ligar e desligar o QIM em segurança (1). É 

também fundamental conhecer algumas regras de manutenção (2) como, por exemplo, se a luz 

da lâmpada acender desligar o projetor pois, houve sobreaquecimento da lâmpada e 

compreender que a limpeza dos filtros do projetor é um processo fácil que, não sendo 

inteiramente da sua responsabilidade, pode evitar estragos e avarias profundas. Saber 
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calibrar/orientar o QIM (3) é essencial para usar as canetas ou o dedo, já que se os quadros 

não estiverem calibrados o seu uso fica dificultado. Instalar ou atualizar os diferentes 

softwares do QIM (4) é um procedimento relativamente simples e similar entre si que depois 

de percebido se processará de forma semelhante. No que concerne ao uso efetivo do QIM é 

essencial saber usar as ferramentas e recursos do QIM (5), conhecer alguns mandamentos de 

uso (6) (tipos de letra, cores mais adequados…) e compreender como usar outros 

softwares/TIC no QIM. 

As facilidades técnicas oferecidas pelo QIM possibilitam a exploração de um leque 

ilimitado de ações pedagógicas, permitindo uma ampla diversidade de atividades que 

professores e alunos podem realizar. Sentindo-se mais familiarizado com as questões técnicas, 

o professor pode dedicar-se à exploração deste recurso para realizar atividades pedagógicas 

mais sofisticadas. 

Porém, para além de um leque de competências tecnológicas básicas, que permitam 

aos professores trabalhar com o QIM de forma confiante, parece estar sobretudo em causa um 

conjunto de procedimentos metodológicos, de teor predominantemente pedagógico e didático, 

sem os quais não será bem-sucedida a inserção deste recurso no processo de 

ensino/aprendizagem. O domínio do técnico e do pedagógico não deve acontecer de modo 

estanque, um separado do outro. É erróneo pensar ser, primeiramente, um especialista QIM 

para depois tirar proveito desse conhecimento nas atividades pedagógicas. As competências 

técnicas são importantes, mas, por si só, não conseguem resolver as questões de conflitos, 

tanto entre alunos como entre professores, pois as competências vão além das técnicas. 

4.1.2. Competências didático-pedagógicas 

 
Além das competências técnicas, as competências didático-pedagógicas (retratadas na 

figura 2.15) também estão ligadas à conceção da situação de ensino/aprendizagem na escola. 

Por isso, é essencial que o professor aprenda como incluir o QIM na sua planificação, 

conheça estratégias para envolver os alunos no seu uso, para controlar a turma, para respeitar 

os ritmos de aprendizagem, para diversificar estratégias, metodologias, atividades e para 

suscitar a participação/interação, o interesse/motivação e a atenção/motivação dos alunos. 
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Não basta aos professores saberem manipular os recursos ou possuir qualificação 

específica em tecnologias para que se saiba utilizar didática e pedagogicamente os recursos. O 

domínio que cada professor tem da técnica não é suficiente para viver na ilusão do domínio 

pedagógico. O conhecimento do professor tem que ser muito mais abrangente, tem que ser 

didático e pedagógico relacionado com a definição de um modelo pedagógico onde se inclua 

o QIM.  

É fundamental aprender a dominar o QIM para melhor planificarmos e melhor as 

contextualizamos no currículo. Mais que um mero mediador entre o conhecimento e os 

alunos, o professor deverá saber como utilizar o QIM e como integrá-lo no currículo. É 

evidente que a formação dos professores tem que ser para que possuam uma cultura 

tecnológica, mas também que implique uma renovação pedagógica, permitindo uma 

capacitação e máxima rentabilização pedagógica dos meios no ensino/aprendizagem para 

serem usados quer pelos professores quer pelos alunos. 

Antes de uma aula o professor vai evidentemente elaborar uma tarefa dando a 

prioridade ao objetivo pedagógico. As aulas devem ser preparadas de modo que os se tornem 

o mais autónomos possível (Guichon, 2012). Depois dos objetivos estarem bem definidos, o 

Figura 2.15: Competências didático-pedagógicas a adquirir 
Fonte: Elaboração própria  
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QIM deve servir para o desenvolvimento da atividade e não o contrário. O QIM desenvolve 

uma função eminentemente educativa. Trata-se de ensinar com e através do QIM.  

O desejado domínio tecnológico por parte dos professores não deve permanecer 

apenas pela utilização passiva de conteúdos pedagógicos pré-fabricados por instituições 

editoriais que se revelam, muitas vezes, distantes e desadequados às necessidades 

pedagógicas do docente. Pelo contrário, o professor tem de ser produtor de materiais 

pedagógicos digitais capazes de responder às suas intenções didáticas e, também, aos 

ambientes de aprendizagem que os próprios alunos criam conforme as suas características e 

estilos de aprendizagem. Assim, podemos considerar que competência pedagógica não é 

estática, pois depende da época, dos interesses da sociedade e das pessoas, da sensibilidade, 

dos sentimentos e dos valores sobre os quais se assenta, do espaço e do momento histórico de 

sua realização. Logo, ela não é dada, mas construída no decorrer da vida, da reflexão sobre a 

própria prática, no movimento dialético ação – reflexão – ação. 

O melhor é quando os conhecimentos técnicos e pedagógicos crescem juntos, 

simultaneamente. O domínio das técnicas acontece por necessidades e exigências do 

pedagógico e as novas possibilidades técnicas criam novas aberturas para o pedagógico, 

constituindo uma verdadeira espiral de aprendizagem ascendente na sua complexidade técnica 

e pedagógica, ou seja, permitindo ao professor adquirir simultaneamente habilidades e 

competências técnicas e pedagógicas. 

Portanto, a escola precisa ser renovada e as tecnologias contêm os ingredientes 

necessários para favorecer esta mudança. Serão as boas práticas dos professores que 

provocarão bons resultados de aprendizagem nos alunos. O caminho para a inovação 

educativa30 usando o QIM só acontecerá (Cf. Figura 2.16) se, os professores tiverem formação 

técnica e didático- pedagógica para mudarem de práticas e se verificar o aumento da eficácia 

escolar. Por mais que existam quadros interativos nas escolas estes, por si só, não são capazes 

de se transformar em inovação pedagógica. Inovação é um vocábulo que sobressai na 

literatura educacional, atrelado à perspetiva de soluções para o “marasmo” dos sistemas de 

ensino. Inovação não significa descoberta nem invenção, mas ação para alterar as coisas pela 

introdução de algo novo. De facto, a inovação pedagógica não reside na tecnologia mas, na 

mente de quem desenhará o contexto em que o QIM será utilizado - o professor. Sem dispor 

                                                 
30 Consideramos a inovação educativa como o conjunto de iniciativas que induzem os professores a pensar e a realizar a sua 

atividade docente de outra forma. Sendo um processo complexo e dinâmico provoca transformações significativas de natureza diversa quer, 
na nossa conceção de ensino e das nossas práticas docentes quer, na aprendizagem dos alunos. Segundo Guerreiro (2006:99), “inovação é a 
capacidade de ver de outro modo, com outro olhar, o objeto já observado e descrito por muitos”, que exige criatividade e mudança de 
paradigmas no processo de formação e de trabalho do professor. 
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de conhecimentos, sem conhecer os objetos sobre os quais exercerá as suas funções ou saber 

como proceder para alcançar o que pretende o professor não poderá inovar. Adaptar-se às 

novas e complexas demandas educacionais originárias das novas tecnologias, exige do 

professor inovação. 

 
 

Figura 2.16: Caminho da formação em QIM até à Inovação Educativa 

Fonte: Elaboração própria 

 

  Convém, porém, que fique claro que a resposta ao problema da introdução do QIM em 

contexto educativo não se circunscreve apenas à forma como os professores aderem ao seu 

uso ou ao software e às dificuldades e obstáculos que este lhes cria, antes abrange um 

conjunto de aspetos que vão desde a atitude do professor, da sua formação técnico-pedagógica 

de base, até às condições organizativas da escola. 

4.2. Fases da Formação em QIM  

Consideramos que existem 4 fases evolutivas do trabalho do professor enquanto 

utilizador dos QIM: Descoberta – Familiarização – Integração – Inovação. Assim, durante a 

formação do QIM, o professor mediante o que já sabe sobre o uso deste recurso, passará por 

diferentes fases de apropriação:  
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FASES UTILIZADORES UTILIZAÇÃO DO QIM 

Fase 1 

(Descoberta) 

Utilizador  
Elementar 

� Liga e desliga o QIM 
� Utiliza-o para projetar vídeos e recursos da 

Internet 
� Exibe os recursos presentes 

Fase 2 

(Familiarização) 

Utilizador 
Principiante 

� Utiliza determinadas ferramentas existentes 
� Guarda o trabalho realizado no software do QIM 
� Faz download e usa recursos para o QIM 
� A utilização é principalmente feita pelo professor 

Fase 3 

(Integração) 

Utilizador 
Intermédio 

� Cria aulas simples e atividades interativas 
� Utiliza a galeria 
� Usa o quadro interativo para fornecer 

informações e orientações 
 

 

 

 

Fase 4 

(Inovação) 

 

 

Utilizador 
 Avançado 

� Cria e utiliza atividades e aulas interativas 
      regularmente 
� Utiliza funções avançadas do seu software 

(gravar som, imagens...) 
� Envia regularmente as aulas para uma 

comunidade virtual ou para o site/blogue da 
turma 

� Muda de paradigma: passa do paradigma do 
ensino (uso do QIM como um instrumento de 
ensino) para o de aprendizagem (o QIM como 
instrumento de aprendizagem) 

� Tem em conta os interesses e estilos de 
aprendizagem dos alunos 

� Usa os recursos disponíveis mediante as 
múltiplas inteligências  

� Incentiva os alunos a usar sites interativos, 
ferramentas flash e apresentações interativas. 

� Desenvolve formas de fazer avaliações 
formativas com o QIM 

� Envolve os alunos na criação de recursos para o 
QIM 
 

 
Tabela 2.2: Correspondência entre as fases de utilização do QIM e os utilizadores 

            Fonte: Elaboração própria 

 
 
Portanto: 

1.ª Fase (Utilizador Elementar) - Utilização do QIM como um quadro gigante para as 

aplicações já utilizadas no passado. 
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2.ª Fase (Utilizador Principiante) - Uso de algumas das suas ferramentas/recursos. 

3.ª Fase (Utilizador Intermédio) - Descoberta e exploração das funcionalidades 

específicas desta tecnologia. 

4.ª Fase (Utilizador Avançado) - Utilização do QIM como uma plataforma de 

colaboração suscitando os alunos a usar efetivamente o QIM. 
 
 

É a última fase que faz com que as práticas do professor sejam transformadas num 

contexto ou uma sequência pedagógica: antes, durante e após a interação educacional. 

 Os quadros que se seguem31, não são um fim em si mesmo mas cremos que poderão 

ajudar os intervenientes no processo ensino/aprendizagem na integração do QIM e alargar o 

seu uso nesse contexto. Alargar a sua utilização no ensino é escolher trabalhar com ele, sentir-

se à vontade no seu uso e implicar a participação dos alunos no uso. 

 
 

Conhecer o QIM para usar eficazmente os recursos disponíveis e 

favorecer o ensino/aprendizagem 
 

 

Tabela 2.3: Conhecer o QIM para usar eficazmente os recursos disponíveis e favorecer o 
ensino/aprendizagem (I/III) 

                                                 
31 Adaptados da «Carte des habiletés et de l’utilisation du TBI en salle de classe» du Récit de 2011. 

    
         Ensino   

   
Aprendizagem 

 

U
s
a

r 
o

 Q
IM

 

Começar a usar e 
resolução de 
problemas 

técnicos 

Ser capaz de ligar 

e desligar o QIM 

Ser capaz de ligar os 

periféricos do QIM 

Conhecer as 

estratégias básicas 

para solucionar 

problemas quando 

o QIM não funciona 

Resolver os 

problemas básicos 

quando o QIM não 

funciona 

Calibração e 
configurações 

básicas 

Ser capaz de 

orientar ou 

calibrar o QIM 

Ser capaz de 

configurar a imagem 

e as canetas do QIM 

Ser capaz de 

personalizar a barra 

de ferramentas do 

QIM de acordo com 

as necessidades 

Ser capaz de 

personalizar outros 

periféricos 

Gestão de 
Documentos 

Ser capaz de abrir 

um documento 

no software 

específico 

utilizado no QIM 

Ser capaz de 

importar um 

documento 

proveniente de uma 

outra aplicação para 

o software do QIM 

Ser capaz de criar 

um documento no 

software específico 

utilizado no QIM 

Professor e aluno 

criam um documento 

no software 

específico utilizado 

no QIM 
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Tabela 2.3: Conhecer o QIM para usar eficazmente os recursos disponíveis e favorecer o 
ensino/aprendizagem (II/III) 

    
         Ensino   

   
Aprendizagem 

 

U
s
a

r 
o

 Q
IM

 

Ferramentas do 
programa do 

QIM 

Conhecer e usar 

as ferramentas 

básicas 

disponíveis na 

barra de 

ferramentas do 

software do QIM 

nas atividades de 

ensino 

Conhecer e usar a 

maioria das 

ferramentas do 

software do QIM nas 

atividades de ensino 

Os alunos 

conhecem e usam 

as ferramentas 

disponíveis no QIM 

nas atividades de 

aprendizagem 

Alunos e professores 

conhecem e usam as 

ferramentas 

disponíveis no QIM 

para as atividades de 

ensino/aprendizagem 

Recursos do QIM 

Ser capaz de 

procurar 

exemplos de 

atividades 

multimídia em 

sites da Internet 

 

Ser capaz de procurar 

recursos 

disponibilizados no 

QIM 

 

Os alunos 

procuram exemplos 

de atividades 

multimédia em 

sites da Internet 

 

Os alunos procuram 

recursos 

disponibilizados no 

QIM para exprimirem 

as suas ideias 

Criação de 
atividades 

Criar atividades 

no software do 

QIM inserindo 

diferentes 

recursos externos 

ao seu software 

(imagens, sons…) 

Criar atividades no 

software do QIM 

com os seus recursos 

para enriquecer as 

aulas 

Professor e aluno 

são capazes de 

inserir diferentes 

recursos externos 

ao software do QIM 

(imagens, sons…) 

para criara 

atividades 

Professor e aluno são 

capazes de criar 

atividades no 

software do QIM 

com os seus próprios 

recursos para 

enriquecer as aulas 

Planificação 
Planificar a aula 

com os recursos 

do QIM 

Planificar a aula, 

juntamente com 

outro(s) 

professor(es), com os 

recursos do QIM 

Planificar a aula 

com os alunos 

usando os recursos 

do QIM 

 

Um espaço de 
aprendizagem 

Utilizar o QIM 

para projetar 

recursos 

relacionados com 

os objetivos 

pretendidos 

Utilizar o QIM para 

apresentar e 

favorecer aos alunos 

a compreensão de 

conteúdos 

Professor e alunos 

utilizam o QIM para 

projetar recursos 

de acordo com as 

necessidades de 

aprendizagem 

Professor e alunos 

utilizam o QIM para 

construir 

conhecimentos, 

categorizar, analisar 

e avaliar 

Ensino e 
aprendizagem 

com o QIM 

Fazer o download 

e alterar 

atividades/recurs

os existentes para 

o ensino de 

conteúdos de 

modo que os 

alunos 

compreendam e 

memorizem. 

Criar aulas simples 

com atividades 

interativas para o 

ensino de conteúdos 

de modo que os 

alunos 

compreendam e 

apliquem 

Utilizar atividades 

em situações 

descontextualizada

s para explicar e 

fazer perceber 

conteúdos aos 

alunos 

(compreendam e 

apliquem). 

Professor e alunos 

utilizam o QIM para 

realizar atividades 

mais complexas 

(analisar, avaliar e 

criar) seguindo a 

taxonomia de Bloom 
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Tabela 2.3: Conhecer o QIM para usar eficazmente os recursos disponíveis e favorecer o 

ensino/aprendizagem (III/III) 

    
         Ensino   

   
Aprendizagem 

 
 

Software e 
ensino 

Apesar da 

diversidade do 

software do QIM, 

utilizar outros 

softwares (com os 

quais se está 

familiarizado) 

para ensinar 

Utilizar outros 

softwares conhecidos 

e determinados 

recursos online 

aproveitando as suas 

funções específicas 

para as 

aprendizagens 

pretendidas 

Utilizar diferentes 

softwares de 

acordo com as 

necessidades e em 

função do nível de 

ensino ou da área 

disciplinar 

Especificar a 

utilização dos 

software para que os 

alunos os possam 

utilizar para aprender 

e comunicar 

Colaboração 

Utilizar a 

videoconferência 

para apresentar 

uma aula em 

direto a um ou 

vários alunos 

externos 

Utilizar o QIM para 

colaborar via Internet 

com outras turmas 

na presença dos 

alunos 

Utilizar o QIM com 

os alunos para 

colaborar via 

Internet com outras 

turmas 

 

A
v

a
li

a
r 

e
fi

c
á

c
ia

 d
o

 u
so

 Q
IM

 

Intenção 
pedagógica 

Será que os meios 

escolhidos na 

atividade de 

ensino utilizando 

o QIM estão 

pouco 

relacionados com 

a intenção 

pedagógica? 

Será que os meios 

escolhidos na 

atividade de ensino 

utilizando o QIM 

estão muito 

relacionados com a 

intenção 

pedagógica? 

Será que os alunos 

conhecem a 

intenção 

pedagógica no uso 

do QIM? 

Será que os alunos 

puderam refletir 

sobre o seu processo 

de aprendizagem em 

relação com a 

intenção pedagógica 

no uso do QIM? 

Envolvimento do 
aluno 

Será que os 

alunos puderam 

usar o QIM nas 

atividades de 

ensino? 

Será que os alunos 

estiveram ativos nas 

atividades de ensino? 

Será que os alunos 

puderam utilizar o 

QIM nas atividades 

de aprendizagem? 

Será que os alunos 

puderam utilizar o 

QIM fora das 

atividades de ensino 

para apoiar a sua 

compreensão ou a 

sua análise? 

Aprendizagem 

Pode o professor 

situar as suas 

atividades 

realizadas com a 

ajuda do QIM 

segundo a escala 

taxonómica de 

Bloom? 

Será que se teve em 

atenção a diferença 

de interesses e 

estilos de 

aprendizagem dos 

alunos na escolha das 

atividades de ensino 

e de aprendizagem? 

A utilização do QIM 

permitiu melhorar 

a compreensão de 

um conteúdo? 

Será que a utilização 

do QIM permitiu que 

os alunos 

construíssem 

conhecimentos, 

categorizassem, 

analisassem e 

avaliassem? 
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4.3. Plano de Formação em QIM  

Para colmatar o “analfabetismo digital” dos professores, a UNESCO (2008) definiu 

um padrão de três tipos de competências TIC: a cultura tecnológica, o aprofundamento dos 

conhecimentos com TIC, a produção dos conhecimentos com TIC.  

Em 2010, o PTE, além de ambicionar tornar real a integração das TIC na escola, como 

já referimos anteriormente, tinha também como objetivo estratégico colocar Portugal entre os 

cinco países europeus mais avançados na modernização tecnológica do ensino e reforçar as 

qualificações das novas gerações de portugueses através da concretização de um conjunto 

integrado de programas e projetos de modernização tecnológica das escolas (Despacho 

143/2008). Este projeto tem três eixos de atuação temáticos (Tecnologia, Conteúdos, 

Formação), cada um dos quais com um conjunto de objetivos e de projetos associados e 

relacionados entre si. Inserido no eixo de “Formação” do PTE, o projeto de Formação e 

Certificação de Competências TIC tem como objetivo ultrapassar um dos principais fatores 

inibidores da modernização tecnológica da educação – o défice de competências TIC –, 

promovendo a utilização das TIC nos processos de ensino/aprendizagem e na gestão escolar. 

O referido projeto consiste na implementação de um sistema de formação e certificação de 

docentes e não docentes, modular, sequencial, disciplinar e profissionalmente orientado. 

Para promover o uso do QIM propusemos formar professores que manifestassem 

interesse em frequentar formação nesta área aquando do preenchimento do inquérito por 

questionário. Para isso criámos e desenvolvemos, de raiz, um plano de formação que nos 

permitisse formar os professores neste âmbito, baseado nas dificuldades apontadas pelos 

professores aquando do preenchimento desse questionário (QP) e impulsionar o uso do QIM 

na sua prática letiva. 

A presente ação de formação é parte integrante do projeto Competências TIC e tinha 

como objetivo desenvolver competências no QIM para que o pudesse rentabilizar na sua 

prática letiva. Visava desenvolver as tais competências técnicas, didáticas e pedagógicas 

(anteriormente referenciadas) dos professores do ensino básico e secundário, de modo a 

promover a real integração QIM em contexto educativo no processo de ensino/aprendizagem. 

4.3.1. Modalidade e destinatários da Ação de Formação 

A formação que realizámos no Agrupamento de escola de Lordelo – Paredes 

intitulada: “Quadro Interativo Multimédia: A Nova Janela para a aprendizagem no 
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Ensino Básico” foi desenhada numa linha coerente e mediante as reias necessidades dos 

professores, em parceria com o Centro de Formação de Associação de Escolas de Paços de 

Ferreira, Paredes e Penafiel e acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação 

Contínua (CCPFC), a quem compete proceder à acreditação das ações de formação contínua 

de professores, na modalidade de Oficina de Formação com 25 horas presenciais + 25 horas 

autónomas, equivalente a 2 créditos de formação32. 

A opção pela modalidade de oficina de formação, com a sua componente teórica e 

prática, visava a adequação da formação relativamente aos interesses e necessidades dos 

formandos e a articulação desta com as suas práticas letivas e afigurou-se a mais coerente com 

os objetivos que tínhamos estabelecido. 

A formação destinou-se aos professores do Ensino Básico do referido agrupamento, 

das diferentes áreas disciplinares e, apesar do número máximo de formandos permitido para a 

frequência de uma ação de formação, na modalidade de oficina de formação ser 20, dado as 

inúmeras solicitações dos professores para participarem na formação, fomos autorizados pelo 

centro de formação a alargar para 22 o número de formandos participantes.  

4.3.2. Objetivos da Ação de Formação 

Parece-nos indispensável que a par do apetrechamento das escolas com Quadro 

Interativo Multimédia se desenvolvam condições para que os professores os possam integrar 

na sua prática pedagógica.  

Assim, pretendíamos, essencialmente: 
 

� Refletir sobre os impactos do paradigma digital nos processos de comunicação e 
interação e o seu potencial para promover a inovação e mudança dos processos de 
ensino/aprendizagem.  

� Promover a integração das TIC nas aulas a partir do uso do QIM. 

� Debater e refletir sobre as potencialidades do QIM nas didáticas específicas de 
cada ciclo de escolaridade / grupo disciplinar. 

� Dar a conhecer alguns recursos multimédia com potencialidades no QIM. 

� Favorecer a emergência de novas práticas pedagógicas potenciando os benefícios 
do QIM para renovar os contextos de aprendizagem. 

                                                 
32  Para informações mais pormenorizadas sobre a ação de formação consultar a Ficha Descritiva da Oficina de Formação An2-B 

(Anexo 1). 
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� Criar condições para que os professores saibam integrar o QIM na sua prática 
pedagógica. 

� Consciencializar os docentes para a construção e utilização de materiais 
multimédia em contexto educativo. 

� Utilizar metodologias ativas e participativas com recurso ao QIM. 

� Usar outras ferramentas/ softwares no QIM. 

� Desafiar os professores para a utilização do QIM. 

� Perceber se Boas Práticas com o QIM podem ser aprendidas. 

4.3.3. Conteúdos da Ação de Formação 

Os conteúdos abordados na formação incidiram em duas vertentes diferenciadas, mas 

complementares: técnica e didático-pedagógica, pois no nosso entender, como já referimos 

anteriormente, são essas as competências a adquirir na formação em QIM. 

 

a) O Quadro Interativo Multimédia (QIM) 
 

• Conceito e tecnologia; 

• Tipos de Quadros; 

• Princípios de funcionamento; 

• Procedimentos de instalação e configuração do QIM e respetivo software;  

• Mandamentos para utilização em segurança e um bom uso;  

• O QIM como ferramenta de aprendizagem dos alunos; 

• A renovação dos contextos de aprendizagem ao nível das dinâmicas e das interações. 
 

b) Práticas com o QIM 
 
• Funcionalidades das ferramentas de diferentes QIM; 

• Conhecer e utilizar as várias funções de diversos QIM; 

• Conhecer as várias galerias de recursos dos QIM; 

• Criar recursos com software do QIM; 

• Elaborar e apresentar conteúdos educativos no QIM; 

• Apresentação e partilha refletida dos trabalhos realizados pelos formandos decorrentes 
da utilização do QIM em contexto de sala de aula. 

 

c) A afinidade do QIM com outras TIC 
 

• Sites para utilização no QIM - apresentar uma estrutura/ modelo de configuração e 
programação de sites para uma utilização específica no QIM 

• O blogue e o QIM; 

• Youtube no QIM; 
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• Partilha e visualização de documentos no QIM: 

− Caleméo/ Issuu; 

− Slideshare; 

− Instagram; 

− Picassa; 

− Dropbox;  

− Google Drive; 

− Email. 

• Redes Sociais e o QIM; 

• Videoconferência com o QIM. 

4.3.4. Organização da Ação de Formação 

Esta formação dividiu-se em 9 sessões, em horário pós-laboral (6 com duração de duas 

horas e trinta minutos, uma com duração de oito horas e outra com duração de duas horas), 

num total de 25 horas presenciais, entre os dias 7 de maio e 6 de junho de 2013, tal como se 

pode verificar no cronograma que se segue33. 

 

 
Figura 2.17: Cronograma da formação ministrada 

Fonte: Elaboração própria  
                                                 

33 O plano de formação contempla 10 sessões mas, a pedido dos formandos, organizou-se a formação apenas em 9 sessões sem 
diminuir ao número de horas estipuladas (25 horas presenciais). 
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Para cada sessão de formação foi preparado um plano de trabalho (Anexo 2), entregue 

aos formandos no início de cada sessão, onde está descrito o sumário, as atividades, os 

recursos, a bibliografia referente à sessão para os professores terem uma linha de orientação e 

referenciados alguns tutoriais desenvolvidos com o intuito de auxiliar os professores na sua 

prática pedagógica durante o uso do QIM34. Todos os documentos produzidos foram objeto de 

reflexão entre os formadores, orientadores e centro de formação.  

 

As atividades desenvolvidas em cada sessão foram: 

 

1.ª Sessão:  Organização/planeamento e iniciação da ação 
  

�  Preencher as grelhas de presenças. 

�   Apresentar o blogue da formação35. 

�   Apresentar os objetivos da ação. 

�   Preencher o questionário diagnóstico (QDF). 

�  Conhecer os diferentes tipos de QIM / funcionalidade de ferramentas/ 
conselhos úteis de uso de implementação/ mandamentos de uso, 
potencialidades/ vantagens e desvantagens do QIM. 

 
 

2.ª e 3.ª Sessão – O essencial do software Notebook/ ActivInspire (criação de 

recursos) 
 

� Instalar o software dos Quadros Interativos: SmartBoard (Notebook) / 
Promethean (ActivInspire) e NetBoard. 

� Conhecer as ferramentas e potencialidades dos quadros interativos da 
SmartBoard e da Promethean. 

�  Criar recursos nos respetivos softwares - Notebook e ActivInspire. 

 

 

                                                 
34  É importante referir que na 1.ª sessão de formação, além do plano de trabalho, foi entregue um panfleto elaborado com 

informações relevantes para os formandos. Esse panfleto encontra-se no blogue da formação em (http://qimform.blogspot.pt). 
35 O blogue: “Formação QIM - A Nova Janela para a aprendizagem no Ensino Básico” pode ser consultado em: 

http://qimform.blogspot.pt. Este blogue serviu de apoio à oficina de formação pois foi sempre um elemento de consulta e de organização da 
informação para os formandos. Foi útil para disponibilizar recursos proveitosos para os formandos e para a reflexão sobre as atividades 
desenvolvidas, já que permitiu um acesso fácil e universal a software de apoio à formação e a documentos produzidos pelos formandos, a 
partir dos quais esta reflexão foi desenvolvida. Esse blogue perdura no tempo com informações/materiais relevantes para professores. 
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4.ª Sessão – O essencial do software NetBoard (criação de recursos) 
 

� Conhecer as ferramentas e potencialidades do quadro interativo da 
NetBoard. 

� Criar recursos softwares do NetBoard. 

 

5.ª Sessão – O QIM e a Internet 
 

� Visitar sites úteis com recursos online para usar no QIM. 

� Conhecer as possibilidades de atividades a realizar com recursos já 
concebidos. 

 
 

6.ª Sessão – O QIM e a Internet (continuação) 
 

� Visitar sites úteis com recursos online para usar no QIM. 

� Conhecer as possibilidades de atividades a realizar com recursos já 
concebidos. 

� Registo, configuração e partilha de ficheiros na web. 

� Realização de uma videoconferência. 

 
 

7.ª Sessão – O QIM e ferramentas da Web 2.0 
 

� Conhecer as potencialidades e as ferramentas do HotPotatoes. 

� Criar exercícios com recurso ao HotPotatoes. 

 
 

8.ª e 9.ª Sessão – Apresentação de trabalhos e reflexão final 
 

�  Partilhar com o grupo atividades elaboradas pelos formandos.  

�  Refletir sobre as atividades criadas. 

�  Preenchimento da “Ficha de Avaliação da Ação de Formação”. 
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4.3.5. Metodologias de realização da Ação de Formação 

Durante toda a formação, atendeu-se à diversidade dos formandos no que diz respeito 

aos seus conhecimentos a nível das TIC, à sua área de formação e às suas espectativas 

mediante as respostas que obtivemos no questionário aplicado no início da formação (QF).  

Procurou-se fazer uma formação o mais individualizada possível tendo em conta a 

heterogeneidade dos formandos.  

Houve troca de experiências entre formadores e formandos, interligando a prática 

pedagógica dos professores (formandos) com as TIC em geral e, com o QIM em particular 

para os dotar de mais estratégias que os ajudem a desenvolverem as metas curriculares que 

vigoram atualmente no ensino em Portugal, numa sociedade em constante mudança onde as 

TIC estão efetivamente introduzidas.  

      Foram também pensados momentos teóricos que suportaram o trabalho desenvolvido, 

o trabalho produzido e experimentado. Esta formação foi ainda um meio ativo de busca de 

conhecimentos através da prática, cabendo aos formadores sobretudo o papel de guia e 

companheiros de caminho.  

       Os formadores foram os desafiadores e os orientadores, enquanto os formandos 

construíram o seu conhecimento no e para o QIM ao experimentarem/construírem as suas 

ferramentas/recursos que depois foram implementadas em contexto de cada sala de aula e 

observadas pelos formadores. 

4.3.6. Avaliação da Ação de Formação 

No final da ação foi criado um momento de análise/discussão/ reflexão para avaliar os 

trabalhos/atividades criados pelos formandos e a formação. Nesse sentido, os formandos 

preencheram a “Ficha de Avaliação da Ação de Formação” (FAAF) - Anexo 3- definida pelo 

próprio centro de formação o que impossibilitou a aplicação do questionário que tínhamos 

criado para o efeito por serem muito idênticos.  

Portanto, a avaliação dos formandos36 foi feita tendo em conta os seguintes fatores: 
 

1- Frequência dos formandos na ação; 

2- Participação nas atividades da ação; 

3- Trabalho autónomo dos formandos. 

                                                 
36  O referencial da escala de avaliação é o previsto no n.º 2 do artigo 46º do Estatuto da Carreira Docente, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de Janeiro. 
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5. A CAMINHO DO CONCEITO DE BOAS PRÁTICAS  

 
Boas Práticas serão intervenções educativas que facilitam o 

desenvolvimento de atividades de aprendizagem que de forma eficiente 
permitem atingir os objetivos de aprendizagem pretendidos e outras 
aprendizagens pertinentes (Marqués, 2002). 

 

 

As conceções de educação traduzidas em tendências estão subjacentes nas práticas dos 

professores, no processo ensino/aprendizagem adotado, caracterizando-se sob os aspetos 

tradicional, técnico, prático e crítico/reflexivo. 

O aspeto tradicional centra-se no ensino enciclopédico, onde o professor é um 

transmissor de conhecimentos e da cultura acumulada pela humanidade. Além do domínio da 

estrutura epistemológica da disciplina, é necessário o domínio das técnicas didáticas de base 

expositiva dos conteúdos organizados para um aluno modelo (ideal) e a avaliação exige a 

mera repetição do conteúdo que geralmente o aluno repete pela memorização. 

O foco técnico da prática docente (a sua relevância) reside na instrumentalização do 

professor, na técnica aplicada. A atividade do professor exige conhecimentos gerais ou da 

disciplina ensinada, conhecimento das técnicas que possibilitam definir os procedimentos 

específicos de diagnóstico e solução de problemas do ensino/aprendizagem. Enquanto no 

aspeto prático, a ênfase centra-se no desenvolvimento de competências técnicas e atitudes que 

se apropriam do conhecimento básico e aplicado. Cabe ao professor com o desenvolvimento 

de tais competências intervir na prática. 

O aspeto crítico-reflexivo centra-se na reflexão, no confronto de ideias, conceitos e 

conceções, a fim de reconstruir as ações, permitindo ao professor desenvolver-se como 

profissional a partir da consciência dos seus saberes, habilidades, atitudes e afetos, 

consolidando valores, princípios e interesses na construção do conhecimento, considerando 

uma demanda plural imposta pelo contexto sociopolítico e económico. 

Portanto, independentemente da conceção de educação ou da prática utilizada no 

processo ensino/aprendizagem, ensinar não é nenhuma novidade, é algo que sempre fizeram 

os bons mestres do mundo. Porém, o caminho da educação em Portugal não foi linear, 

espelhando mudanças políticas, sociais, educativas e económicas ocorridas nas últimas 
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décadas, pois é uma área em permanente evolução e onde se concentram teorias e práticas 

inspiradas em doutrinas e pensamentos diversificados.   

No entanto, defendemos que devemos, mudar mas destruir não. Não podemos 

exagerar. Deve existir equilíbrio entre as práticas existentes e aquelas que se desejam 

introduzir. Não podemos romper totalmente com o passado só pelo facto de se ir ao encontro 

de modas culturais que, por vezes, prejudicam as boas práticas, rejeitando-as apenas numa 

perspetiva ideológica, sem obedecer a critérios definidos. Se não há um perfil único de bom 

professor, há boas práticas educativas que revelam equilíbrio entre a tradição e a inovação.  

Atualmente, não se trata de nos perguntarmos se devemos ou não introduzir as 

tecnologias da informação e da comunicação no processo educativo. Já na década de 80, os 

professores preocupados com a questão consideraram inevitável que as TIC invadissem a 

educação e a escola já que, também tinha atingido toda a sociedade. Hoje já em pleno século 

XXI, se a educação e a escola não abrirem espaço para essas novas linguagens, elas poderão 

ter os seus espaços definitivamente comprometidos. Os contextos educativos estão a mudar na 

sua materialidade com a integração das TIC na sala de aula mas, será que a maneira de 

ensinar/aprender também está a mudar? 

A introdução de tecnologias na educação implica necessariamente novas práticas 

pedagógicas, pois não podemos com elas apenas “vestir o velho com roupa nova”, não 

trazendo nada de novo à conceção do processo de ensino/aprendizagem. 

Se as tecnologias não implicassem novas práticas pedagógicas nem vice-versa, 

aparentemente poderíamos dizer que não havia relação entre estas duas instâncias. Entretanto, 

isso pode não ser necessariamente verdade se considerarmos que o uso das tecnologias pode 

contribuir para novas práticas pedagógicas desde que seja baseado em novas conceções de 

conhecimento, de aluno, de professor, transformando uma série de elementos que compõem o 

processo de ensino/aprendizagem. 

 Tornou-se consenso nas teorias contemporâneas voltadas para os estudos de currículo 

que a escola – em qualquer nível – não deve apenas transmitir saberes, mas estimular a sua 

produção. Tal aspeto, que extrapola a visão simplificada da “matriz curricular” e/ou dos 

programas de ensino, estimula os projetos pedagógicos a engendrarem oportunidades de 

pesquisa e extensão no escopo do processo ensino/aprendizagem. Há também a necessidade 

dos professores aplicarem estratégias adequadas e condizentes com os interesses dos alunos.  

Deste modo, há o consenso, entre os professores, de que o problema central na sala de 

aula está diretamente ligado à escolha feita pelos educadores: seja pelo ensino que será 
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ministrado, seja pela aprendizagem que aluno irá adquirir. É através destas escolhas feitas 

pelo professor (em relação ao ensino e em relação à aprendizagem) que se terão diferentes 

perspetivas e diferentes resultados no processo ensino/aprendizagem. 

Porém, as nossas expectativas sobre a integração das TIC na escola não pode cegar-

nos e impedir-nos de refletir e avaliar a capacidade de transformar a informação em 

conhecimento. O cerne da nossa preocupação não serão os meios nem a tecnologia 

isoladamente, mas antes os professores e os alunos, os contextos de aprendizagem que 

desenhamos e colocamos em prática, aproveitando os recursos tecnológicos para 

conquistarmos a geração de conhecimento. 

 

5.1. À volta do conceito 

Nesse sentido, o que é preciso mudar? Afinal, como ensinar no mundo recheado de 

TIC? O professor tem que mudar as suas práticas ao usar o QIM? Qual a melhor prática? O 

que é uma boa prática? 

Não é fácil definir o que é uma boa prática em geral. É um conceito que se aplica a 

contextos diferentes que variam de empreendedorismo para a educação, para diagnósticos 

médicos, entre outros mas que tem a sua origem no âmbito empresarial e usa-se como 

qualificador de qualquer atividade que ofereça bons resultados no contexto em que se insere 

(De Pablos e Gonzalez, 2007).  

 Na educação, o conceito é usado para definir ações pendentes e adequadas tanto da 

administração das escolas, trabalho pedagógico dos professores ou de experiências educativas 

inovadoras. Marqués (2002) define Boa Prática docente como “intervenções educativas que 

facilitam o desenvolvimento de atividades de aprendizagem que de forma eficiente permitem 

atingir os objetivos de aprendizagem pretendidos e outras aprendizagens pertinentes”. 

Nesse sentido, a preocupação basilar dos professores é então saber como podem 

melhorar o processo de ensino na sala de aula.  

Esta preocupação também já inquietou dois educadores e pesquisadores americanos, 

Arthur W. Chickering e Zelda F. Gamson (1987). Desta inquietação, surgiram os famosos 

“Sete princípios para boa prática na educação de Ensino Superior”37. Os sete princípios não só 

                                                 
37 Os princípios deste livro são o resultado de um estudo financiado pela Associação Americana para o Ensino Superior , a 

Comissão de Educação dos Estados e da Fundação Johnson. Segundo Chickering e Gamson (1987), estes sete princípios podem ser aplicados 
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7. Respeita os 
diversos talentos, 
capacidades e os 

diferentes modos de 
como os alunos 

aprendem 

 
6. Comunica 
expetativas 
elevadas 

 
5. Enfatiza o 
tempo da tarefa 

 
4. Fornece 
feedback 
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3. Promove a 
aprendizagem 
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2. Estimula a 
cooperação 

entre os alunos 

1. Estimula o 
contacto dos 
alunos com os 
professores 

 
BOA 

PRÁTICA 
EDUCATIVA 

influenciaram as práticas e teorias de ensino a nível do ensino superior mas também têm 

influenciado o campo das tecnologias na aprendizagem e no ensino.  

Pela versão de 1987, Chickering e Gamson apresentam sete princípios para uma boa 

prática educativa que esquematizamos na figura que se segue. 

 

 

 

Figura 2.18: Princípios para uma boa prática educativa segundo Chickering e Gamson 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
 

Principio 1 -  A boa prática encoraja o contacto entre os alunos e o professor - É  

importante salientar que o contacto entre alunos e professores é fundamental na Era da 

Informação. Cabe ao professor promover este contato com os alunos, despertando neste o 

compromisso intelectual, a oportunidade de reflexão sobre valores e sobre projetos futuros. 

Consideramos que a relação professor/aluno, dentro e fora de sala de aula, propiciam um 

                                                                                                                                                         
em qualquer nível de ensino, com qualquer tipo de alunos. Também é importante salientar que os sete princípios não indicam como 
implementar as boas práticas, já que neste âmbito, a discussão cabe aos professores e aos alunos envolvidos. 
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ensino de maior qualidade, o que ajuda os alunos a atingirem os seus objetivos de 

aprendizagem. Os professores que encorajam o contacto dos alunos, dentro e fora da sala de 

aula, têm alunos mais motivados, comprometidos intelectualmente e com um melhor 

desempenho. 

 

Princípio 2 - A boa prática encoraja a cooperação entre os alunos - Este princípio 

entende que a eficácia da aprendizagem é resultado de um esforço coletivo entre os alunos. A 

aprendizagem melhora quando há mais esforço em equipa do que só iniciativas individuais. 

Deste modo, é fundamental que os alunos desenvolvam parcerias, trabalhos e projetos em  

conjunto, o que incentiva a socialização e combate o individualismo. Uma boa aprendizagem, 

assim como um bom trabalho, é colaborativo e social e não competitivo e isolado. Trabalhar 

com outras pessoas normalmente aumenta o envolvimento com o processo de ensino. 

Partilhar as próprias ideias e responder às reações de terceiros aguça o pensamento e 

aprofunda o entendimento. 

 

Princípio 3 - A boa prática promove a aprendizagem ativa - O desafio deste princípio 

é garantir que os alunos reflitam sobre a sua aprendizagem, falem e reflitam sobre os 

conteúdos trabalhados na sala de aula, discutam, escrevam sobre isso, relacionem com as suas 

experiências adquiridas fora da escola e transfiram esta aprendizagem para situações presentes 

no dia-a-dia. Este princípio requer que professor desenvolva algumas ações/estratégias na sala 

de aula, como por exemplo, utilizar jogos, estudos de caso, usar laboratórios, realizar 

palestras, seminários, visitas técnicas, etc. Aprender é um “desafio coletivo”. Os alunos não 

aprendem muito estando sentados a ouvir, a memorizar tarefas pré-definidas e a responder. 

Eles precisam de falar/escrever sobre o que estão a aprender, relacionar as suas 

experiências passadas com as novas e aplicar o que aprendem na vida diária.  

 

Princípio 4 -  A boa prática fornece feedback imediato – Os alunos precisam de um 

retorno consistente do seu desempenho de forma a tirar o máximo proveito das atividades. Na 

sala de aula, os alunos necessitam de oportunidades constantes para agir e receber sugestões 

de melhoria. Devem também ter momentos para refletir sobre o que aprenderam, o que ainda 

necessitam saber e como se autoavaliar. Este princípio está intimamente ligado ao processo de 
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avaliação, já que não é possível fornecer feedback adiantado aos alunos se não houver uma 

avaliação da aprendizagem.  

Princípio 5 - A boa prática enfatiza o tempo da tarefa - Este princípio refere-se à 

gestão do tempo e do esforço no processo de aprendizagem, ou seja, aprender exige tempo, 

logo, cabe ao professor estimular nos alunos a gestão do tempo e cumprimento 

(responsabilidade) dos prazos para a conclusão das atividades escolares, isso em consonância 

com as demais dimensões da vida do educando. Os alunos devem aprender a gerir o tempo e 

definir, de forma realista, o tempo necessário para o desempenho das tarefas. 

 

Princípio 6 - A boa prática comunica expectativas elevadas - Comunicar boas 

expectativas acerca do próprio desempenho dos alunos tende a funcionar positivamente, já 

que incentiva o aluno a esforçar-se cada vez mais e, deste modo, os resultados podem surgir. 

Estabelecer altas expectativas é importante para todos, desde os menos preparados até àqueles 

que desejam superar-se a si mesmos. Estabelecer expectativas auxilia na execução de 

objetivos, pois todos os envolvidos farão um esforço extra. 

 

Princípio 7 - A boa prática respeita os diversos talentos, capacidades e os diferentes 

modos de como os alunos aprendem - Existem diferentes caminhos para a aprendizagem. Os 

alunos trazem diferentes talentos e capacidades quando chegam à escola. Reconhecer os 

diferentes talentos e as diversas formas de se aprender constitui a última boa prática a ser 

assumida pelo professor, sendo que a este cabe o papel de proporcionar situações de 

aprendizagem que respeitem os  ritmos e talentos de cada aluno. Ao mesmo tempo que devem 

ser dadas oportunidades para todos os talentos e maneiras de aprender, os alunos devem ser 

estimulados a aprender onde têm mais dificuldades. 

 
 

Estes sete princípios tiveram como base anos de pesquisa sobre como os professores 

ensinam e como os alunos aprendem, como eles interagem uns com os outros e como 

docentes e discentes se relacionam. Para o desenvolvimento desta pesquisa, considerou-se a 

existência de seis forças educacionais: atividade, cooperação, diversidade, expectativas, 

interação e responsabilidade. Estas forças educacionais  contribuíram, segundo Chickering e 

Gamson (1987), para a compreensão e a melhoria do processo ensino/aprendizagem, 
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apresentando como resultado o COMO  ensinar e, não O QUE  ensinar, já que os dois 

pesquisadores reconhecem a complexa teia que existe entre a didática e a seleção de 

conteúdos a serem ensinados. 

Agora, como na altura, é nossa pretensão sensibilizar e desafiar os professores do 

ensino básico, através de suas práticas de ensino, a refletirem e inovarem as suas estratégias 

de ensino (usando o Quadro Interativo Multimédia), facilitando assim o processo de 

aprendizagem e de socialização dos alunos. É refletindo que nos tornamos mais consciente de 

como atuamos e de como podemos melhorar esta atuação na sala de aula. 

Na verdade, consideramos que a melhoria do processo de ensino/aprendizagem pode 

ocorrer com base no que os autores chamaram de sete princípios para a “boa prática” na 

educação. 

Deste modo, é fundamental que os docentes tenham bem evidente as necessidades e os 

interesses de seus alunos, podendo, assim, planear e criar estratégias que atendam às 

características dos alunos e alcançar êxito na sua função de professor. Porém, seria injusto 

atribuir toda a responsabilidade somente aos professores, esquecendo que no processo 

ensino/aprendizagem temos um tripé erguido, formado pelo professor, alunos e Ministério da 

Educação. Espera-se que todos assumam a sua função e adotem um posicionamento para a 

melhoria dos processos desenvolvidos no espaço escolar. 

Marquès (2002:7) define este conceito como: "um conjunto de intervenções educativas 

que facilitam o desenvolvimento de atividades no sentido de atingir os objetivos de 

aprendizagem tendo em conta as diferentes potencialidades para uma boa didática pedagógica 

e o trabalho de apoio colaborativo de toda a comunidade educativa ". Para se verificar uma 

Boa Prática, o autor aponta os seguintes indicadores: 

 

• Significado para os alunos. Os conteúdos e atividades estão relacionados com 

questões e problemas significativos para os alunos.  
 

• Envolvimento dos alunos. As atividades envolvem os alunos na sua aprendizagem. 

Assim, sentem-se responsáveis e motivados; participam expressando as suas ideias. 
 

• Tratamentos da diversidade. Tanto nos conteúdos que se apresentam como nas 

estratégias de atuação que implicam. 
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• Nível de operações cognitivas envolvidas. Mobilizam operações mentais de nível 

mais elevado do que a mera memorização. 
 

• Participação social. Estimular o desenvolvimento de habilidades sociais e, em 

particular, promover a participação dos alunos no processo educativo. 
 

• Trabalho colaborativo. Ter em conta a relação entre os alunos, a reflexão em grupo e 

o trabalho em equipa. 
 

• Autoaprendizagem. Promovem a autonomia e o desenvolvimento de estratégias de 

autoaprendizagem nos alunos (autoavaliação, procura seletiva de informação, reflexão 

individual...). Os alunos têm de realizar a aprendizagem futura de forma independente. 
 

• Perseverança. Transmitem aos alunos estratégias para superar as dificuldades e 

persistirem nas atividades. 
 

• Criatividade. Têm um carácter criativo; promovem o pensamento divergente. 
 

• Carácter Aplicativo. As atividades desenvolvidas estão próximas da realidade em 

que os alunos vivem e em muitos casos incluem aspetos aplicáveis à vida quotidiana. 
 

• Avaliação contínua. Contemplam a avaliação contínua e a adaptação estratégica das 

ações dos professores e dos alunos. 
 

• Integração. As atividades estão integradas no contexto educativo, não são uma ação 

isolada. 
 

• Interdisciplinaridade. Tem um carácter globalizador e transversal; envolvendo vários 

professores. 
 

• Novos papéis. Elas envolvem mudanças de papel nas ações de professores e alunos 

que estão envolvidos no desenvolvimento de novas funcionalidades.  
 

• Acessibilidade do professor para lidar com dúvidas, aconselhar, guiar...  
 

• Utilização de uma variedade de recursos. Considerar o uso de vários recursos 

educacionais. 
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Características de Boas Práticas 

 
Contribui para 

melhorar os 
resultados de um 

processo. 

 

Responde a uma 
experiência sistematizada, 

documentada e 
experimentada. O seu 

desenho é feito de uma 
abordagem inovadora. 

 
Aplica métodos de 

excelência com 
base na inovação. 

 
A categoria de 

“boas práticas” é 
transferível para 
outros contextos. 

• Uso de novas tecnologias. Supõem um uso integrado das TIC como um instrumento 

para realizar várias tarefas: pesquisa de informação, processamento de dados. 
 

• Ligação com outras escolas. Muitas vezes intervêm alunos de diferentes escolas, que 

se comunicam pessoalmente ou através de meios eletrónicos (e-mail, páginas web...). 

 

Para Bates (2004), as boas práticas em educação são experiências previamente 

planeadas, desenvolvidas de modo sistemático e estão associadas ao uso de métodos 

inovadores. 

Epper e Bates (2004) atribuem ao conceito de boas práticas as seguintes 

características:  

 

 

 

 

Hayes, Mills, Christie e Lingard (2006) ou Vallejo e Bolarín (2009) também apontam 

características de boas práticas dentro do ambiente educacional, sendo coincidentes nos 

seguintes pontos:  

� Sensibilidade contextual com as experiências pessoais dos alunos com dificuldades. 

� Que o sucesso seja uma experiência ao alcance de todos.  

Figura 2.19: Características de uma boa prática segundo Epper e Bates (2004)  

Fonte: Elaboração própria 
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� Currículo relevante para os alunos relacionando as relações e o mundo real.  

� Emergir desafios educativos e levá-los ao debate público e institucional.  

� Procurar mudanças além de estratégias estruturais e organizativas.  

� Oferecer aos alunos com dificuldades, aulas com "qualidade intelectual".  

Em estreita relação com estes critérios, uma boa prática é semelhante a uma situação 

onde alunos e professores colaboram através de um de contacto que constitui a ponte entre a 

linguagem da escola e linguagem quotidiana utilizando atividades contextualizadas e 

cognitivamente estimulantes (Alsina e Planas, 2009; Castellá Comelles, Cros e Vilá, 2007). 

Area (2007:43-44), depois de afirmar que as tecnologias da informação por si mesmas 

não geram aprendizagens de forma espontânea, mas dependem dos fins educativos, das 

metodologias e das atividades que os alunos realizam com as tecnologias na sala de aula, traça 

alguns princípios educativos de boas práticas de ensino com os computadores: 

 

• O uso de uma tecnologia como o computador ajudará o professor a trabalhar e o aluno 

a aprender melhor mas, o mais importante é que os ensinemos com as TIC, pois os 

computadores "por si" não geram uma melhoria sobre o ensino e a aprendizagem. Na verdade, 

professores e alunos serão sempre os protagonistas do ensino e as TIC serão ferramentas 

através das quais se tentará melhorar as atividades e se construirá o próprio conhecimento.   
 

 

• Os computadores devem ser usados para a organização e o desenvolvimento de 

processos de aprendizagem de natureza sócio construtivista. 
 

• As TIC em geral e o computador em particular, ao contrário do suporte impresso ou 

audiovisual, facilitam o trabalho de professores e alunos pois permitem manipular, armazenar, 

distribuir e recuperar com muita facilidade e rapidez grandes quantidades de informações 

passiveis de ser apresentadas a muitas pessoas de forma gratuita. 
 

• As tecnologias digitais são recursos poderosos para partilhar e para a comunicarmos. 

Alunos e professores que estão geograficamente distantes ou que não coincidem no tempo 

estarão sempre em contacto. 
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Com estes princípios, as nossas práticas melhoram muito. No entanto, os professores 

serão os companheiros de caminho e supervisores do trabalho, mas os alunos serão os 

protagonistas! 

De Pablos e González (2007) entendem que o conceito de boas práticas é usado em 

diferentes áreas: empresarial, social, organizacional, financeiro, educacional, etc e, portanto, 

em cada caso são adotadas as suas definições. Para estes autores “boas práticas” não devem 

ser entendidas como a melhor performance imaginável num contexto específico, mas ações 

que envolvem uma transformação das formas de funcionamento habituais e que constitui o 

fundamento de uma mudança positiva nas práticas tradicionais. Está intimamente ligado ao 

conceito de inovação educativa. Eles definem o conceito de boas práticas como a ação ou 

conjunto de ações sistematizadas e experimentadas desenvolvidas numa escola para facilitar a 

integração das TIC e que supõem um posicionamento por parte de quem as implementa sobre 

o objetivo educacional que persegue e sobre o papel das TIC na consecução do objetivo 

traçado. Partindo desta conceção, são indicadores de boas práticas:  

 

� Os impactos que ocorrem na melhoria tangível das escolas: A prática produz 

melhorias reais nas escolas. Estas melhorias podem ser vistas nos processos de aprendizagem 

mediados pelas TIC, no desenvolvimento profissional dos professores e no nível 

organizacional da escola como um todo. 

 
 

� A atitude ou o clima de cooperação como um pré-requisito para o 

desenvolvimento de uma boa prática: esta colaboração pode ser motivada pelo desejo de 

compartilhar "novas maneiras de fazer" quando a necessidade por partilhar critérios e trocar 

informações se estende a outras escolas para expandir a visão sectorial que teriam se agissem 

separadamente. Esta atitude ou o clima de colaboração pode ser apreciada relativamente aos 

processos de aprendizagem mediados pelas TIC, ao desenvolvimento profissional dos 

professores e ao nível organizacional da escola como um todo. 

 
 

� Sustentabilidade: Uma boa prática, para o ser, deve assegurar que a sua ação 

permanecerá no tempo, garantir mudanças duradouras em: quadros legislativos, regulamentos, 

portarias ou normas; quadros institucionais e processos decisivos; sistemas de administração e 

gestão eficientes, transparentes e responsáveis. 
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� Cultura da escola: uma boa prática deve implicar um reforço das redes de apoio e 

participação, que deve ser refletidas em: atividades inovadoras, fomentar mudanças; reforço 

da participação; aceitação e a integração da diversidade; possibilidade de intercâmbio, a 

transferência e a aplicação de boas práticas noutros contextos; meios adequados às condições 

específicas. 

  

Como sabemos a tecnologia por si só não é a solução para a educação, já que esta pode 

não fornecer uma aprendizagem espontânea para todos os alunos que a usam, mas isso 

depende de muitos fatores, tais como a forma de as usar nas atividades que estão a ser 

realizadas. Para que isso não seja um problema, os professores terão que planear uma boa 

prática com as tecnologias, ciente de que a mera utilização das TIC não traz efeitos mágicos 

sobre atividades de aprendizagem. Para que essa utilização surta algum resultado as TIC têm 

que ser integradas ao currículo, os objetivos têm ser explícitos.  

Canales e Marqués (2007) apontam uma série de fatores que facilitam a realização 

de boas práticas em três níveis (micro, meso e macro), a partir dos quais se gera uma rede de 

implicação conjunta entre as diferentes etapas. Tais fatores em relação aos seus respetivos 

níveis são: 

 

• Micro-nível III: Fatores relacionados com os alunos e professores: homogeneidade, 

habilidades, conhecimentos, motivação, atitude investigadora e inovadora, etc. 
 
 

• Meso-nível II: Fatores relacionados com a escola: recursos de TIC, recursos 

educativos, a manutenção do sistema, atitude favorável para a inovação. 
 

• Macro-nível I: Fatores relacionados à administração da educação: incentivos, 

formação, apoio para professores e para a escola. 

 

Segundo Cole (2008) as boas práticas são consideradas com o objetivo de: "ajudar os 

alunos a desenvolver as suas potencialidades, adquirir hábitos de trabalho constante, são 

resistentes ao desânimo e, desse modo, alcança-se o sucesso na escola e na vida" (p. 3).  

Neste sentido, Marqués Graells (2002); Ballart (2007) e Escudero (2009) consideram 

os valores de participação, colaboração, cooperação, equidade, democracia, como os pilares 

no momento da intervenção por meio de boas práticas educacionais. 
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Portanto, estas boas práticas são consideradas como mecanismos de transferência, 

divulgação e reflexão de experiências, conhecimento e soluções que devem ser direcionadas 

para os objetivos de aprendizagem e da aprendizagem de um bom fazer, didático e 

pedagógico em todos os contextos de ensino. 

Autores como López Puig (1997); Gordon (2001); Johnson e Rudolph (2001); Cole 

(2008) ou Alsina e Planas (2009) afirmaram que para falar de boas práticas educativas é 

essencial, nomeadamente: o desenvolvimento de uma base empírica de atividades quotidianas 

e contextualizadas, a importância do conteúdo e tarefas, a flexibilidade do currículo, o nível 

de oportunidades de aprendizagem, a utilização de metodologias baseadas na descoberta, nas 

perguntas, no debate e a implementação de uma avaliação progressiva e flexível. Uma boa 

prática é semelhante à situação em que alunos e professores colaboram através de um 

contacto para constituir pontes entre linguagem escolar e linguagem quotidiana usando 

atividades contextualizadas e cognitivamente estimulantes. 

Num sentido mais transformador, Correa e Martinez (2010) revelam que "boas 

práticas educacionais - com ou sem tecnologia - são aqueles que questionam a ordem 

estabelecida da escola tradicional. Estas boas práticas são visíveis noutro quadro de atuação 

docente e cultura escolar e implicam inevitavelmente rutura com as formas tradicionais de 

ensino" (p. 237). 

Rodríguez López (1996) e González Ramírez (2007) apontam dimensões e indicadores 

de análise de boas práticas com TIC. As dimensões propostas são:  
 

- Descrição da Boa Prática.  

- Conceito de Boa Prática com TIC usado pela escola.  

- Condições que favorecem o desenvolvimento de Boas Práticas com TIC. 

- Dificuldades associadas ao seu desenvolvimento. 

- Metodologias que superam as dificuldades encontradas.  

- Recursos utilizados no desenvolvimento Boa Prática.  

- Clima emocional que acompanha o desenvolvimento da Boa Prática. 
 

Sosa, Peligros e Díaz Muriel (2010) definem boas práticas com TIC como toda aquela 

prática educativa que com o uso das TIC, conjetura uma melhoria ou a potencialização do 

processo de ensino/aprendizagem e, portanto, dos seus resultados e pode servir, além disso, de 

referência a outros contextos.  
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Enfim, depois de fazer uma breve revisão dos autores que se referem ao conceito de 

Boas Práticas na educação ou no contexto organizacional (González Ramírez e Rodríguez 

López, 2010, Correa e Martinez, 2010, Cole, 2008; De Pablos e Gonzalez, 2007; Brannan, 

Durose, John, & Wolman, de 2006; Epper e Bates, 2004; Abdoulaye, 2003; Marquès, 2002; 

Chickering & Gamson, 1987), concluímos que definir “boa prática” é complexo pois não se 

pode definir de forma rígida, embora a maioria concorde que uma boa prática é uma atividade 

inovadora que tendo sido avaliada e testada ofereceu bons resultados. Consideramos que, no 

contexto académico, a expressão boas práticas é sinónimo do bem-fazer didático e de uma 

práxis inovadora. Nesse âmbito, refere-se à possibilidade de inovar com os novos recursos 

tecnológicos, a partir da integração de estratégias didáticas dinâmicas e interativas que 

propiciem a aprendizagem significativa nos alunos. O objetivo é alcançar bons resultados 

académicos e outros de elevado valor educativo, assim como a satisfação de alunos e 

professores. 

Em nosso entender, nem toda a abordagem inovadora é sinónimo de boa prática, 

porém, como consequência, uma experiência inovadora pode ser boa prática. No entanto, nem 

sempre, uma boa prática é inovadora. A inovação e boas práticas podem estar intimamente 

relacionados. Porém, os critérios para estabelecer se uma experiência é inovadora ou se a 

experiência é uma boa prática são distintos.  

Alguns autores afirmam que as boas práticas podem ser entendidas como as "melhores 

práticas" (best practices), um termo usado principalmente pelos ingleses. Esta é uma 

denominação muito presente nos Estados Unidos, onde as melhores práticas são entendidas 

como "o que funciona", ou seja, o que se consegue (alcança, obtém) é o que está 

bem. Consideramos que é uma definição muito reducionista, pois corroboramos com 

Abdoulaye (2003) que é mais prudente quando se refere ao conceito: boas práticas das 

melhores práticas. As características de boas práticas situam-se em dois espaços: no que o 

professor deve realizar para que a atividade seja considerada uma boa prática e nos resultados 

que pode ter sobre os alunos.  

Portanto, por definição, a Boa Prática está ligada à melhoria de um determinado 

processo ou à resolução de um determinado problema, pelo que importa conhecer quais as 

Boas Práticas existentes e onde se encontram. Conhecer as Boas Práticas significa, por um 

lado, saber as funções das TIC a elas associadas ou que podem ser criadas. 

Como todos sabemos, a presença da tecnologia na educação já não é uma novidade, 

mas uma realidade à qual as escolas, cada vez mais, se têm adaptado, para realizar um novo 
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tipo de ensino baseado no uso da tecnologia para a geração de conhecimento, uma vez que o 

principal objetivo é sempre o de educar os alunos, seja de uma forma ou de outra. 

É óbvio que não existe uma definição pronta e aprovada por unanimidade ou um só 

caminho para percorrer, até porque definições e certezas mudam com o tempo. Mas há pistas 

claras do que ela deve conter e é certo que aprendemos refletindo sobre as nossas práticas e 

partilhando as nossas experiências. 

Assim, “Boas Práticas” serão as intervenções educacionais que facilitam o 

desenvolvimento da aprendizagem com o uso de recursos tecnológicos para conseguir o que 

se quer.  A expressão “boas práticas”, designa os modos mais eficientes e mais eficazes de 

levar a cabo uma tarefa, segundo determinados procedimentos estabelecidos e comprovados 

ao longo do tempo por um grande número de pessoas.  

 
 

5.2. O QIM no ensino e as Boas Práticas: um paradigma a ser seguido 

Da revisão bibliográfica que fizemos sobre os conceitos (QIM/ Boa Prática) 

consideramos que uma Boa prática subentende “mudanças” no professor, nos alunos e no 

contexto e, para que o professor converta o uso do QIM numa Boa Prática é necessário 

distinguir três categorias de atividades educativas na utilização do QIM: 

 
 

� O QIM pode ser usado pelo professor como a atividade principal do ensino. Por 

exemplo, para apresentação/exploração de conteúdos ou a projeção de filmes. Uma aula 

“tradicional”, por sua vez, pode ser enriquecida pela contribuição de imagens recentes 

encontradas no software do próprio quadro interativo. 
 

� O QIM pode ser usado diretamente pelos alunos, por exemplo, através de 

realização de exercícios. 
 

� O QIM pode ser usado quer pelo professor quer pelos alunos em simultâneo.  
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 As variáveis nas quais o professor deve agir para diferenciar a sua pedagogia com o 

uso do QIM são:  

• nos conteúdos do saber e no seu modo de apresentação; 

• no percurso do aluno (potencialidades, ritmo, centro de interesses…); 

• na situação de aprendizagem; 

• no modo de organizar a turma; 

• no modo de gerir a turma; 

• nos tipos de alunos; 

• nas tarefas dos diferentes alunos; 

• na forma de avaliação. 

 

Considerando as várias definições de boa prática que assinalámos, os princípios 

necessários para uma Boa prática com o QIM e, as variáveis nas quais o professor deve agir 

para diferenciar a sua pedagogia, podemos considerar que uma Boa Prática com o QIM é toda 

a prática educativa que com o seu uso: 

 

• Complemente as formas tradicionais da instrução e não é uma leve pincelada em 

termos de altas tecnologias, sem modificar os processos do ensino e da educação. 

 

• Favoreça a motivação e permita que os alunos levem a cabo uma aprendizagem prática 

e autónoma. 

 

• Suponha uma melhoria ou potencialize o processo de ensino/aprendizagem e que 

possa servir de referência para outros professores. 

 

 

 Portanto, se uma Boa prática pressupõe que o professor tenha em consideração 

metamorfoses na sua planificação; diversidade de estratégias; envolvimento dos alunos; 

avaliação/feedback; diversidade de práticas; inovação; criatividade; novos papéis quer do 

professor quer do aluno; varie os recursos tecnológicos que usa; impulsione atividades 

interativas; que suscitem a cooperação; atenção/concentração; interesse e motivação; tenha 

em conta os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, tudo para facilitar o ensino e a 
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aprendizagem e, uma vez que, o QIM provoca impacto no professor, nos alunos e 

consequentemente no contexto (Cf.figura 2.20) julgamos que será um excelente recurso para 

promover uma boa prática letiva em prol de uma melhoria no ensino/aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20: Relação QIM /Boa Prática  

Fonte: Elaboração própria 
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Capítulo 3 

DESENHO E DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGAÇÃO 
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1.1. Opções metodológicas  
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 
“A busca pelo ‘método perfeito’ se transformou na busca de um 

“método mais adequado” (Duque, 2004).  
 
 

 Antes de se iniciar este projeto de investigação, foi realizada uma reflexão séria sobre 

a forma como se deveria desenvolver todo este processo. Durante esse período foi possível 

identificar um conjunto de atividades consideradas essenciais, bem como definir uma 

estratégia para a sua realização, de modo a atingir os objetivos propostos. 

 Assim, após a apresentação do quadro conceptual da investigação, essencial para 

enquadrar e contextualizar a temática em estudo, torna-se necessário abordar a fase 

metodológica, a fase do planeamento e do método. Segundo Ander-Egg (1974) o método é o 

caminho, e as técnicas são a arte ou o modo de percorrê-lo. Na verdade, os métodos abrangem 

várias técnicas, estas de caráter mais prático e operativo. São essenciais procedimentos que 

tornem efetivos os métodos e isto é conseguido pelas técnicas. 

 Desta forma, neste capítulo, apresentamos todo o desenho e o desenvolvimento da 

nossa investigação, ou seja, a análise da metodologia adotada justificando as nossas opções 

metodológicas, caracterizando a nossa amostra e o contexto do estudo e os nossos 

instrumentos de recolha de dados. 

 Para que possamos compreender o caminho seguido traçámos um desenho 

metodológico (Cf. Figura 3.1.) que esclarece os métodos, as técnicas e a amostra que 

seguimos para responder às questões e aos objetivos da investigação. Nesta fase, a ênfase foi 

colocada na definição de um rumo para a pesquisa, de modo a criar uma base sustentável para 

todo o processo de investigação. Decidimos que o nosso modelo de investigação seria misto e 

à medida que se recolhessem e analisassem os dados, apresentaria características de um 

estudo de caso, representando a imagem de um funil, pois o início do estudo é representado 

pela extremidade mais larga do funil e à medida que prosseguirmos a nossa caminhada 

passamos da fase de exploração alargada para uma área mais restrita de análise dos dados 

coligidos (estudo meramente qualitativo).  
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1. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

“Uma metodologia completa constitui-se por uma abordagem 
organizada para atingir um objetivo, através de passos preestabelecidos” 
(Resende, 2001). 

   

Consideramos que a metodologia38 é um conjunto de orientações que comandam a 

investigação científica porque o processo de investigação tem de seguir um fio condutor, de 

forma organizada e sequencial, para que sejam alcançados os objetivos visados pela 

investigação. Cada investigador deve, nesse sentido, planificar todo o seu trabalho, 

explicitando e justificando as opções metodológicas que vão sendo utilizadas no seu estudo. 

A opção por determinado modelo teórico-metodológico em detrimento de outros 

depende de fatores como os objetivos/objeto de estudo, as motivações pessoais e as conceções 

de Homem, mundo e conhecimento do próprio pesquisador, assim como das influências do 

momento histórico em que ocorre o estudo, pois segundo Quivy e Campenhoudt (2003): 

 

 “a escolha de uma problemática não depende do acaso ou da simples 
inspiração pessoal do investigador. Ele próprio faz parte de uma época, com os 
seus problemas, os seus acontecimentos marcantes, os seus debates, 
sensibilidades e correntes de pensamento em evolução” (p. 96).  

 

O objetivo da metodologia consiste em descrever e analisar os métodos clarificando as 

suas limitações e recursos, definindo os pressupostos e consequências ou, por outras palavras, 

em contribuir para se entender da forma mais completa possível o processo da investigação 

científica. 

1.1. Opções metodológicas  

No que concerne à metodologia do presente estudo, abordar-se-á a identificação do 

problema, das variáveis, da população, da amostra e dos instrumentos de recolha de dados 

porque “qualquer metodologia deve ser escolhida em função dos objetivos da investigação, 

                                                 
38 Etimologicamente, considerando a sua origem grega, a palavra metodologia advém de methodos, que significa META 

(objetivo, finalidade) e HODOS (caminho, intermediação), isto é, o caminho para se atingir um objetivo. Por sua vez, LOGIA quer dizer 
conhecimento, estudo. Assim, metodologia significaria o estudo dos métodos, dos caminhos a percorrer, para alcançar um objetivo ou 
finalidade.  
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em função do tipo de resultados esperados, do tipo de análises que desejamos efetuar” 

(Albarello, 1997: 50). 

  Os objetivos do nosso estudo e as questões a que se pretende responder compreendem 

a interpretação da experiência do uso do quadro interativo no ensino básico e, deste modo, a 

metodologia a adotar será de natureza qualitativa mas terá igualmente uma natureza 

quantitativa, uma vez que que pretendemos analisar dados também eles quantificáveis.  

 A nossa investigação será valorizada pela junção dos dois métodos, uma vez que 

partilhamos do pensamento de Flick (2004:55) ao considerar que a “investigação qualitativa e 

a quantitativa não estão em campos opostos que não se devam combinar”. Além disso, para 

Yin (1994), a utilização de dados de natureza qualitativa e quantitativa simultaneamente em 

alguns métodos de investigação tem a sua vantagem. 

Uma vez que pretendemos recolher dados para verificar o cosmos do QIM, é natural 

que optemos pelo método quantitativo já que o método de investigação quantitativo se baseia 

na recolha de dados observáveis e quantificáveis, na observação de factos, de acontecimentos 

e de fenómenos que ocorrem independentemente do investigador (Fortin, 1999). 

A opção por uma investigação também de natureza qualitativa enquadra-se nos 

objetivos deste estudo pois “a investigação qualitativa ao apreender as perspetivas dos 

participantes, ilumina a dinâmica interna das situações que é frequentemente invisível para o 

observador exterior” (Bogdan e Biklen, 1994:51). Na verdade, o método qualitativo pretende 

compreender de modo absoluto e amplo o fenómeno em estudo, através da observação, 

descrição, interpretação e apreciação do meio e do fenómeno tal como se apresentam (Fortin, 

1999). 

Segundo Bogdan e Biklen (1994:64), toda a investigação qualitativa se carateriza 

“pelo caráter descritivo dos dados sendo o ambiente natural fonte direta da sua recolha e o 

investigador o instrumento principal”. Neste modelo de investigação, os processos são mais 

importantes que os produtos, e o significado das coisas tem relevância primordial, enquanto o 

método quantitativo é mais centrado nos resultados generalizáveis, estatísticos. 

Esta posição é reiterada por Bell (2008) ao considerar que:“os investigadores que 

adotam uma perspetiva qualitativa estão mais interessados em compreender as perceções 

individuais do mundo. Procuram compreensão, em vez de análise estatística” (p. 20) porque  

o termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, factos e locais que constituem 

objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que 

somente são perceptíveis a uma atenção sensível (Chizzotti, 2006). 
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Entendemos ainda que uma metodologia do tipo descritivo-exploratória se reveste de 

pertinência para este estudo, uma vez que tem por objetivo principal conhecer, descrever e 

compreender os fenómenos, e baseia-se na observação, que se realiza no ambiente natural, 

usando técnicas quantitativas e qualitativas de recolha de dados (Bisquerra, 1989:129). Assim, 

o nosso estudo é exploratório, porque se conhece muito pouco da realidade em estudo e os 

dados procurarão esclarecer a realidade do QIM no norte de Portugal. Através do estudo 

exploratório (como referem Raupp e Beuren, 2004), procuramos conhecer, com mais 

profundidade, o assunto em questão e torná-lo o mais claro possível ou delinear questões 

pertinentes para prosseguimento da pesquisa.  

Também é descritivo uma vez que pretendemos fazer uma descrição densa e detalhada 

do QIM. Sendo uma investigação inscrita num plano descritivo “(…) o objetivo é recolher 

dados que permitam descrever da melhor maneira possível comportamentos, atitudes, valores 

e situações (…) retratar o que existe hoje em relação a um problema e a um fenómeno, por 

vezes mesmo descobrir relações entre fenómenos que possam ser úteis para estudos 

experimentais posteriores” (Coutinho, 2005: 197-198).   

Podemos ainda considerar que este estudo também apresenta características de um 

estudo de caso (sendo Merriam (1988), Stake (1995) e Yin (1994) os principais protagonistas 

deste método de investigação), uma vez que se pretende observar docentes que façam uma 

boa utilização do QIM num determinado contexto pois, na verdade, um aluno, um professor, 

uma turma, uma escola, um projeto curricular, a prática de um professor, o comportamento de 

um aluno, uma política educativa são alguns exemplos de variáveis educativas para as quais o 

estudo de caso é a metodologia que melhor se aplica. 

Yin (1994) afirma que o estudo de caso consiste na observação detalhada de um 

contexto, ou individuo, de uma única fonte de documentos ou de um acontecimento 

específico dentro do seu contexto de vida real e indica três motivos que o tornam na estratégia 

mais apropriada para uma investigação de cariz qualitativa: 1) possibilidade de pesquisar uma 

temática pouco estudada até agora (que no nosso caso é o uso do QIM); 2) a oportunidade de 

estudar essa temática no seu ambiente natural e assim poder produzir teorias a partir da prática 

(indo às escolas inquirir os professores e observar práticas de uso do QIM); 3) oportunidade 

de responder a perguntas do tipo como e porquê de acontecimentos atuais sobre os quais o 

investigador tem pouco ou nenhum controlo (responder às nossas perguntas de investigação).  

Com este método ambicionamos relatar a situação real no seu contexto e analisá-lo 

para verificar como os fenómenos que nos interessam evoluem, ou seja, pretendemos enfocar 
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um determinado evento pedagógico relativo à nossa prática profissional (Telles, 2002), para 

descrever e explicar um fenómeno único e isolado pertencente a um determinado grupo. 

Procuramos compreender, numa situação real prática, qual a utilização do QIM pelos 

professores em contextos de aprendizagem formais.  

Esta investigação assume-se como particularística porque “se debruça deliberadamente 

sobre uma situação específica que se supõe ser única ou especial, pelo menos em certos 

aspetos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico e, desse modo, 

contribuir para a compreensão global de um certo fenómeno de interesse” (Ponte, 2006: 2). 

 A este propósito corroboramos Bogan e Biklen (1994) que encaram que o plano geral 

de um estudo de caso se compara a um funil. Primeiro, os investigadores procuram os locais 

ou as pessoas que possam ser objeto do estudo ou fontes de dados; posteriormente, recolhem 

todo o tipo de dados, através de observações, entrevistas, documentos; e por fim passam para 

uma área mais restrita, a da análise.  

Cremos absolutamente no potencial do estudo de caso para a investigação em 

tecnologias educativas, à semelhança do que tem feito em áreas em que o conhecimento é 

escasso, fragmentado e incompleto.  

Acreditar no seu potencial não equivale a ignorar as críticas, como acontece quando o 

estudo de caso é conduzido de forma isolada, puramente descritivo, sem se integrar com 

outras abordagens ao mesmo assunto, ou ainda quando pretende extrapolar para além do que 

os dados recolhidos revelam e sustentam (Yin, 1994; Stake, 1995; Punch, 1998).  

Portanto, o nosso estudo contemplará dois momentos distintos mas complementares. 

Num primeiro momento, será feito o estudo quantitativo do QIM nas escolas do Norte de 

Portugal. Nesta fase, o instrumento de recolha de dados será a aplicação de um inquérito por 

questionário a uma amostra de diretores e professores. Após essa análise, a nossa investigação 

prosseguirá com a realização de entrevistas e com a formação e posterior observação, a um 

grupo específico de professores em contexto de sala de aula, analisando as suas práticas com 

o QIM através da observação direta. Neste segundo momento, em que a investigação é de tipo 

qualitativo, a diversidade das técnicas de recolha de dados é importante para a chamada 

triangulação de dados, processo que confere ao estudo um elevado grau de validade. A 

utilização das várias técnicas de recolha de dados passa por fases sucessivas, coincidindo, 

cada uma delas, com um tipo específico de instrumento, como se poderá constatar ao longo de 

todo o processo de investigação.  
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Em última instância, pretendemos propor um modelo de uso eficaz do quadro 

interativo, passível de proporcionar práticas diferenciadas e eficazes aos professores e, 

aprendizagens motivadoras e eficientes aos alunos. Consideramos que esta etapa na 

investigação se reveste de grande pertinência, na medida em que o objetivo é compreender o 

evento em estudo e ao mesmo tempo desenvolver teorias mais genéricas a respeito do 

fenómeno observado (Fidel, 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 3.1: Desenho Metodológico 
Fonte: Elaboração própria 
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1.2. Caracterização da população/amostra  

Segundo a viagem pela literatura que fizemos neste campo (Kidder, 1987; Mattar, 

1999; Babbie, 2001), as técnicas de amostragem são utilizadas para selecionar os elementos 

da população de forma a obter uma amostra representativa e a estimar uma ou mais 

características para a totalidade da população. Para Malhotra (1996) a população corresponde 

ao agregado de todos os elementos que compartilham um conjunto comum de características 

de interesse para o problema de investigação. Esta é, muitas vezes, a única forma de obter 

informações sobre uma determinada realidade que importa conhecer e que apesar de não se 

trabalhar com a população toda, pode ser suficiente para compreender o que se pretende, tal 

como se percebe se um bolo está saboroso comendo apenas uma fatia. Na verdade, enquanto 

num senso se envolvem todos os elementos de um dado grupo, a amostragem envolve o 

estudo de apenas uma parte dos elementos. Porém, a seleção da amostra torna-se uma questão 

crucial, porquanto raramente dispomos de tempo e de meios suficientes para conduzir uma 

investigação incidindo sobre todos os indivíduos que potencialmente poderiam ser alvo do 

nosso estudo. 

As técnicas podem dividir-se em: amostragem probabilística/aleatória (onde todos 

os elementos da população têm probabilidade conhecida de serem selecionados para compor a 

amostra) e amostragem não probabilística/ não aleatória (onde as amostras são 

selecionadas por critérios subjetivos do investigador, de acordo com a sua experiência ou com 

os objetivos do estudo não havendo uma probabilidade conhecida de um determinado 

elemento da população ser selecionado) subdividindo-se cada uma delas em diversas 

categorias (Mattar, 1999: 132), tal como podemos observar no esquema que se segue (Cf. 

Figura 3.2). 
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Figura 3.2: Técnicas de amostragem 

Fonte: Elaboração própria 
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Os métodos de amostragem não probabilística/ não aleatória são métodos de carácter 

pragmático ou intuitivo e são largamente utilizados, pois possibilitam um estudo mais rápido 

e com menores custos. Os maiores inconvenientes destes métodos são o facto de a inclusão de 

um elemento da população na amostra ser determinada por um critério subjetivo, 

normalmente uma opinião pessoal, e de existirem elementos da população que não têm 

possibilidade de ser escolhidos. Os métodos de amostragem probabilística/aleatória são 

caracterizados por todos os elementos da população poderem ser selecionados de acordo com 

uma probabilidade pré-definida e em que se podem avaliar objetivamente as estimativas das 

propriedades da população obtidas a partir da amostra. Uma das vantagens deste método de 

amostragem é a possibilidade de estimar as margens de erro dos resultados que são devidas à 

amostragem. Além disso, evita o enviesamento das amostras que acontece sempre que se usa 

a opinião e a experiência para escolher as amostras. A maior dificuldade para recolher uma 

amostra aleatória consiste na obtenção de uma listagem completa da população a inquirir. 

Esta listagem é, na maioria dos casos, difícil de conseguir. Este tipo de amostragem é um 

processo mais caro, mas os custos tendem a tornar-se pouco importantes face à fiabilidade dos 

resultados obtidos. 

Para Bravo (1991), a seleção da amostra num estudo de caso adquire um sentido muito 

particular, diríamos até que é a sua essência metodológica. Não se estuda um caso para 

compreender outros casos, mas para compreender “o caso” (Stake,1995:4). 

Considerando que ambas as técnicas de amostragem bem como as suas subcategorias 

apresentam vantagens e desvantagens, o caminho a percorrer deve ser o que permita que o 

erro nos resultados seja o menor possível. Quando aumentamos a dimensão da amostra temos 

mais possibilidades de descobrir relações, mesmo ténues (Ghiglione e Matalon, 2001), ou 

seja, a amostra deve ser suficientemente grande para permitir a análise multivariada com a 

desagregação das categorias que se deseje (Ferreira, 1986). 

Seja qual for a amostragem adotada, duas questões carecem ser resolvidas: qual a 

população alvo? Dessa população, quem se vai realmente observar? É preciso proceder à 

delimitação do universo e à amostragem. A delimitação do universo, tarefa só aparentemente 

simples, costuma revelar-se, na prática, difícil e problemática. 

Em primeira instância solicitamos, em janeiro de 2012, à DGEEC-MEC (Direção 

Geral de Estatística da Educação e Ciência do Ministério da Educação e Ciência) o número de 

professores por ciclo de escolaridade e o número de alunos então no ensino público português 

nos cinco distritos do Norte de Portugal. Os dados que obtivemos foram relativos ao ano 
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letivo anterior 2010/2011 (ano mais recente para o qual os dados se encontram disponíveis) e 

referiam-se então aos docentes em exercício nos estabelecimentos segundo o ciclo de 

docência, por estabelecimento de educação e ensino e aos alunos matriculados e adultos em 

atividades de educação e formação, segundo o nível de educação/ensino, por estabelecimento 

de educação e ensino (Cf. Tabela 3.1 e 3.2). Como a esses dados se atribui cariz de 

confidencialidade apenas apresentaremos um panorama geral do número de professores e 

alunos por distritos. 

 

Distrito 
Docentes 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo e Secundário Educação Especial TOTAL 

Braga 2.546 2.364 3.523 389 8.822 

Bragança 459 407 719 58 1.643 

Porto 4.719 5.416 6.560 908 17.603 

Viana  678 725 1.350 158 2.911 

Vila Real 740 664 1.066 103 2.573 

Total 9.142 9.576 13.218 1.616 33.552 

 

Tabela 3.1: Distribuição de professores por ciclo de escolaridade  
nos distritos do Norte de Portugal 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Tabela 3.2: Distribuição de alunos por ciclo de escolaridade 
                                                  nos distritos do Norte de Portugal 

                                               Fonte: Elaboração própria 

 

Distrito 
Alunos 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo TOTAL 

Braga 35.717 18.689 26.171 80.577 

Bragança 3.936 2.420 3.055 9.411 

Porto 71.841 42.305 47.623 161.769 

Viana  8.955 4.908 6.767 20.630 

Vila Real 7.364 4.307 4.734 16.405 

Total 127.813 72.629 88.350 288.792 
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POPULAÇÃO 
(DIRETORES/PROFESSORES) 

Determinação da amostra (N) 
• Erro assumível (5%) 

• Nível de confiança (95%) 

AMOSTRA POR AGLOMERADOS (NESTE 
CASO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS) 

Suficiente Representatividade 

Escolha proporcional: 
Nº de diretores/professores por aglomerado 
segundo a proporção destes relativamente ao 
total 

AMOSTRA ALEATÓRIA SIMPLES DOS 
AGRUPAMENTOS (Em cada distrito) 

Amostra aleatória simples: 
Para completar o nº de diretores/professores 
assinalados em cada distrito (sempre por excesso) 

AMOSTRA FINAL DE 
DIRETORES/ PROFESSORES (N) 

Desse modo, os participantes deste estudo seriam os professores do 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

do Ensino Básico dos cinco distritos do norte de Portugal (Viana do Castelo, Braga, Porto, 

Bragança e Vila Real) para que os dados recolhidos fossem o mais consideráveis possível e, 

os respetivos diretores por considerarmos que um diretor inovador e utilizador das referidas 

TIC é, muitas vezes, o pilar que sustenta a inovação e a criatividade na escola. O exemplo é, 

sem dúvida, o melhor antídoto para o marasmo do “deixa andar”. 

Para facilitar a perceção do caminho que percorremos na seleção da nossa amostra 

respeitante à 2.ª fase da nossa investigação, apresentamos a figura 3.3 que esclarece que a 

unidade da investigação será o diretor/professor ou diretora/professora (por essa razão se diz 

que a amostra é extraída da população composta por todos os diretores/professores do norte), 

não obstante consideramos os aglomerados (neste caso são áreas geográficas) que fazem parte 

dos objetivos presentes nesta investigação. 

Considerando os 33.552 professores, estabelecendo o erro máximo aceitável 

(normalmente 5%) e o nível de confiança (95% - o habitual) para uma população de 33.552 

professores, a amostra recomendada seria de 382 professores. Para um nível de confiança de 

99%, com o mesmo erro de 5%, a amostra recomendada seria de 651 professores. Com um 

erro de 1% e um nível de confiança de 99%, a amostra requerida seria de 11.101 professores. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 3.3: Passos para escolher a amostra 

Fonte: Elaboração própria 
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Optámos por considerar 10% da população (uma decisão particular baseada no facto 

de 10% da população ser suficiente, especialmente em casos como este, em que o número 

total de professores existente no norte de Portugal é superior a 20.000) e assim garantir, 

independentemente das respostas recolhidas, que a amostra estaria sempre dentro dos 

parâmetros de erro de 5% e nível de confiança de 99%. 

Assim, de um total de 33.552 professores, fariam parte da amostra, no mínimo, 3356 

(não é possível dividir uma pessoa e considerar 3355.2). Para garantirmos a proporcionalidade 

entre o total de professores e os distritos (com relação ao “peso” de cada distrito respeitante à 

população total dos professores), determinámos na Tabela 3.3 o número de professores que 

teriam de responder ao nosso inquérito, por questionário, por distrito, arredondado para o 

número mais alto. 

 

Distritos 

Nº de 

agrupamentos 

por distrito 

Nº de professores 

por distrito 

Nº de Respostas 

necessárias 

(Professores) 

Braga 58 8.822 883 

Bragança 14 1.643 165 

Porto 109 17.603 1761 

Viana do Castelo 22 2.911 292 

Vila Real 18 2.573 258 

TOTAL 221 33.552 3359 
 

                    
Tabela 3.3: Relação entre o número de agrupamentos/professores existentes por distrito 

                      e o número de professores que deveriam responder 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assim, para obtermos o número necessário de professores respondentes por distrito 

(mediante o que havíamos decidido), fizemos uma seleção aleatória dos agrupamentos 

existentes por distrito até completar o número total referido na tabela acima (sempre por 

excesso), ou seja, depois de listar alfabeticamente os agrupamentos existentes por distrito e de 

os numerar, pedimos a alguém que fosse dizendo números até obtermos o número de 

agrupamentos necessários, por exemplo, no distrito de Braga, dos 58 agrupamentos, 

escolhemos os agrupamentos sorteados até completar (ou superar) os 883 professores. Este 

processo repetiu-se nos restantes distritos. 
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Perante os passos seguidos e as decisões tomadas, classificámos a nossa amostra como 

aleatória por clusters. Neste tipo de amostragem, a seleção dos objetos (grupos naturais 

previamente existentes que, no nosso caso, são os agrupamentos de escolas dos 5 distritos do 

Norte) é aleatória, todos os elementos (professores) pertencentes aos clusters/grupos 

(agrupamentos) são selecionados e cada elemento da população pertence a um só grupo. Para 

tal, é necessário, tal como fizemos, dispor de uma listagem completa das amostras primárias 

(por exemplo, os agrupamentos de escolas). Os clusters são escolhidos aleatoriamente e 

dentro de cada cluster todos os elementos são selecionados, ou seja, só existe uma etapa de 

amostragem.  

A amostragem por clusters é utilizada quando a variabilidade existente se verifica 

essencialmente entre os elementos dentro de um grupo (cluster) e quando existe pouca 

variabilidade entre os grupos (clusters) existentes. Cada cluster deve ser uma representação 

em pequena escala da população que se quer estudar39. 

Este tipo de amostragem é especialmente útil quando o universo estatístico é formado 

por populações de grande dimensão, dispersas por vastas áreas geográficas.  

Segundo Hill & Hill., (2000), este método tem a vantagem de ser muito útil nas situações em 

que é difícil, ou impossível, conhecer todos os casos do Universo, mas todos estes casos 

existem, naturalmente, por clusters. A desvantagem é que os clusters devem ser relativamente 

semelhantes de modo a que uma amostra aleatória de clusters possa ser uma amostra 

representativa dos casos do Universo. 

Sabendo a priori que os professores estão saturados de responder a questionários e 

considerando que vivemos tempos conturbados na educação pelas mais diversas razões, 

decidimos contactar pessoalmente os agrupamentos, com receio de não obtermos um número 

considerável de respostas. 

Foram então contactados os agrupamentos para clarificar os objetivos do estudo, 

proceder à apresentação dos questionários e obter a autorização necessária para aplicação dos 

questionários. 

No que diz respeito à amostra de professores entrevistados, a escolha baseou-se num 

único critério: ser portador de uma Boa Prática com o QIM, quer seja o próprio professor a 

                                                 
39 A principal diferença entre a amostragem por clusters e a amostragem estratificada é que na amostragem por clusters a unidade 

de amostragem são todos os clusters existentes (isto é, todos os agrupamentos de escolas, ou todas as equipas de futebol, etc.), enquanto na 
amostragem estratificada, a unidade de amostragem são os sujeitos da população, embora de forma proporcional à pertença a determinados 
grupos (estratos). Se quiséssemos, por exemplo, fazer uma amostragem por clusters considerando 5 equipas de futebol diferentes, teríamos 
de selecionar aleatoriamente uma destas equipas e inquirir todos os jogadores da equipa. Se quiséssemos fazer uma amostragem estratificada 
teríamos de saber quantos jogadores existem em cada equipa e depois selecionar aleatoriamente jogadores de todas as equipas, mantendo a 
proporção entre eles. 
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indicar essa realidade com uma resposta clara e correta (aquando do preenchimento do 

inquérito por questionário) ou, apontado por outro professor que indicou conhecer uma boa 

prática e a forma de acedermos a essa Boa Prática.  

 Os professores que frequentaram a formação que ministramos no âmbito do QIM 

foram selecionados de entre todos os que manifestaram estar interessados em frequentar 

alguma ação de formação em QIM ou indicassem que não o usavam por falta de formação.  

Desse modo, os professores dos agrupamentos referenciados na tabela 3.4 são os que 

mais mencionaram que estariam interessados em frequentar uma formação em QIM quando 

responderam à questão 5.6. (QP: Estaria interessado(a) em frequentar alguma ação de 

formação sobre o QIM?).  

 

 
 

Tabela 3.4: Agrupamentos, por distrito, com maior número de professores interessados 

em formação no QIM 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Na impossibilidade de formar esses 209 professores desses agrupamentos (Cf. Tabela 

3.4), selecionámos o agrupamento (Agrupamento de Escolas de Lordelo) porque foi o 

agrupamento onde os professores mais indicaram que não usavam o QIM (QP: 3.2. Na sua 

prática docente usa o QIM?) por falta de formação tal como se pode constatar na tabela 3.5. 

 

 

 

Distrito 

Nº Professores 
Responderam 

(5.6) 
Agrupamento de Escolas 

com maior nº respostas Sim (5.6) 

5.6 - Estaria interessado(a) 
em frequentar alguma ação 
de formação sobre o QIM? 

(Sim) Não Sim 

Braga 73 306 Agrupamento de Escolas D.Maria II 32 

Bragança 10 94 Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado 43 

Porto 74 462 Agrupamento de Escolas de Lordelo 42 

Viana do 
Castelo 

35 206 Agrupamento de Escolas de Darque 
51 

Vila Real 25 186 Agrupamento de Escolas de Diogo Cão 41 
 

TOTAL 217 1254 

 
209 
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Distrito 

Nº Professores 
Responderam  

FALTA FORMAÇÃO 

(3.2.1) 

Agrupamento de Escolas com maior nº de 
respostas 

FALTA FORMAÇÃO 

3.2.1 - Porquê? 

FALTA 
FORMAÇÃO 

Braga 23 
Agrupamento de Escolas de Montelongo 4 

Agrupamento de Escolas D. Maria II 4 

Bragança 16 Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado 8 

Porto 70 Agrupamento de Escolas de Lordelo 13 

Viana do 
Castelo 

26 Agrupamento de Escolas de Darque 11 

Vila Real 23 Agrupamento de Escolas Diogo Cão 6 
 

Tabela 3.5: Agrupamentos, por distrito, com maior número de respondentes à questão 3.2.1. 

Fonte: Elaboração própria 

 

A nossa escolha foi confirmada pelo facto de a diretora desse agrupamento ter 

indicado, na resposta ao questionário dirigido aos diretores que nos últimos 5 anos não tinha 

sido promovida qualquer formação em QIM nesse grupamento (QD: 5.3.) e que a 

percentagem de professores que usa o QIM é inferior a 5% em qualquer nível de ensino.  

 Portanto, no caso da formação, a seleção da amostra dos professores participantes na 

ação de formação foi feita de forma criteriosa e intencionada.   

 Segundo Mayan (2001), as investigações qualitativas dependem de amostras 

selecionadas propositadamente. O pesquisador escolhe indivíduos e contextos por meio das 

seguintes perguntas:  

 
• Quem me pode dar as melhores informações, relativamente à minha pergunta 

de partida? (definindo os sujeitos a investigar) 

• Em que contextos eu conseguirei recolher as melhores informações para 

responder à pergunta de partida? (definindo o local de recolha de dados) 

 
 Portanto, no nosso estudo podemos distinguir entre: 
 

• Amostra convidada – diretores/professores chamados a participar no estudo 

(diretores e professores das escolas públicas do ensino básico nos 5 distritos 
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pertencentes ao norte de Portugal (Viana do Castelo; Braga; Porto; Vila Real e 

Bragança). 

• Amostra participante – diretores/professores que efetivamente participaram no 

estudo (52 diretores e 1482 professores respondentes aos questionários; 28 

professores entrevistados e 22 formandos). 

• Amostra produtora de dados – diretores/professores que consideramos para 

tratamento de dados mediante os critérios que definimos (45 diretores; 1471 

professores relativos aos - QD e QF; 28 professores entrevistados e 22 

formandos. 

 

A amostra participante e a amostra produtora de dados não é a mesma no que diz 

respeito aos questionários porque, no que respeita aos diretores, é importante referir que 

apenas alguns diretores responderam ao inquérito que lhes foi proposto. Alguns, logo no 

primeiro contacto da investigadora, recusaram participar neste estudo mas outros, apesar de 

acharem o estudo interessante, pertinente e terem aceite colaborar, não efetivaram o 

preenchimento do inquérito.  

Perante o número de respostas obtidas, considerámos a representatividade por distrito, 

assegurando um mínimo de 20%, pois consideraremos respostas válidas o dobro do mínimo 

exigido, tal como se pode verificar na tabela 3.6.  

 

Distrito 
Nº 

Agrupamentos 

Nº de Respostas (Diretores) Percentagem de 

Respostas (Diretores) 

Mínimo Real 

Respostas 

selecionadas Mínimo Real 

Braga 58 6 12 12 10% 20,69% 

Bragança 14 1 7 2 10% 50,00% 

Porto 109 11 23 23 10% 21,10% 

Viana do Castelo 22 2 5 4 10% 22,73% 

Vila Real 18 2 5 4 10% 27,78% 

TOTAL 221 22 52 45 10% 23,53% 

 

Tabela 3.6: Respostas dos diretores consideradas para análise 

Fonte: Elaboração própria 

 

A renúncia de algumas respostas dos diretores foi feita para manter essa 

representatividade por distrito e a proporcionalidade seguindo os seguintes critérios: 
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• No distrito de Bragança, o critério de escolha não teve em conta a questão das boas 

práticas com o QIM, na medida em que os diretores respondentes ou não conheciam 

boas práticas com este recurso ou, não apresentaram respostas adequadas/ corretas a 

essa questão. Foram escolhidas as respostas dos diretores onde se registou o maior 

número de professores respondentes (Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado – 

Torre de Moncorvo e o Agrupamento de Escolas de Carrazeda de Ansiães – Carrazeda 

de Ansiães).  

 

• No distrito de Viana do Castelo, considerámos válidas todas as respostas que 

mencionaram conhecer boas práticas e apresentavam respostas adequadas e corretas 

(Agrupamento de Escolas de Monção, Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca, 

Agrupamento de Escolas de Arcozelo e Agrupamento de Escolas de Darque) e 

suprimimos a resposta do diretor onde se registou o menor número de professores 

respondentes. Portanto, Agrupamento de escolas de Melgaço não será considerado no 

tratamento de dados, pois apenas dois professores responderam.   

 

• Em Vila Real, considerámos válidas todas as respostas que mencionaram conhecer 

boas práticas, apresentaram respostas adequadas e corretas e com maior número de 

professores respondentes. Eliminou-se a resposta do diretor que tinha menor número 

de respostas de professores respondentes (o agrupamento de escolas Dr. Bento Cruz – 

Montalegre). 

 

• No Porto e em Braga, foram consideradas todas as respostas porque são 

proporcionais à população e à distribuição entre os 5 distritos.  

 

Relativamente aos professores que responderam ao questionário QP, perante o número 

de respostas obtidas, tivemos de renunciar à representatividade por distrito, porque nos 

interessa ter maior relevância de respostas e aproximar-nos de uma percentagem mais alta da 

população. Considerámos portanto os agrupamentos por zona – zona interior e zona litoral, 

até porque um dos nossos objetivos visa perceber as diferenças existentes entre o Litoral e o 

Interior Norte no que concerne ao QIM. Desse modo, não considerámos para análise as 11 

respostas do distrito de Vila Real, correspondente a 4 agrupamentos de escolas, nos quais 
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obtivemos menor número de professores respondentes (Agrupamento de Escolas Gomes 

Monteiro – Boticas; Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins – Chaves; Agrupamento de 

Escolas Dr. Bento da Cruz – Montalegre e o Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus – 

Vila Real), porque se o fizéssemos, o valor de respostas obtidas em Vila Real seria superior 

ao de Viana do Castelo, sendo que neste último distrito existem mais professores do que em 

Vila Real.   

Portanto, tal como podemos verificar na tabela 3.7, considerámos para a análise 1471 

professores. Com essa amostra de professores considerada para a análise, o nível de confiança 

é de 95% e a margem de erro é de 2,5% (no pior dos casos). 
 

Zona 

Geográfica 
Distritos 

Professores 

nos 

Agrupamentos 

Nº de 

Respostas 

Professores 

Percentagem de 

Respostas (Professores) 

Mínimo Real 

Interior Norte Bragança; Vila Real 4.216 315 10% 7,47% 

Litoral Norte 
Braga; Porto; Viana 
Castelo 

29.336 1156 10% 3,94% 

TOTAL   33.552 1471 10% 4,38% 
 
 

Tabela 3.7: Respostas dos professores consideradas para análise 

Fonte: Elaboração própria 
 

Ao considerarmos o total de agrupamentos por zonas (Interior Norte e Litoral Norte) 

onde obtivemos professores respondentes, a percentagem ultrapassa os 50% nas duas zonas 

do nosso estudo (Cf. Tabela 3.8).  
 

Zona Geográfica Distritos 
Nº 

Agrupamentos 

Agrupamentos 

que responderam 

(Professores) 

Nº % 

Interior Norte 
Bragança; Vila 
Real 32 18 56,25% 

Litoral Norte 
Braga; Porto; 
Viana Castelo 189 99 52,38% 

TOTAL 221 117 52,94% 
 

 

Tabela 3.8: Total de agrupamentos onde obtivemos professores respondentes  

Fonte: Elaboração própria 
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1.2.1. Caracterização do contexto de estudo 

Ao longo da sua história, a divisão administrativa de Portugal40 sofreu diversas 

alterações e atualmente a sua estrutura da divisão administrativa continua bastante complexa. 

Sem querer entrar nessa complexidade, focar-nos-emos apenas no que é essencial para o 

nosso estudo. Portugal, país europeu com as fronteiras há mais tempo estabelecidas41, abrange 

um território formado por uma parte continental e por uma parte insular que, no seu conjunto, 

constituem três unidades bem individualizadas (Cf. Figura 3.4): 

- Portugal continental  

- Arquipélago dos Açores 

- Arquipélago da Madeira 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Figura 3.4: Território Português  
    Fonte: Elaboração própria 42 

 

 
Dessas 3 unidades Portugal continental pode dividir-se em 3 grandes partes: Norte 

(indicada a verde), Centro (indicada a amarelo) e Sul (indicada a lilás), que por sua vez se 

                                                 
40 Portugal, oficialmente República Portuguesa, é um país soberano localizado no Sudoeste da Europa, cujo território se situa na 

zona ocidental da Península Ibérica e em arquipélagos no Atlântico Norte. O território português tem uma área total de 92 090 km², sendo 
delimitado a norte e leste por Espanha e a sul e oeste pelo Oceano Atlântico. É a nação mais a ocidente do continente europeu. O nome do 
país provém da sua segunda maior cidade, Porto, cujo nome latino era Portus Cale. 

41 As fronteiras de Portugal têm alguns limites estabelecidos desde o tempo do Condado Portucalense e do Reino de Leão. Ao 
calcorrear os caminhos das fronteiras de Portugal, descobre-se, a cada passo, não apenas os limites físicos que desenham um território, mas 
ganha-se conhecimento sobre factos verídicos que são, afinal, a génese dessa delimitação, e, mais ainda, descortinam-se episódios, detalhes e 
denominações dos protagonistas de eventos seculares narrados com rigor e precisão. 

42 A imagem foi consultada em: http://bondelectra.blogspot.pt/2013/06/urismo-de-portugal-lanca-guia-tecnico.html a 14 de 
fevereiro de 2014 e posteriormente foi por nós adaptada. 
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dividem em 18 distritos e 278 concelhos. O nosso estudo abarca a zona Norte de Portugal, 

contemplando 68 concelhos (Cf. Figura 3.5) e os distritos de: 

  

� Viana do Castelo, que apresenta uma área 2.255 km² e lhe confere o título de 

distrito mais pequeno dos dezoito existentes. Localiza-se no noroeste da Península 

Ibérica, no extremo norte de Portugal limitando-se a norte e a leste com  Espanha, a 

sul com o distrito de Braga e a oeste com o Oceano Atlântico. É composto por dez 

concelhos (Arcos de Valdevez, Caminha; Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte 

da Barca, Ponte de Lima, Valença; Viana do Castelo e Vila Nove de Cerveira) que 

ocupam mais de 60% da  área do alto Minho.   

 

� Braga, formado por catorze concelhos (Cabeceiras de Basto, Celorico de 

Basto, Fafe, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão, 

Vizela, Amares, Barcelos, Braga, Esposende, Terras de Bouro, Vila Verde), pertence à 

província tradicional do Minho, tem uma área de 2.673 km² (15.º maior distrito) e 

limita a norte com o distrito de Viana do Castelo e com Espanha, a leste com o distrito 

de Vila Real, a sul com o distrito do Porto e a oeste com o oceano Atlântico.  

 

� Porto tem uma área de 2.395 km²  (17.º maior distrito português) e corresponde 

ao núcleo da província tradicional do Douro Litoral. Limita a norte com o distrito de 

Braga, a leste com o distrito de Vila Real, a sul com o distrito de Viseu e com 

o distrito de Aveiro e a oeste com o Oceano Atlântico. O distrito do Porto subdivide-se 

em dezoito concelhos: Amarante, Baião, Felgueiras, Gondomar, Lousada, Maia, 

Marco de Canaveses, Matosinhos, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel, Porto, Póvoa 

de Varzim, Santo Tirso, Trofa, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia. 

 
� Vila Real pertence à província tradicional de Trás-os-Montes e Alto Douro e 

abarca catorze concelhos (Alijó, Boticas, Chaves, Mesão Frio, Mondim de Basto, 

Montalegre, Murça, Peso da Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de 

Penaguião, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real). Limita a norte com 

a Espanha, a leste com o distrito de Bragança, a sul com o distrito de Viseu e a oeste 

com o distrito do Porto e com o distrito de Braga. A sua área soma 4.328 km² (sendo o 

11.º maior distrito português) e a sede do distrito é a cidade com o mesmo nome. 
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� Bragança, também pertence à província tradicional de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, tal como Vila Real, e localiza-se no nordeste de Portugal. Encontra-se 

demarcado a norte e a leste com Espanha (províncias de Ourense, Zamora e 

Salamanca), a sul com o distrito da Guarda e com o distrito de Viseu e a oeste com 

o distrito de Vila Real. A sua área soma 6.608 km², sendo assim o quinto maior distrito 

português. Deste distrito fazem parte doze concelhos: Alfândega da Fé, Bragança; 

Macedo de Cavaleiros; Miranda do Douro; Mirandela; Mogadouro; Vimioso; Vinhais; 

Carrazeda de Ansiães; Freixo de Espada à Cinta; Torre de Moncorvo e Vila Flor. 

 

Os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto fazem parte do litoral do país e os 

distritos de Vila Real e Bragança correspondem ao interior do país.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 3.5: Concelhos de cada distrito do Norte de Portugal 
  Fonte: Elaboração própria 43 

 

1.3. Técnicas e instrumentos de recolha de dados  

De acordo com o paradigma metodológico assumido, foram mobilizadas várias 

técnicas e instrumentos de recolha de dados que nos permitiram dar resposta aos objetivos de 

investigação enunciados no capítulo 1. Segundo Yin (1994), os estudos que recorrem a 

múltiplas fontes de evidências são mais valorizados, em termos de qualidade, do que aqueles 

                                                 
43As imagens usadas foram consultadas em: http://portal.arsnorte.min-

saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/InfoSa%C3%BAde/Farm%C3%A1cias%20%E2%80%93%20Mapas%20de%20Turnos a 14 de 
fevereiro de 2014 e posteriormente foram por nós adaptadas. 



 

190 

que apenas são suportados por uma única fonte de informação. Assim sendo, a utilização de 

múltiplas fontes de recolha de dados, deve-se ao facto de assim podermos assegurar as 

diferentes perspetivas dos participantes no estudo e obter várias “dimensões” do mesmo 

fenómeno, criando condições para uma triangulação dos dados durante a fase de análise dos 

mesmos. 

 Considerando que existem vários métodos de recolha e organização de dados, não 

sendo uns melhores do que outros, dependendo sim dos objetivos e das caraterísticas do 

estudo em causa (Quivy e Campenhoudt, 2003), para a obtenção dos elementos da nossa 

investigação optamos por escolher como técnicas de recolha de dados, a revisão da literatura, 

a análise documental, os inquéritos (questionários e entrevistas) e a observação. 

Procedemos a uma revisão de literatura através de leituras exploratórias focadas, por 

um lado, no estado da arte do QIM, que permite assegurar a qualidade da problematização 

(Quivy, 2003), e, por outro, na adequada configuração metodológica deste projeto de 

investigação, pois consideramos essencial a reunião de informação no plano teórico que 

fundamente as nossas conjeturas, que assim podem ser refutadas ou aprovadas (Pardal, 1995). 

A revisão da literatura existente sobre a problemática levantada cristaliza este 

processo, porque é “um quadro teórico de referência que sustenta a investigação e lhe oferece 

credibilidade” (Pardal, 1995: 15).  

Quivy (2003) sublinha que a relação entre a pergunta de partida e a seleção das 

leituras deve apresentar diferentes abordagens do mesmo problema e elementos de análise/ 

interpretação que provoquem a reflexão.  

A par desta revisão, procedeu-se à análise documental da legislação que suporta o PTE 

e de certos documentos produzidos pelo Ministério da Educação dado o desafio que 

apresentam e aos quais o estudo devia permanecer atento. 

Como refere Albarello (1997), “de uma maneira ou de outra, não existe investigação 

sem documentação” (p. 15). Pretendíamos com a pesquisa documental, procurando autores de 

referência, literatura atualizada e diversificação de fontes como dissertações, livros, revistas e 

sites – nível exploratório da investigação – proceder a uma filtragem mais alargada, mas 

simultaneamente minuciosa, da bibliografia especializada acerca das temáticas abordadas e 

das metodologias e estratégias relevantes para a investigação que nos propusemos, 

complementando e aprofundando assim o conhecimento. 
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Os inquéritos por questionários, as entrevistas, a formação ministrada e a observação 

de aulas44 serviram para recolher elementos que nos permitissem aprofundar alguns aspetos 

relacionados quer com as questões em estudo, quer com questões emergentes da análise da 

informação recolhida por questionário, diversificando as fontes e os pontos de vista. 

Foi desenvolvido um conjunto organizado, mas diverso, de estratégias e de técnicas 

que se julga permitirem pôr em evidência diferentes aspetos do problema identificado, 

apresentando-se, por isso, como propostas/soluções investigativas específicas e 

complementares. Todos os instrumentos de recolha de dados basearam-se nos pressupostos 

teórico-conceptuais relativos aos conceitos-chave, aos objetivos e às questões de pesquisa, 

que legitimam e enquadram este estudo. 

Apresentamos de seguida, na tabela 3.9 abaixo, referenciando as características e os 

destinatários desses mesmos instrumentos. 

 

 

Tipo de instrumento de recolha de 

dados 
 

Efetivos 

Amostrais 
Características  

Questionários 

Questionário Diretores 52 Diretores Recolha quantitativa de 
informações e opiniões 
numa amostra grande 
(mais de 100 pessoas) 

Questionário Professores 1482 Professores 

Questionário Diagnóstico 
da Formação 

22 Professores 
formandos 

Entrevistas 28 Professores 

Recolha qualitativa de 
informações numa 

amostra restrita (entre 20 
a 40 pessoas) 

Grelhas de Observação 
(Formação ministrada) 

22 Professores 
formandos 

Recolha qualitativa de 
informações que permite 
estudar comportamentos 

em contextos 
diferenciados 

Ficha de Avaliação da Ação de Formação 
22 Professores 
formandos 

Avaliar organização da 
ação (conteúdos, 

atividades, formadores) 

 
Tabela 3.9: Instrumentos de recolha de dados/ efeitos amostrais 

                                                                      Fonte: Elaboração própria 

                                                 
44 Relembra-se que estes instrumentos de dados, tal como já foi mencionado aquando da apresentação das várias 

abreviaturas/siglas usadas nesta tese (no início da mesma), são identificados como: Questionário dos Diretores (QD); Questionário dos 
Professores (QP); Questionário Diagnóstico da Formação (QDF); Guião da Entrevista (GE); Grelha de Observação (GO); Ficha de 
Avaliação da Ação de Formação (FAAF). 
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1.3.1. Questionários  

Um dos instrumentos mais utilizados e mais importantes nas pesquisas é sem dúvida o 

questionário, que pode ser definido “como a técnica de investigação composta por um número 

maior ou menor de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas, etc.” (Gil, 1991: 124). 

O inquérito por questionário é uma técnica de perguntar que teve a sua génese em 

múltiplas instâncias interessadas em obter respostas imprescindíveis à prossecução de 

determinadas finalidades, e com possibilidade de se sentirem na legitimidade de perguntar. 

A opção pela construção de questionários parece-nos a mais adequada para uma 

recolha de dados que se pretende objetiva, favorecendo a obtenção de informação quantitativa 

sobre a qual seja mais fácil aplicar análises estatísticas para analisar as respostas, Hill e Hill 

(2000: 94). A escolha deste tipo de instrumento poderá também facilitar a obtenção dos dados 

que se pretende obter, num espaço de tempo razoável. A escolha desta técnica teve também 

em consideração o facto de ser um método económico, dada a possibilidade de realizar a 

duplicação dos questionários a um custo reduzido.  

De acordo com Tuckman (2000) os questionários são um instrumento poderoso de 

investigação em educação na medida em que permitem transformar em dados a informação 

diretamente comunicada por um sujeito. 

Na verdade, julgamos que o questionário “é um instrumento para recolha de dados 

constituído por um conjunto mais ou menos amplo de perguntas e questões que se consideram 

relevantes de acordo com as características e dimensão do que se deseja observar” (Hoz, 

1985: 58), que “… se bem construído, permite a recolha de dados fiáveis e razoavelmente 

válidos” (Anderson, 1999: 170). 

Optamos por recolher os dados que precisávamos por questionário por ser um 

instrumento que permite abranger um grande número de respondentes num curto espaço de 

tempo; dispensa a presença do investigador, se for bem organizado, e é adequado à 

verificação de hipóteses que estabelecem relações entre duas ou mais variáveis (Ghiglione e 

Matalon, 2001). Além disso, permite manter o anonimato, pode ser construído com fins 

específicos e o investigador não influencia no momento de recolha de dados. Tratando-se de 

uma amostra relativamente elevada e geograficamente dispersa, pareceu-nos ser a técnica 

mais adequada por permitir atingir em pouco tempo vastas populações, sendo ainda de fácil 

tratamento estatístico a informação recolhida. 
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  1.3.1.1. Desenho e objetivos dos Questionários 

Durante a nossa investigação, foram usados vários tipos de inquéritos por 

questionário, aplicados em diferentes momentos mas com objetivos complementares entre si. 

Foram desenhados segundo as regras da investigação científica (Tuckman, 2000) e tivemos 

em conta 3 princípios básicos: princípio da clareza (questões claras e concisas), princípio da 

coerência e princípio da neutralidade (não formular as questões sob a forma de juízos de valor 

ou preconceitos). 

Todos os questionários foram preparados de uma forma cuidada, porque os inquiridos 

precisavam de ser encorajados e estimulados a ler e a responder às questões. A introdução foi 

clara, explícita e curta e fez um apelo à sinceridade dos respondentes. Incluiu indicações em 

relação a vários aspetos, como a identificação dos autores e dos objetivos, e as vantagens em 

responder, e garantiu a segurança do seu anonimato no sentido de promover, junto dos 

inquiridos, uma maior confiança no seu preenchimento. Procuramos usar uma linguagem 

clara, objetiva, simples, neutra.  

Estes questionários foram elaborados de raiz com questões de resposta fechada e 

aberta atendendo ao público-alvo e aos objetivos concretos. Procurámos incluir questões 

curtas, concisas, com palavras e sintaxe simples e de fácil compreensão por considerarmos 

que um dos caminhos para o sucesso de um inquérito reside nas questões escolhidas. Por 

muito atrativo que seja o questionário, de pouco servirá se as questões forem pobres, já que o 

valor dos dados a obter será reduzido. Para Ghiglione e Matalon (2001), há um aspeto 

fundamental na construção dos questionários: a formulação das questões, porque qualquer 

erro ou ambiguidade pode levar a conclusões erradas. Assim, convinha que as questões 

fossem formuladas de modo a serem compreendidas pelo inquirido. Hill & Hill (2000), 

referem que a extensão e a clareza das perguntas são fundamentais para o sucesso de um 

questionário, admitindo que estes atributos se influenciam reciprocamente, ou seja, quanto 

maior a extensão menor a clareza e vice-versa. 

O tipo de questões elaboradas para estes questionários foram questões fechadas; 

questões abertas e questões semiabertas. Usámos sempre que possível questões de resposta 

fechada para obtermos dados de natureza quantitativa, possibilitando um tratamento e análise 

mais rápidos e com um número par de respostas alternativas, uma vez que perante um número 

ímpar de respostas alternativas, muitos inquiridos têm a tendência para dar a resposta a meio 

da escala, pensando ser mais seguro não manifestar uma opinião demasiadamente positiva ou 

negativa e, provavelmente, têm uma opinião mais vincada do que a que mostram. Portanto, 



 

194 

um número de respostas alternativas ímpar pode levar à obtenção de respostas menos fiáveis, 

porque não representam as verdadeiras opiniões dos inquiridos. No entanto, estamos 

conscientes de que não há uma “regra de ouro” para decidir se é melhor utilizar um número 

par ou ímpar de respostas alternativas.  

Nas questões de resposta aberta, pretendia-se que os professores fossem capazes de 

expressar as suas opiniões acerca de aspetos particulares ou que justificassem alguma resposta 

anteriormente dada. Neste tipo de questões, tivemos de recorrer à sua interpretação e 

codificação antes de uma análise estatística (Hill & Hill, 2000). 

Nas questões semiabertas, existia uma lista de respostas possíveis, mas de alguma 

forma é dada a possibilidade de os professores/diretores respondentes darem outra resposta 

que não as listadas. 

 A partir dos dados recolhidos por meio da aplicação de questionários poderemos, 

seguindo o pensamento de Bell (1993), fazer descrições, comparações e relacionar respostas 

obtidas no sentido de encontrar caraterísticas comuns entre os respondentes.  

 Dos questionários elaborados, dois foram aplicados no início da nossa jornada no 

terreno e um no começo da formação que ministramos. Portanto, criamos 3 questionários:  

 

a) Um dirigido a todos os diretores intervenientes no estudo: “Pesquisa sobre a existência 

e uso do Quadro Interativo Multimédia no Ensino Básico no Norte de Portugal” que 

identificamos como sendo o QD – Questionário Diretores (Anexo 4). 
 

b) Um dirigido a todos os professores intervenientes no estudo: “Pesquisa sobre a 

existência e uso do Quadro Interativo Multimédia no Ensino Básico no Norte de 

Portugal” que identificamos como sendo o QP – Questionário Professores (Anexo 5). 
 

c) Um dirigido aos professores participantes na formação ministrada no âmbito do QIM: 

“Questionário Diagnóstico” que identificamos como sendo o QF – Questionário 

Formação (Anexo 6). 

 

Foi nosso propósito inquirir por questionário os diretores e os professores 

relativamente ao QIM para caracterizarmos a situação do QIM nas escolas de ensino básico 

no Norte de Portugal. Esses questionários (QP e QD) serviram para caracterizar os 

professores e diretores intervenientes no estudo, (idade, sexo, habilitações literárias, 

conhecimento das suas perceções sobre o QIM, o seu perfil tecnológico inicial, a sua literacia 
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informática, que uso fazem do QIM…) e fazer o levantamento de dados quanto à existência e 

uso de QIM, à formação dos professores em QIM e às Boas Práticas com o QIM.  

 

Principais objetivos destes dois questionários (QP e QD):  

  

� Perceber a frequência de utilização do QIM em contexto educativo; 

� Identificar as atividades promovidas com o QIM, na prática docente; 

� Caracterizar em que contextos são utilizados os QIM pelos 

professores/diretores; 

� Caracterizar o grau de familiaridade, dos professores, na realização de 

atividades relacionadas com o QIM; 

� Identificar as necessidades de formação em QIM dos professores e diretores; 

� Identificar os fatores inibidores e/ou promotores da utilização do QIM; 

� Identificar professores que têm boas práticas com o QIM; 

� Perceber quais são as boas práticas com o QIM. 

 

 Com o questionário (QF), pretendíamos recolher, junto dos formandos, informações 

sobre as suas expectativas em relação à formação em QIM. 

 

 1.3.1.2. Fiabilidade e Validação dos Questionários  

 
No âmbito de qualquer investigação, as questões de fiabilidade e validade, embora 

apresentem significados diferentes, caminham paralelamente. Na verdade, os instrumentos 

utilizados para a recolha de dados na investigação no âmbito da educação devem considerar 

uma série requisitos que determinam fundamentalmente se são adequados e se servem para 

medir o que se pretende. 

Para que os dados resultantes da aplicação de um instrumento de recolha de dados 

possam ser interpretados, o instrumento de recolha de dados deve, segundo Fox (1981), 

obedecer aos seguintes requisitos: fiabilidade, validade, sensibilidade, adequação, 

objetividade, viabilidade e normas éticas. No entanto, de acordo com Ribeiro e Ribeiro 

(1990), os requisitos indispensáveis a qualquer teste são a fiabilidade e a validade porque 

determinam a qualidade de qualquer instrumento de medida. A fidelidade e a validade dos 

instrumentos de medida avaliam-se em graus e não pela presença ou ausência de uma ou outra 
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característica. A validade de um instrumento demonstra até que ponto o instrumento mede o 

que pretende medir. 

 Segundo Latiesa (1994), um instrumento de medição deve ser relevante, fiável (deve 

consagrar medidas fiáveis, de modo a que os mesmos resultados sejam obtidos em condições 

semelhantes do indivíduo ou objeto em questão), válido (se usado numa situação concreta e 

com um propósito específico, deve realmente medir as características que se propõe medir), 

sensível (permite a especificidade e a correção dos atributos que são medidos) e seguir 

determinadas normas de digitação. 

 De todos estas exigências, destaca-se a fiabilidade e a validez, porque devemos 

certificar-nos, se for o caso, qual o motivo para a existência de contagens diferentes se o 

instrumento for aplicado em dois momentos diferentes ou a grupos diversos. Estas diferenças 

podem ser atribuídas tanto à inconsistência do instrumento de medida como à medida em si 

mesma. Neste sentido, destaca-se a fiabilidade, porque inclui tanto as características do 

instrumento como as circunstâncias sob o qual é aplicado. 

Apesar de termos consciência de que para avaliar corretamente a fiabilidade de um 

questionário se deveria aplicá-lo duas vezes ao mesmo grupo de indivíduos, decorrendo entre 

as duas aplicações um intervalo suficientemente alargado para que os sujeitos tivessem 

esquecido o conteúdo do primeiro inquérito, optamos por utilizar a análise estatística para se 

obter um coeficiente de consistência interna também denominado por Alfa de Cronbach45 

(Cronbach, 1990: 206) já que o “ideal” é quase impraticável dadas as limitações de tempo da 

nossa investigação. 

Para considerar  o valor de Alfa como aceitável devemos seguir  diversas 

recomendações:  

• Nunnally (1978) um valor mínimo de 0,70;  

• Guilford (1954, 388-389) 0,50 pode ser suficiente para investigações de 

carácter básico; 

• Pfeifer, Heslin e Jones (1976) 0,85 se tomarmos decisões sobre sujeitos 

concretos. 

 

                                                 
45 Nos últimos 50 anos, o α de Cronbach tem satisfeito a função que os psicometristas procuravam desde os primeiros trabalhos 

de Spearman e Brown, para uma medida válida de consistência interna e é a medida de consistência, compreendida ou não, usada por 
excelência. Curiosamente, como refere Cronbach e Shavelson (2004), a designação de “alfa” (inicialmente Alfa de Kuder-Richardson) 
pretendia apenas refletir a convicção do autor de que esta fórmula é simplesmente a primeira de um conjunto de cálculos necessários para 
avaliar as propriedades de uma escala para além da fiabilidade. Usando a soma de variâncias, o α de Cronbach é algebricamente idêntico ao 
λ3 de Guttman. 
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Uma vez que o questionário, na sua globalidade, faz um estudo sobre o QIM e os 

sujeitos são sempre os mesmos (diretores e professores), resolvemos testar a sua fiabilidade 

no seu conjunto. 

De acordo com Bell (1993), “seja qual for o procedimento de recolha a adotar, deverá 

sempre examiná-lo criticamente e ver até que ponto ele será fiável e válido” (p.87). Esta 

autora associa duas características ao processo de recolha de dados: a fiabilidade e a validade 

dos dados. A primeira característica indica a coerência existente entre a formulação de 

questões e a relevância na obtenção de dados, e a sua verificação só ocorrerá aquando do 

processo experimental de recolha de dados; a segunda indica “se um método mede ou 

descreve o que supostamente deve medir ou descrever” (p.88).  

Portanto, no que concerne ao questionário dos diretores (Cf. Tabela 3.10), dos 

professores (Cf. Tabela 3.11) ou o questionário diagnóstico da formação (Cf. Tabela 3.12), 

quer a fiabilidade dos questionários no seu todo quer a fiabilidade por blocos é a que se pode 

verificar nas tabelas que se seguem. 

 
 

   
Resumo do Processamento do caso Confiabilidade Estatística 

   
Casos Válidos Casos Excluídos a46 Total 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

Bloco II 
(Equipamento e 

disponibilidade) 

N 45 0 45 
0,768 2 

% 100 0 100,0 

Bloco III (Utilização do 

QIM)      

N 45 0 45 
0,744 38 

% 100 0 100,0 

Bloco IV (Problemas/ 

Dificuldades e 

Apoio/Auxílio Técnico 

com o QIM) 

N 45 0 45 
0,639 4 

% 100 0 100,0 

Bloco V 

(Dados relativos à 

formação em e para o 

QIM) 

N 45 0 45 

0,776 4 
% 100,0 0,0 100,0 

Todo o Questionário 
N 45 0 45 

0,745 51 
% 100,0 0 100,0 

 

 
Tabela 3.10: Fiabilidade do QD 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

                                                 
46 a. Eliminação por lista baseada em todas as variáveis de procedimento 
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Resumo do Processamento do caso Confiabilidade Estatística 

    Casos Válidos Casos Excluídos a Total 
Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

Bloco II (Equipamento 

e disponibilidade do 

QIM) 

N 1471 0 1471 
0,769 3 

% 100,0 0,0 100,0 

Bloco III (Utilização do 

QIM) 

N 505 966 1471 
0,886 82 

% 34,3 65,7 100,0 

Bloco IV (Problemas/ 

Dificuldades e 

Apoio/Auxílio técnico 

com o QIM) 

N 785 686 1471 

0,725 9 

% 53,4 46,6 100,0 

Bloco V 

(Dados relativos à 

formação para o QIM) 

N 1471 0 1471 
0,060 5 

% 100,0 0 100,0 

Todo o Questionário 
N 457 1014 1471 

0,866 104 
% 31,1 68,9 100,0 

 

 

Tabela 3.11: Fiabilidade do QP 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

    Resumo do processamento do caso Confiabilidade Estatística 

    Casos Válidos Casos Excluídos a Total 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

Bloco II (Expetativas 

em relação à 

formação em QIM) 

N 25 0 25 

0,777 8 

% 100,0 0,0 100,0 
 

 

Tabela 3.12: Fiabilidade do QDF 
 

Fonte: Elaboração própria 
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Segundo George y Mallery (2003: 231), a avaliação dos resultados do alfa de 

Cronbach será: 

 

 

                                          
                                          Tabela 3.13: Grau de fiabilidade segundo  
                                                   George y Mallery (2003: 231) 

 

                                                   Fonte: Elaboração própria 

 

À vista dos resultados obtidos na análise de fiabilidade dos três questionários, 

considerando a classificação desses autores, pode estabelecer-se um grau de fiabilidade bom 

nos subconjuntos que apresentam um Alfa com valores superiores a 0,8 (Bloco III “Utilização 

do QIM” do questionário dos professores assim como no total deste último), um grau 

considerado aceitável nos valores superiores a 0,7 (Bloco II “Equipamento e disponibilidade 

do QIM”, Bloco III “Utilização do QIM”, Bloco V “Dados relativos à formação em e para o 

QIM” do questionário dos diretores, bem como na sua totalidade; no Bloco II “Equipamento e 

disponibilidade do QIM” e Bloco IV “Problemas/ Dificuldades e Apoio/Auxílio técnico com 

o QIM” do questionário dos professores e no Bloco II “Expetativas em relação à formação em 

QIM” do questionário diagnóstico da formação) e uma fiabilidade questionável nos valores 

superiores a 0,6 (Bloco IV “Problemas/ Dificuldades e Apoio/Auxílio técnico com o QIM” do 

questionário dos diretores e Bloco V “Dados relativos à formação em e para o QIM” do 

questionário dos professores). 

Caso se registassem valores menores em algum subconjunto, não apresentariam 

fiabilidade e os resultados onde interviessem essas variáveis teriam de ser tratados com 

cautela. 

Se tivermos em conta a classificação de Nunnall (1967:226), que considera que nas 

primeiras fases de uma investigação um valor de fiabilidade entre 0,6 e 0,5 pode ser 

GRAU DE FIABILIDADE VALORES 

Excelente > 0,9 

Bom > 0,8 

Aceitável > 0,7 

Questionável > 0,6 

Pobre > 0,5 

Incapacitável < 0,5 
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considerado suficiente, então os nossos valores (compreendidos entre esses valores) serão 

suficientes porque os questionários dizem respeito às primeiras fases da nossa investigação.  

Devemos considerar que um instrumento de pesquisa não tem uma única fiabilidade 

(Del Rincón et al., 1995), devendo realizar-se o cálculo sobre os valores alcançados num 

determinado grupo. É possível que ao variar de grupo os valores se modifiquem e, portanto, o 

coeficiente de fiabilidade também se vai alterando. Assim, de acordo com esses autores, a 

fiabilidade de um instrumento é relativa. Nos testes do conhecimento ou de rendimento, 

consideram-se os seguintes valores: baixo (0,66), médio (0,82) e alto (0,98). 

Em relação à validade, num sentido geral, podemos dizer que um instrumento é válido 

se medir o que se supõe medir. De acordo com Morales (1988), a validade consiste em "captar 

de forma significativa e com um grau de precisão suficiente e satisfatório o que é objeto de 

investigação. Ou seja, o nosso questionário é válido se os dados obtidos com ele se ajustam à 

realidade sem distorcer os factos” (p.273). No entanto, a validade não é uma característica dos 

testes e escalas, mas das suas interpretações, de análise; não se pode responder com sim ou 

não à questão de saber se um instrumento é válido. Del Rincón et al. (1995), consideram que 

a validade ocorre em diferentes graus; um teste não é válido no geral, mas em relação a um 

propósito específico e para um grupo com características específicas; desta forma, pode não 

ser válido para outros fins e outros grupos diferentes. 

As normas estabelecidas pela American Psychological Association e as revisões 

sucessivas sistematizam em três os tipos de validade: 

� Valide de conteúdo: refere-se à relevância dos itens e procura explicar de que 

maneira um conjunto específico de itens reflete o domínio de um conteúdo. Para 

viabilizar um teste com validade de conteúdo, é preciso que se façam as especificações 

do teste antes da construção dos itens.  Representatividade e relevância são a chave 

para conceituar este tipo de validade. 

� Validade de critério: refere-se aos coeficientes de correlação com outras medidas ou 

critérios. Normalmente, divide-se em concorrente (ambas as medidas foram obtidas 

simultaneamente) e preditiva (a medida em critério é posterior). Portanto, consiste em 

verificar se o teste constitui uma amostra representativa de um universo finito de 

comportamentos (domínio). É aplicável quando se pode delimitar a priori e com 

clareza um universo de comportamentos, como é o caso em testes de desempenho, que 

pretendem cobrir um conteúdo delimitado por um curso programático específico. 
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� Validade de constructo: trata de atribuir significado às pontuações obtidas com um 

determinado instrumento. Analisando estatisticamente as respostas dos inquiridos, 

chega-se à conclusão de que determinado item mede a variável ou foi "empurrado" 

para medir outra variável. 

 

No nosso estudo, atenderemos à validade de conteúdo. Os questionários elaborados 

para esta investigação foram validados para perceber a pertinência dos seus conteúdos e dos 

seus itens através da consulta de especialistas e da aplicação do pré-teste. 

No que concerne à validação do questionário, partimos da conceção de Almeida e 

Freire (2000), que aconselha “a consulta de especialistas ou profissionais com prática no 

domínio” (p. 29) do conteúdo dos questionários com a finalidade de verificar se a informação 

foi bem recolhida, se falta informação, etc. 

Assim, sujeitamos os nossos questionários (QP e QD) a uma validação de conteúdo 

junto de especialistas nacionais e internacionais, nas áreas da Didática, dos Métodos de 

Investigação e da Comunicação e Tecnologia Educativas, das Ciências da Educação e das 

Tecnologias da Informação e Comunicação, de instituições de ensino superior e /ou de 

reputados centros de investigação. Esses especialistas foram:  

 

• Professor Doutor Joaquim Escola, orientador, doutor em Educação, membro integrado 

do Centro de Investigação do IF da Universidade do Porto, diretor do Departamento 

de Educação e Psicologia, e diretor do mestrado em Comunicação e Tecnologias 

Educativas desde 2005 da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, 

Escola de Ciências e Tecnologia – Portugal. 

• Profesora Doutora Manuela Raposo Rivas, orientadora, Titular na Universidade de 

Vigo, as suas temáticas na docência e investigação estão relacionadas com o uso 

didático das tecnologias da informação e comunicação, a prática na formação de 

futuros profissionais da educação e a inovação e qualidade na educação – Espanha.  

• Professor Catedrático Julio Cabero Almenara, Dr. em Ciências da Educação, 

catedrático em Tecnologia Educativa da Universidade de Sevilha, Diretor do 

Secretariado de Recursos Audiovisuais e Novas Tecnologias na referida universidade 

e diretor do grupo de investigação Didática e Desenvolvimento Tecnológico (HUM-

390) – Espanha. 
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• Manuel Cebrián de la Serna professor catedrático em Educação na Universidade de 

Málaga, Diretor do Grupo de Investigação GTEA (Globalização, Tecnologia, 

Educação e Aprendizagem ( http://gtea.uma.es). Foi diretor do Instituto de Ciências da 

da Educação entre 1994-1998, diretor de Inovação Educativa entre 1998-00 e 2000-

03, diretor de Educação Virtual na Universidade de Málaga. Avaliador da Agência 

Nacional de Avaliação e Prospetiva (ANEP). Promotor da Rede Iberoamericana de 

Inovação Educativa en Educação Superior-Resib-[http:// resib.org]. Foi diretor 

de Inovação educativa com importante produção de audiovisuais e multimédia 

(http://gtea.uma.es/multimedia) – Espanha.  

• Professora Doutora Esther Martínez Figuiera, da Faculdade de Educação, 

Departamento de Didática, Organização Escolar e Métodos de Investigação da 

Universidade de Vigo – Espanha.  

• Professora Doutora Ana García Valcárcel, da Faculdade de Educação, Departamento 

de Didática, Organização e Métodos de Investigação da Universidade de Salamanca – 

Espanha.  

• Professora Doutora Adriana Gewerc Barujel, do Departamento da Didática e da 

Organização Escolar da Universidade de Santiago de Compostela – Espanha. 

• Professor Doutor Pere Marquès Graells, da Faculdade de Educação, Departamento de 

Pedagogia Aplicada da Universidade Autónoma de Barcelona – Espanha. 

• Professora Doutora Ana Maria Bastos, do departamento Educação e Psicologia da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – Portugal. 

• Professor Doutor Américo Peres, do departamento Educação e Psicologia da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – Chaves – Portugal. 

• Professora Daniela Gonçalves da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti na 

área das Ciências Sociais-Ciências da Educação – Portugal. 

• Professora Doutora Paula Flores da ESE do Porto, na área de Tecnologia 

Educativa/Comunicação Educacional – Portugal. 

 

 

 Relativamente ao pré-teste, de acordo com a literatura da especialidade (Pardal e 

Correia, 1995; Ghiglione e Matalon, 2001), tem como finalidade validar e precisar o 

questionário definitivo a aplicar à população-alvo do estudo.  



Capítulo 3 - DESENHO E DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGAÇÃO 
 

 

203 

Na nossa investigação, o processo de validação também passou pela realização de um 

pré-teste, distribuindo o questionário direcionado aos diretores a 3 diretores de distritos 

distintos, e o questionário dirigido aos professores a 122 docentes (que representam mais de 

20% dos professores da amostra pretendida) com o objetivo de medir o grau de compreensão 

e aceitação dos mesmos. Esses diretores/professores reuniam as mesmas características da 

amostra selecionada para o estudo. A este respeito, Ghiglione e Matalon (2001) lembram que o 

investigador deve aplicar o questionário “em pequena escala e em condições tanto quanto 

possível idênticas à da sua aplicação definitiva” (p.157). Na verdade, um pré-teste não é mais 

do que uma revisão formal do questionário e da metodologia de recolha de dados que lhe está 

associada. 

Foram dadas as indicações previstas para o preenchimento e apontaram-se eventuais 

dúvidas e dificuldades para se fazerem os devidos ajustes. Foi igualmente contabilizado o 

tempo que demoraram a preencher o questionário. Procurámos nesta fase estar o mais 

disponíveis possível e pedimos aos professores e diretores que verbalizassem as suas 

impressões em relação a cada item, o que entendiam, como entendiam e as facilidades e 

dificuldades que encontravam. Este método – reflexão falada – permite-nos apreciar a clareza, 

compreensibilidade e adequação dos itens no que respeita ao seu conteúdo e forma e aos 

objetivos (Almeida & Freire, 2000). Algumas dúvidas surgidas na interpretação das questões 

e as sugestões obtidas permitiram a correção de aspetos de forma e, sobretudo, de conteúdo, 

levando à reformulação de algumas perguntas (Cohen e Manion, 1990; Nisbet e Entwistle, 

1980). 

Esta fase do pré-teste torna-se indispensável, na medida em que permite corrigir ou 

modificar certos aspetos, como verificar o vocabulário usado, a redação das perguntas e a 

respetiva sequência, bem como resolver problemas imprevistos (Quivy, 2003; Ghiglione & 

Matalon, 2001). Por outro lado, permite também ter uma noção do tempo necessário ao seu 

preenchimento e das dúvidas que possam surgir. Certamente que as sugestões e 

recomendações de todos contribuíram para que estes instrumentos se tornassem mais eficazes 

e claros no estudo da problemática. 

Após a fase de validação dos questionários (QD e QP), enviámos um pedido à 

Direção-Geral da Educação (DGE)47 através do sistema MIME (Monitorização de Inquéritos 

                                                 
47 Todos os pedidos de autorização para aplicação de inquéritos/realização de estudos de investigação, em meio escolar, ao abrigo 

do Despacho N.º15847/2007, publicado no DR 2ª série n.º 140 de 23 de julho, deverão ser submetidos, para apreciação da Direção-Geral da 
Educação (DGE), através do sistema de Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar (MIME), concebido especificamente para esse 
fim: http://mime.gepe.min-edu.pt, alojado na página da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC). 
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em Meio Escolar)48 a solicitar autorização para a recolha de dados nas escolas. Explicámos 

igualmente as questões de estudo e a sua pertinência. Fomos informados de que os 

questionários cumpriam os requisitos da qualidade técnica e metodológica e podiam ser 

aplicados nas escolas (Anexo 7) desde que autorizados pelos respetivos diretores dos 

agrupamentos. Assim, dirigimo-nos às escolas para solicitar a aplicação dos mesmos, 

clarificar os objetivos do estudo e proceder à apresentação dos questionários. Nesse contacto 

fizemo-nos acompanhar de uma declaração (Anexo 8) do orientador que solicitava que fosse 

concedida essa autorização para aplicação dos mesmos junto dos diretores e dos professores. 

Nesse contacto ficou acordado se prefeririam responder em suporte papel ou em 

suporte digital49. Optamos por dar essas duas possibilidades50 aos professores/diretores porque 

pretendíamos adaptar este nosso instrumento de recolha de dados às preferências dos 

professores. Estamos naturalmente conscientes de que cada um tem as suas vantagens e 

desvantagens mas, tal como Vasconcellos e Guedes (2007), consideramos que o questionário 

em suporte digital é uma forma rápida de obter informações de um grande grupo de pessoas, 

independentemente da sua área geográfica a custos económicos baixos. Além disso, como as 

respostas são diretamente colocadas no servidor, tínhamos a possibilidade de acompanhar a 

evolução da recolha de dados. No entanto, os questionários em suporte papel foram também 

contemplados para não excluir os professores que não estão confortáveis com o uso das TIC. 

No que concerne ao questionário que criámos para a formação (QF), todo o processo 

de validação ficou a cargo do centro de formação.  

 

1.3.1.3. Questionário dos Diretores 

Este questionário contempla seis eixos de análise dividido em seis partes: 

caracterização do diretor e do seu meio escolar; equipamento e disponibilidade do quadro 

interativo multimédia; utilização do quadro interativo multimédia; problemas /dificuldades e 

                                                 
48  Sítio da Internet para consulta e submissão dos pedidos de autorização dos instrumentos de inquirição em meio escolar. 
49 Os dois questionários - o destinado aos professores e o destinado aos diretores - foram colocados online no Google Docs e 

podiam ser consultados em: 
- https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdpS19TeGM5cGgtZ1AxNTVybmlDZEE6MQ (professores); 
- https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5WdnZwbXhiTDh1dkFobDNVNmd1U0E6MQ  (diretores).   
O Google Docs é um gerenciador de questionários que disponibiliza vários tipos de questões para atender a diversas necessidades, questões 
objetivas, questões abertas, questões de resposta numérica, entre outras. 
 

50 Com o desenvolvimento de poderosas ferramentas de questionários online, a realização de questionários em papel deixou de 
ser a única forma de realizar um questionário e partindo do princípio que lidamos com populações letradas a nível digital, a utilização de um 
questionário online não constituirá um problema. 
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apoio/ auxílio técnico com o QIM; dados relativos à formação em e para o QIM e boas 

práticas com o QIM.  

 

 

PARTE I - Caracterização do Diretor e do seu Meio Escolar 
 

Nesta parte, foi nossa intenção apresentar questões que caracterizassem os diretores 

respondentes (género, idade, habilitações académicas, tempo de serviço, tempo que exerce o 

cargo, instituição onde exerce esse cargo), bem como o agrupamento que coordena 

(localização da sede de agrupamento e a quantidade de professores e alunos existentes por 

ciclo de escolaridade). 

 

PARTE II - Equipamento e Disponibilidade do QIM 
 

Esta parte é constituída por nove perguntas (QD: 2.1. à 2.5.), sendo três de resposta 

fechada (uma dicotómica do tipo Sim/Não - QD: 2.1.- e duas com quatro opções de resposta – 

Muita; Bastante; Pouca; Nenhum(a); e a possibilidade de acrescentarem algum dado na opção 

“Outra”- QD:2.3. e QD: 2.5.) e seis de resposta aberta.  

Pretendíamos saber se existiam quadros interativos no agrupamento (QD: 2.1.) e 

perceber as razões justificativas para a sua existência ou ausência (QD: 2.1.1). Os diretores 

que referissem que este recurso não existia podiam passar para a questão 3.3. uma vez que 

não teriam dados para responder às questões avançadas. Os diretores também foram 

chamados a indicar quantos QIM existiam no 1.º ciclo e no 2.º e 3.º ciclos (QD: 2.2.), quando 

foram adquiridos (QD: 2.2.1.), qual a marca predominante (QD: 2.2.2) e as razões porque 

predomina determinada marca de QIM (QD: 2.2.3.). Perante o número de QIM existentes no 

agrupamento, os diretores manifestaram a sua opinião quanto ao grau de apetrechamento e 

disponibilidade deste recurso (QD: 2.3. e 2.5.) e apresentaram as razões que conduziram à 

aquisição do QIM (QD: 2.4.). 

 

PARTE III – Utilização do Quadro Interativo Multimédia 
 

A parte III do questionário acolhe vinte questões (11 de resposta fechada e 9 de 

resposta aberta) relativas à utilização que os diretores fazem do QIM; à utilização que os seus 

docentes fazem deste recurso; à perceção dos diretores quanto às vantagens e condicionantes 
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do uso, quer por parte dos diretores quer por parte dos professores e à sua perspetiva quanto 

às mudanças que podem ocorrer no aluno. 

Portanto, é nossa a intenção aferir se os diretores usam o QIM (QD: 3.1.) e, em caso 

afirmativo, perceber em que ocasiões o usam (QD: 3.1.1.) e quais as vantagens do seu uso 

enquanto diretor (QD: 3.4.). Na eventualidade de não o usarem, queremos compreender 

porquê (QD: 3.1.2.) e, perante um conjunto de afirmações que apresentámos, em função do 

grau de concordância ou discordância, entender as razões que justificam a não utilização do 

QIM (QD: 3.3.). A formulação desta última questão é muito idêntica à que apresentaremos no 

questionário dos professores (QP: 3.13.) mas, como a que vigora no questionário dos 

professores é mais completa, aprofundaremos o seu conteúdo quando fizermos a sua 

abordagem no questionário dos professores para não queremos ser repetitivos.  

Com a pergunta (QD: 3.2.) de tipo Sim/Não, pretendíamos perceber se o agrupamento 

promove à utilização do QIM, e com a pergunta (QD: 3.12.) com quatro opções de resposta 

(Muito; Bastante; Pouco; Nada) se e de que forma o Projeto Educativo contempla o seu uso 

(QD: 3.12.1.).   

A visão do diretor quanto às condicionantes de uso do QIM por parte dos seus 

docentes foi explorada nas questões QD: 3.5. e 3.5.1. porque perguntámos se a utilização do 

QIM depende do ano de escolaridade que se leciona e porquê e nas questões QD: 3.6. e 3.6.1., 

porque lhes perguntámos se a idade do professor condiciona o seu uso.  

Para verificarmos a perceção do diretor sobre o uso que os seus docentes fazem do 

QIM, utilizámos a pergunta de resposta fechada (QD: 3.7.), em que deveriam assinalar a 

percentagem de professores que usam este recurso por nível de ensino, mediante uma escala 

de percentagem que apresentámos, e a pergunta de resposta aberta (QD: 3.8.), em que 

deveriam indicar em que áreas curriculares/disciplinas é mais usado.  

Na pergunta QD: 3.9., os diretores puderam exibir o feedback dos professores do seu 

agrupamento relativamente à reação dos alunos perante a apresentação dos conteúdos através 

do QIM, mediante as opções que apresentamos (Muito Boa; Boa; Satisfatória; Fraca). Nesta 

pergunta, contemplamos ainda a possibilidade da não resposta. 

Quanto à perceção dos diretores relativamente às mudanças que podem ocorrer na 

aquisição dos conhecimentos dos alunos com a utilização do QIM, os diretores manifestaram 

a sua opinião na pergunta QD: 3.10. e explicaram porquê na questão QD: 3.10.1. Na pergunta 

QD: 3.11. sobre o facto de o QIM poder ser um caminho que conduz os alunos a novas 
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descobertas, os diretores responderam numa escala de quatro níveis (Concordo totalmente; 

Concordo; Discordo e Discordo totalmente).  

Com a pergunta QD: 3.13., pudemos perceber se para os diretores a utilização do QIM 

por parte dos docentes altera os resultados no ensino/aprendizagem e se propicia uma 

mudança de atitude do aluno e do professor (QD: 3.14.) relativamente à motivação, atenção, 

interacção, participação, aprendizagem, colaboração, trabalho, avaliação, atividades e 

conteúdos. Esta questão é idêntica à pergunta QP: 3.11. do questionário dos professores.  

 

PARTE IV – Problemas/ Dificuldades e Apoio/ Auxílio Técnico com o QIM 
 

Esta parte do questionário é constituída apenas por duas perguntas (uma de resposta 

aberta, apenas dirigida aos diretores que responderam que o seu agrupamento possuía quadros 

interativos multimédia, e outra de resposta fechada para todos os diretores inquiridos). Assim, 

na pergunta QD: 4.1., o diretor explica quais os principais problemas/dificuldades sentidos 

desde o momento da instalação do QIM, passando pela manutenção e culminando na 

utilização do recurso por parte dos professores.  

Se durante a utilização do QIM surge um impedimento técnico, importa-nos saber que 

tipo de apoio é dado aos professores (QD: 4.2.). Os diretores têm de referir a frequência 

(Sempre; Com frequência; Às vezes e Nunca) com que os professores recorrem às ajudas que 

apresentamos (a um técnico sempre disponível contratado para o efeito; a um técnico 

disponível esporadicamente; a colegas com mais formação e conhecimento técnico; ao 

coordenador TIC / PTE do seu Agrupamento de Escolas; a manuais existentes na escola; a 

páginas na Internet específicas com esse propósito) caso haja algum impedimento técnico. 

Também nesta pergunta consideramos a opção “Outra” para o caso de os diretores quererem 

apontar outro tipo de apoio. 

 

PARTE V – Dados relativos à Formação em e para o QIM 
 

Para que os diretores respondessem a esta parte do questionário, teriam de ter 

conhecimento sobre o nível de formação dos seus docentes no âmbito das TIC e estar 

entrosados no plano de formação do agrupamento. 

 Assim, na pergunta de resposta fechada (QD: 5.1.) pretendíamos saber se os docentes 

dos vários níveis de ensino (1.º/2.º e 3.º ciclos) têm formação na área das TIC. Os diretores 
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terão de classificar a formação de cada ciclo de escolaridade numa escala com quatro opções 

(Muita; Bastante; Pouca e Nenhuma). 

Pretendíamos igualmente verificar se foi definido (Sim/Não) algum plano de formação 

específico para uso do QIM (QD: 5.2.). Em caso afirmativo, de que tipo e com que duração 

(QD: 5.2.1.). Em caso negativo, perceber porquê e aferir se já ponderaram definir algum 

5.2.2.). 

Por último, apenas solicitámos que indicassem quantas ações de formação foram 

promovidas no agrupamento no âmbito das TIC e do QIM (QD: 5.3.). 

 

 

PARTE VI – Boas Práticas com o QIM 

 

Nesta parte do questionário, as perguntas são essencialmente de resposta aberta porque 

é fundamental saber o que os diretores entendem por Boa Prática com recurso ao QIM (QD: 

6.1.). No entanto, é através de uma pergunta de resposta fechada (Sim/Não) que os diretores 

indicam se conhecem alguma Boa Prática com o QIM (QD: 6.2.). Caso conheçam, é 

solicitado que a descrevam (QD: 6.2.1.), que refiram se é usada por ele próprio ou por outro 

professor, se a conhecem da leitura de bibliografia sobre o QIM ou de alguma ação de 

formação frequentada neste campo (QD: 6.2.2.), e indiquem como é que podemos aceder a 

essa Boa Prática com o QIM (QD: 6.2.3.). Se não conhecerem, passam para a última pergunta 

do questionário, uma vez que não possuem dados para responder às restantes.  

Terminamos o questionário com uma pergunta aberta, desafiando o diretores a tecer 

um comentário/pensamento/observação sobre o QIM. 

Depois de apresentar toda a estrutura e desenho do questionário, sintetizamos na tabela 

que se segue (Cf. Tabela 3.14) a relação entre os objetivos, perguntas da investigação 

delineadas no primeiro capítulo da nossa investigação e as diferentes partes e questões do 

questionário.  

Não consideraremos nesta tabela os dados que caracterizam os diretores e o meio 

escolar em que estão inseridos, porque servem apenas para contextualizar as respostas dadas e 

não respondem a nenhum objetivo em particular. 
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OBJETIVOS 

DA INVESTIGAÇÃO 

PERGUNTAS 

DA INVESTIGAÇÃO 

PARTES DO 

QUESTIONÁRIO 

PERGUNTAS DO 

QUESTIONÁRIO 

1. Fazer o levantamento 
dos agrupamentos 
apetrechados com 
QIM (quantidade/ 
grau de 
apetrechamento/disp
onibilidade) e 
averiguar em que área 
geográfica / ciclo de 
escolaridade existe 
maior quantidade. 

 

Os agrupamentos estão 
apetrechados com QIM? 

 

Quantos QIM existem por 
agrupamento? 

 

Os diretores consideram 
suficiente o grau de 
apetrechamento e 

disponibilidade do QIM no 
seu agrupamento? 

 

 

 

Em que ciclo de 
escolaridade o QIM se 

encontra mais generalizado? 
 

Existe mais QIM no Litoral 
ou no Interior Norte? 

EQUIPAMENTO E 
DISPONIBILIDADE 

DO QUADRO 
INTERATIVO 

MULTIMÉDIA 

 

 

2.1- No seu agrupamento de 
escolas existe o QIM? 

2.1.1. Porquê? 

2.2. Quantos QIM há no seu 

Agrupamento? 
2.2.1. Quando foram 

adquiridos? 

2.3. O grau de 
apetrechamento em QIM 
no Agrupamento que 
lidera. 

 

2.5. A disponibilidade do QIM 
no seu Agrupamento. 

2. Perceber se os 
professores têm 
preferência por algum 
QIM e qual a marca 
predominante no 
agrupamento, o 
critério usado para a 
escolha e as razões 
que conduziram à sua 
aquisição. 

Qual a marca de QIM 
predominante nos 

agrupamentos? 
Qual a razão justificativa 

para predominar 
determinada marca? 

EQUIPAMENTO E 
DISPONIBILIDADE 

DO QUADRO 
INTERATIVO 

MULTIMÉDIA 

2.2.2. Qual a marca de QIM 
predominante? 

2.2.3. Por que razão 
predomina essa marca? 

2.4. Quais as razões que 
conduziram à aquisição 
do QIM? 

 

3. Aferir se os 
agrupamentos 
contemplam e 
promovem o uso do 
QIM junto da 
comunidade 
educativa. 

 

Os agrupamentos 
contemplam o uso do QIM 

na escola? 
Os agrupamentos 

promovem o uso do QIM 
junto dos professores? 

 
UTILIZAÇÃO DO 

QUADRO 
INTERATIVO 

MULTIMÉDIA 

3.2. O Agrupamento que 
lidera promove o uso do 
QIM? 

3.12. O Projeto Educativo do 
seu Agrupamento 
contempla o uso do 
QIM? 

3.12.1. Explique como? 
 

4. Verificar se os 
professores usam ou 
não o QIM, em que 
área geográfica, o ciclo 
de escolaridade e a 
área disciplinar / 
disciplina em que mais 
o usam, como o usam, 
com que justificação, 
finalidade e 
frequência. 

Em que zona geográfica, 
ciclo de escolaridade, área 

disciplinar / disciplina o QIM 
é mais usado? 

 

UTILIZAÇÃO DO 
QUADRO 

INTERATIVO 
MULTIMÉDIA 

 

3.7. No seu agrupamento, 
assinale a percentagem 
de professores que usa o 
QIM, por nível de 
ensino? 

 

3.8. Em que áreas curriculares 
/ disciplinas os 
professores mais usam o 
QIM? 

 

Tabela 3.14: Relação dos objetivos / perguntas da investigação/ partes do questionário e perguntas do QD (I/IV) 
 

                                                   Fonte: Elaboração própria 
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OBJETIVOS 

DA INVESTIGAÇÃO 

PERGUNTAS 

DA INVESTIGAÇÃO 

PARTES DO 

QUESTIONÁRIO 

PERGUNTAS DO 

QUESTIONÁRIO 

5. Conferir se os diretores 
usam ou não o QIM, 
com que justificação e 
em que ocasião. 

Em que ocasiões os 
diretores usam o QIM? 

 
 

Por que razão os diretores 
não usam o QIM? 

 

 

UTILIZAÇÃO DO 
QUADRO 

INTERATIVO 
MULTIMÉDIA 

 

3.1.Como Diretor(a) usa o 
QIM? 

3.1.1.Se respondeu sim, em 
que ocasiões o usa? 

3.1.2.Se respondeu não, diga 
porquê? 

3.3. Em função do grau de 
concordância ou 
discordância considere as 
razões que justificam a 
não utilização do QIM 
enquanto diretor(a) do 
Agrupamento. 

 

6. Aferir se fatores como o 
ano de escolaridade, a 
disciplina ou área 
disciplinar, ou a idade 
do professor 
influenciam a 
utilização do QIM. 

O uso do QIM depende do 
ano de escolaridade que se 

leciona ou da idade do 
professor? 

UTILIZAÇÃO DO 
QUADRO 

INTERATIVO 
MULTIMÉDIA 

 
 

 

3.5. A utilização do QIM 
depende do ano de 
escolaridade que se está 
a lecionar? 

3.5.1. Porquê? 
3.6. No seu Agrupamento, a 

idade do professor é um 
fator condicionante para 
o uso do QIM? 

3.6.1. Porquê? 

 

7. Compreender as 
potencialidades da 
utilização do QIM e 
perceber como 
melhorar as práticas 
pedagógicas e as 
aprendizagens dos 
alunos. 

Quais as vantagens do uso 
do Quadro Interativo 
Multimédia enquanto 

diretor? 
 

Os diretores têm ideias 
positivas sobre a utilização 
do QIM nos processos de 
ensino/aprendizagem? 

 

UTILIZAÇÃO DO 
QUADRO 

INTERATIVO 
MULTIMÉDIA 

 

 

3.4. Enquanto diretor(a) de 
um Agrupamento refira 
as vantagens do uso do 
QIM que considera mais 
importantes? 

 

Tabela 3.14: Relação dos objetivos / perguntas da investigação/ partes do questionário e perguntas do QD 
(II/IV) 

 

                                                   Fonte: Elaboração própria 
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OBJETIVOS 

DA INVESTIGAÇÃO 

PERGUNTAS 

DA INVESTIGAÇÃO 

PARTES DO 

QUESTIONÁRIO 

PERGUNTAS DO 

QUESTIONÁRIO 

8. Verificar as mudanças 
que ocorrem no 
contexto de sala aula 
com o uso do QIM 
quanto à motivação, 
atenção, empenho, 
comunicação, 
interação, trabalho em 
equipa, ensino e 
aprendizagem. 

 

Os diretores acreditam nas 
potencialidades pedagógicas 

do QIM? 
 

UTILIZAÇÃO DO 
QUADRO 

INTERATIVO 
MULTIMÉDIA 

 

 

 
3.10. A utilização do QIM é 

importante para uma 

melhor aquisição de 

conhecimentos por parte 

dos alunos? 
 

3.10.1. Porquê? 
 

3.11. O uso do QIM pode ser 
um caminho que 
conduza os alunos a 
novas descobertas? 

 

3.13. Com a utilização do QIM 
por parte dos docentes 
do seu agrupamento será 
que os resultados no 
ensino/aprendizagem 
vão mudar? Porquê? 

 

3.14. O QIM propicia uma 
mudança de atitude do 
aluno / professor, 
relativamente aos 
parâmetros. 

 

 

9. Perceber a perceção 
dos professores sobre 
a reação dos alunos 
quando se usa o QIM. 

 

Segundo o feedback que os 
professores lhe transmitem, 
qual é a reação dos alunos 

perante o uso do QIM? 

UTILIZAÇÃO DO 
QUADRO 

INTERATIVO 
MULTIMÉDIA 

 

3.9. Qual o feedback que os 

professores do seu 

Agrupamento lhe 

transmitem, acerca da 

reação dos alunos, 

perante a apresentação 

dos conteúdos através do 

QIM? 
 

10. Apurar as dificuldades 
dos professores e 
diretores no uso do 
QIM. 

Quais as maiores 
dificuldades sentidas no 
agrupamento desde a 

instalação do QIM? 
 

 

PROBLEMAS 
/DIFICULDADES e 
APOIO/ AUXÍLIO 
TÉCNICO COM O 

QIM 
 

4.1. Desde o momento da 
instalação, passando pela 
manutenção e 
culminando na utilização 
do 

QIM pelos docentes, quais os 
principais 
problemas/dificuldades 
sentidas? 

 

4.2. Se durante o uso do QIM 
surge um impedimento 
técnico, que tipo de 
apoio é dado aos 
professores? 

   Tabela 3.14: Relação dos objetivos / perguntas da investigação/ partes do questionário e perguntas do QD (III/IV)  
                                                   Fonte: Elaboração própria
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OBJETIVOS 

DA INVESTIGAÇÃO 

PERGUNTAS 

DA INVESTIGAÇÃO 

PARTES DO 

QUESTIONÁRIO 

PERGUNTAS DO 

QUESTIONÁRIO 

11. Aferir a competência/ 
domínio, a formação e 
as necessidades de 
formação dos 
docentes para o uso 
do QIM. 

Em que ciclo de 
escolaridade os professores 

têm mais formação no 
âmbito do QIM? 

 
 
 
 

Existe algum plano de 
formação próprio para os 

professores usarem o QIM? 
 

DADOS RELATIVOS 
À FORMAÇÃO EM E 

PARA O QIM 

 

5.1. Os professores do seu 
Agrupamento possuem 
formação na área das 
TIC? 

 

5.2. Foi definido um plano de 
formação específico para 
os professores com 
acesso ao QIM? 

 

5.2.1. Se respondeu sim de 
que tipo e com que 
duração? 

 

5.2.2. Se respondeu não 
porquê? Já pensou em 
definir um? 

 

5.3. Nos últimos 5 anos, 
indique quantas ações de 
formação foram 
promovidas no seu 
Agrupamento no âmbito 
das TIC/QIM. 

 

12. Identificar e analisar 
Boas Práticas no uso 
do QIM nas diferentes 
áreas curriculares. 

Conhecem atividades de 
sucesso com o QIM? 

 
 

Que atividades com o QIM 
são exemplo de Boas 

Práticas? 
 

BOAS PRÁTICAS 
COM O QIM 

 

6.1. O que entende por Boa 
Prática com recurso ao 
QIM? 

6.2. Conhece alguma Boa 
Prática com o QIM? 

6.2.1. Se sim, descreva-a. 
6.2.2. Essa Boa Prática é: 
6.2.3. Indique como é que a 

investigadora 
responsável pode aceder 
a essa (s) Boa(s) 
Prática(s). 

 

Tabela 3.14: Relação dos objetivos / perguntas da investigação/ partes do questionário e perguntas do QD (IV/IV) 
 

                                                   Fonte: Elaboração própria 

 

 

           1.3.1.4. Questionário dos Professores  

De forma semelhante ao questionário dos diretores, o inquérito por questionário 

destinado aos professores foi elaborado tendo presente as questões da investigação e os 

objetivos definidos para este estudo e assenta nos mesmos eixos de análise. Sendo dois 

questionários distintos quanto à população-alvo que abrangem, apresentam estrutura e 
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algumas questões muito semelhantes. Por isso, para não nos tornarmos repetitivos, 

explanaremos essencialmente as questões diferenciadoras entre os dois questionários. 

 

 

PARTE I - Caracterização do Professor e do seu Meio Escolar 
 
 Usámos treze perguntas (QP: 1.1. a 1.9.), das quais sete são de resposta aberta e seis 

de resposta fechada. Procurámos conhecer os dados pessoais e profissionais dos professores 

inquiridos - variáveis sociodemográficas como: idade, género, habilitações académicas, tempo 

de serviço, situação profissional, instituição onde leciona, localização da escola, cargos 

desempenhados em contexto educativo e ciclo /anos e disciplinas de lecionação, para 

conhecer o perfil dos professores da nossa população-alvo.  

 

 

PARTE II - Equipamento e Disponibilidade do QIM 
 

Esta parte é constituída por cinco perguntas (QP: 2.1. à 2.4.), sendo quatro de resposta 

fechada e uma de resposta aberta. Pretendíamos fazer o levantamento do grau de 

apetrechamento do QIM na escola (QP: 2.1.), a sua disponibilidade (QP: 2.2.), bem como 

saber se o agrupamento de escolas promove o uso do QIM (QP: 2.3.) e como (QP: 2.3.1.) e, 

aferir se o Projeto Educativo do Agrupamento contempla a utilização deste recurso (QP: 2.4.). 

Nas perguntas 2.1., 2.2. e 2.3. optámos por apresentar a escala Muito; Bastante; Pouco; 

Nenhum e para as situações de não resposta ou se não está em condições de responder usámos 

o Não sei/ Não respondo. Na pergunta 2.3. a opção de resposta era dicotómica do tipo sim e 

não, e se a resposta for afirmativa deviam indicar como é que o agrupamento de escolas 

promove a utilização do QIM. 

 

 

PARTE III – Utilização do Quadro Interativo Multimédia 

 

Nesta parte, estão incluídas vinte e cinco perguntas (dezassete de resposta fechada e 

oito de resposta aberta), umas de âmbito geral e outras apenas destinadas aos utilizadores do 

QIM. Pretendíamos verificar se os professores consideram importante a utilização do QIM na 

sala de aula (QP: 3.1. – resposta dicotómica do tipo sim e não) e perceber o porquê no caso de 
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o considerarem ou não importante (QP: 3.1.1. pergunta aberta) e saber se os professores o 

usam ou não na sua prática docente (QP: 3.2. pergunta fechada), apresentando as razões pelas 

quais o usam/não usam (QP: 3.2.1. pergunta aberta). Nesse sentido, demos a possibilidade de 

quem não o usa passar para a questão 3.13. pois essas questões deixam de ser do seu interesse. 

Os professores que o usam teriam de indicar: 
 

• Se têm preferência por algum QIM (QP: 3.3. pergunta fechada) e apresentar numa 

resposta aberta (QP: 3.3.1.) as razões da sua preferência.  
 

• Com que frequência o utilizam na sala de aula (QP: 3.4.) através de uma pergunta 

de resposta fechada com cinco opções de resposta: Quase sempre; Uma vez por dia; 

Uma vez por semana; Uma vez por mês; Nunca. 
 

• Em que momento recorrem ao seu uso (QP: 3.5. pergunta fechada) com as 

opções: Início; Durante o desenrolar da aula; Final; Varia de uns dias para os outros; 

ao longo de toda a aula). 
 

• Se o usam em conjunto com outros recursos (QP: 3.6.- pergunta dicotómica de 

tipo sim/não) e em caso afirmativo podiam escolher para cada variável indicada (QP: 

3.6.1.): Manual; Quadro tradicional; Fotocópias e Jogos, quatro opções de resposta 

(Sempre; Com Frequência; Às vezes; Nunca). Na possibilidade “Outra”, os 

professores inquiridos podiam acrescentar outro recurso não contemplado na questão. 
 

• Se consideram que os alunos preferem que o utilize em vez do manual, usando 

uma pergunta fechada - sim ou não - (QP: 3.7.), indicando as razões da sua escolha 

(QP: 3.7.1. pergunta aberta).  
 

• As finalidades da utilização na atividade docente (QP: 3.8.) numa escala com 

quatro opções (Sempre; Com Frequência; Às vezes e Nunca) para cada variável 

apresentada: apresentar os objetivos da aula; apoiar a exposição da aula; introdução de 

conteúdos; consolidar conteúdos; facilitar a compreensão da informação; motivar; 

debater ideias; realizar exercícios; revisão de matérias; avaliar conteúdos. 

Acrescentámos a possibilidade “Outra” no caso de quererem indicar mais finalidades 

de uso do QIM na prática docente. 
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• A frequência (Muita; Bastante; Pouca; Nenhuma) com que realizam as atividades 

apresentadas: apresentação didática (projeção de imagens, textos, vídeos); exibição de 

PowerPoint; apresentações com o software próprio do quadro interativo; utilização de 

software específico para a(s) disciplina(s) que leciona; Consulta ou pesquisa na Web; 

realização de exercícios com os alunos; Jogos didáticos ou “Outra” (QP: 3.9). 
 

• Se na utilização que fazem do QIM – Sempre; Muitas vezes; Poucas vezes; Nunca 

- (QP: 3.10.) gostam de ensinar com esse recurso; utilizam recursos elaborados por 

outrem; reestruturam os recursos elaborados por outrem; produzem os seus próprios 

recursos em software específico do QIM ou em software não específico do QIM. 

Também nesta pergunta a opção “Outra” foi considerada. 
 

• O que mudou nos alunos e nos professores relativamente à motivação; atenção, 

interacção, participação, disciplina, aprendizagem, colaboração, trabalho, avaliação, 

actividades, conteúdos. Esta pergunta fechada (QP: 3.11.) considera três opções de 

resposta (Mais positiva; Igual e Menos positiva) para os alunos e as mesmas três 

opções para os professores. Caso os professores inquiridos considerassem pertinente 

valorar mais aspetos, podiam indicá-los na opção “Outra”. 
 

• A frequência da interação Professor/ Aluno/ QIM na sala de aula (QP: 3.12.) 

numa escala de quatro graus de resposta (Sempre; Muitas vezes; Poucas vezes e 

Nunca) mediante um conjunto de afirmações: Eu uso o QIM, apresento a mensagem e 

os alunos veem e ouvem; Eu utilizo o QIM, apresento a mensagem e os alunos 

intervêm durante a apresentação para comentar; Um grupo de alunos utiliza o QIM, eu 

oriento a atividade e os restantes alunos são espetadores; O QIM é utilizado pelos 

alunos, em geral, sendo eu um guia e observador do seu uso.  

 

Depois deste conjunto de perguntas apenas dirigidas aos utilizadores do QIM, todos os 

professores inquiridos emitiriam o seu parecer quanto a várias questões relativas à utilização 

do QIM na sala de aula.  

Na pergunta QP: 3.13. tinham de assinalar o grau de concordância ou discordância 

(Concordo Totalmente; Concordo; Discordo; Discordo Totalmente) sobre uma série de 

afirmações relacionadas com as razões que justificam a não utilização do QIM por parte de 

um professor, por exemplo: a não existência do recurso na escola; a exigência de mais 
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trabalho para preparação; as características da aula ou dos alunos; a natureza dos conteúdos a 

lecionar; a falta de formação para a sua utilização ou para preparar recursos; as dificuldades 

de acesso ao QIM, a complexidade do seu uso, etc. 

Para aferirmos se a utilização do QIM depende do ano de escolaridade que se leciona, 

elaborámos mais uma pergunta dicotómica de tipo sim/não (QP: 3.14.) e uma pergunta aberta 

(QP: 3.14.1.) para perceber o porquê. O mesmo procedimento foi realizado para perceber se 

existem áreas curriculares/disciplinas em que este recurso se revela mais adequado (QP: 3.15. 

e 3.15.1.) e caso os professores considerassem que sim indicá-las-iam na pergunta aberta (QP: 

3.15.2.). 

Também questionamos os professores sobre a possibilidade de o QIM ajudar a 

alcançar mais facilmente as Metas de Aprendizagem (QP: 3.16.) porque nos interessa saber a 

opinião deles sobre este aspeto e, para perceber as razões justificativas da sua opinião, 

fizemos uma pergunta aberta (QP: 3.16.1.).   

O conjunto de questões da parte III do questionário fica completo com a pergunta 

fechada (QP: 3.17.) onde os professores tinham de valorar várias afirmações (promove aulas 

interativas; adapta as aulas às novas realidades; facilita a partilha de recursos com os colegas; 

permite que os alunos registem menos apontamentos; guarda as aulas e anotações para 

posterior utilização; incentiva a aprendizagem colaborativa; fotocopia menos materiais para as 

aulas e para os alunos; possibilita o visionamento de DVDs; concentra a atenção dos alunos) 

relativas às principais potencialidades/vantagens do QIM, numa escala de 4 níveis (Muito; 

Bastante; Pouco; Nada). Se acharem que o QIM apresenta vantagem/potencialidades que não 

referenciámos, podiam indicá-las na opção “Outra”. 

 

 

PARTE IV – Problemas/ Dificuldades e Apoio/ Auxílio Técnico com o QIM 

 

As quatro perguntas seguintes (QP: da 4.1. à 4.3.) referem-se às dificuldades técnicas 

ou didáticas que os professores apresentam na utilização do QIM. Nesse sentido, os 

professores respondentes que não o usam e nunca o usaram passam para a pergunta 5.1. da 

parte V do questionário.  

Na pergunta 4.1., os professores assinalam numa escala de um a quatro, sendo 1= 

“Nenhuma”; o 2= “Poucas”; 3= “Bastantes” e 4= “Muitas” o seu grau de dificuldade, quer no 

que diz respeito às dificuldades técnicas, quer no que se refere às dificuldades didáticas 
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relativas à utilização do QIM. Especificam essa dificuldade na pergunta de resposta aberta 

(QP: 4.1.1). 

Se durante a utilização do QIM surgir um impedimento técnico, importa-nos saber a 

quem recorrem os professores. Por isso, perante um conjunto de possibilidades apresentadas 

na QP: 4.2. (aos seus conhecimentos técnicos; a um técnico sempre disponível contratado 

para o efeito; a um técnico disponível esporadicamente; a colegas com mais formação e 

conhecimento técnico; ao coordenador TIC / PTE do seu Agrupamento de Escolas; a manuais 

existentes na escola; a páginas na Internet específicas com esse propósito), os professores 

indicam com que frequência: Sempre; Com frequência; Às vezes e Nunca recorrem a essa 

ajuda. Também nesta pergunta consideramos a opção “Outra” para que os professores 

apontassem outras possibilidades. 

No que concerne à satisfação dos professores quanto à disponibilidade de 

apoio/auxílio técnico de carácter oficial (assistência prestada pelo agrupamento, pelo 

coordenador TIC ou pela próprio Ministério da Educação), os professores tinham de 

manifestar a sua opinião (QP: 4.3.) numa escala de quatro opções (Muito satisfeito; Satisfeito; 

Pouco Satisfeito e insatisfeito). 

 

 

PARTE V – Dados relativos à Formação em e para o QIM 

 

Esta parte do questionário abarca nove perguntas, entre as quais três de resposta aberta 

e seis de resposta fechada, e pretende fazer o levantamento da formação dos professores no 

âmbito do QIM. Por isso, solicitámos aos professores que indicassem quantas formações 

frequentaram sobre o QIM nos últimos 5 anos (QP: 5.1.) e se alguma delas foi no âmbito do 

PTE (QP: 5.5.) já que a formação contemplada neste projeto só foi aprovada nos finais de 

2007. Cinco anos depois, é necessário aferir se os objetivos do PTE nesse aspeto têm sido 

cumpridos e em que proporcionalidade os professores foram contemplados com essa 

formação. Interessa-nos, igualmente, saber o número de formações realizadas no âmbito das 

TIC (QP: 5.2.), assim como quando é que essa formação foi recebida (QP: 5.3.) mediante um 

conjunto de opções que disponibilizámos: formação inicial; formação contínua por iniciativa 

própria; formação contínua através de ações de formação do Ministério da Educação; 

formação superior em informática ou outras que os professores quisessem indicar no item 

“Outras”.  
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Com a pergunta de resposta fechada (QP: 5.4.), é nosso intuito verificar se os 

professores consideram necessário uma formação específica em QIM para o usar em contexto 

de sala de aula, e perceber as razões justificativas da resposta dada (QP: 5.4.1.). Através de 

uma pergunta de resposta fechada (QP: 5.7.) com três opções de resposta (aspetos 

pedagógicos; aspetos técnicos ou aspetos pedagógicos e técnicos), os professores 

manifestaram a sua opinião quanto aos aspetos a que uma formação em QIM deve atender. 

Podiam ainda sugerir algum aspeto a considerar na opção “Outro”. 

Por fim, e considerando as potencialidades do QIM ao serviço do ensino e da 

aprendizagem, os professores puderam manifestar numa escala de valor entre “Muito”; 

“Bastante”; “Pouco” e “Nada” (QP: 5.8.) se julgam estar preparados para o utilizar em 

contexto educativo. 

 

 

PARTE VI – Boas Práticas com o QIM 

 

Considerando que este conjunto de perguntas é semelhante ao apresentado e explicado 

no questionário destinado aos directores, não julgámos necessário e coerente voltar a 

aprofundar este grupo de perguntas. A única diferença é que as perguntas são respondidas na 

perspetiva dos professores.  

Tal como apresentámos na descrição do questionário dos diretores, expomos na tabela 

3.15 a relação entre os objetivos, perguntas da investigação, partes e perguntas do 

questionário dos professores. 

 

OBJETIVOS  

DA INVESTIGAÇÃO 

PERGUNTAS 

 DA INVESTIGAÇÃO 

PARTES DO 

QUESTIONÁRIO 

 

PERGUNTAS DO 

QUESTIONÁRIO 

1. Fazer o levantamento dos 
agrupamentos 
apetrechados com QIM 
(quantidade/ grau de 
apetrechamento/disponib
ilidade) e averiguar em 
que área geográfica / ciclo 
de escolaridade existe 
maior quantidade. 

Os professores 
consideram 

suficiente o grau de 
apetrechamento e 
disponibilidade do 

QIM no seu 
agrupamento? 

 

EQUIPAMENTO E 
DISPONIBILIDADE 

DO QUADRO 
INTERATIVO 

MULTIMÉDIA 

2.1. O grau de apetrechamento 
de QIM na sua escola. 

2.2.A disponibilidade do QIM na 
sua escola é. 

Tabela 3.15: Relação dos objetivos / perguntas da investigação/ partes do questionário e perguntas do QP (I/VI) 
 

Fonte: Elaboração própria 



Capítulo 3 - DESENHO E DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGAÇÃO 
 

 

219 

 

OBJETIVOS  

DA INVESTIGAÇÃO 

PERGUNTAS 

 DA INVESTIGAÇÃO 

PARTES DO 

QUESTIONÁRIO 

 

PERGUNTAS DO 

QUESTIONÁRIO 

2. Perceber se os professores 
têm preferência por 
algum QIM e qual a marca 
predominante no 
agrupamento, o critério 
usado para a escolha e as 
razões que conduziram à 
sua aquisição. 

Os professores têm 
preferência por 

algum QIM? 

 

UTILIZAÇÃO DO 
QUADRO 

INTERATIVO 
MULTIMÉDIA 

 

 

3.3.Tem preferência por algum 
QIM? 

3.3.1. Porquê? 

 
3. Aferir se os agrupamentos 

contemplam e promovem 
o uso do QIM junto da 
comunidade educativa. 

 

Os agrupamentos 
contemplam o uso 
do QIM na escola? 

 

Os agrupamentos 
promovem o uso do 

QIM junto dos 
professores? 

 
EQUIPAMENTO E 
DISPONIBILIDADE 

DO QUADRO 
INTERATIVO 

MULTIMÉDIA 

2.3. O Agrupamento de escolas 
onde trabalha promove o uso 
do QIM? 

2.3.1. Se sim como? 

2.4. O Projeto Educativo do 
Agrupamento contempla o 
uso do QIM? 

4. Verificar se os professores 
usam ou não o QIM, em 
que área geográfica, o 
ciclo de escolaridade e a 
área disciplinar / disciplina 
em que mais usam, como 
o usam, com que 
justificação, finalidade e 
frequência. 

 

Em que zona 
geográfica, ciclo de 
escolaridade, área 

disciplinar / disciplina 
o QIM é mais usado? 

 
Quais as razões 

justificativas para 
uso/não uso do QIM? 

 
Como é que os 

professores usam o 
QIM? 

 
Com que fins os 

professores usam o 
QIM? 

 
Qual é a frequência 
de uso do QIM por 

parte dos 
professores? 

UTILIZAÇÃO DO 
QUADRO 

INTERATIVO 
MULTIMÉDIA 

3.2. Na sua prática docente usa o 
QIM? 

3.2.1. Porquê? 
 

3.4. Com que frequência utiliza o 
QIM na sala de aula? 

 

3.5. Numa aula, em que 
momento recorre ao QIM? 

3.6. Usa o QIM em conjunto com 
outros recursos que utilizava 
anteriormente? 

3.6.1. Se sim, indique quais. 
3.8. Quais são as finalidades da 

utilização do QIM na sua 
atividade docente? 

3.9. Com que frequência realiza 
as seguintes atividades no 
QIM, em contexto de sala de 
aula? 

3.10. Na utilização que faz com o 
QIM. 

 

3.13. Em função do grau de 
concordância ou 
discordância, considere quais 
as razões que justificam a não 

utilização do QIM por parte 
de um docente. 

Tabela 3.15: Relação dos objetivos / perguntas da investigação/ partes do questionário e perguntas do QP (II/VI) 
 

Fonte: Elaboração própria 



 

220 

 

OBJETIVOS  

DA INVESTIGAÇÃO 

PERGUNTAS 

 DA INVESTIGAÇÃO 

PARTES DO 

QUESTIONÁRIO 

 

PERGUNTAS DO 

QUESTIONÁRIO 

6. Aferir se fatores como o 
ano de escolaridade, a 
disciplina ou a área 
disciplinar, a idade do 
professor, influenciam a 
utilização do QIM. 

Quais as áreas do 
conhecimento/grupos 

disciplinares mais 
adequadas para usar o 

QIM? 
 
 

O uso do QIM depende 
do ano de escolaridade 

que se leciona? 

UTILIZAÇÃO DO 
QUADRO 

INTERATIVO 
MULTIMÉDIA 

 

 

3.14. A utilização do QIM 
depende do ano de 
escolaridade que está a 
lecionar? 

3.14.1. Porquê? 
3.15. Considera, que existem 

áreas curriculares / disciplinas 
em que o QIM se revela mais 
adequado? 

3.15.1. Porquê? 

3.15.2. Se sim, quais? 

7. Compreender as 
potencialidades da 
utilização do QIM e 
perceber como 
melhorar as práticas 
pedagógicas e as 
aprendizagens dos 
alunos. 

 

Os professores têm 
ideias positivas sobre a 
utilização do QIM nos 

processos de 
ensino/aprendizagem? 

 
Quais as vantagens do 

uso do Quadro 
Interativo Multimédia 

na escola enquanto 
professor? 

 
Quais as opiniões 
veiculadas pelos 

professores 
relativamente às 

metodologias mais 
adequadas à utilização 

do QIM? 
 

A utilização do QIM 
poderá contribuir para 
a inovação das práticas 

pedagógicas? 
 

UTILIZAÇÃO DO 
QUADRO 

INTERATIVO 
MULTIMÉDIA 

 

 

3.17. Para cada afirmação abaixo 
apresentada, sobre as 
principais 
potencialidades/vantagens do 
QIM, assinale com X a sua 
opção de resposta. 

Tabela 3.15: Relação dos objetivos / perguntas da investigação/ partes do questionário e perguntas do QP 
(III/VI) 

 

Fonte: Elaboração própria 
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OBJETIVOS  

DA INVESTIGAÇÃO 

PERGUNTAS 

 DA INVESTIGAÇÃO 

PARTES DO 

QUESTIONÁRIO 

 

PERGUNTAS DO 

QUESTIONÁRIO 

8. Verificar as mudanças que 
ocorrem no contexto de 
sala de aula com o uso do 
QIM quanto à motivação, 
atenção, empenho, 
comunicação, interação, 
trabalho em equipa, 
ensino e aprendizagem. 

 

O QIM pode 
contribuir para 

melhorar a 
construção do 

conhecimento e os 
processos de 

interação na sala de 
aula? 

 
 

O uso do QIM pode 
tornar o ensino mais 
motivador e efetivo? 

 

Que alterações 
acontecem nos 

alunos e nos 
professores no 

processo de ensino / 
aprendizagem? 

Aparecerá uma nova 
forma de 

comunicação entre 
aluno e professor 

com a integração do 
QIM na sala de aula? 

 
O recurso ao QIM 

promove o trabalho 
cooperativo e 

colaborativo entre os 
alunos e o professor? 
 

UTILIZAÇÃO DO 
QUADRO 

INTERATIVO 
MULTIMÉDIA 

 

3.1. Considera importante o uso 
do QIM na sala de aula? 

3.1.1. Porquê? 
3.11. Desde que usa o QIM, em 

contexto de sala de aula, o 
que mudou relativamente aos 
parâmetros abaixo 
apontados? 

3.12. Indique a frequência da 
interação Professor/Aluno/ 
QIM na sua sala de aula. 

3.16. Considera que o uso do 
QIM pode ajudar o aluno a 
alcançar mais facilmente as 
Metas de Aprendizagem? 

3.16.1. Porquê? 
 

9. Perceber a perceção dos 
professores sobre a 
reação dos alunos quando 
se usa o QIM. 

Os alunos preferirão 
usar o QIM em vez 

do manual? 

UTILIZAÇÃO DO 
QUADRO 

INTERATIVO 
MULTIMÉDIA 

 

3.7. Considera que os seus 
alunos preferem que use QIM 
em vez do manual? 

3.7.1. Porquê? 

 

 
 

Tabela 3.15: Relação dos objetivos / perguntas da investigação/ partes do questionário e perguntas do QP 
(IV/VI) 

 

Fonte: Elaboração própria 
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OBJETIVOS  

DA INVESTIGAÇÃO 

PERGUNTAS 

 DA INVESTIGAÇÃO 

PARTES DO 

QUESTIONÁRIO 

 

PERGUNTAS DO 

QUESTIONÁRIO 

10. Apurar as dificuldades 
dos professores e 
diretores no uso do 
QIM. 

Os professores sentem 
mais dificuldades 

técnicas ou dificuldades 
didáticas no uso do 

QIM? 
 

Quais são essas 
dificuldades? 

 
A quem recorrem os 

professores em caso de 
dificuldades ou 

problemas técnicos 
/didáticos? 

 
Estarão os professores 
satisfeitos com o apoio 

técnico/didático que têm 
disponível? 

PROBLEMAS/ 
DIFICULDADES E 
APOIO/ AUXÍLIO 
TÉCNICO COM O 

QIM 
 

 

4.1.Se usa ou já usou o QIM, 
valore as dificuldades 
técnicas e didáticas que 
apresentam para si as 
características do QIM e a sua 
utilização na docência. 

 

4.1.1. Se já sentiu alguma 
dificuldade, indique 
especificamente qual. 

 

4.2. Se durante o uso do QIM lhe 
surge um impedimento 
técnico com que frequência 
recorre. 

4.3. Qual o seu grau de 
satisfação quanto à 
disponibilidade de apoio / 
auxílio técnico de carácter 
oficial? 

11. Aferir a competência/ 
domínio, a formação e 
as necessidades de 
formação dos 
docentes para o uso 
do QIM. 

Os professores têm 
formação no âmbito do 

QIM? 
 

Os professores 
consideram necessária a 
formação em Quadros 

Interativos Multimédia? 
 

Os professores 
necessitam desenvolver 

competências na 
utilização dos Quadros 

Interativos Multimédia? 
 

Os professores 
realizaram formação em 

QIM no âmbito das 
propostas do PTE? 

 

Os professores estão 
predispostos a receber 

formação em QIM? 
 

Os professores partilham 
ideias e trocam materiais 

para usar no QIM? 
 

DADOS 
RELATIVOS À 

FORMAÇÃO EM E 
PARA O QIM 

 

5.1. Nos últimos 5 anos, indique 
quantas ações de formação 
frequentou sobre o QIM. 

5.2. Quantas ações de formação 
realizou no âmbito das TIC? 

5.3. Quando é que recebeu a sua 
formação na área das TIC? 

5.4. Considera necessária uma 
formação específica para o 
uso do QIM na docência? 

5.4.1. Porquê? 
5.5. Fez formação no QIM no 

âmbito do PTE (Nível II)? 

5.6. Estaria interessado(a) em 
frequentar alguma ação de 
formação sobre o QIM? 

 

5.7. Na sua opinião a que 
aspetos deve atender a 
formação em QIM? 

 

5.8. Considerando as 
potencialidades do QIM ao 
serviço do ensino e 
aprendizagem, julga que os 
professores estão preparados 
para a sua utilização em 
contexto educativo? 

Tabela 3.15: Relação dos objetivos /perguntas da investigação/ partes do questionário e perguntas do QP (V/VI) 
 

Fonte: Elaboração própria 
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OBJETIVOS  

DA INVESTIGAÇÃO 

PERGUNTAS 

 DA INVESTIGAÇÃO 

PARTES DO 

QUESTIONÁRIO 

 

PERGUNTAS DO 

QUESTIONÁRIO 

12. Identificar e analisar 
Boas Práticas no uso 
do QIM nas diferentes 
áreas curriculares. 

Conhecem atividades de 
sucesso com o QIM? 

 
Que atividades com o 
QIM são exemplo de 

Boas Práticas? 
 

BOAS PRÁTICAS 
COM O QIM 

 

6.1. O que entende por Boa 
Prática com recurso ao QIM? 

6.2. Conhece alguma Boa Prática 
com o QIM? 

6.2.1. Se sim, descreva-a. 
6.2.2. Essa Boa Prática é. 
6.2.3. Indique como é que a 

investigadora responsável 
pode aceder a essa(s) Boa(s) 
Prática(s). 

 
 

 
Tabela 3.15: Relação dos objetivos / perguntas da investigação/ partes do questionário e perguntas do QP 

(VI/VI) 
 

                                                                      Fonte: Elaboração própria 

 

 

1.3.1.5. Questionário Diagnóstico da Formação 

Este questionário divide-se em duas partes: 

 

� Parte I – Refere-se à CARACTERIZAÇÃO DO FORMANDO E DO SEU 

MEIO ESCOLAR onde se fez o levantamento de variáveis como sexo, idade, habilitações 

académicas, situação profissional, escola, ciclo/ ano de escolaridade e disciplina que leciona, 

e cargos desempenhados na escola (questões 1.1./ 1.2./ 1.3./ 1.4./ 1.5./ 1.6./ 1.7./ 1.7.1./ 1.7.2./ 

1.7.3. e 1.8.) 

  

� Parte II – Refere-se às EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO À FORMAÇÃO 

EM QUADRO INTERATIVO MULTIMÉDIA e pretendia perceber os motivos que 

levaram os professores deste agrupamento de escolas a frequentar esta formação em QIM 

(questão 2.1.) e o que esperavam aprender (questão 2.2.). Na questão 2.3. os professores 

também puderam tecer comentários espontâneos sobre o QIM.  

 

Para se perceber a relação deste questionário com os nossos objetivos e perguntas de 

investigação, apresentamos a tabela que se segue (Cf. Tabela 3.16).  
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OBJETIVOS  

DA INVESTIGAÇÃO 

PERGUNTAS 

 DA INVESTIGAÇÃO 

PARTES DO 

QUESTIONÁRIO 

PERGUNTAS DO 

QUESTIONÁRIO 

11. Aferir a competência/ 
domínio, a formação e 
as necessidades de 
formação dos 
docentes para o uso 
do QIM. 

 

 
Os professores 

consideram necessário a 
formação em Quadros 

Interativos Multimédia? 
 

Os professores necessitam 
desenvolver competências 
na utilização dos Quadros 
Interativos Multimédia? 

 

EXPECTATIVAS EM 
RELAÇÃO À 

FORMAÇÃO EM 
QUADRO INTERATIVO 

MULTIMÉDIA  

2.1. Porque resolveu 
frequentar esta 
formação? 

2.2.O que é que espera 
aprender nesta 
formação? 

 
2.3. Quer tecer algum 

comentário sobre o 
QIM? 

 
Tabela 3.16: Relação dos objetivos / perguntas da investigação/ partes do questionário e perguntas do QDF 

 

Fonte: Elaboração própria 
 

1.3.1.6. Aplicação dos Questionários 

Para aplicar os questionários destinados aos diretores (QD) e aos professores (QP) 

iniciamos a nossa viagem pelo Norte do país a 15 de maio de 2012 (data em que tivemos 

autorização do MIME para aplicar os questionários em meio escolar) até fins de dezembro do 

mesmo ano e, dia após dia, percorremos os concelhos de Viana do Castelo, passando por 

Braga, Porto, Vila Real até Bragança, palmilhando mais de 1500 km. Endereçámos também 

764 mensagens de correio eletrónico às direções dos agrupamentos (com os links para 

acederem aos questionários quer dos diretores quer dos professores), que por sua vez os 

reencaminharam aos seus docentes e enviámos 20 questionários em suporte papel para os 

diretores e 500 para os professores51. Recebemos por parte dos diretores 4 questionários em 

papel e 48 via eletrónica (perfazendo 52 respostas de diretores); por parte dos professores 353 

questionários em papel (considerando válidos apenas 321 respostas porque os restantes 32 

questionários tinham mais respostas por preencher do que preenchidas e não os considerámos) 

e 1161 via eletrónica (num total de 1482 respostas de professores).  

Foi um processo muito exigente na logística da distribuição, do contacto informal ou 

formal, das pequenas entrevistas de solicitação de colaboração para a sua distribuição, 

explanação sumária do âmbito e posterior recolha. 

                                                 
51 O número de mensagens de correio eletrónico endereçadas bem como o número de questionários em suporte papel enviados foi 

definido mediante o que ficou acordado aquando do nosso contacto com os diretores dos agrupamentos. 
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No que concerne ao questionário diagnóstico da formação (QDF) este foi aplicado na 

1.ª sessão de formação a 7 de Maio de 2013 a todos os 22 formandos presentes. 

1.3.2. Entrevistas 

Com vista à combinação e coerência de técnicas de inquirição, procedemos também à 

construção e aplicação de entrevistas. 

Os métodos de entrevista, pelas suas características de proximidade entre entrevistado 

e investigador, permitem a obtenção de informações e elementos de reflexão muito mais ricos 

do que com o uso do método por questionário. 

Na verdade, o inquérito por entrevista é uma forma de inquirir, e contrariamente ao 

que pensávamos, não é fácil de conduzir; requer para além do conhecimento de técnicas, uma 

certa experiência, treino bastante intensivo e preparação. Independentemente da estrutura da 

entrevista, é necessário prepará-la, o que supõe definir o objetivo, a seleção dos tópicos, a 

utilização de uma linguagem adequada aos entrevistados, a ordem das questões e o cuidado de 

não efetuar perguntas que influenciem a resposta. 

 Cientes das dificuldades, é evidente que tivemos o cuidado de nos fazer acompanhar 

de um guião (Anexo 9), não propriamente com uma listagem de perguntas, mas com os 

pontos mais importantes sobre os quais se pretendia ouvir os professores entrevistados. A este 

propósito, consideramos que entrevistar alguém não deve consistir num mero “jogo” de 

perguntas e respostas. Por isso, tentámos dar a cada professor entrevistado a liberdade não só 

de responder às perguntas, mas também de fornecer todas as informações que julgassem 

necessárias sobre o cosmos do QIM, uma vez que segundo Bogdan e Biklen (1994) as:  

 

“boas entrevistas caracterizam-se pelo facto de os sujeitos estarem à 
vontade e falarem livremente sobre os seus pontos de vista”, acrescentando 
ainda que “boas entrevistas produzem uma riqueza de dados, recheados de 
palavras que revelam as perspetivas dos respondentes” (p.136). 

 

Dos vários tipos de entrevistas que existem, considerámos que a que melhor se 

adequava aos objetivos desta investigação seria “(…) a entrevista semiestruturada, que se 

desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o 

entrevistador faça as necessárias adaptações” (Lüdke, 1986: 34). 

Este tipo de entrevista caracterizou-se: 
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•  Pela existência de um guião previamente preparado que serviu de eixo 

orientador ao desenvolvimento da entrevista; 

•  Procurou que os diversos participantes respondessem às mesmas questões; 

•  Não exigiu uma ordem rígida nas questões; 

•  O desenvolvimento da entrevista foi-se adaptando aos entrevistados. 

•  Manteve-se um grau de flexibilidade na exploração das questões; 

 

As entrevistas podem ser realizadas cara à cara ou por telefone. As nossas entrevistas 

tiveram de ser realizadas telefonicamente, como explicaremos adiante. Apesar de as 

entrevistas telefónicas terem a vantagem de evitar algum desconforto que pode existir nas 

entrevistas face a face, e conseguir efetuar um elevado número de chamadas por dia, também 

têm a desvantagem de os entrevistados tenderem a dar respostas mais curtas ou simplesmente 

desligar a chamada e não responder. No entanto, esse inconveniente foi por nós suplantado, 

porque combinámos previamente com os diretores das escolas que de entre os professores que 

gostaríamos de entrevistar (por terem apontado conhecer uma boa prática com o QIM ou por 

terem sido indicados por algum colega como utilizadores com boas práticas com este meio) 

combinasse uma hora para a entrevista com os que estariam realmente interessados e 

disponíveis para nos ouvir. Por isso, apesar de não terem sido entrevistas “cara a cara”, 

pudemos alterar, adaptar ou adotar as questões consoante o caminho que a "conversa" levou.  

Considerando a linguagem utilizada pelo entrevistador uma peça fundamental para 

motivar o entrevistado e estar mais próximo do seu universo linguístico, houve cuidado na 

condução das respetivas perguntas e na “criação” de uma postura de empatia, aproveitando os 

silêncios para dirigir o rumo da conversa para os tópicos que interessam, jamais julgando o 

entrevistado, pois “ao pedir a alguém que partilhe parte de si próprio, é importante que não o 

avalie, para não o fazer sentir diminuído” (Bogdan & Biklen, 1994: 137). 

Durante as entrevistas, procurou-se manter o distanciamento das opiniões expressas 

pelos professores entrevistados, para que nunca se sentissem avaliados, com receio de não 

estar a responder ao solicitado ou, julgassem o seu discurso com reduzido interesse e a não 

corresponder às nossas expectativas. 
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1.3.2.1. Finalidade das entrevistas 

As entrevistas aos professores que indicavam boas práticas com o QIM foram 

pensadas para obter informações mais claras e pormenorizadas quanto às suas vivências e 

experiências com o QIM; o modo como trabalham com este recurso; as suas expectativas face 

à integração deste recurso na escola e no ensino, ou seja, obter algumas informações que 

consideramos pertinentes e essenciais para a contextualização do nosso estudo e que 

possibilitem compreender o impacto da utilização do QIM na transformação das dinâmicas 

pedagógicas no processo de ensino/aprendizagem dos alunos, uma vez que a entrevista é 

utilizada para recolher dados descritivos dos participantes, permitindo ao investigador fazer 

uma análise dos dados recolhidos (Bogdan e Biklen, 1994; Tuckman, 2000).  

O guião das entrevistas, elaborado de raiz, contemplava 7 grandes blocos de análise 

diferentes, embora complementares, e foi utilizado como referência e farol para o 

entrevistador. Na verdade, a sua principal função era impedir que durante a entrevista se 

fugisse demasiado ao assunto em estudo. Portanto, para compreender o impacto da utilização 

do QIM na transformação das dinâmicas pedagógicas no processo ensino/aprendizagem, o 

guião considerava: 

 
• Identificação – com a qual pretendíamos caracterizar os nossos entrevistados 

através da sua idade, género, habilitações académicas, tempo de serviço, 

situação profissional e formação em QIM. 

 

• Domínio do recurso - porque queríamos saber se o sabiam calibrar; usar a 

barra de ferramentas e os recursos da galeria do QIM; produzir recursos usando 

o software do respetivo quadro; usar o teclado no ecrã; se tinham preferência 

por algum QIM e perceber a sua opinião sobre os diversos softwares existentes 

para as diferentes marcas de QIM.  

 
• Objetivos – para entender para que fins usam o QIM. 

 
• Descrição da Prática – de modo a percebermos como usam o QIM (se usam 

os recursos do QIM, outros recursos sem alterá-los, adaptam outros recursos, 

constroem os seus próprios recursos…); se sempre o usaram da mesma forma; 

se têm algum momento privilegiado para o seu uso; se consideram que desde 
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que começaram a integrar na sua prática letiva, o seu trabalho ficou 

simplificado ou exige mais de si e porquê; que metodologia privilegiam; se a 

forma como o usam pode ser usada noutros níveis de ensino, por outro 

professor ou até adaptada a outras disciplinas, e se consideravam que a sua 

prática com o QIM é uma Boa Prática. Caso o considerassem, interessava-nos 

que a descrevessem, mas se não a encarassem como boa prática, importava 

saber o que entendiam por Boa Prática com recurso ao QIM, se conheciam 

alguma Boa Prática e indicassem como poderíamos aceder a ela, em caso 

afirmativo. 

 
• Dificuldades sentidas – com a intenção de conhecermos as maiores 

dificuldades sentidas quando usam o QIM e como as ultrapassam. 

 
• Resultados – para termos conhecimento se consideram que os alunos atingem 

melhores resultados por influência da utilização do QIM ou conseguiriam o 

mesmo se não o utilizassem; se é necessário mais ou menos tempo para atingir 

os seus objetivos relativamente a quando não o usavam; que mudanças 

verificam na aprendizagem dos alunos, no trabalho do professor e se a 

utilização do QIM mudou a sua conceção de professor ou a sua conceção de 

ensinar. 

 

• Perspetivas Futuras – para sabermos se vão continuar a usar o QIM como um 

recurso na prática pedagógica e porquê; que alterações esperam que aconteça 

com o uso do QIM e termos a perceção de qual seria a prática ideal para o uso 

do QIM. 

 

Na tabela 3.17, apresentamos a relação entre os objetivos da investigação e as 

perguntas que queremos ver respondidas; as partes do guião da entrevista e a perguntas que 

fizemos a cada professor entrevistado. 
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OBJETIVOS  

DA INVESTIGAÇÃO 

PERGUNTAS 

 DA INVESTIGAÇÃO 

PARTES DO 

GUIÃO DA 

ENTREVISTA 

 

PERGUNTAS DA 

ENTREVISTA 

2. Perceber se os 
professores têm 
preferência por 
algum QIM e qual a 
marca predominante 
no agrupamento, o 
critério usado para a 
escolha e as razões 
que conduziram à 
sua aquisição. 

 
Os professores têm 

preferência por algum QIM? 
 

DOMÍNIO DO 
RECURSO 

 

2.6. Tem preferência por 
algum QIM? 

2.7. Qual a sua opinião sobre 
os diversos softwares 
existentes para as 
diferentes marcas de QIM? 

 

4. Verificar se os 
professores usam ou 
não o QIM, em que 
área geográfica, o 
ciclo de escolaridade 
e área disciplinar / 
disciplina em que 
mais usam, como o 
usam, com que 
justificação, 
finalidade e 
frequência. 

 
Quais as razões justificativas 
para uso/não uso do QIM? 

 
Como é que os professores 

usam o QIM? 
 

Com que fins os professores 
usam o QIM? 

 

Qual é a frequência de uso do 
QIM por parte dos professores? 

 

OBJETIVOS 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO DA 
PRÁTICA 

 

3.1. Com que finalidade usa o 
QIM? 

4.1. Como usa o QIM?  
4.2. Sempre usou da mesma 

forma o QIM? 
4.3. Tem algum momento 

privilegiado para o seu 
uso? 

4.4. Desde que começou a 
integrar o uso do QIM na 
sua prática letiva, 
considera que o seu 
trabalho ficou simplificado 
ou exige mais de si? 
Porquê? 

4.5. Que metodologia 
privilegia? Porquê? 

4.6. A forma como usa o QIM 
pode ser usada noutros 
níveis de ensino? Pode ser 
usada por outro professor? 
Pode ser adaptada a 
outras disciplinas? 

 

7. Compreender as 
potencialidades da 
utilização do QIM e 
perceber como 
melhorar as práticas 
pedagógicas e as 
aprendizagens dos 
alunos. 

Os professores têm ideias 
positivas sobre utilização do 

QIM nos processos de 
ensino/aprendizagem? 

 

Quais as vantagens do uso do 
Quadro Interativo Multimédia 
na escola enquanto professor? 

 

Quais as opiniões veiculadas 
pelos professores relativamente 

às metodologias mais 
adequadas à utilização do QIM? 

 

A utilização do QIM poderá 
contribuir para a inovação das 

práticas pedagógicas? 
 

RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 

 
 

PERSPETIVAS 
FUTURAS 

6.5. O uso do QIM mudou a 
sua conceção de 
professor? 

6.6. O uso do QIM mudou a 
sua conceção de ensinar? 

7.1. Vai continuar a usar o 
QIM como um recurso na 
sua prática pedagógica? 
Porquê? 

7.2. Que alterações espera 
que aconteçam com o uso 
do QIM? 

Tabela 3.17: Relação dos objetivos / perguntas da investigação/ partes do questionário e perguntas do GE (I/II) 
Fonte: Elaboração própria 



 

230 

 

OBJETIVOS  

DA INVESTIGAÇÃO 

PERGUNTAS 

 DA INVESTIGAÇÃO 

PARTES DO 

GUIÃO DA 

ENTREVISTA 

 

PERGUNTAS DA 

ENTREVISTA 

 

8. Verificar as mudanças 
que ocorrem no 
contexto de sala aula 
com o uso do QIM 
quanto à motivação, 
atenção, empenho, 
comunicação, 
interação, trabalho 
em equipa, ensino e 
aprendizagem. 

 

O QIM pode contribuir para 
melhorar a construção do 

conhecimento e os processos 
de interação na sala de aula? 

 

O uso do QIM pode tornar o 
ensino mais motivador e 

efetivo? 
 

Que alterações acontecem nos 
alunos e nos professores no 

processo de ensino/ 
aprendizagem? 

 

Aparecerá uma nova forma de 
comunicação entre aluno e 

professor com a integração do 
QIM na sala de aula? 

 

O recurso ao QIM promove o 
trabalho cooperativo e 

colaborativo entre os alunos e o 
professor? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
 

 
 
6.1. Considera que os alunos 

atingem melhores 
resultados por influência 
do uso do QIM ou 
conseguiria o mesmo se 
não o utilizasse? 

 

6.2. É necessário mais ou 
menos tempo para atingir 
os seus objetivos 
relativamente a quando 
não usava o QIM? 

 

6.3. Que mudanças verifica na 
aprendizagem dos alunos 
derivadas do uso do QIM? 

 

6.4. Que mudanças verifica no 
trabalho do professor 
derivadas do uso do QIM? 

 

10. Apurar as 
dificuldades dos 
professores e 
diretores no uso do 
QIM. 

 

Os professores sentem mais 
dificuldades técnicas ou 

dificuldades didáticas no uso do 
QIM? 

 

Quais são essas dificuldades? 
 

A quem recorrem os 
professores em caso de 

dificuldades ou problemas 
técnicos /didáticos? 

 
 

 
 
 
 

DOMÍNIO DO 
RECURSO 

2.1. Sabe calibrar? 
 

2.2. Usa a barra de 
ferramentas do QIM? 

 

2.3. Produz recursos usando 
o software do QIM? 

 

2.4. Usa os recursos da 
galeria do QIM? 

 

2.5. Usa o teclado no ecrã? 
 

5.1. Quais as maiores 
dificuldades sentidas 
quando usa o QIM? 

 

5.2. Como as ultrapassa? 

 

12. Identificar e analisar 
Boas Práticas no uso 
do QIM nas 
diferentes áreas 
curriculares. 

 
 

Conhecem atividades de 
sucesso com o QIM? 

 
Que atividades com o QIM são 

exemplo de Boas Práticas? 
 

 
 

DESCRIÇÃO DA 
PRÁTICA 

 
 

PERSPETIVAS 
FUTURAS 

4.7. Acha que a sua prática 
com o QIM é uma Boa 
Prática? 

4.7.1. Descreva-a. 
4.8. O que entende por Boa 

Prática com recurso ao 
QIM? 

4.8.1. Conhece alguma Boa 
Prática com recurso ao 
QIM? 

4.8.2. Como posso aceder a 
ela? 

7.3. Qual seria a prática ideal 
para o uso do QIM? 

Tabela 3.17: Relação dos objetivos / perguntas da investigação/ partes do questionário e perguntas do GE (II/II) 
                                                   Fonte: Elaboração própria 
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1.3.2.2. Validação e aplicação das entrevistas 

O guião da entrevista também foi sujeito a um pré-teste a 5 professores, pois tal como 

consideram os autores Triviños (1987), Rea e Parker (2000), Manzini (2004), o pré-teste, ou 

estudo piloto, também permite verificar a estrutura e a clareza do roteiro, por meio de uma 

entrevista preliminar com pessoas que tenham características semelhantes às da população-

alvo. 

Posteriormente, foi enviado para análise e validação da DGE52 através do sistema 

MIME, tal como os questionários. A realização das entrevistas também foi autorizada (Anexo 

10), uma vez que após o guião ter sido submetido para análise, cumpria os requisitos. No 

entanto, fomos alertados para o facto de as entrevistas ficarem, evidentemente, sujeitas a uma 

autorização prévia das Direções dos Agrupamentos de Escolas e que deveríamos considerar as 

medidas de proteção e segurança previstas na Lei nº 67/9853.   

Considerando que as medidas de proteção de dados exigiam uma autorização 

demorada da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), o que iria condicionar o 

nosso estudo no tempo, chegámos à conclusão, com essa entidade, que realizaríamos 

entrevistas telefónicas e que os dados que recolhêssemos se baseariam apenas no sexo, idade, 

habilitações académicas, situação profissional, distrito de lecionação, formação/prática com o 

quadro interativo multimédia e não seriam recolhidos outros dados, nem associada a escola às 

respostas dos professores. Pela análise dos dados recolhidos e da metodologia aplicada, a 

CNPD comunicou-nos (Anexo 11) que não haveria tratamento de dados pessoais, uma vez 

que em nenhum momento do estudo é possível o relacionamento direto ou indireto da 

identificação dos participantes no estudo com a informação constante dos cadernos de recolha 

de dados. Assim, porque não existe tratamento de dados pessoais, não se aplica a Lei 

n.º 67/98, de 26 de outubro e não foi necessário notificar a Comissão. 

                                                 
52 Tendo em conta que o propósito do guião era conter os assuntos que queríamos ver abordados, não pressupondo uma ordem 

pré-estabelecida, apenas o dividimos em partes, não numerando cada item. Foi assim que o enviámos para a entidade responsável pela sua 
validação. No entanto, a posteriori, numerámos cada item para facilitar o tratamento de dados. 

 

53 Dado que na investigação se obtêm dados pessoais, exige-se a garantia de anonimato, confidencialidade e proteção dos 
mesmos. Os inquiridos não devem ser identificados por qualquer modo de identificação pessoal, direta ou indireta. A recolha e o tratamento 
dos dados deverão basear-se no consentimento expresso e esclarecido do titular dos dados ou dos seus legais representantes. Assim, deverá 
ser obtido o consentimento informado e a respetiva autorização dos inquiridos contendo a identificação do responsável pelo tratamento e sua 
finalidade, informando sobre a existência e condições do direito de acesso e de retificação por parte do respetivo titular, ao que serão apostas 
as assinaturas dos legais representantes dos titulares dos dados.  
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Após termos o guião devidamente autorizado (a partir de 20 de fevereiro de 2013) e 

esclarecido as questões dos dados pessoais com a CNPD, começámos a entrevistar os 

professores.  

Ainda que se tratasse de entrevistas telefónicas, informámos os docentes que 

procederíamos à sua gravação áudio, para podermos proceder a transcrições o mais fidedignas 

e verdadeiras possíveis. Após as respetivas transcrições, foram enviados os respetivos textos 

às direções das escolas no sentido de estes os entregarem aos professores entrevistados para 

que pudessem validar a fiabilidade e a fidelidade aplicadas na interpretação dos discursos 

registados em áudio, procedimento que, na literatura, se designa por member check e que 

constitui um requisito essencial na aferição da qualidade científica da investigação de cariz 

qualitativo (Coutinho, 2008). Depois da validação pelos respetivos participantes, os dados 

foram sujeitos a uma análise de conteúdo que, na perspetiva de Quivy Campenhoudt (2003), é 

o método que melhor permite a análise sistemática de informações e testemunhos que 

apresentam um certo grau de profundidade e de complexidade. 

Então, numa fase posterior à compilação dos resultados do inquérito, entrevistámos os 

professores como um método complementar à análise dos resultados compilados no 

questionário. Apesar de termos 171 professores que indicaram conhecer uma boa prática com 

o QIM, apenas foram entrevistados 28 professores que evidenciaram atividades de sucesso 

com o QIM ou que foram indicados por algum professor como alguém que apresentava uma 

boa prática com o QIM, porque os contactos não estavam corretos, não foram cedidos ou 

porque os professores indicados não estavam disponíveis para colaborar connosco pelas mais 

diversas razões. 

1.3.3. Observação de aulas 

 
A observação é um dos momentos mais importantes na recolha de dados num estudo 

de caso de natureza qualitativa. Aliás, para Cohen e Manion (1990), a observação 

(participante ou não participante) é uma das grandes vantagens que os estudos de caso 

apresentam pela riqueza dos dados/informações que podem fornecer. 

Merriam (1998) alerta para as notáveis oportunidades que esta técnica de recolha de 

dados pode facultar, pois permitirá registar observações factuais, ideias e diversas impressões. 

Além disso, o investigador, como alguém que “está de fora”, poderá aperceber-se de coisas 

que se tornaram rotineiras para os participantes, as quais podem ser relevantes para 
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compreender o contexto; poderá observar as coisas em “primeira mão” e ser capaz de 

interpretar o que observa, de acordo com o seu conhecimento e experiência; registar os 

comportamentos tal como estão a acontecer no preciso momento; observar que existem 

assuntos sobre os quais os participantes não se sentem à vontade para falar ou não desejam 

falar. 

A observação de aulas foi escolhida por ser um método de recolha de informações que 

nos permite retratar da forma mais exata possível os comportamentos ocorridos aquando da 

sua produção. Além disso, “a observação é a melhor técnica de recolha de dados do indivíduo 

em atividade, em primeira mão, pois permite comparar aquilo que diz, ou que não diz, com 

aquilo que faz” (Vale, 2000: 233). 

Segundo a conceção de Lessard-Hébert et al. (1990), “a inserção do investigador no 

meio que vai observar exige algumas precauções, na medida em que se terá de definir, de 

forma clara e precisa, o tipo de observação a realizar e o papel a desempenhar na mesma” 

(p.157). De ressalvar ainda que toda a observação efetuada em contexto de aprendizagem 

deve ser conduzida num clima de confiança e espírito de estímulo ao trabalho. Por isso, 

durante as nossas observações, procurámos seguir os princípios apontados por Erickson 

(1986), citado por Lessard-Hébert et al. (1990), para o estabelecimento e preservação de uma 

relação de confiança e colaboração entre os vários intervenientes: 

 

• O princípio da neutralidade de juízos quando se explicam os objetivos da investigação 

aos participantes.  

 

• O princípio da confidencialidade em que se garante a confidencialidade do que foi 

observado, não proferindo junto dos participantes comentários sobre o que foi 

observado. 

 
• O princípio do envolvimento em que se procura envolver diretamente os participantes 

na investigação como se fossem colaboradores.  

 
• O princípio da clareza nos objetivos, nas questões da investigação e nos 

procedimentos de recolha dos dados de forma a inspirar confiança nos envolvidos. 

 

 



 

234 

1.3.3.1. Finalidade da observação de aulas 

Tendo em conta as potencialidades que a observação de aulas podia trazer para a nossa 

investigação e tomadas as devidas preocupações, segundo a perceção do autor anteriormente 

referido (além das entrevistas realizadas aos professores que indicaram ou, foram indicados, 

ter uma boa prática com o QIM aquando da sua resposta aos questionários), fizemos a 

observação de aulas aos professores que frequentaram a formação que ministramos em QIM. 

Assim, foram realizadas ao longo dos meses de maio/junho sessões de observação, de 

quarenta e cinco minutos /uma hora, num total de vinte e duas observações a turmas de anos 

de escolaridade diversos e em diferentes áreas disciplinares (Cf. Tabela 3.18). 

Tratou-se de observar a utilização do QIM pelos professores e seus alunos (mediante a 

atividade desenhada e realizada pelos formandos), com o objetivo de verificar se as boas 

práticas com o QIM podem ser aprendidas com formação e recolher para disseminar boas 

práticas pedagógicas com o QIM. Além disso, também poderíamos observar a reação dos 

alunos em contexto de sala de aula e destacar a motivação intrínseca relacionada com esta 

ferramenta.  

 

N.º da 
observação 

Data Duração  
Ano de 

escolaridade/ Área 
Disciplinar/ 

Conteúdo trabalhado 
Boa Prática 
de ensino54 

1 03-06-2013 45 min. 6.º Inglês Países/Capitais da 
Europa 

Muito Bom 

2 03-06-2013 45 min. 6.º Português Gramática Muito Bom 

3 03-06-2013 45 min. 7.º Português Gramática Bom 

4 03-06-2013 45 min. 9.º Geografia Paisagem rural/ 
urbana 

Suficiente 

5 03-06-2013 45 min. 8.º História Revolução Industrial Suficiente 

6 03-06-2013 45 min. 7.º Educação Visual Cores Bom 

7 04-06-2013 45 min. 5.º Francês Leitura e escrita; 
Oralidade 

Muito Bom 

8 04-06-2013 1hora 1.º Português Leitura e escrita; 
Oralidade 

Muito Bom 

9 04-06-2013 45 min. 4.º Matemática Sólidos geométricos e 
numeração romana 

Muito Bom 

Tabela 3.18: Observações efetuadas (I/II) 

Fonte: Elaboração própria 

                                                 
54 Esta classificação foi atribuída pela investigadora mediante a escala definida na matriz elaborada para a Observação das 

atividades.  
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N.º da 
observação 

Data Duração  
Ano de 

escolaridade/ Área 
Disciplinar/ 

Conteúdo trabalhado 
Boa Prática 
de ensino55 

10 04-06-2013 1hora 2.º Português Gramática Bom 

11 04-06-2013 45 min. 6.º Português Gramática Suficiente 

12 04-06-2013 45 min. 8.º História Revolução Francesa Suficiente 

13 05-06-2013 1hora 3.º Estudo do Meio Classificação dos 
animais 

Muito Bom 

14 05-06-2013 45 min. 1.º Estudo do Meio Animais domésticos/ 
Animais selvagens 

Bom 

15 05-06-2013 1hora 2.º Matemática O dinheiro Muito Bom 

16 05-06-2013 1hora 2.º Português Leitura e escrita / 
Gramática 

Bom 

17 05-06-2013 1hora 4.º Português Gramática Muito Bom 

18 06-06-2013 45 min. 6.º Educação Física 
Desportos 

individuais/coletivos; 
Materiais de Ginástica 

Muito Bom 

19 06-06-2013 1hora 3.º Estudo do Meio Países da Europa Bom 

20 06-06-2013 1hora 
1.º e 4.º 

Matemática 
Somas; Subtrações e 

multiplicações 
Bom 

21 06-06-2013 1hora 1.º Matemática Situações 
problemáticas 

Bom 

22 06-06-2013 1hora 2.º Português Oralidade Bom 

 
Tabela 3.18: Observações efetuadas (II/II) 

 

  Fonte: Elaboração própria 

 

Resolvemos fazer uma observação participante passiva, apesar de sabermos que a 

observação participante pode envolver duas vertentes: uma mais ativa (onde o observador se 

envolve nos acontecimentos, tendo o cuidado de os registar após terem ocorrido) e outra mais 

passiva (onde se verifica uma atitude contrária), consoante o grau de envolvimento do 

observador relativamente às ocorrências observadas. Consideramos a nossa observação 

passiva, porque não nos envolvemos nos acontecimentos; fomos “outsider”, podendo dessa 

forma apontar as ocorrências durante o período de observação. Optou-se por este tipo de 

observação de forma a não influenciar o decorrer dos acontecimentos, com a finalidade de 

descrever, o mais fidedignamente possível, os elementos observáveis. 

                                                 
55 Esta classificação foi atribuída pela investigadora mediante a escala definida na matriz elaborada para a Observação das 

atividades.  
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Para essas observações, delineámos cuidadosamente uma grelha de observação56, com 

base nos objetivos do estudo (Cf. Tabela 3.19), de modo a registar factos, aspetos e 

acontecimentos observados durante a utilização do QIM. Desse modo, recolhemos 

informações sobre interesse, autonomia, curiosidade, criatividade, organização, espírito crítico 

entre os professores e os alunos durante a utilização do QIM para poder posteriormente relatar 

o mais fielmente possível os momentos observados e produzir inferências. A recolha de dados 

foi exclusivamente feita pelo investigador em contexto de sala de aula. 

 

OBJETIVOS  

DA INVESTIGAÇÃO 

PERGUNTAS 

 DA INVESTIGAÇÃO 

PARTES DA 

GRELHA DE 

OBSERVAÇÃO 

 

PERGUNTAS DA GRELHA DE 

OBSERVAÇÃO 

2. Perceber se os 
professores têm 
preferência por algum 
QIM e qual a marca 
predominante no 
agrupamento, o 
critério usado para a 
escolha e as razões 
que conduziram à sua 
aquisição. 

 
 

Qual a marca de QIM 
predominante nos 

agrupamentos? 
 

Os professores têm 
preferência por algum 

QIM? 

DADOS 
RELATIVOS AO 
QIM NA AULA 

2.1. Tipo de QIM existente na 
sala de aula. 

 

2.4. Foi usado o software do 
QIM? 

2.4.1. Se a resposta não for 
afirmativa, indicar que 
software foi usado. 

 

3. Aferir se os 
agrupamentos 
contemplam e 
promovem o uso do 
QIM junto da 
comunidade 
educativa. 

 

Os agrupamentos 
contemplam o uso do QIM 

na escola? 
 

Os agrupamentos 
promovem o uso do QIM 

junto dos professores? 

DADOS 
RELATIVOS AO 

PROFESSOR E AO 
ALUNO NO USO 

DO QIM 

 

3.4. Qual foi a atitude dos alunos 
perante o QIM? 

3.6. Durante a aula, há 
mensagens, explicações 
relacionadas com a gestão 
do QIM. 

 

 
Tabela 3.19: Relação dos objetivos da investigação com as perguntas de investigação, partes e perguntas do GO 

(I/III) 
 

                                                   Fonte: Elaboração própria 

                                                 
56 A grelha de observação usada na nossa observação foi uma adaptação do guião de observação de Raposo Rivas (1996)  usado 

na investigação “Prácticum I – Prácticas de observación para el título de maestro”. Sabucedo, Alfonso e outros. 
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OBJETIVOS  

DA INVESTIGAÇÃO 

PERGUNTAS 

 DA INVESTIGAÇÃO 

PARTES DA 

GRELHA DE 

OBSERVAÇÃO 

 

PERGUNTAS DA GRELHA DE 

OBSERVAÇÃO 

4. Verificar se os 
professores usam ou 
não o QIM, em que 
área geográfica, o ciclo 
de escolaridade e a 
área disciplinar / 
disciplina em que mais 
usam, como o usam, 
com que justificação, 
finalidade e 
frequência. 

 
 

Quais as razões 
justificativas para uso/não 

uso do QIM? 
 
 

Como é que os 
professores usam o QIM? 

 
 

Com que fins os 
professores usam o QIM? 

 
 

Qual é a frequência de uso 
do QIM por parte dos 

professores? 
 

 
 
 
 
 

DADOS 
RELATIVOS AO 
QIM NA AULA 

 
 
 

DADOS 
RELATIVOS AO 

PROFESSOR E AO 
ALUNO NO USO 

DO QIM 

2.5. O material usado… 
 

2.6. O QIM foi usado… 

2.7. Considerando o tempo total 
da aula, durante quanto 
tempo se usou o QIM tendo 
em conta os intervalos de 
utilização como contínuos? 

2.8. Qualidade técnica 

2.9. Qualidade didática 

2.10. Coerência do QIM com os 

conteúdos 

2.11. Coerência do QIM com as 

atividades definidas 

2.12. Verificou-se uma 

metodologia diferenciada 

2.13. Fomenta a colaboração e 

o trabalho em equipa 

2.14. Constitui uma boa prática 

de ensino 

3.2. Para que fim está a ser 
usado o QIM 

3.3. A participação do professor 
/ alunos aquando da 
utilização do QIM 

 

7. Compreender as 
potencialidades da 
utilização do QIM e 
perceber como 
melhorar as práticas 
pedagógicas e as 
aprendizagens dos 
alunos. 

 

Os professores têm ideias 
positivas sobre utilização 
do QIM nos processos de 
ensino/aprendizagem? 

 

A utilização do QIM 
poderá contribuir para a 

inovação das práticas 
pedagógicas? 

 

 
ANÁLISE E 

REFLEXÃO SOBRE 
A OBSERVAÇÃO 

 

4.1. O que se pode destacar 
(tanto pela positiva como 
pela negativa do uso que foi 
feito do QIM – 
apresentação, conteúdo, 
organização…? 

 

4.2. O meu parecer quanto ao 
que observei. 

 

 
Tabela 3.19: Relação dos objetivos da investigação com as perguntas de investigação, partes e perguntas do GO 

(II/III) 
 

                                                   Fonte: Elaboração própria 
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OBJETIVOS  

DA INVESTIGAÇÃO 

PERGUNTAS 

 DA INVESTIGAÇÃO 

PARTES DA 

GRELHA DE 

OBSERVAÇÃO 

 

PERGUNTAS DA GRELHA DE 

OBSERVAÇÃO 

8. Verificar as mudanças 
que ocorrem no 
contexto de sala aula 
com o uso do QIM 
quanto à motivação, 
atenção, empenho, 
comunicação, 
interação, trabalho em 
equipa, ensino e 
aprendizagem. 

 

 

 
O QIM pode contribuir 

para melhorar a 
construção do 

conhecimento e os 
processos de interação na 

sala de aula? 
 

O uso do QIM pode tornar 
o ensino mais motivador e 

efetivo? 
 

Que alterações acontecem 
nos alunos e nos 

professores no processo 
de ensino/ aprendizagem? 

 
O recurso ao QIM 

promove o trabalho 
cooperativo e colaborativo 

entre os alunos e o 
professor? 

DADOS 
RELATIVOS AO 

PROFESSOR E AO 
ALUNO NO USO 

DO QIM 

3.5. Reação dos alunos perante 
o uso do QIM. 

3.5.1. Interesse pela atividade 

3.5.2. Atenção durante a 

atividade 

3.5.3. Curiosidade durante a 

atividade 

3.5.4. Participação durante a 

atividade 

3.5.5. Compreensão da 

informação transmitida 

pelo QIM 

3.5.6. Apreciam o uso do QIM 

3.5.7. Tem conhecimentos e 

domínio do recurso 

3.7. O uso do QIM fomenta a 
colaboração e o trabalho em 
equipa? Como? Porquê? 

 

11. Aferir a 
competência/ 
domínio, a formação e 
as necessidades de 
formação dos 
docentes para o uso 
do QIM. 

 
Os professores têm 

formação no âmbito do 
QIM? 

 

Os professores necessitam 
desenvolver competências 
na utilização dos Quadros 
Interativos Multimédia? 

 
As Boas Práticas com o 

QIM podem ser 
aprendidas? 

 

 
 
 

DADOS 
RELATIVOS AO 

PROFESSOR E AO 
ALUNO NO USO 

DO QIM 

 

3.1. O docente sente-se à 
vontade no uso do QIM. 

3.1.1. Calibra o QIM 

3.1.2. Utiliza a barra de 

ferramentas do QIM 

3.1.3. Utiliza recursos da galeria 

do QIM 

3.1.4. Domínio técnico 

3.1.5. Domínio didático 

 

Tabela 3.19: Relação dos objetivos da investigação com as perguntas de investigação, partes e perguntas do GO 
(III/III) 

 

                                                   Fonte: Elaboração própria 

 

 

1.3.3.2. A Grelha de Observação e a matriz de indicadores 

A grelha de observação (Anexo 12) divide-se em 4 partes: dados de identificação da 

aula observada; dados relativos ao QIM na aula observada; dados relativos ao professor e 

ao aluno no uso do QIM e análise e reflexão sobre a observação. 
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Na parte I da grelha (Dados de Identificação da Aula Observada), é possível 

caracterizar a aula observada indicando a escola onde se efetuou a observação, a data, hora e a 

duração da observação, o ano de escolaridade, a área/ disciplina, o conteúdo trabalhado e o 

número de alunos na sala de aula.  

Relativamente à parte II (Dados relativos ao QIM na Aula Observada), esta permitiu 

registar 16 itens: 

• Marca de QIM existente na sala de aula (GO 2.1.);  

• Se a localização do QIM permitia que todos os alunos tivessem uma boa 

visibilidade e acedessem à informação (GO 2.2.);  

• Existência de outro tipo de quadro na sala (GO 2.3.) e em caso afirmativo 

indicar se também foi usado e para quê (GO 2.3.1.);  

• Se foi usado o software do QIM (GO 2.4.) e na eventualidade de não ter sido, 

indicar o software usado (GO 2.4.1.);  

• Se o material usado foi elaborado pelo professor, por outro professor, pelos 

alunos, pelo professor e pelos alunos conjuntamente, por uma editora ou uma 

outra opção, caso se verifique (GO 2.5.); 

• Se o QIM foi essencialmente usado pelo professor, pelos alunos seguindo as 

sugestões do professor ou pelos alunos agindo por iniciativa própria (GO 2.6.); 

• Duração de uso do QIM considerando o tempo total da aula (GO 2.7.); 

• Qualidade técnica da aula (GO 2.8.); 

• Qualidade didática da aula (GO 2.9.); 

• Coerência do uso do QIM com os conteúdos (GO 2.10.); 

• Coerência do uso do QIM com as atividades definidas (GO 2.11.); 

• Se permite uma metodologia diferenciada (GO 2.12.); 

• Se fomenta a colaboração e o trabalho em equipa (GO 2.13.); 

• Se constitui uma boa prática de ensino (GO 2.14.). 

 

No que concerne à parte III (Dados relativos ao Professor e ao Aluno no uso do QIM), 

pudemos indicar aspetos relativos ao uso feito pelo professor, pelos alunos ou pelas duas 

partes.  

Na dimensão do professor, assinalámos se o docente se sentiu à vontade no uso do 

QIM (GO 3.1.), especificando se o calibrou (GO 3.1.1.), usou a barra de ferramentas do QIM 
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(GO 3.1.2.) ou recursos da sua galeria (GO 3.1.3.), se apresentou domínio técnico (GO 3.1.4.) 

ou domínio didático (GO 3.1.5.) e, numa escala de 1 a 5, a finalidade de uso do QIM 

mediante várias possibilidades apresentadas no guião (apresentar os objetivos da aula; 

apresentar conteúdos; consolidar conteúdos; debater ideias; visualizar informações; planificar 

o trabalho com os alunos; apoiar a exposição do professor; avaliar aprendizagens; facilitar a 

compreensão da informação; motivar os alunos; realizar exercícios; rever matérias/ 

conteúdos; ilustrar ideias; suscitar a participação do aluno; jogar). Caso o QIM fosse usado 

para outra finalidade que não as previstas por nós, podíamos indicá-la na opção “outra 

(qual?)”. Pudemos ainda apontar se durante a aula o professor teve de esclarecer questões 

relacionadas com o funcionamento do QIM (GO 3.6.) e se o QIM fomenta a colaboração e o 

trabalho em equipa, como e porquê. 

Quanto à dimensão do aluno, a grelha contempla o registo da sua atitude ao usar o 

QIM (GO 3.4.) - principalmente ágil, com conhecimentos e domínio do recurso; 

principalmente confusa, precisando de ajuda para utilizar o QIM; principalmente hesitante, 

receiam o seu uso; principalmente com medo, rejeitam o QIM - e a sua reação perante o uso 

(GO 3.5.), mais concretamente quanto ao interesse (GO 3.5.1.), atenção (GO 3.5.2.), 

curiosidade (GO 3.5.3.), participação (GO 3.5.4.) durante a atividade e à compreensão da 

informação transmitida pelo QIM (GO 3.5.5.). Foi ainda possível registar se os alunos 

apreciam o seu uso (GO 3.5.6.) e se apresentam conhecimentos e domínio do recurso (GO 

3.5.7.). 

Relativamente à participação do professor e dos alunos aquando do uso do QIM, esta 

ficou registada no ponto (GO 3.3.). 

A IV parte da grelha de observação (Análise e Reflexão sobre a Observação) abarcou 

registos tanto pela positiva como pela negativa do uso feito do QIM na apresentação, 

conteúdo, organização (GO 4.1.) e um parecer quanto ao que foi observado (GO 4.2.). 

Após essas observações, fizemos uma reflexão com o nosso ponto de vista, as nossas 

ideias, as nossas preocupações no momento, os nossos sentimentos, especulações, impressões, 

dúvidas, incertezas, surpresas e deceções que apresentaremos no capítulo do tratamento de 

dados. 

Para sermos mais rigorosos no registo dos dados observados, elaborámos também uma 

matriz (Anexo 13) de modo a classificar os diferentes indicadores nas questões (G.O. 

2.8./2.9./2.10./2.11/2.12./2.13./2.14. - relativa à dimensão da aula observada - 

3.1.1./3.1.2./3.1.3/3.1.4./3.1.5. – dimensão do professor - 
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3.5.1./3.5.2./3.5.3./3.5.4./3.5.4./3.5.5./3.5.6./3.5.7. – dimensão do aluno), com uma escala para 

classificação, variável entre (Insuficiente / Suficiente / Bom / Muito Bom e Não observável /  

Não aplicável). Assim, conseguimos ter uma orientação do que deveríamos considerar para a 

atribuição de uma ou outra classificação. Os itens incluídos em cada classificação foram 

baseados nas competências que considerámos necessário adquirir na formação em QIM 

(ponto 5.1. do capítulo 2), nas fases da formação em QIM e no que se deve conhecer do QIM 

para usar eficazmente os recursos disponíveis e favorecer o ensino/aprendizagem (ponto 5.2. 

do capítulo 2). 

1.3.4. Ficha de Avaliação da Ação de Formação 

A Ficha de avaliação da Ação de Formação (FAAF): Quadro Interativo 

Multimédia: A Nova Janela para a aprendizagem no Ensino Básico pretendia: 

 

� Avaliar a organização geral da ação pelos proponentes da Ação – Ponto 1 

da respetiva ficha de avaliação - para verificar o cumprimento de objetivos, a 

coerência dos trabalhos propostos; apurar se as metodologias, os recursos, o espaço 

foram adequados; se a formação foi ao encontro das expectativas dos formandos e se 

as competências adquiridas terão impacto na atividade profissional dos formandos   

 

� Avaliar a postura/perfil dos formadores - Ponto 2 – (2.1. conferir se os 

conteúdos foram adequados, se houve aprofundamento dos temas, concretização da 

articulação dos diferentes conteúdos temáticos e se os formadores demonstraram 

dominar os conteúdos tratados; 2.2. verificar se a linguagem utilizada foi clara e 

assertiva; se houve adaptação do discurso aos destinatários e se conseguiu responder 

convenientemente às dúvidas surgidas). 

 
� Avaliar a organização da ação pelo Centro de Formação – Ponto 3 – aferir 

se a divulgação/informação foi oportuna, a calendarização ajustada, o atendimento aos 

formandos eficiente e o material entregue respondeu às suas necessidades. 

 
� Fazer uma apreciação qualitativa Global – Ponto 4 - para analisar no 

cômputo geral como decorreu a ação de formação. 
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� Opinar globalmente sobre a ação/ proferir observações – Ponto 5 – 

indicando sugestões sobre aspetos organizativos e assuntos/conteúdos abordados e/ou 

a abordar em futuras ações que possam surgir. 

 
No ponto 1, 2 e 3, os professores valoraram os diferentes aspetos a avaliar numa escala 

de 1 a 5, sendo 1 o nível mais baixo e 5 o mais alto; no ponto 4, assinalaram a apreciação 

global da ação numa das cinco opções (Fraca, Satisfatória, Boa; Muito Boa e Excelente) e o 

no ponto 5 expressaram a sua opinião sobre a ação numa resposta aberta. 

De seguida, apresentamos a tabela 3.20, onde relacionamos os objetivos e as perguntas 

de investigação com esta ficha de avaliação.  

 
OBJETIVOS  

DA INVESTIGAÇÃO 

PERGUNTAS 

 DA INVESTIGAÇÃO 
PARTES DA FAAF 

 

PERGUNTAS DA FAAF 

11. Aferir a competência/ 
domínio, a formação e 
as necessidades de 
formação dos docentes 
para o uso do QIM. 

 
 
 
 

As Boas Práticas com o QIM 
podem ser aprendidas? 

 

AVALIAÇÃO GERAL 
DA AÇÃO 

 

A ação de formação veio ao 
encontro das minhas 
necessidades de formação  

As competências adquiridas 
vão ter impacto na minha 
atividade profissional 

 
     Tabela 3.20: Relação dos objetivos da investigação com as perguntas de investigação, partes e perguntas da 

FAAF 
 

                                                   Fonte: Elaboração própria 

 

 

Para termos uma visão mais aprofundada de como os diferentes instrumentos de 

recolha de dados permitiram responder às diferentes perguntas e objetivos da investigação 

apresentamos em anexo (Anexo 14) a tabela 3.21. 

1.4. Organização tratamento dos dados recolhidos  

Neste estudo não podemos limitar-nos a organizar e descrever os dados recolhidos 

através da aplicação dos diferentes instrumentos de recolha de dados. Torna-se necessário 

concretizar diversos procedimentos, recorrendo a técnicas específicas para efetuar o 

tratamento e a análise dos dados obtidos. De acordo com Quivy (2003), a maior parte dos 
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métodos usados na análise das informações assentam numa estatística de dados e na análise 

de conteúdo.   

Para avaliar corretamente a fiabilidade dos diferentes questionários usados na nossa 

investigação, optámos por utilizar a análise estatística recorrendo ao SPSS57 (versão IBM 

SPSS Statistics 20.0) e assim verificamos o coeficiente de consistência interna também 

denominado por Alfa de Cronbach. 

Na análise de dados, como a sua natureza é distinta e obriga a um tratamento 

diferenciado dos mesmos, privilegiou-se a análise de conteúdo para as questões abertas (Silva, 

Gobbi e Simão, 2005; Bardin, 2006) com a finalidade de as interpretar (Quivy, 2003; Bardin, 

2006) e procedimentos estatísticos para as questões fechadas (Pardal e Correia, 1995), 

recorrendo ao Nvivo58, na sua versão 10.0 para análise qualitativa de dados e ao software 

Microsoft Excel 2010 para o tratamento dos dados quantitativos e elaboração de gráficos, por 

se tratar de uma ferramenta adequada, não se revelar significante para o estudo em causa 

modelos estatísticos complexos e pelo domínio na utilização da mesma. Recorremos à 

estatística descritiva para considerar as frequências e as percentagens de resposta.  

Segundo Vala, (1986), “a análise de conteúdo, é uma das técnicas mais comuns na 

investigação empírica pelas diferentes ciências humanas e sociais”. Refere ainda que “a 

análise de conteúdo é uma técnica de tratamento da informação”(pp.101-104) e o recurso a ela 

justifica-se quando se pretende interpretar inferindo sobre elementos mais significativos. 

Será pertinente recorrer a uma estrutura concetual, de modo a possibilitar a 

organização dos dados em categorias específicas, que permitam estruturar e organizar o 

estudo qualitativo com uma maior especificidade analítica já que o processo crucial da 

investigação é certamente codificar, facultando ao investigador a possibilidade de classificar 

os dados e demonstrar os resultados subjacentes ao texto. Assim, para cada pergunta, 

utilizámos a análise categorial, que consiste em calcular e comparar as frequências de certas 

características, previamente agrupadas em categorias significativas. Os dados recolhidos e 

                                                 
57 O SPSS é um software aplicativo do tipo científico que teve a sua primeira versão em 1968, sendo hoje um dos programas de 

análise estatística mais usados nas ciências sociais devido à sua versatilidade. Este software pode ser utilizado para executar análises 
estatísticas que vão desde simples estatísticas descritivas até métodos avançados de inferência estatística, dispõe de ferramentas para 
manipulação de dados (recodificação e criação de novas variáveis), procedimentos para combinar diferentes bancos de dados, bem como 
diversas formas de resumir e apresentar dados em tabelas e gráficos. 

 
58 O NVivo trata-se de um software fácil de usar, que ajuda na organização da análise qualitativa de diferentes formatos de dados 

(textos, imagens, vídeos e áudios), fornecendo uma plataforma multimédia em que se pode trabalhar com grandes quantidades de informação 
e detalhe, dispondo de uma grande diversidade de ferramentas, facilitando todas as tarefas que estão associadas à análise e interpretação do 
utilizador. Na verdade, tem quatro funcionalidades fundamentais: Gestão de dados (organizar e recuperar tudo que podemos utilizar ao longo 
de uma investigação, nos mais variados formatos); Gestão de ideias (organizar e aceder facilmente ao conhecimento conceptual ou teórico 
construído durante a investigação, e aos dados que nos permitiram construir este conhecimento); Modelação visual (construir modelos e 
gráficos a partir dos dados); Relato (apresentar os resultados obtidos em formato visual ou texto para posterior utilização). 
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tratados referem-se aos conceitos - unidades de análise - que foram aclarados e explicitados 

na revisão da literatura. Esses conceitos constituem questões essenciais para compreender, por 

parte dos professores auscultados, os seus sentimentos, perceções, dúvidas e referências, 

relativamente ao QIM. 

Quando esses dados, cujo próprio processo de recolha implica análise e interpretação, 

“são organizados e apresentados num registro interpretativo, a tónica do tratamento da 

informação centra-se na construção de significado, isto é, centra-se na produção de um texto 

argumentativo que atribui sentidos novos aos factos, situações e discursos dos atores, numa 

lógica compreensiva global” (Afonso, 2005:116). Deste modo, a análise e interpretação dos 

dados será efetuada com base nas unidades de análise correlacionadas com os conceitos 

aclarados no capítulo da revisão da literatura e que permitirão confrontar os dados obtidos 

com as conceções teóricas possibilitando uma abordagem à construção interpretativa.  

Neste processo interpretativo, em que aprofundamos o conhecimento do material 

empírico, criámos categorias de significação, organizadas hierarquicamente, como 

consequência “da interação entre os eixos de análise que presidiram à conceção e 

operacionalização do dispositivo de recolha de dados, e as regularidades, padrões e tópicos 

que emergem da leitura analítica de textos” (Afonso, 2005: 121). Segundo Bodgan e Biklen 

(1994):  

“o desenvolvimento de um sistema de codificação envolve vários passos: 
percorre os seus dados na procura de regularidades e padrões bem como tópicos 
presentes nos dados e, em seguida, escreve palavras e frases que representam 
estes tópicos e padrões. Estas palavras ou frases são categorias de codificação” 
(p. 221). 

 

No processo de categorização é importante limitar, em função da abrangência da 

informação, o número de categorias que deve variar entre trinta e cinquenta (Bogdan & 

Biklen, 1994: 234). Se a lista de códigos for demasiado longa, é sempre possível reduzi-la, 

pois “embora seja difícil deitar fora dados e categorias, a análise é um processo de redução de 

dados” (idem).  

Como este trabalho de categorização não é simples, vimo-nos obrigados a revisitar o 

texto constantemente como forma de verificar e reformular as categorias sempre que 

necessário. Estas viagens nem sempre foram fáceis. Às vezes, os entrevistados expandem as 

suas considerações para além do âmbito do solicitado, transportando para outros contextos 

respostas ou conclusões que se reportavam a questões anteriores. 
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Após a codificação, agrupamento em categorias, e da na análise do conteúdo 

procedeu-se de forma semelhante ao tratamento que se dá às questões fechadas.  

Outro aspeto importante neste contexto metodológico diz respeito à utilização da 

triangulação de dados, isto é, utilização de diferentes fontes de informação sobre um mesmo 

objeto de estudo/conhecimento, que alcança um maior protagonismo quando os dados 

evidenciados são concomitantes. Afonso (2005) explica que: 

 

  “através da triangulação pretende-se alcançar dois objetivos 
complementares. Por um lado trata-se de clarificar o significado da informação 
recolhida, reforçando ou pondo em causa a interpretação já construída. Por 
outro lado, pretende-se identificar significados complementares ou alternativos 
que deem melhor conta da complexidade dos contextos em estudo” (p. 73). 
 

 

De forma a poder codificar e organizar os dados recolhidos na realização dos 

inquéritos por questionário, das entrevistas, da formação ministrada no âmbito desta 

investigação e da observação, foram criados quadros, grelhas e gráficos que permitirão uma 

leitura sucinta, rápida e esclarecedora dos mesmos.  

Pensamos que a construção de uma lista ou grelha de categorias relativas às respostas 

abertas dos questionários e das entrevistas com diferentes níveis de abrangência (mediante o 

suporte teórico anteriormente apresentado) permite a organização dos dados, e a integração de 

indicadores mais específicos possibilita a compreensão das mesmas.  

Na linha do que Huberman & Miles (1991) referem como acontecimento 

perfeitamente normal, também no nosso caso pudemos observar que as categorias foram 

evoluindo durante toda a análise. Para além da emergência de aspetos que inicialmente não 

havíamos considerado e que viriam a constituir novas categorias, registámos, por outro lado e 

entre outros, fenómenos de fragmentação, deterioração ou até mesmo supressão de códigos. 

As tabelas e os gráficos elaborados serão alvo de uma análise descritiva. Os resultados 

são apresentados em valores percentuais. Este procedimento foi considerado para facilitar a 

sua apresentação. É também importante referir que nem sempre a frequência corresponde ao 

número de respondentes porque, por vezes, os diretores e professores responderam a mais que 

uma categoria de resposta. Dessa forma, a frequência equivale ao número de respostas 

obtidas. Algumas perguntas não têm todas as opções de resposta que foram apresentadas nos 

questionários por não terem sido escolhidas por nenhum dos respondente, pelo que se 

suprimem nas tabelas algumas dessas opções. 
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Uma vez que todas as tabelas e gráficos resultam do processo de análise de dados 

levados a efeito, não mencionaremos as fontes dos mesmos pois derivam do nosso tratamento.  

1.4.1. Categorias e indicadores dos questionários 

As dimensões ou categorias que estabelecemos para análise das respostas abertas dos 

questionários decorrem dos objetivos que delineámos para este estudo em consequência da 

pergunta de investigação que nos colocámos: “Qual a realidade do QIM nas escolas do Ensino 

Básico no Norte de Portugal: Usos e abusos?”. 

A questão, assim colocada, conduziu-nos à definição de várias categorias de análise 

que se desdobram em diferentes indicadores, elencados na matriz categorial à luz das 

informações colhidas a partir da revisão de literatura e, em simultâneo, das variáveis que 

integram os inquéritos por questionários administrados aos diretores e aos professores. 

Considerando que as respostas dos inquiridos foram muito distintas entre elas, vimo-

nos forçados a criar diferentes indicadores para cada dimensão de análise e, como tal, 

remetemos para anexo (Anexo 15) a grelha que contempla Dimensão de Análise –

 Categorias – Indicadores e Unidades de Registo das respostas quer do questionário dos 

diretores quer do questionário dos professores. Assim, podemos ilustrar a proximidade 

existente entre os indicadores, definidos para as várias dimensões de análise, e as unidades de 

registo que neles se codificaram, e clarificar as regras inerentes à linguagem de codificação 

utilizada para cada caso, na tabela 3.22 (Anexo 15) que apresenta, a título de exemplo, 

algumas das unidades de registo que foram codificadas em cada um dos vários indicadores. 

Mas, para não sermos repetitivos na exemplificação das Unidades de Registo usadas nos 

diferentes indicadores do QD e do QP apenas exemplificaremos os indicadores diferentes 

entre os dois questionários. Iniciámos a categorização pelo QP, uma vez que, o número de 

respondentes foi maior e o número de categorias criadas também. A maioria das categorias 

criadas para as respostas abertas do QD já estavam contempladas no QP.  

1.4.2. Categorias e indicadores das entrevistas 

A análise de toda a informação recolhida pelas entrevistas seguiu o processo clássico 

de categorização emergente, ou seja, atribuindo significado a cada parágrafo, a cada 

fragmento de informação e agrupando os dados etiquetados em função da coerência. Uma vez 

obtidas, por esse meio, as categorias elaborámos uma tabela para cada uma das partes da 
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entrevista que corresponde às nossas dimensões de análise: Identificação (Cf. Tabela 3.23); 

domínio do recurso (Cf. Tabela 3.24); objetivos de uso (Cf. Tabela 3.25); prática com o QIM 

(Cf. Tabela 3.26); dificuldades (Cf. Tabela 3.27); resultados Cf. Tabela 3.28) e perspetivas 

futuras (Cf. Tabela 3.29). 

 

 

 

Dimensão de Análise Categorias Indicadores 

ID
EN

TI
FI

C
A

Ç
Ã

O
 (

1
) 

Idade (1.1) 

30 - 35 (1.1.1) 

36 - 40 (1.1.2) 

41 - 45 (1.1.3) 

46 - 50 (1.1.4) 

Mais de 50 (1.1.5) 

Sexo (1.2) 
Feminino 

Masculino 

Habilitações 
Académicas (1.3) 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado 

Doutoramento 

Tempo de serviço (1.4) 

Menos de 15 

15 – 20 

21 – 25 

26 – 30 

Mais de 30 

Situação Profissional 
(1.5) 

Contratado 

Quadro de Zona Pedagógica 

Quadro de Agrupamento 

Formação em QIM (1.6) 
Não 

Sim 

 
Tabela 3.23: Categorias e indicadores da dimensão “identificação” 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Dimensão de Análise Categorias Indicadores 

D
O

M
ÍN

IO
 D

O
 R

EC
U

R
SO

 (
2

) 
Calibração 

(2.1) 

Não 

Sim 

Uso da barra de 

ferramentas (2.2) 

Não 

Sim 

Produção de recursos 

(2.3) 

Não 

Falta de formação 

Falta de tempo 

Software incompatível 

Sim 

Ausência de recursos 

Facilita a aprendizagem 

Facilita o ensino 

Rentabilizar tempo 

Uso fácil 

Uso de recursos (2.4) 

Apelativos 

Fáceis de aceder 

Rentabilizar tempo 

Úteis 

Uso fácil 

Variedade 

Uso do teclado no ecrã 
(2.5) 

Não 

Não é prático 

Perda de tempo 

Preferência por outro recurso 

Sim 
Atrativo 

Facilita a escrita 

Preferência de QIM 
(2.6) 

Não 

Conhecimentos insuficientes 

Todos semelhantes 

Trabalho com todos 

Sim 

Mais completos 

Mais fácil 

Mais uso 

Softwares existentes 
(2.7) 

Compatibilidade de softwares  

Conhecimentos insuficientes 

Facilita o ensino/aprendizagem 

Particularidades 

Softwares completos/intuitivos 

Todos semelhantes 

 

Tabela 3.24: Categorias e indicadores da dimensão “Domínio do recurso”  
 

Fonte: Elaboração própria 
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Dimensão de Análise Categorias Indicadores 

O
B

JE
TI

V
O

S 
   

   
   

   
   

D
E 

U
SO

 (
3

) 

Finalidade (3.1) 

Atenção/concentração   

Avaliação 

Diversidade de estratégias 

Facilitar a aprendizagem 

Facilitar o ensino/aprendizagem  

Interesse/motivação 

Variedade de recursos tecnológicos 

 

Tabela 3.25: Categorias e indicadores da dimensão “Objetivos do uso”  
 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Dimensão de Análise Categorias Indicadores 

P
R

Á
TI

C
A

 C
O

M
 O

 Q
IM

 (
4

) 
 

Uso do QIM (4.1) 

Adapta outros recursos 

Constrói os próprios recursos 

Usa recursos sem alterações  

Uso sempre igual 

(4.2) 

Condicionado 

Processo de aperfeiçoamento 

Processo de descoberta 

Processo formativo 

Momento 

privilegiado para uso 

(4.3) 

Sim 

Introdução de conteúdos 

Resolver/corrigir exercícios 

Trabalho de conteúdos específicos  

Não 
Constantemente 

Necessário 

Trabalho simplificado/ 
Mais exigente (4.4) 

Simplificado 

Atenção/Concentração 

Facilita a aprendizagem  

Fácil de usar 

Interesse/Motivação 

Reutilizar 

Variedade de recursos tecnológicos  

Mais 
exigente 

Criar/preparar recursos/aula 

Facilita a aprendizagem 

Interatividade 

 
Tabela 3.26: Categorias e indicadores da dimensão “Prática com o QIM” (I/II) 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Dimensão de Análise Categorias Indicadores 

P
R

Á
TI

C
A

 C
O

M
 O

 Q
IM

 (
4

) 
 

Metodologia (4.5) 

Metodologia colaborativa 

Metodologia construtivista 

Metodologia Expositivo-interrogativa 

Metodologia individual 

Metodologia pela descoberta 

Não privilegia metodologia 

Uso noutros níveis de 
ensino/ 

professores/ 
disciplina (4.6) 

Adaptações 

Conhecimento do professor 

Recurso fácil de usar 

Recurso multifacetado e interdisciplinar 

Vontade do professor 

Boa Prática com o QIM 
(4.7) 

Avaliação 

Concretizar a aprendizagem 

Cooperação 

Criatividade 

Diversidade de práticas 

Envolvimento dos alunos 

Facilita o ensino/aprendizagem 

Interatividade 

Motivação/Interesse 

Participação/Interação 

Planificação 

Variedade de recursos 

Definição de Boa 
Prática com o QIM (4.8) 

Diversidade de práticas 

Envolvimento dos alunos 

Tabela 3.26: Categorias e indicadores da dimensão “Prática com o QIM” (II/II) 
 

Fonte: Elaboração própria 

 
 

Dimensão de Análise Categorias Indicadores 

D
IF

IC
U

LD
A

D
ES

  
(5

) 

Dificuldades no uso 
(5.1) 

Criação de atividades/recursos 

Dificuldades técnicas  

Sem dificuldades 

Solução (5.2) 

Equipa das TIC/PTE 

Internet 

Persistência 

Recorrendo a colegas 

Reutilização atividades/recursos 

Tabela 3.27: Categorias e indicadores da dimensão “Dificuldades”  
 

Fonte: Elaboração própria 
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Dimensão de Análise Categorias Indicadores 

R
ES

U
LT

A
D

O
S 

(6
) 

Melhoria de resultados 
(6.1) 

Depende  

Não  

Não sei 

Sim  

Tempo (6.2) 

Depende 

Mais tempo 

Menos tempo 

O mesmo 

Mudanças na 
aprendizagem dos 

alunos (6.3) 

Atenção/concentração 

Comportamento 

Facilita a aprendizagem 

Interesse/motivação 

Participação/interação 

Propensão para uso das TIC 

Mudanças no trabalho 
do professor (6.4) 

Diversidade de estratégias 

Mais trabalho na preparação da aula  

Menos trabalho na preparação da aula  

Satisfação 

Trabalho simplificado na sala de aula 

Variedade de recursos  

Mudanças na conceção 
de professor (6.5) 

Não 

Sim  

Mudanças na conceção 
de ensinar (6.6) 

Não 

Sim  

 
Tabela 3.28: Categorias e indicadores da dimensão “Resultados” 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Dimensão de Análise Categorias Indicadores 

P
E

R
S

P
E

T
IV

A
S

 F
U

T
U

R
A

S
 

(7
) 

Continuar a usar (7.1) 

Não Desalento 

Sim 

Atenção/concentração 

Envolvimento dos alunos 

Facilita a aprendizagem 

Facilita o ensino/aprendizagem  

Interesse/Motivação 

Participação/Interação 

Ritmos de aprendizagem 

Tabela 3.29: Categorias e indicadores da dimensão “Perspetivas Futuras” (I/II) 
 

Fonte: Elaboração própria
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Dimensão de Análise Categorias Indicadores 
P

E
R

S
P

E
T

IV
A

S
 F

U
T

U
R

A
S

 (
7

) 

Alterações com o uso 

do QIM (7.2) 

Diversidade de práticas 

Ensino transmissivo  

Melhores resultados 

Prática ideal para o 

uso do QIM (7.3) 

Avaliação 

Cooperação  

Diversidade de práticas 

Envolve Professor-Aluno-QIM 

Facilita o ensino/aprendizagem 

Participação/Interação 

Ritmos de aprendizagem 

Usar diferentes potencialidades  

 
Tabela 3.29: Categorias e indicadores da dimensão “Perspetivas Futuras” (II/II) 

 

Fonte: Elaboração própria 

 
 

1.4.3. Categorias e indicadores da Observação de aulas 

Considerando que quase todos os parâmetros a aferir durante as observações tinham 

que ser classificados segundo uma escala definida e, como não se verificaram situações para 

além das previstas, praticamente não tivemos que fazer registos textuais. Como tal, não foram 

criadas muitas categorias nem indicadores para a análise das grelhas de observação como se 

pode observar na tabela 3.29. 

 

 

Tabela 3.30: Categorias e indicadores das dimensões “Objetivo de uso” e “Resultados” 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

Dimensão de Análise Categorias Indicadores 

OBJETIVOS DE USO  Finalidade  

Desenvolver a oralidade 

Escrever o sumário 

Facilitar a compreensão da atividade 

RESULTADOS 
Mudanças na 

aprendizagem dos 
alunos 

Atenção/concentração 

Facilita a aprendizagem 

Interesse/motivação 

Dinâmica da aula 



 

253 

Capítulo 4  

A REALIDADE TRAZIDA PELA PESQUISA: 

 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CARACTERÍSTICAS  
DEMOGRÁFICAS DA AMOSTRA 

1.1. Características dos Diretores e Professores 
participantes 

1.2. Caracterização das Escolas e Agrupamentos  

 

2. A CAMINHADA ATÉ AOS    
OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

2.1. Apetrechamento/disponibilidade do QIM nas 
escolas 

2.2. Preferência de QIM 

2.3. Incentivos ao uso do QIM 

2.4. Utilização do QIM pelos professores: 
finalidade e frequência de uso 

 

 

2.5. Uso do QIM pelos diretores 

2.6. Fatores que influenciam a utilização do QIM 
na sala de aula 

2.7. Potencialidades de utilização do QIM para 
melhorar as práticas pedagógicas e as 
aprendizagens dos alunos 

2.8. Mudanças ocorridas no contexto de sala de 
aula com o uso do QIM 

2.9. Reação dos alunos com a utilização  do QIM 

2.10. Dificuldades na utilização do QIM 

2.11. Formação e as necessidades de formação dos 
docentes para a utilização do QIM 

2.12. Análise de Boas Práticas na utilização do QIM
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 NOTA INTRODUTÓRIA 

 

No presente capítulo, apresentaremos e analisaremos os resultados obtidos com base 

nos instrumentos anteriormente apresentados, à luz da revisão da literatura que fizemos. 

Portanto, depois de ter apresentado a metodologia da nossa investigação e de ter recolhido os 

dados, é chegado o momento de os apresentar e analisar. Mas há uma questão que se coloca: 

como se faz essa análise e “se manipulam os dados depois de recolhidos?” (Bogdan & Biklen, 

1994: 232).  

 Em primeira instância, organizámos todo o material recolhido mecanicamente ou com 

recurso ao computador, não só para processamento de texto como com a utilização de 

software adequado para o tratamento de dados. Independentemente das opções possíveis no 

nosso estudo, usaremos uma junção das duas alternativas. Será com base nos resultados que 

apresentarmos que procederemos, posteriormente, à interpretação e discussão dos aspetos 

mais salientes. Corroboramos com Gil (1999: 41) porque neste capítulo o “objetivo é 

organizar sistematicamente os dados de forma que possibilitem o fornecimento de respostas 

ao problema de investigação”. 

A análise dos dados através da apresentação dos resultados obtidos pela aplicação dos 

vários instrumentos de recolha de dados é importante, pois “os dados recolhidos por meio de 

inquéritos, entrevistas, diários ou qualquer outro método, pouco significado têm até serem 

analisados e avaliados” (Bell, 2008: 179). É nesta fase que os dados recolhidos se 

transformam em dados significativos. Tal como definem Bogdan & Biklen (1994), analisar os 

dados significa interpretar e dar sentido a todo o material recolhido, tendo em conta as 

respostas dos professores/diretores incluídos na amostra e a revisão da literatura apresentada 

no enquadramento teórico. 

É importante referir que a análise de dados neste estudo foi realizada em diferentes 

etapas, porque a etapa seguinte dependia da etapa anterior. À medida que se iam recolhendo 

os dados, foi sendo feita a sua análise. 
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Os resultados são apresentados tendo em consideração os objetivos apresentados. 

Assim, para cada um dos objetivos referidos, apresentam-se as questões e a respetiva 

distribuição das respostas fornecidas pelos sujeitos da amostra.  

Numa primeira fase, fazemos referência à caracterização pessoal e profissional da 

população, seguindo-se a análise e interpretação dos resultados obtidos relativamente aos 

objetivos e perguntas de investigação definidos no capítulo 1. 

1. Características demográficas da amostra 

1.1. Caracterização dos Diretores e Professores participantes  

 
O nosso estudo envolveu os diretores e os professores do ensino básico dos 

agrupamentos dos cinco distritos do Norte de Portugal: Viana do Castelo, Braga e Porto no 

litoral norte e Vila Real e Bragança da zona interior norte do país, tornando-se o único estudo, 

até à presente data, que dedica a sua atenção à perspetiva dos diretores e à dos professores de 

todo o ensino básico perante o QIM. Tal como já referimos no capítulo 1, a maioria dos 

estudos realizados neste campo só se dedica aos professores (Meireles, 2006; Antunes, 2008; 

Vieira, 2008; Batista, 2009; Corrente, 2009; Vicente, 2009; Folhas, 2010; Oliveira, 2010; 

Ferreira, 2011; Esteves e Lencastre, 2013; Vasconcelos e Moreira, 2013), embora alguns se 

tenham interessado pela perspetiva dos professores e pela dos alunos (Pereira, 2008; 

Fernandes, 2009; Loureiro, 2009; Spínola, 2009) e outros apenas pela perspetiva dos alunos 

(Ferreira, 2009; Marques, 2009; Ferreira, 2010; António, 2011; Martins, 2012). 

Como se pode observar na tabela 4.1 onde se apresentam os dados recolhidos na 

primeira parte do questionário (QD) referente à “Caracterização do Diretor e do seu Meio 

Escolar”, a maior parte (86,7%) dos 45 diretores selecionados para a análise de dados 

pertence ao litoral norte, são do sexo masculino (55,6%), têm mais de 50 anos de idade 

(51,1%), entre 20 a 29 anos de tempo de serviço (46,7%) e a maioria (55,6%) exerce o cargo 

há menos de dez anos em agrupamentos localizados em meios semiurbanos (60,0%). Possuem 

sobretudo o grau de licenciatura (35,6%) havendo alguns com formação mais elevada (pós-

graduação ou mestrado).  
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Tabela 4.1: Caracterização dos diretores e do seu Meio Escolar 
 
 
 

 

No que concerne aos 1471 professores respondentes ao questionário (QP), pode 

verificar-se na tabela 4.2 os dados que os caracterizam.  

 

 

 

 

    fr. % 

Sexo     

Feminino   20 44,4 

Masculino 25 55,6 

Idade     

Entre 30 e 39 3 6,7 

Entre 40 e 49 19 42,2 

Entre 50 e 59 20 44,4 

60 ou mais 3 6,7 

Habilitações académicas     

Licenciatura 16 35,6 

Mestrado 14 31,1 

Pós-graduação 15 33,3 

Tempo serviço (anos)     

Entre 10 e 19 7 15,6 

Entre 20 e 29 21 46,7 

Entre 30 e 39 15 33,3 

40 ou mais 2 4,4 

Anos que exerce o cargo     

9 ou menos 25 55,6 

Entre 10 e 19 9 20,0 

Entre 20 e 29 10 22,2 

Entre 30 e 39 1 2,2 

Zona Geográfica     

Interior Norte (Bragança e Vila Real) 6 13,3 

Litoral Norte (Braga, Porto e Viana do Castelo) 39 86,7 

Localização agrupamento     

Rural 7 15,6 

Semiurbano 27 60,0 

Urbano 11 24,4 

                                  N= 45   



Capítulo 4 - A REALIDADE TRAZIDA PELA PESQUISA: análise e discussão de dados 
 

 

257 

    fr. % 

Sexo     

Feminino   1067 72,5 

Masculino 404 27,5 

Idade     

29 ou menos 19 1,3 

Entre 30 e 39 450 30,6 

Entre 40 e 49 612 41,6 

Entre 50 e 59 379 25,8 

60 ou mais 11 0,7 

Habilitações académicas     

Bacharelato 35 2,4 

Doutoramento 15 1,0 

Licenciatura 1075 73,1 

Licenciatura com Mestrado Integrado 12 0,8 

Mestrado 200 13,6 

Pós-graduação 134 9,1 

Tempo serviço (anos)     

9 ou menos 110 7,5 

Entre 10 e 19 647 44,0 

Entre 20 e 29 474 32,2 

Entre 30 e 39 238 16,2 

40 ou mais 2 0,1 

Situação profissional     

Contratado 176 12,0 

Professor do Quadro de Agrupamento 1082 73,5 

Professor do Quadro de Zona Pedagógica 213 14,5 

Zona Geográfica     

Interior Norte (Bragança e Vila Real) 315 21,4 

Litoral Norte (Braga, Porto e Viana do Castelo) 1156 78,6 

Localização agrupamento     

Rural 271 18,4 

Semiurbano 694 47,2 

Urbano 506 34,4 

Ciclo de ensino     

1.º ciclo 617 41,9 

2.º ciclo 390 26,5 

3.º ciclo 464 31,6 

N= 1471 
 

Tabela 4.2: Caracterização dos professores e do seu Meio Escolar 
 
 

 
Os professores respondentes são maioritariamente do litoral norte (78,6%) e 

predominantemente do sexo feminino (72,5%). Relativamente à idade dos professores, o 
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intervalo com maior representatividade na amostra é o que vai dos 40 aos 49 anos, 

correspondendo a 41,6% dos inquiridos. A sua maioria (73,1%) tem licenciatura, havendo 

alguns com um nível de formação mais elevado (pós-graduação (9,1%), mestrado (13,6%) ou 

doutoramento (1,0%).  

A quase totalidade dos professores (73,5%) pertence ao quadro de agrupamento que se 

localiza sobretudo em meios semiurbanos (47,2%) e trabalha há mais de 10 anos, sendo que 

41,9% leciona no 1.º ciclo, 26,5% no 2.º e 31,6% no 3.º ciclo. Tal como se pode observar na 

tabela 4.3 os professores inquiridos são sobretudo do 3.º e do 1.º ciclos. No entanto, o ano de 

escolaridade mais lecionado pelos professores inquiridos é o 6.º ano (24,5%) e o menos 

lecionado é o 1.º ano de escolaridade (12,7%). Um número pouco significativo de professores 

(2,1%) não respondeu a este aspeto do questionário. 

 

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                Tabela 4.3: Anos de escolaridade lecionados pelos professores inquiridos 

 

 

No seu conjunto, os professores do 2.º e 3.º ciclo (n=854) lecionam um leque de 

disciplinas bastante diversificado, sendo os professores de Português (19,7%), Matemática 

(15,8%), Ciências da Natureza/Naturais (15,2%), Educação Física (12,2%), Inglês (11,8%), 

História e Geografia de Portugal/História (10,4%), Educação Visual (5,7%) e Educação 

Tecnológica (5,0%) os que mais responderam (Cf. Tabela 4.4).  

 

 

      fr. % 

Ano de escolaridade     

1.º ciclo 834 

1º ano 187 12,7 

2º ano 226 15,4 

3º ano 219 14,9 

4º ano 202 13,7 

2.º ciclo 718 
5º ano 357 24,3 

6º ano 361 24,5 

3.º ciclo 895 

7º ano 278 18,9 

8º ano 327 22,2 

9º ano 290 19,7 

Sem Resposta     31 2,1 

N= 1471 
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    fr. % 

Disciplinas 2.º e 3.º ciclo     

Apoio ao Estudo 3 0,4 

Cidadania 28 3,3 

Ciências da Natureza/Naturais 130 15,2 

Educação Especial 12 1,4 

Educação Física 104 12,2 

Educação Moral e Religiosa 30 3,5 

Educação Musical 23 2,7 

Educação Tecnológica 43 5,0 

Educação Visual 49 5,7 

Espanhol 6 0,7 

Físico-Química 33 3,9 

Francês 30 3,5 

Geografia 41 4,8 

História e Geografia de Portugal/História 89 10,4 

Inglês 101 11,8 

Matemática 135 15,8 

Português 168 19,7 

Tecnologias da Informação e Comunicação 23 2,7 

Sem Resposta 13 1,5 

N= 854 

           Tabela 4.4: Disciplinas lecionadas pelos professores inquiridos do 2.º e 3.ºciclos 

 

 

 

Além de lecionarem, muitos professores acumulam outras funções na escola (Cf. 

Tabela 4.5), sendo essencialmente diretores de turma (47,8%), coordenadores de 

departamento (12,0%) ou coordenadores de estabelecimento (9,0%). A diversidade de funções 

apresentadas na categoria ‘Outro’ dificulta a sua análise e como os valores apresentados não 

são expressivos, não os apresentamos na tabela referida. Alguns professores (n=47) não 

possuem componente letiva e desempenham funções como: apoio educativo (25,5%), adjunto 

da direção (17,0%) coordenador de estabelecimento (14,9%), bibliotecário ou subdiretor 

(12,8%), coordenador de departamento (8,5%) entre outros.  
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    fr. % 

Cargos escola/agrupamento   

Bibliotecário(a) 20 2,6 

Coordenador(a) de ano 54 7,1 

Coordenador(a) de Departamento 92 12,0 

Coordenador(a) de Diretores/Titulares de turma 51 6,7 

Coordenador(a) de Estabelecimento 69 9,0 

Coordenador(a) de Projetos 59 7,7 

Coordenador(a) TIC/PTE 26 3,4 

Diretor(a) de Turma/Titular de Turma 366 47,8 

Orientador(a) de Estágios 19 2,5 

Outro 121 15,8 

N= 765 

Sem componente letiva     

Adjunto(a) da Direção 8 17,0 

Apoio ao Estudo 1 2,1 

Apoio Educativo 12 25,5 

Bibliotecário(a) 6 12,8 

Coordenador(a) de Unidade Educativa 1 2,1 

Coordenador(a) de 1º ciclo 1 2,1 

Coordenador(a) de Departamento 4 8,5 

Coordenador(a) de Docentes 1 2,1 

Coordenador(a) de Estabelecimento 7 14,9 

Coordenador(a) do Centro Novas Oportunidades 1 2,1 

Coordenador(a) TIC/PTE 1 2,1 

Subdiretor(a) 6 12,8 

N= 47 

 
       Tabela 4.5: Cargos desempenhados pelos professores com ou sem componente letiva  

 

 

 Relativamente aos professores entrevistados, a tabela 4.6 mostra que 64,3% (n=18) 

dos professores são do sexo masculino e 35,7% (n=10) são do sexo feminino, têm idades 

compreendidas entre os 36 e 40 anos de idade, 15 a 20 anos de tempo de serviço, graus 

académicos diversificados, o que prova que cada vez mais se procura formação, pertencem 

essencialmente ao quadro de agrupamento e, quase todos (n=26), referiram já ter feito 

formação em QIM.  
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    fr. % 

Sexo 

Feminino   10 35,7 

Masculino 18 64,3 

Idade 

30 a 35 3 10,7 

36 a 40 10 35,6 

41 a 45 5 17,9 

46 a 50 5 17,9 

Mais de 50 5 17,9 

Habilitações académicas 

Doutoramento 3 10,7 

Licenciatura 12 42,8 

Mestrado 8 28,6 

Pós-graduação 5 17,9 

Tempo serviço (anos) 

Menos de 15 8 28,6 

15 a 20 9 32,1 

21 a 25 4 14,3 

26 a 30   4 14,3 

Mais de 30 3 10,7 

Situação profissional 

Contratado 4 14,3 

Quadro de Agrupamento 21 75,0 

Quadro de Zona Pedagógica 3 10,7 

Formação em QIM     

Não 2 7,1 

Sim 26 92,9 

N=28 

 
Tabela 4.6: Caracterização dos professores entrevistados 

 

 

De acordo com os dados apresentados na tabela 4.7, pode verificar-se que os 

professores que receberam formação em QIM e que consequentemente abriram as portas das 

suas salas para a observação que fizemos são sobretudo do sexo feminino (86,4%) e 

pertencem ao quadro de agrupamento (68,2%). 
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    fr. % 

Sexo     

Feminino   19 86,4 

Masculino 3 13,6 

Idade     

29 ou menos - - 

Entre 30 e 39 11 50,0 

Entre 40 e 49 9 40,9 

Entre 50 e 59 2 9,1 

60 ou mais - - 

Habilitações académicas     

Licenciatura 19 86,4 

Mestrado 1 4,5 

Pós-graduação 2 9,1 

Tempo serviço (anos)     

Entre 10 e 19 17 77,3 

Entre 20 e 29 5 22,7 

Situação profissional     

Contratado 3 13,6 

Professor do Quadro de Agrupamento 15 68,2 

Professor do Quadro de Zona Pedagógica 4 18,2 

Ciclo de ensino     

1.º ciclo 12 54,5 

2.º ciclo 5 22,7 

3.º ciclo 5 22,7 

N= 22 

 

Tabela 4.7: Caracterização dos professores formandos 

 

 

Esses professores têm essencialmente idades compreendidas entre os 30 e os 39 anos, 

o que corresponde a uma frequência absoluta de 11 professores (50,0%) seguida de perto por 

docentes pertencentes à faixa etária dos 40 a 49 anos (9 professores, correspondendo a 

40,9%), pelo que pode considerar-se uma amostra significativamente jovem. Os dados dessa 

tabela permitem também perceber que a maioria tem entre 10 e 19 anos de serviço, 

correspondendo a 77,3%, e que os professores com mais de 20 anos de serviço apresentam 

uma participação baixa (22,7%). No que se refere às habilitações académicas, constatamos 

que a quase totalidade dos formandos (86,4%) tem licenciatura e apenas 9,1% tem pós-
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graduação e 4,5% mestrado. Nenhum formando tem bacharelato, licenciatura com mestrado 

integrado ou doutoramento. Relativamente à variável nível de ensino, pode verificar-se que 

mais de metade dos professores respondentes pertence ao grupo disciplinar do 1.º ciclo, valor 

correspondente a 54,5%. O efetivo de professores vinculados ao 2.º e 3.º ciclo é de 5, o que 

corresponde a uma frequência relativa de 22,7%. 

De acordo com os dados apresentados na tabela 4.8, verificamos que o grupo de 

formandos era bastante heterogéneo, pois tínhamos professores a lecionar em todos os anos de 

escolaridade do ensino básico, havendo no entanto mais professores que lecionavam o 1.º, 2.º 

e 6.º anos de escolaridade (18,2%), seguido de perto por docentes que lecionavam o 4.º ano 

de escolaridade (13,6%). Os professores do 2.º e 3.º ciclos lecionavam disciplinas como: 

História e Geografia de Portugal/ História, Português, Educação Física, Educação Visual, 

Francês, Geografia ou Inglês sendo as disciplina de Português e a de História e Geografia de 

Portugal/ História as mais lecionadas, correspondendo a 40,0%.  

Podemos igualmente inferir pela tabela 4.8 que alguns professores acumulam cargos 

com a docência, sendo essencialmente diretores de turma (50,0%) ou membros do conselho 

geral. No entanto, alguns professores são coordenadores de ano, de estabelecimento, do 

gabinete disciplinar, do pedagógico, membros da equipa de autoavaliação ou do secretariado 

de exames, mediadores EFA ou professores do apoio educativo. 

 

 

    fr. % 

Ano(s) de escolaridade que leciona     

1º ano 4 18,2 

2º ano   4 18,2 

3º ano   2 9,1 

4º ano   3 13,6 

5º ano   1 4,5 

6º ano 4 18,2 

7º ano 2 9,1 

8º ano 2 9,1 

9º ano 2 9,1 

N= 22 

             
Tabela 4.8: Anos de escolaridade/disciplinas lecionadas e cargos desempenhados 

pelos formandos (I/II) 
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    fr. % 

Disciplinas 2.º e 3.º ciclo     

Educação Física 1 10,0 

Educação Visual 1 10,0 

Francês 1 10,0 

Geografia 1 10,0 

História e Geografia de Portugal/História 4 40,0 

Inglês 1 10,0 

Português 4 40,0 

N= 1059 

Cargos desempenhados     

Conselho Geral 2 16,7 

Coordenador(a) de 1º ano 1 8,3 

Coordenador(a) de Estabelecimento 1 8,3 

Coordenador(a) Gabinete Disciplinar 1 8,3 

Coordenador(a) Pedagógica 1 8,3 

Direção de Turma 6 50,0 

Equipa de Autoavaliação 1 8,3 

Mediador(a) EFA 1 8,3 

Professor(a) de Apoio Educativo 1 8,3 

Secretariado de Exames 1 8,3 

N= 1260 

 
            Tabela 4.8: Anos de escolaridade/disciplinas lecionadas e cargos desempenhados 

pelos formandos (II/II) 

1.2. Caracterização das Escolas e Agrupamentos   

As escolas/agrupamentos às quais pertencem os diretores /professores inquiridos 

localizam-se preferencialmente em meios semiurbanos. Como se pode ver na tabela 4.9, 

existe nesses agrupamentos um maior número de professores no 3.ºciclo nos distritos de 

Braga, Bragança, Porto e Viana do Castelo. No distrito de Vila Real, existem mais professores 

no 2.º ciclo de ensino.  

 

 

 

                                                 
59 O número total de professores respondentes nesta questão é de apenas 10 (n=10) porque os outros professores são do 1.º ciclo e 

lecionam todas as áreas curriculares. 
60 Nesta questão também se consideram apenas 12 professores, pois os outros professores não indicaram ter qualquer cargo. O total de 

cargos desempenhados é superior ao número de respondentes porque alguns professores indicaram mais do que um cargo.   
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    fr. % 

Nº Professores nos Agrupamentos     

Braga 

1.º ciclo 411 7,6 

2.º ciclo 389 7,2 

3.º ciclo 682 12,7 

Bragança 

1.º ciclo 30 0,6 

2.º ciclo 36 0,7 

3.º ciclo 92 1,7 

Porto 

1.º ciclo 861 16,0 

2.º ciclo 917 17,0 

3.º ciclo 1023 19,0 

Viana do Castelo 

1.º ciclo 103 1,9 

2.º ciclo 121 2,2 

3.º ciclo 262 4,9 

Vila Real 

1.º ciclo 131 2,4 

2.º ciclo 180 3,3 

3.º ciclo 149 2,8 

N= 5387 

   Tabela 4.9: Professores por ciclos de escolaridade existentes nos agrupamentos inquiridos  

 

Quanto ao número de alunos que frequentam as escolas dos diretores inquiridos, este é 

substancialmente superior no 1.ºciclo de escolaridade (Cf. Tabela 10).  

 

    fr. % 

Nº Alunos nos Agrupamentos     

Braga 

1.º ciclo 6465 11,6 

2.º ciclo 3631 6,5 

3.º ciclo 4726 8,5 

Bragança 

1.º ciclo 377 0,7 

2.º ciclo 215 0,4 

3.º ciclo 337 0,6 

Porto 

1.º ciclo 14372 25,8 

2.º ciclo 8530 15,3 

3.º ciclo 9865 17,7 

Viana do Castelo 

1.º ciclo 1339 2,4 

2.º ciclo 875 1,6 

3.º ciclo 1375 2,5 

Vila Real 

1.º ciclo 1790 3,2 
2.º ciclo 1020 1,8 

3.º ciclo 799 1,4 

N= 55716 

Tabela 4.10: Alunos por ciclos de escolaridade existentes nos agrupamentos inquiridos 
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2. A caminhada até aos objetivos da investigação 

2.1. Apetrechamento/disponibilidade do QIM nas escolas  

Após termos caracterizado os diretores e professores participantes no nosso estudo, 

apresentámos e analisámos os dados que permitirão responder aos nossos objetivos e 

perguntas de investigação.  

Objetivo da investigação Questões da investigação Instrumentos 

 

Sujeitos 

 

1. Averiguar se os 

agrupamentos estão 

apetrechados com QIM 

(quantidade/ grau de 

apetrechamento/disponibili-

dade) e averiguar em que 

área geográfica / ciclo de 

escolaridade existe maior 

quantidade. 

• Os agrupamentos estão 
apetrechados com QIM? 

• Quantos QIM existem por 
agrupamento? 

• Os diretores consideram o 
grau de apetrechamento e 
disponibilidade do QIM no 
seu agrupamento 
suficiente? 

• Em que ciclo de 
escolaridade o QIM se 
encontra mais 
generalizado? 

• Existe mais QIM no Litoral 
ou no Interior Norte? 

• Os professores 

consideram suficiente o 

grau de apetrechamento 

e disponibilidade do QIM 

no seu agrupamento? 

 

 

 

 

Questionário 

dos diretores 
 

(2.1./ 2.1.1./2.2./ 
2.2.1./2.3./2.5.) 

 

e  

 

Questionário 

dos professores 
 

(2.1./ 2.2.) 

 

 

 
 

45 

 

 

 

 

 
1471 

 

 

 

 

 
 
A introdução das Tecnologias da Informação e Comunicação, alinhada com a 

infraestruturação das escolas e com as reformas necessárias no sistema de ensino, tem 

potencial para transformar o contexto educativo e as conceções da aprendizagem.  

Em Portugal, essa integração tem sido impulsionada não só por imperativos da 

atualidade mas também por medidas políticas.61 O Plano Tecnológico da Educação é um dos 

instrumentos de ação política que reforça a importância de estreitar a relação entre tecnologias 

e o sistema educativo, visando a modernização das escolas, equipando-as com os mais 

                                                 
61 A primeira iniciativa política, a nível nacional, de introdução das TIC na educação aconteceu em 1985 com o projeto MINERVA. 

Ao abrigo deste projeto, durante nove anos, introduziram-se equipamentos informáticos nas escolas e formaram-se professores para os 
utilizar. 
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recentes meios tecnológicos para colocar Portugal, até 2010, entre os cinco países europeus 

mais avançados neste domínio, contribuindo para o aumento do sucesso escolar dos alunos. 

Segundo a publicação: Modernização Tecnológica 2008/2009 (GEPE, 2009: 24), 81% das 

escolas em Portugal Continental não possuíam quadros interativos, havendo apenas 2205 

escolas, num total de 11514, apetrechadas com esse recurso tecnológico. 

 Nesse sentido, o PTE visava apetrechar as salas de aula das escolas básicas do 2.º e 3.º 

ciclos e do ensino secundário com um kit sala de aula que, além do computador, incluía um 

quadro interativo e um videoprojector. 

 Perante todos esses esforços, desejávamos saber como estão realmente (era após PTE) 

apetrechadas as nossas escolas quanto ao QIM e, fizemos um levantamento junto dos 

diretores e dos professores no Norte do país.  

Nesse levantamento, concluímos que todos os diretores inquiridos indicaram que no 

seu agrupamento de escolas existem quadros interativos multimédia (Cf. Tabela 4.11), 

essencialmente porque foram colocados no âmbito do PTE. Na verdade, quase 50% dos 

diretores mencionou (aquando da resposta à pergunta “Porque é que no seu agrupamento de 

escolas existe o QIM?”) que o apetrechamento do QIM no seu agrupamento se ficou a dever 

ao PTE. A quase totalidade dos diretores (quer do interior quer do litoral) referiu que a grande 

“avalanche” de QIM entrou na escola durante a execução deste programa já que, segundo a 

página web oficial do PTE62, se instalaram, até janeiro de 2011, a totalidade dos quadros 

interativos previstos (5 613 quadros interativos). No entanto, a instalação desse recurso 

tecnológico também se deve a uma aposta da escola (28,9%) e da própria Câmara Municipal 

(22,2%) por acreditarem que o QIM facilita o ensino/aprendizagem (26,7%) ou é uma 

“excelente ferramenta para os professores trabalharem” (Dir.25) (13,3%), o que vai ao 

encontro da informação que recolhemos junto da DGEEC63, pois existem outros 

fornecimentos paralelos ao PTE: fornecimento da Parque Escolar EPE64 às escolas por esta 

                                                 
62  http://www.pte.gov.pt/pte/PT/ 
63 A DGEEC (Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência) é um serviço central da administração direta do Estado, dotado 

de autonomia administrativa, que tem por missão garantir a produção e análise estatística da educação e ciência, apoiando tecnicamente a 
formulação de políticas e o planeamento estratégico e operacional, criar e assegurar o bom funcionamento do sistema integrado de 
informação do MEC, observar e avaliar globalmente os resultados obtidos pelos sistemas educativo e científico e tecnológico, em articulação 
com os demais serviços do MEC (informação recolhida em: http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec a 16 de abril de 2014). 

64  A Parque Escolar, E.P.E., criada pelo Decreto – Lei n.º 41/2007, de 21 de fevereiro, é uma pessoa coletiva de direito público de 
natureza empresarial, dotada de autonomia administrativa e financeira e de património próprio, estando sujeita à tutela dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da educação. A Parque Escolar tem por objeto o planeamento, gestão, desenvolvimento e 
execução do programa de modernização da rede pública de escolas secundárias e outras afetas ao Ministério da Educação, aprovado 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2007, de 6 de dezembro de 2006 (informação recolhida em: http://www.parque-
escolar.pt/pt/empresa/missao-e-objetivos.aspx a 16 de abril de 2014). 
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entidade intervencionada; fornecimento pela ERTE65/CRIE66 no âmbito de projetos que 

fomentam a utilização das TIC; fornecimentos esporádicos e isolados realizados pelas 

câmaras municipais e outros por editoras de manuais escolares. 

 Também constatámos que a região do litoral está mais apetrechada com este recurso 

do que a zona do interior do país. 

    fr. % 

Existência do QIM no agrupamento de escolas     

Interior 
Norte 

Não - - 

Sim 6 13,3 

Litoral 
Norte 

Não - - 

Sim 39 86,7 

Existência do QIM no agrupamento de escolas - Sim - Porquê?     

Aposta da escola 13 28,9 

Câmara Municipal 10 22,2 

Ensino apelativo 6 13,3 

Facilitar o ensino/aprendizagem    12 26,7 

Ferramenta de trabalho  6 13,3 

PTE  22 48,9 

Quantidade de QIM no Agrupamento     

Interior 
Norte 

1.º ciclo 59 5,7 

2.º e 3.º ciclos 38 3,7 

Litoral 
Norte 

1.º ciclo 487 47,2 

2.º e 3.º ciclos 448 43,4 

Quando foram adquiridos     

Interior 
Norte 

Antes do PTE 1 2,2 

Durante o PTE 3 6,7 

Depois do PTE 3 6,7 

Litoral 
Norte 

Antes do PTE 3 6,7 

Durante o PTE 40 88,9 

Depois do PTE 10 22,2 

N= 45 

Tabela 4.11: Levantamento do nível de apetrechamento com QIM no Interior Norte e Litoral Norte 

 

Perante o que observamos no gráfico 4.1, o ciclo de escolaridade onde há mais 

quadros interativos instalados é o 1.º ciclo de escolaridade que, isoladamente, detém mais 

QIM que o 2.º e 3.º ciclos em conjunto, o que não se ficou a dever ao PTE, uma vez que este 
                                                 

65 A ERTE (Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas) desenvolve as suas atividades no âmbito da Direção de Serviços de 
Projetos Educativos. 

66  A CRIE (Equipa de Missão Computadores, Redes e Internet na Escola) envolve conceção, desenvolvimento, concretização e 
avaliação de iniciativas mobilizadoras e integradoras no domínio do uso dos computadores redes e Internet nas escolas e nos processos de 
ensino/aprendizagem. 
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programa apenas previa “a distribuição de um quadro interativo em cada três salas de aula nas 

escolas com 2.º e 3.º ciclos de ensino básico ou com ensino secundário”(Anexo do Plano 

Tecnológico da Educação, 2007). 

 

 
 

No entanto, segundo o que observamos na tabela 4.12, os diretores quer da região 

interior quer do litoral consideram que o grau de apetrechamento com QIM é baixo, uma vez 

que 28 diretores (correspondente a 62,2%) referiram haver ‘Pouco’ apetrechamento com este 

recurso. Apenas 37,8% dos diretores (todos da região litoral) consideram o apetrechamento 

‘Bastante’ bom. 
 

    fr. % 

Grau de apetrechamento do QIM no Agrupamento     

Interior Norte 

Muito  - - 

Bastante - - 

Pouco 6 13,3 

Nenhum - - 

Não sei/Não respondo - - 

Litoral Norte 

Muito  - - 

Bastante 17 37,8 

Pouco 22 48,9 

Nenhum - - 

Não sei/Não respondo - - 

N= 45 

 

Tabela 4.12: Grau de apetrechamento do QIM segundo os diretores 
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Pela recolha feita junto dos professores inquiridos quanto ao grau de apetrechamento 

das escolas com este recurso, podemos verificar na tabela 4.13 que ainda há mais professores, 

quer do interior quer do litoral Norte, a considerar que há ‘Pouco’ ou ‘Nenhum’ 

apetrechamento das escolas com o QIM do que a considerar que o grau de apetrechamento é 

‘Bastante’ ou ‘Muito’.  

 

 

    fr. % 

Grau de apetrechamento do QIM     

Interior Norte 

Muito 45 3,0 

Bastante 98 6,7 

Pouco 132 9,0 

Nenhum 36 2,4 

Não sei/Não respondo 4 0,3 

Litoral Norte 

Muito 120 8,2 

Bastante 402 27,3 

Pouco 464 31,5 

Nenhum 128 8,7 

Não sei/Não respondo 42 2,9 

N= 1471 

 

Tabela 4.13: Grau de apetrechamento do QIM segundo os professores 

 

 

O gráfico 4.2 mostra que juntando as duas escalas (‘Pouco’ e ‘Nenhum’; ‘Muito’ e 

‘Bastante’) por zona geográfica, 11,4% dos professores do interior norte e 40,2% dos 

professores do litoral norte consideram que o apetrechamento com o QIM é baixo (‘Pouco’ ou 

‘Nenhum’). A percentagem de professores que considera que este recurso está ‘Muito’ ou 

‘Bastante’ difundido é mais baixa nas duas zonas geográficas, sendo de 9,7% no interior e de 

35,5% no litoral. Uma percentagem muito reduzida de professores (3,2%) não tem 

consciência do grau de apetrechamento deste recurso nas escolas, indicando ‘Não sei/Não 

respondo’.   
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Relativamente à disponibilidade dos quadros interativos multimédia existentes nas 

escolas, a tabela 4.14 permite observar que existe uma diferença entre a perceção dos 

diretores do interior norte sobre a disponibilidade do QIM nas suas escolas/agrupamentos e a 

perceção dos diretores do litoral. Para os diretores mais encostados à costa portuguesa, a 

disponibilidade dos seus quadros interativos é ‘Muita’ (11,1%) ou ‘Bastante’ (40,0%) 

ultrapassando os 50%, já para os diretores do interior a ‘Pouca’ disponibilidade (8,9%) 

prevalece sobre a ‘Bastante’ disponibilidade (4,4%).  

 

    fr. % 

Disponibilidade do QIM no Agrupamento     

Interior Norte 

Muita - - 

Bastante 2 4,4 

Pouca 4 8,9 

Nenhuma - - 

Não sei/Não respondo - - 

Litoral Norte 

Muita 5 11,1 

Bastante 18 40,0 

Pouca 16 35,6 

Nenhuma - - 

Não sei/Não respondo - - 

N= 45 

 

                     Tabela 4.14: Grau de disponibilidade do QIM segundo os diretores 
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Na tabela 4.15 podemos constatar que mais da metade (50,7%) dos professores (do 

interior e do litoral) consideram que há ‘Pouca’ ou ‘Nenhuma’ disponibilidade. No entanto, 

45,4% acham que essa disponibilidade é ‘Bastante’ ou ‘Muita’. 

 

    fr. % 

Disponibilidade do QIM na escola     

Interior Norte 

Muita 44 3,0 

Bastante 92 6,2 

Pouca 134 9,1 

Nenhuma 38 2,6 

Não sei/Não respondo 7 0,5 

Litoral Norte 

Muita 159 10,8 

Bastante 373 25,4 

Pouca 436 29,6 

Nenhuma 138 9,4 

Não sei/Não respondo 50 3,4 
 

N= 1471 
 

Interior Norte 
Muita/Bastante 136 9,2 

Pouca/Nenhuma 172 11,7 

Litoral Norte 
Muita/Bastante 532 36,2 

Pouca/Nenhuma 574 39,0 
 

 

                  Tabela 4.15: Grau de disponibilidade do QIM segundo os professores 

 

 

Pela análise das tabelas 4.14 e 4.15 e do gráfico 4.2, verifica-se que os professores 

consideram do grau de apetrechamento/disponibilidade do QIM é inferior nas 

escolas/agrupamentos do litoral. 
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2.2. Preferência de QIM e marca predominante 

Objetivo da investigação Questões da investigação Instrumentos 

 

Sujeitos 

 

2. Perceber se os professores 

têm preferência por algum 

QIM e qual a marca 

predominante no 

agrupamento, o critério 

usado para a escolha e as 

razões que conduziram à 

sua aquisição. 

 
 

• Qual a marca de QIM 
predominante nos 
agrupamentos? 

• Qual a razão justificativa 
para predominar 
determinada marca? 
 

• Os professores têm 
preferência por algum QIM? 

 
 

Questionário 

dos diretores 
 

(2.2.2./ 2.2.3./2.4) 
 

Questionário 

dos professores 
 

(3.3./3.3.1.) 
 

Entrevista 
(2.6./2.7.) 

 

Observação 
(2.1./2.4./ 2.4.1.) 

   

45 

 

 
1471 

 
 

 

28 

 
22 

 

 

 

Neste objetivo e nos subsequentes, continuamos a relacionar os dados recolhidos com 

os instrumentos de recolha de dados de forma a tentar responder aos objetivos e às perguntas 

da investigação. 

Na tentativa de perceber qual a marca de QIM predominante nos agrupamentos de 

escolas da nossa amostra, podemos analisar na tabela 4.16 que, entre os diferentes quadros 

interativos que existem no mercado, o QIM da marca ‘Promethean’ é o que mais predomina 

nas diversas escolas, com um valor percentual de 84,4%. Pela análise da tabela 4.17, também 

se verifica que na EB 2, 3 de Lordelo (escola onde ministrámos a nossa formação) essa marca 

é preponderante. Segundo os diretores, essa marca impera nas escolas sobretudo por terem 

sido instalados no âmbito do PTE (64,4%)67, mas também por opção camarária (28,9%) e por 

preferência das escolas (20,0%). Os quadros interativos multimédia da marca ‘Clasus’ são os 

que menos aparecem nas escolas.  

 

 

 

 

 

                                                 
67 Mediante esclarecimento que obtivemos junto da DGEEC, os equipamentos fornecidos no âmbito do PTE e os da Parque Escolar 

EPE são de marca Promethean por adjudicação no Concurso Público Internacional. 
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    fr. % 

Marca predominante do QIM  

Clasus 1 2,2 

Interwrite  2 4,4 

Magicboard 4 8,9 

Promethean 38 84,4 

Smartboard  4 8,9 

Razões para predominar determinada marca 

Decisão da Câmara Municipal 13 28,9 

PTE 29 64,4 

Esforço/opção da escola 9 20,0 

Razões que conduziram à aquisição do QIM 

Contenção de custos 2 4,4 

Diversidade de estratégias 13 28,9 

Ensino apelativo 5 11,1 

Facilitar o ensino/aprendizagem 12 26,7 

Inovação 8 17,8 

PTE 17 37,8 

N= 45 

 

Tabela 4.16: Marca de QIM predominante nas escolas e razões justificativas 

 

Face ao que se evidencia ainda na tabela 4.16, os quadros interativos chegaram às 

escolas, principalmente por causa do PTE (37,8%), porque se considera que este recurso 

permite a ‘Diversidade de estratégias’ (28,9%), pode ‘Facilitar o ensino/aprendizagem’ 

(26,7%), a ‘Inovação’ (17,8%) e tornar o ‘Ensino apelativo’ (11,1%). Uma percentagem 

muito reduzida de diretores (4,4%) adquiriu o QIM pela ‘Contenção de custos’ que este 

possibilita “ao nível do consumo de papel e tinteiros usados para a impressão de documentos” 

(Dir.42). 

No entanto, é importante referir que apesar de os quadros interativos da ‘Promethean’ 

serem os mais difundidos na maioria das escolas da nossa amostra, são os quadros interativos 

da ‘Netboard’ que predominam (45,5%) nas escolas do 1.º ciclo do agrupamento de escolas 

onde efetuámos a observação de aulas (Agrupamento de Escolas de Lordelo), não havendo 

sequer nenhum quadro da ‘Promethean’ nessas escolas, tal como se pode observar na tabela 

4.17, pois estes foram colocados por iniciativa da Câmara Municipal de Paredes na “Era pós 

PTE”. 
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Tabela 4.17: QIM existentes nas escolas onde foram observadas aulas 

 

 

Se o QIM mais disseminado pelas escolas são os da ‘Promethean’ não se deve 

certamente ao facto de os professores os preferirem em detrimento de qualquer outro, pois 

segundo o que pudemos apurar junto dos professores que inquirimos, constatámos, como se 

pode ver pela análise da tabela 4.18, que a maioria (86,0%) dos professores respondentes não 

tem preferência por nenhum QIM, essencialmente porque só conhecem um modelo de QIM e 

não têm como compará-lo – ‘Sem base de comparação’ (46,9%). Uma percentagem 

significativa de professores não elege um QIM como o melhor, em detrimento dos outros, 

porque consideram que no essencial são ‘Todos semelhantes’ (18,1%) uma vez que, são 

“todos análogos a nível de ferramentas” (Prof.42), “em termos de software” (Prof.146) e 

fazem “todos basicamente as mesmas coisas” (Prof.922). 

 Uma percentagem reduzida dos professores inquiridos (14,0%) revela preferência por 

determinado QIM. As razões da preferência dos professores por alguma marca de quadro 

interativo multimédia encontram-se sistematizadas na tabela 4.18. A análise dessa tabela 

permite verificar que 43,2% referiram preferir os ‘Mais intuitivos’, 23,0% os ‘Mais 

completos’, 17,6% os que ‘Mais uso’, 16,2% ‘Onde aprendi’ e 2,7% deram ‘Outras’ respostas 

ou a sua resposta era questionável.  

 

 

 

 

   fr. % 

Tipo de QIM existente na sala de aula 

1.º ciclo 

Netboard 10 45,5 

Promethean - - 

Smartboard 2 9,1 

2.º ciclo 

Netboard - - 

Promethean 5 22,7 

Smartboard - - 

3.º ciclo 

Netboard - - 

Promethean 5 22,7 

Smartboard - - 

N= 22 
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    fr. % 

Preferência por algum QIM 

Não 454 86,0 

Sim 74 14,0 

N= 52868 

Não tem preferência por nenhum QIM porque: 

Conhecimentos insuficientes   45 9,9 

Não escolhemos 15 3,3 

Sem base de comparação 213 46,9 

Todos são úteis  57 12,6 

Todos semelhantes 82 18,1 

Trabalho com todos  44 9,7 

Outras/Resposta questionável 5 1,1 

N= 454 

Tem preferência por algum QIM porque: 

Mais completos 17 23,0 

Mais intuitivo  32 43,2 

Mais uso 13 17,6 

Onde aprendi  12 16,2 

Outras/Resposta questionável 2 2,7 

N= 74 

   

         Tabela 4.18: Preferência pelo QIM por parte dos professores respondentes ao QP 

 

Se a maioria dos professores respondentes ao QP não manifestam preferência por 

nenhum QIM, o mesmo não acontece com os professores entrevistados, uma vez que 53,6% 

dos entrevistados referiram ter preferência por determinado quadro interativo (Cf. Tabela 

4.19) sobretudo pelos ‘Mais completos’, justificaram 32,1% dos professores; 17,9% preferem 

os que usam mais e 10,7% os que são mais fáceis de usar. Os restantes professores (46,4%), 

não declararam preferência por nenhum QIM, especialmente porque consideram que são 

‘Todos semelhantes’ (21,4%), mas também porque sentem ter capacidade para trabalhar com 

qualquer QIM (14,3%) ou porque não têm conhecimentos para poder eleger um QIM como o 

seu preferido. 

 

 

                                                 
68 Apenas responderam a esta questão 528 professores, pois no questionário dirigido aos professores (QP) todos os que indicassem 

que não usam o QIM não responderiam se tinham preferência ou não por qualquer QIM. 
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  fr. % 

Preferência por algum QIM 

Não 13 46,4 

Sim 15 53,6 

Não tem preferência por nenhum QIM 

Conhecimentos insuficientes 4 14,3 

Todos semelhantes 6 21,4 

Trabalho com todos  4 14,3 

Tem preferência por algum QIM porque: 

Mais completos 9 32,1 

Mais fácil 3 10,7 

Mais uso 5 17,9 

Opinião sobre os diversos softwares existentes para as  
diferentes marcas de QIM?  

Compatibilidade de softwares 3 10,7 

Conhecimentos insuficientes 9 32,1 

Facilita o ensino/aprendizagem 6 21,4 

Particularidades 4 14,3 

Softwares completos/intuitivos 6 21,4 

Todos semelhantes  10 35,7 

N= 28 

 
Tabela 4.19: Preferência de QIM por parte dos professores entrevistados 

 

 

 

No que concerne ao software existente para as diferentes marcas de QIM, a opinião 

dos professores entrevistados também não é consensual, porque 35,7% considera que são 

‘Todos semelhantes’ embora “ (…) cada um com as suas especificidades. De modo geral, 

todos ajudam o professor e o aluno no processo ensino/aprendizagem” (Entrevistado 1). Uma 

percentagem significativa de professores (32,1%) referiu não ter conhecimentos suficientes 

para manifestar uma apreciação elucidativa sobre os diferentes softwares porque conhecem 

essencialmente o que usam; 21,4% considera que “basicamente todos facilitam o ensino e 

ajudam na aprendizagem dos alunos” (Entrevistado 6) ou apresentam ‘Softwares 

completos/intuitivos’; 14,3% mencionou que apesar de existir uma filosofia comum entre 

todos os quadros interativos, cada um tem as suas ‘Particularidades’ e 10,7% lembrou que a 

‘Compatibilidade de softwares’ já devia estar implementada, “pois assim é muito difícil 

converter utilizações” (Entrevistado 4). 
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Pela análise da tabela 4.20 percebe-se também que grande parte dos professores que 

nos permitiram observar o uso que fazem do QIM em contexto sala de aula não usaram o 

software do próprio QIM. Dos 22 professores que nos abriram as portas das suas salas, apenas 

7 usaram o software do QIM que estavam a utilizar. Os restantes professores optaram por usar 

o software ‘SMART Notebook’ próprio de outra marca de quadros interativos. 

 

    fr. % 

Uso do software do QIM 

1.º ciclo 
Não 9 41,0 

Sim 3 13,6 

2.º ciclo 
Não 4 18,2 

Sim 1 4,5 

3.º ciclo 
Não 2 9,1 

Sim 3 13,6 

N= 22 

Software usado 

1.º ciclo SMART Notebook 9 60,0 

2.º ciclo SMART Notebook 4 26,7 

3.º ciclo SMART Notebook 2 13,3 

N= 15 

 

Tabela 4.20: Software preferido pelos professores formandos 

 

2.3. Incentivos à utilização do QIM 

Objetivo da investigação Questões da investigação Instrumentos 

 

Sujeitos 

 

3. Aferir se os agrupamentos 

contemplam e promovem 

o uso do QIM junto da 

comunidade educativa. 

 
 

• Os agrupamentos 
contemplam o uso do QIM na 
escola? 
 

• Os agrupamentos promovem 
o uso do QIM junto dos 
professores? 

 

 
 

Questionário 

dos diretores 
(3.2./3.12./ 3.12.1.) 

 

Questionário 

dos professores 
(2.3./ 2.3.1./ 2.4.) 

 

Observação 
(3.4./3.6.) 

 

   

45 

 

 
1471 

 
 

 

22 



Capítulo 4 - A REALIDADE TRAZIDA PELA PESQUISA: análise e discussão de dados 
 

 

279 

A escola deve acompanhar as mudanças do mundo contemporâneo para atender às 

exigências da modernidade. Seria insensato negar a importância das TIC no mundo atual e o 

seu impacto avassalador na Educação. Neste sentido, procurámos compreender a maneira 

como os agrupamentos/escolas estão a lidar com as mudanças advindas da presença dos 

recursos tecnológicos na escola, mais concretamente com o QIM, tentando perceber se os 

documentos normativos de cada agrupamento contemplam a sua utilização e promovem um 

uso  pedagógico  nas  atividades  letivas  e  não  letivas rentabilizando este recurso. 

Consideramos que, perante a difusão assídua do QIM no ensino, a escola deve iniciar 

um esforço para melhorar a qualidade do ensino lembrando que quando o inesperado se 

manifesta, é preciso sermos capazes de rever as nossas teorias e ideias, em vez de deixar o 

facto novo entrar à força sem sermos capazes de recebê-lo (Morin, 2000). É também 

inevitável perceber que ensinar através do QIM requer uma profunda reflexão sobre o papel 

do professor para que o mesmo se torne num promotor da aprendizagem e exige “reaprender a 

ensinar”.  

A nosso ver, a escola tem de ter um projeto inovador, tem de se mostrar disposta a 

discutir e propor caminhos consonantes com os avanços tecnológicos, questionando os seus 

objetivos, as oportunidades que se abrem para uma nova forma de educar, bem como as 

limitações dos profissionais que atuam na educação.   

Pela análise da tabela 4.21 percebemos que quase metade (46,7%) dos diretores da 

nossa amostra contemplam ‘Bastante’ o uso do QIM nos seus projetos educativos69. Apenas 

13,3% referiram não contemplar ‘Nada’ este recurso tecnológico.  

 

    fr. % 

O Projeto Educativo do Agrupamento contempla o uso do QIM  

Muito 7 15,6 

Bastante 21 46,7 

Pouco 11 24,4 

Nada 6 13,3 

N= 45 

 

           Tabela 4.21: Integração do QIM no Projeto Educativo do Agrupamento, 
 segundo os diretores  

                                                 
69 De acordo com o número um do artigo 9º do Decreto – Lei nº 75/2008, de vinte e dois de abril, o Projeto Educativo é o 

documento que consagra a orientação educativa do Agrupamento, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um 
horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais os agrupamentos se 
propõem cumprir a sua função educativa. Este documento apresenta-se fundamental na política interna do agrupamento pois define as suas 
linhas orientadoras, dentro do quadro das políticas nacionais. 
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Se agruparmos as variáveis que consideram o uso do QIM (‘Muito’ e ‘Bastante’) e as 

que não o consideram (‘Pouco’ e ‘Nada’) percebemos, pela análise do gráfico 4.3, que na 

perspetiva dos diretores, mais de metade dos agrupamentos de escolas da nossa amostra 

(62,3%) tem projetos inovadores e consideram o uso da mais recente tecnologia que chegou 

às escolas (QIM) já que a contemplam nos seus projetos educativos. 

 

 

 

 

 

A perspetiva dos professores é relativamente diferente. Se observarmos o gráfico 4.4, 

verificamos que há mais professores (38,2%) a considerar que o Projeto Educativo contempla 

‘Pouco’ ou ‘Nada’ o uso do QIM, do que a achar que o Projeto Educativo contempla ‘Muito’ 

ou ‘Bastante’ o uso do QIM (28,9%). Um número considerável de professores (32,9%) 

escolheram a opção ‘Não sei/Não respondo’ no que diz respeito a este aspeto. 
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Observando a tabela 4.22, concluímos que, na ótica dos diretores, muitos dos 

agrupamentos contemplam o uso do QIM na medida em que incentivam o Uso das TIC 

(37,7%) pois desafiam “a utilização das novas tecnologias, não só como ‘ferramenta’ mas 

também como fonte para trabalhar no seio do processo de ensino/aprendizagem” (Dir.20), 

sendo mesmo em alguns agrupamentos “uma das áreas de intervenção prioritárias” (Dir.22). 

Uma percentagem mais baixa, embora considerável, de diretores (17,8%) considera o uso 

desse recurso no seu Projeto Educativo, porque o “indicam como um meio que ajudará os 

professores a variar de metodologias” (Dir.34) – ‘Metodologias/estratégias diversificadas’. 

Apenas 8,9% contemplam o seu uso no ‘Desenvolvimento de projetos’ ou na ‘Formação’ dos 

docentes neste âmbito.  

    

Tabela 4.22: Forma como o Projeto Educativo contempla o uso do QIM (I/II) 

    fr. % 

O Projeto Educativo do Agrupamento contempla o uso do QIM?  
Explique como? 

Desenvolvimento de projetos 4 8,9 

Formação 4 8,9 

Metodologias/estratégias diversificadas  8 17,8 

Uso das TIC  17 37,7 

N= 33 
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Do total de diretores que referiram que o projeto educativo do agrupamento não 

contempla o uso do QIM, 13,3% explicaram que se deve essencialmente ao facto de haver 

poucos quadros interativos nas suas escolas – ‘Pouca disponibilidade’ e 6,7% declararam que 

“nem tudo foi lembrado na sua elaboração” (Dir.45), o que significa que foi por ‘Lapso’ (Cf. 

Tabela 4.23) que este recurso não foi contemplado, ou simplesmente ‘Não contempla’ o seu 

uso. 

 

    fr. % 

O Projeto Educativo do Agrupamento não contempla o uso do QIM 
por: 

    

Lapso 3 6,7 

Não contempla 3 6,7 

Pouca disponibilidade 6 13,3 

N= 12 

  

Tabela 4.23: Forma como o Projeto Educativo contempla o uso do QIM (II/II) 

 

Apesar de pouco mais de 50% dos diretores considerar que o uso do QIM está 

contemplado no Projeto Educativo do seu agrupamento (tal como se observou no gráfico 4.3), 

a quase totalidade, correspondente a 93,3%, considera que promove o seu uso (Cf. Gráfico 

4.5). Se observarmos o gráfico 4.6, notamos também que mais de metade dos professores 

(53,9%) considera que os agrupamentos onde lecionam promovem o uso do QIM.  
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Olhando para a tabela 4.24, verifica-se que 62,7% dos professores considera que o 

agrupamento de escolas onde trabalham promove a utilização do QIM porque faculta 

‘Formação’ neste âmbito ao corpo docente, 17,2% considera que fomentam a utilização do 

QIM ‘Equipando salas de aula’, 12,9% considera que tem havido ‘Sensibilização/uso’ deste 

recurso. Com uma percentagem inferior a 10,0%, temos os professores que consideram que se 

promove a utilização do QIM porque se tem ‘Disponibilizado 

experiências/materiais/software’, tem havido ‘Apoio técnico/didático’, uma vez que “sempre 

que algum colega precisa de ajuda técnica ou didática é disponibilizada ajuda” (Prof.29), 

‘Impondo o uso’ colocando “apenas quadros interativos nas salas de aulas, o que implica que 

os professores se vejam obrigados a usar esses quadros" (Prof.331), “preocupando-se com 

uma manutenção profícua e eficaz dos quadros interativos” (Prof.1177), ou seja, uma ‘Boa 

manutenção’ e criando “condições (sistema de rotatividade) para que todos os professores 

possam aceder aos poucos quadros interativos que existem” (Prof. 640), isto é, ‘Facilitam 

requisição da sala’. 
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    fr. % 

O Agrupamento de escolas onde trabalha promove o uso do QIM? Se 
Sim, como?     

Apoio técnico/didático  62 7,8 

Boa manutenção 22 2,8 

Disponibilizando experiências/materiais/software   68 8,6 

Equipando salas de aula 136 17,2 

Facilitam requisição da sala 17 2,1 

Formação 497 62,7 

Impondo o uso 23 2,9 

Sensibilização/uso 102 12,9 

Outras/Resposta questionável  7 0,9 

N= 793 

 

Tabela 4.24: Forma como o Agrupamento de escolas promove o uso do QIM 

 

Apesar de um estudo sobre o PTE reforçar que é preciso que: 
 

“(...) os professores e todos os restantes agentes educativos tenham a 
preparação suficiente para que delas possam retirar benefícios para a sua 
atividade profissional, seja na preparação das aulas e nas restantes atividades 
escolares e de gestão da escola, mas também, e sobretudo, no que ao trabalho 
dos próprios alunos diz respeito, promovendo a criação de situações e 
oportunidades de aprendizagem em que o potencial das tecnologias, para além 
do que habitualmente é proposto, permita alargar os horizontes sobre o que 
aprender e como aprender” (GEPE, 2007: 32),  

 

e de diretores e professores considerarem que o seu agrupamento promove a utilização do 

QIM, temos algumas dúvidas que isso aconteça efetivamente ou, pelo menos, que esteja a 

produzir os efeitos necessários, porque se os agrupamentos tivessem efetivamente apostado 

em promover o uso deste recurso, não teríamos verificado nas observações efetuadas um tão 

elevado número de professores (36,4%), como se pode observar na tabela 4.25, a referir que a 

atitude dos seus alunos perante o QIM é ‘Principalmente confusa, precisam de ajuda para 

utilizar o QIM’ ou ‘Principalmente hesitante, receiam o seu uso’ (18,2%). Se considerarmos 

os valores destas duas variáveis no mesmo campo, já que as duas se referem à falta de 

autonomia do aluno perante o QIM, os valores ultrapassam mais de metade dos professores 

com esta opinião.  

Perante estes dados, não é de estranhar que em metade (50,0%) das aulas que 

observámos tenha havido explicações relacionadas com a gestão deste recurso para esclarecer 

de que forma o recurso funciona ou para mostrar novas ferramentas (13,6%). Em 8 aulas não 
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houve qualquer explicação sobre o QIM e em 40,9% verificou-se que a atitude dos seus 

alunos é ‘Principalmente ágil, tem conhecimentos e domínio do recurso’.  

Apenas numa aula não foi possível constatar a atitude dos alunos para com a utilização 

do QIM, porque não o utilizaram. 

    fr. % 

Atitude dos alunos para com o QIM     

Principalmente ágil, tem conhecimentos e domínio do recurso 9 40,9 

Principalmente com medo, rejeitam o QIM - - 

Principalmente confusa, precisam de ajuda para utilizar o QIM  8 36,4 

Principalmente hesitante, receiam o seu uso  4 18,2 

Outra (Não usaram) 1 4,5 

Durante a aula, há mensagens e explicações relacionadas 
com a gestão 

    

Não 8 36,4 

Sim, para corrigir os erros detetados  - - 

Sim, para esclarecer como funciona 11 50,0 

Sim, para mostrar algumas novas ferramentas  3 13,6 

N= 22 
 

Tabela 4.25: Atitude dos alunos perante a utilização do QIM 

2.4. Utilização do QIM pelos professores: finalidade e frequência de uso  

Objetivo da investigação Questões da investigação Instrumentos 

 

Sujeitos 

 

4. Verificar se os professores 

usam ou não o QIM, em 

que área geográfica, o 

ciclo de escolaridade e a 

área disciplinar / 

disciplina em que mais o 

usam, como o usam, com 

que justificação, 

finalidade e frequência. 

 
 

• Em que zona geográfica, ciclo 
de escolaridade, área 
disciplinar / disciplina o QIM é 
mais usado?  
 

• Quais as razões justificativas 
para uso/não uso do QIM? 
 

• Como é que os professores 
usam o QIM?  

 

• Com que fins os professores 
usam o QIM? 

 

• Qual é a frequência de uso do 
QIM por parte dos 
professores? 

 

 
 
 

Questionário dos 

diretores 
(3.7./3.8.) 

 

Questionário dos 

professores 
(3.2./3.2.1./3.4./3.5./ 
3.6./3.6.1./3.8./3.9./ 

3.10./3.13.) 
 

Entrevista 
(3.1./4.1./4.2./4.3./ 

4.4./4.5./4.6.) 
 

Observação 
(2.5./2.6./2.7./ 
2.8./2.9./2.10./ 

2.11./2.12./2.13./ 
2.14./3.2./3.3.) 

 

 

   

45 

 
 
 

1471 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 
 

22 
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A sociedade atual pressupõe mudanças. Uma delas, talvez a maior, consiste em utilizar 

as TIC para proporcionar espaços ricos de aprendizagem. Porém, com a inserção das TIC, em 

geral, e do QIM, em particular, há professores que aderem facilmente à sua utilização, pois 

acreditam que serão uma ajuda para o processo ensino/aprendizagem e outros que se sentem 

pouco à vontade diante dos seus alunos porque, muitas vezes, eles têm conhecimentos 

técnicos superiores aos seus, provocando grandes resistências em usar o QIM.  

Por isso, apesar de o QIM já fazer parte da escola, não significa que seja usado com o 

propósito educativo e que produza bons resultados. É preciso entender como os professores, 

alunos e instituições se estão a apropriar dessa tecnologia. Nesse sentido, inquirimos os 

professores e percebemos, pela interpretação do gráfico 4.7, que na nossa amostra o número 

de professores que não usam o QIM (64,1%) é superior ao número de professores que o usam 

(35,9%). Esta constatação já se verificou noutros estudos (Batista, 2009; Vicente & Melão, 

2009), que concluíram que esta TIC ainda não é usada pela maioria dos professores e os que 

os utilizam não aproveitam a totalidade das suas potencialidades. Também Ferreira (2011:77), 

aquando do seu estudo na Escola EB123 Augusto Moreno, constatou que: “uma percentagem 

reduzida de professores utiliza os QIM” e Guimarães; Carvalho, (2012: 2287) verificaram que 

“um pouco mais de metade dos inquiridos (52%) admite não usar o QIM, 37% referem que o 

utilizam”.  

 Apesar de não podermos generalizar esta constatação, consideramos que este facto 

pode ser representativo em muitas outras escolas do país.  
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Observando o gráfico 4.8, verifica-se que essa realidade ocorre quer no Interior quer 

no Litoral Norte, registando-se uma diferença significativa entre os que não usam e os que 

usam.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na tabela 4.26 observa-se que a superioridade dos professores que não usa o QIM 

também se replica nos diferentes ciclos de escolaridade.  

 

    fr. % 

Uso do QIM na sua prática docente 

1.º ciclo 
Não 380 25,8 

Sim 237 16,1 

2.º ciclo 
Não 261 17,7 

Sim 129 8,8 

3.º ciclo 
Não 302 20,5 

Sim 162 11,0 

N= 1471 

 

Tabela 4.26: Uso do QIM pelos professores por ciclo de escolaridade 

 

Na perspetiva dos diretores inquiridos, percebe-se pela análise da tabela 4.27 que são 

os professores do 1.º ciclo que mais usam o QIM se tivermos em consideração que foi neste 

ciclo de escolaridade que um maior número de diretores indicou os intervalos de percentagens 

superiores a 50,0%. É também neste ciclo de escolaridade que se verificam duas situações 



 

288 

opostas, que não se evidenciam nos outros níveis de ensino. Se por um lado dois diretores 

indicaram que todos os seus professores do 1.º ciclo usam o QIM, dez diretores também 

indicaram que a percentagem de professores que usa o QIM neste ciclo de escolaridade é 

inferior a 5,0%.  

A percentagem de utilizadores do QIM no 3.º ciclo aproxima-se muito dos valores do 

1.º ciclo, sendo no 2.º ciclo onde os professores menos usam este recurso.  
 

    fr. % 

Percentagem de professores que usa o QIM por nível de ensino 

1.º ciclo 

<5 % 10 22,2 

6 - 15 % 8 17,8 

16 - 25 % 6 13,4 

26 - 50 % 9 20,0 

51 - 75 % 2 4,4 

76 - 99 % 8 17,8 

100% 2 4,4 

2.º ciclo 

<5 % 5 11,1 

6 - 15 % 14 31,1 

16 - 25 % 11 24,5 

26 - 50 % 10 22,2 

51 - 75 % 5 11,1 

76 - 99 % - - 

100% - - 

3.º ciclo 

<5 % 4 8,9 

6 - 15 % 9 20,0 

16 - 25 % 14 31,1 

26 - 50 % 7 15,5 

51 - 75 % 8 17,8 

76 - 99 % 3 6,7 

100% - - 

N= 45 
 

                Tabela 4.27: Percentagem de professores que usa o QIM por nível de ensino 

 

Relativamente às áreas curriculares/disciplinas em que os professores mais usam o 

QIM, observa-se no gráfico 4.9 que, na perceção dos diretores que inquirimos, é a 

‘Matemática’ que sobressai. Na verdade, 43 diretores, correspondente a 95,6%, indicaram 

essa área curricular/ disciplina como a disciplina em que os professores mais usam o QIM. 

Com uma percentagem inferior (77,8%), embora igualmente significativa, surgem as 

‘Ciências da Natureza/Ciências Naturais’ ou a ‘Físico-Química’ (31,1%). Estes dados 

permitem concluir que, na ótica dos diretores, os professores do departamento da Matemática 
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e Ciências Experimentais, áreas das Ciências, são os que mais usam o QIM, seguindo-se os 

professores de Línguas e Humanidades e os professores das Artes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

Depois de perceber se os professores da nossa amostra usam ou não usam o QIM, em 

que ciclo de escolaridade e área disciplinar é mais usado, procurámos apresentar, 

seguidamente, as razões justificativas para o uso/não uso do QIM. 

Uma análise atenta à tabela 4.28 permite verificar que quase metade (49,7%) dos 

professores que não usa o QIM, não o faz porque “na minha sala de aula não existe” (Prof.7), 

ou seja, pela ‘Inexistência’ do recurso na sala de aula e um número considerável de 

professores respondentes (210 de 943), correspondente a 22,3%, afirma não usar o QIM por 

falta de ‘Formação’. No estudo realizado por Batista (2009: 90), 76 professores, entre 297, 

referiram que não o usavam por “não saberem utilizá-lo” e a grande maioria (cento e trinta e 

três) referiu não o possuir na sala de aula. Também Guimarães; Carvalho, (2012: 2288) 

constataram que das várias razões apontadas para a não utilização do QIM, se destaca com 

30,4% a inexistência de QIM na maioria das salas. 

No nosso estudo também se verificou que 9,2% dos professores explica que há ‘Pouca 

disponibilidade’ na escola onde lecionam, “(…) e não chegam para todos os professores 
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usarem” (Prof.410); 7,2% consideram que a ‘Natureza da disciplina’ “ (…) não se enquadra 

no seu uso” (Prof.1224); 4,3% refere que “(…) os QIM existentes na escola nem sempre estão 

a funcionar convenientemente” (Prof.391), ou seja, estão ‘Avariados’; 4,2% considera 

‘Prescindível’ o seu uso porque “(…) pode lecionar sem ele” (Prof.188),  não sente “(…) 

necessidade de usar” (Prof.245) ou podem “(…) obter o mesmo efeito com um simples 

projetor” (Prof.515), 3,6% menciona que ‘Utilizo outros recursos’ ou que o seu uso ‘Exige 

mais trabalho/tempo’ e 3,4% indica que é ‘Inadequado às funções desempenhadas’. As 

restantes razões justificativas para não usar o QIM (‘Apoio técnico/didático’; ‘Falta de 

prática’; ‘Software incompatível’ e ‘Outras/Resposta questionável’) apresentam percentagens 

pouco significativas. 

Noutros estudos, as justificações para não utilizar o QIM na prática letiva, além das 

anteriormente referidas, foram essencialmente: “(…) falta de tempo para a preparação de 

conteúdos, a falta de formação específica, as dificuldades em resolver questões técnicas do 

computador e ainda o baixo número de equipamentos disponíveis” (Vicente; Melão, 2009: 

46). Ferreira (2011) aponta cinco fatores “(…) para uma maior ou menor utilização dos QIM: 

a falta de domínio da tecnologia, a falta de tempo para a elaboração de recursos, a vantagem 

pedagógica significativa trazida para a escola por esta tecnologia em particular, o trabalho 

extra para a preparação de aulas e a relação entre os benefícios resultantes da utilização dos 

QIM e o esforço despendido com a sua utilização” (p.71). 

 

    fr. % 

Razões para não usar o QIM na prática como Professor(a) 

Apoio técnico/didático 16 1,7 

Avariado   41 4,3 

Exige mais trabalho/tempo 34 3,6 

Falta de prática  15 1,6 

Formação 210 22,3 

Inadequado às funções desempenhadas  32 3,4 

Inexistência 469 49,7 

Natureza da disciplina 68 7,2 

Pouca disponibilidade  87 9,2 

Prescindível  40 4,2 

Software incompatível 8 0,8 

Utilizo outros recursos  34 3,6 

Outras/Resposta questionável 5 0,5 

N= 943 

 
Tabela 4.28: Razões para uso/não uso do QIM (I/II) 
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    fr. % 

Razões para usar o QIM na prática como Professor(a) 

Atenção/concentração 45 8,5 

Avaliação 12 2,3 

Ensino apelativo 54 10,2 

Facilita a aprendizagem 63 11,9 

Facilita o ensino 94 17,8 

Facilita o ensino/aprendizagem 38 7,2 

Inovação 11 2,1 

Instrumento de trabalho 15 2,8 

Interesse/motivação 151 28,6 

Participação/interação 36 6,8 

Potencialidades didáticas 67 12,7 

Potencialidades técnicas 75 14,2 

Prático/útil  38 7,2 

Outras/Resposta questionável 7 1,3 

                                       N= 528   
 

Tabela 4.28: Razões para uso/não uso do QIM (II/II) 

 

A tabela 4.28 apresenta também as razões apontadas pelos professores inquiridos para 

justificar a utilização do QIM na prática docente. Muitos professores (fr.151), equivalente a 

28,6%, usam o potencial concorrente do quadro de giz, porque este estimula o 

‘Interesse/motivação’ dos alunos; 17,8% referem que ‘Facilita o ensino’ “(…) porque é uma 

mais valia para todos os tipo de trabalho do professor: organização da aula, escrita, 

apresentação de conteúdos...” (Prof. 15) ou porque “(…) ajuda a utilizar recursos multimédia 

já preparados por profissionais da área, facilita o desenho de grelhas, figuras geométricas, 

permite adicionar áudio e vídeo para exemplificar situações, poupa recursos pois não se 

gastam canetas de feltro no quadro branco, permite sublinhar, riscar, circundar em diversas 

cores ou destacar letras e palavras com mais importância, gravar aulas para rever futuramente, 

entre muitas outras coisas” (Prof.120). As potencialidades técnicas e didáticas do QIM 

também impulsionam o seu uso. Na verdade, 14,2% dos professores referiram que utilizam o 

QIM por causa das suas ‘Potencialidades técnicas’, ou seja, “(…) uso de ferramentas/recursos 

que por norma não existem numa sala de aula normal” (Prof. 608); 12,7% usam-no devido às 

suas ‘Potencialidades didáticas’ já que “ajuda na utilização das novas metodologias” (Prof. 

21), permite “diversificar atividades” (Prof. 1120), “(…) variar e melhorar práticas (Prof. 

1132) e “(…) estratégias de ensino” (Prof. 1007). Alguns professores (11,9%) mencionaram 

que usavam o QIM porque ‘Facilita a aprendizagem’; 10,2% porque proporciona um ‘Ensino 
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apelativo’; 8,5% considera que prende a ‘Atenção/concentração’ dos alunos, 7,2% afirma que 

‘Facilita o ensino/aprendizagem’ ou acham-no ‘Prático/útil’ e 6,8% considera que promove 

uma maior ‘Participação/interação’. As restantes opções de resposta (‘Instrumento de 

trabalho’, ‘Avaliação’, ‘Inovação’) apenas foram consideradas por uma percentagem de 

professores inferior a 3,0%. 

No estudo de Spínola (2009), a maioria afirma que o QIM “facilita o elo entre 

conceitos concretos e abstratos e proporciona momentos de discussão” (p.142). 

Até agora, tentámos mostrar se os professores usam ou não o QIM, com que 

justificações o usam/não usam, em que área geográfica, ciclo de escolaridade e área 

disciplinar / disciplina mais usam. No entanto, o nosso 4.º objetivo é mais ambicioso e 

queremos também clarificar como o usam, com que finalidade e frequência o usam. 

No que concerne à forma como o QIM é utilizado pelos professores, percebemos pela 

tabela 4.29 que 64,3% dos entrevistados não tem um momento privilegiado para o seu uso, 

essencialmente porque o usam sempre que é ‘Necessário’ (50,0%) ou usam-no 

‘Constantemente’ (14,3%). Dos professores que consideram ter um momento privilegiado 

para a utilização do QIM, 17,9% referiu que esse momento é quando pretende 

‘Resolver/corrigir exercícios’, 10,7% é aquando da ‘Introdução de conteúdos’ e 7,1% no 

‘Trabalho de conteúdos específicos’. 

 

    fr. % 

Tem algum momento privilegiado para o seu uso? 

Não 
Constantemente 4 14,3 

Necessário 14 50,0 

Sim 

Introdução de conteúdos 3 10,7 

Resolver/corrigir exercícios 5 17,9 

Trabalho de conteúdos específicos 2 7,1 

N= 28 

 

Tabela 4.29: Momento privilegiado para uso do QIM 

 

 

Também a tabela 4.30 permite verificar que a maioria dos professores respondentes ao 

QP não tem um momento preferido para a utilização do QIM já que 40,8% desses professores 

respondeu que o momento em que recorre ao QIM numa aula ‘Varia de uns dias para os 
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outros’, 35,6% usam-no ‘Durante o desenrolar da aula’ e 18,4% usam-no ‘Ao longo de toda 

a aula’. Apenas 4,4% dos professores o usa no ‘Início’ e 0,8% no ‘Final’ das aulas. 

 

 

    fr. % 

Momento em que se recorre ao QIM numa aula 

Início 23 4,4 

Durante o desenrolar da aula 188 35,6 

Final 4 0,8 

Varia de uns dias para os outros 216 40,8 

Ao longo de toda a aula 97 18,4 

N= 528 

 

Tabela 4.30: Momento da aula em que se recorre ao QIM 

 

As observações que realizámos permitiram-nos ainda concluir que a quase totalidade 

(91,0%) do "material” usado durante as aulas é elaborado pelo próprio professor (Cf. Tabela 

4.31). Apenas numa aula, o “material” utilizado foi ‘Elaborado pelo professor e pelos alunos 

conjuntamente’ e noutra foi retirado da ‘Internet e adaptado pela professora’.  

A constatação de que a grande maioria do material usado no QIM foi elaborado pelos 

professores é de relevante importância, porque esses professores haviam sido selecionados 

para a formação que nos propusemos ministrar por terem manifestado, aquando do 

preenchimento do questionário destinado aos professores, que não usavam o QIM por não 

saberem e por falta de formação. Assim, percebe-se que a formação em QIM é uma das 

alavancas essenciais para que os professores possam adquirir as bases necessárias de modo a 

usar o QIM.  

 

    fr. % 

Elaboração do “material" usado 

Elaborado pelos alunos - - 

Elaborado pelo professor 20 91,0 

Elaborado pelo professor e pelos alunos conjuntamente 1 4,5 

Elaborado por outro professor - - 

Elaborado por uma editora - - 

Outra (Retirado da Internet e adaptada pela professora) 1 4,5 

N= 22 

 

Tabela 4.31: Fonte do material usado no QIM 
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Os resultados obtidos durante as entrevistas, quanto à forma como esses professores 

usam o QIM, corroboram o que verificámos nas aulas, porque nas observações constatámos 

que os materiais usados pelos professores no QIM são essencialmente elaborados pelos 

professores e na tabela 4.32 também se percebe que grande parte desses professores (78,6%) 

‘Constrói os próprios recursos’. No entanto, durante a entrevista, os professores também 

referiram que muitas vezes usam recursos sem qualquer alteração (57,1%) ou adaptam outros 

recursos (53,6%) ao que pretendem e aos alunos (Entrevistado 3), quando verificam que esses 

recursos “ (…) têm qualidade científica e pedagógica” (Entrevistado 8). 

 

   fr. % 

Como usa o QIM? 

Adapta outros recursos 15 53,6 

Constrói os próprios recursos 22 78,6 

Usa recursos sem alterações  16 57,1 

N= 28 

 

Tabela 4.32: Forma de uso do QIM 

 

Ao estudar a tabela 4.33 percebe-se que, na grande maioria das aulas, o QIM foi 

essencialmente usado pelos ‘Alunos seguindo as sugestões do professor’ (77,3%) e apenas em 

22,7% dos casos é que foi o professor que dirigiu a atividade no QIM.  

 

 

    fr. % 

Uso do QIM 

Alunos agindo por iniciativas próprias  - - 

Alunos seguindo as sugestões do professor 17 77,3 

Professor que dirigiu a atividade 5 22,7 

N= 22 

 

Tabela 4.33: Intervenientes no uso do QIM 

 

 

Uma análise atenta à tabela 4.34 reforça a ideia de que o QIM foi essencialmente 

usado pelos alunos, uma vez que em 68,2% das salas de aula se observou que ‘O QIM é usado 
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pelos alunos em geral, sendo o professor um guia e observador’. Num número pouco 

significativo de aulas, a utilização do QIM feita pelo professor superou a utilização feita pelos 

alunos. 

 

 

  1 2 

  fr. % fr. % 

A participação do professor / alunos aquando da utilização do QIM 
(se acontecer em diferentes situações, indicar com números o que 
acontece primeiro e o que acontece depois) 

  
  
  

  

Professor e aluno centram a sua atenção na mensagem do QIM - - 2 9,1 

Professor manipula, apresenta a mensagem e os alunos assistem 
calados 

1 4,5 1 4,5 

Professor manipula, apresenta a mensagem e os alunos intervêm 
durante a explicação para perguntar ou comentar 

4 18,2 - - 

O QIM auxilia a fala do professor 1 4,5 - - 

O QIM é usado pelos alunos em geral, sendo o professor um guia e 
observador 

15 68,2 - - 

O QIM é usado por um aluno, sendo o professor guia e observador e 
os restantes alunos “espetadores” 

1 4,5 - - 

O QIM é usado por um grupo de alunos, sendo o professor um guia 
e observador e os restantes alunos “espetadores”. 

- - 3 13,6 

O QIM substitui a fala do professor/a - - - - 

N= 22 

 

Tabela 4.34: Participação do professor/alunos aquando da utilização do QIM 

 

 

Ainda no que concerne ao uso, verificamos na tabela 4.35 que nenhum professor 

entrevistado usou o QIM sempre da mesma forma. Na realidade, indicaram que “no uso do 

QIM estamos sempre a descobrir "coisas" novas. Quanto mais o usarmos melhor o usaremos” 

(Entrevistado 15), equivalente às categorias ‘Processo de descoberta/Processo de 

aperfeiçoamento’. Também referiram que tiveram “de ir fazendo formação para dominar cada 

vez mais o recurso” (Entrevistado 19) – ‘Processo de formação’ - ou que, o seu uso “está 

sempre dependente do que pretende fazer” (Entrevistado 5) – ‘Condicionado’. Neste aspeto, a 

categoria mais referenciada foi o ‘Processo de aperfeiçoamento’ com 78,6%, seguida do 

‘Processo de descoberta’ (21,4%), do uso ‘Condicionado’ (17,9%) e do ‘Processo formativo’ 

(10,7%). 
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    fr. % 

Sempre usou da mesma forma o QIM? 

Não 

Condicionado  5 17,9 

Processo de aperfeiçoamento 22 78,6 

Processo de descoberta 6 21,4 

Processo formativo 3 10,7 

N= 28 

 

Tabela 4.35: Formas de utilização do QIM: condicionamentos e processos 

 

 

Quanto ao período de tempo em que se usou o QIM, tendo em conta os intervalos de 

utilização como contínuos, e considerando o tempo total da aula, verificamos, na tabela 4.36, 

que o intervalo de tempo dos 40 minutos é o que apresenta maior percentagem (41,0%). 

Tratando-se de aulas na sua maioria de 45 minutos, este dado permite-nos concluir que o QIM 

foi utilizado praticamente durante toda a aula. Importa também referir que, apesar de se ter 

registado em quatro aulas observadas o período de uso do QIM de aproximadamente de 50 

minutos, o QIM nestas aulas foi usado durante menos tempo porque o tempo total da aula era 

de uma hora.  

 

 

    fr. % 

Considerando o tempo total da aula, durante quanto tempo se usou o 
QIM tendo em conta os intervalos de utilização como contínuos 

    

Aproximadamente 15 minutos 1 4,5 

Aproximadamente 20 minutos 1 4,5 

Aproximadamente 25 minutos 1 4,5 

Aproximadamente 30 minutos 2 9,1 

Aproximadamente 35 minutos 1 4,5 

Aproximadamente 40 minutos 9 41,0 

Aproximadamente 45 minutos 3 13,7 

Aproximadamente 50 minutos 4 18,2 

N= 22 

 

Tabela 4.36: Duração da utilização do QIM nas aulas observadas 
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Pelo que temos vindo a expor, percebe-se que hoje ser professor pressupõe muito mais 

do que ter conhecimentos sobre a disciplina que se leciona. Torna-se então imprescindível que 

o professor adquira aptidões para manusear as TIC com fins pedagógicos já que estas 

requerem preparação, dinamismo, investigação, bem como reflexão na ação do seu uso. Isto 

transforma-o num aprendiz permanente e “obriga-o” a quebrar com os velhos paradigmas da 

escola tradicional e deixar de ser apenas um transmissor de informações. Assim, se por um 

lado o uso das tecnologias no processo de ensino/aprendizagem é imperativo numa sociedade 

pautada pela velocidade da informação, por outro é necessário que se cultive uma atitude 

positiva relativamente ao seu uso no processo de ensino/aprendizagem e perceções do seu 

potencial pedagógico para “convencer tudo e todos” e para satisfazer as diversas necessidades 

de aprendizagem dos alunos. As TIC não são a solução para os problemas da educação, mas 

possibilitam incrementar o repertório de recursos didáticos e, a partir daí, iniciar novos 

procedimentos de ensino.  

Segundo o que pudemos apurar (Cf. Tabela 4.37), desde que os nossos professores 

entrevistados começaram a integrar a utilização do QIM na sua prática letiva, o seu trabalho 

não ficou simplificado mas antes mais exigente, porque o uso deste recurso pressupõe “(…) 

por parte do professor mais dedicação e tempo para a conceção de materiais. Elaborar um 

flipchart para ser utilizado em contexto educativo tem de ser meticulosamente pensado (…)” 

(Entrevistado 8). No entanto, “o trabalho em sala de aula fica facilitado, porque os alunos 

estão mais atentos” (Entrevistado 11). Na verdade, a maioria dos professores entrevistados 

(64,3%) referiram que o uso do QIM ‘Exige mais de si’, porque precisam de ‘Criar/preparar 

recursos/aula’, mas isso é “recompensado” uma vez que para 14,3% dos professores ‘Facilita 

a aprendizagem’. Também os entrevistados que consideram que o uso do QIM simplificou o 

seu trabalho (35,7%) consideram-no, essencialmente, porque ‘Facilita a aprendizagem’ 

(28,6%), possui ‘Variedade de recursos tecnológicos’ (21,4%) e desperta o 

‘Interesse/motivação’ (17,9%). 
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    fr. % 

 Desde que começou a integrar o uso do QIM na sua prática letiva,  
considera que o seu trabalho: 

Exige mais de si 18 64,3 

Ficou mais simplificado 10 35,7 

N= 28 

 Desde que começou a integrar o uso do QIM na sua prática letiva,  
considera que o seu trabalho exige mais de si, porque: 

Criar/preparar recursos/aula 17 60,7 

Facilita a aprendizagem 4 14,3 

Interatividade 3 10,7 

N= 18 

 Desde que começou a integrar o uso do QIM na sua prática letiva,  
considera que o seu trabalho ficou simplificado, porque: 

Atenção/concentração 3 10,7 

Facilita a aprendizagem 8 28,6 

Interesse/motivação 5 17,9 

Reutilizar 4 14,3 

Variedade de recursos tecnológicos 6 21,4 

N= 10 
 

Tabela 4.37: Consequências da integração do QIM na prática letiva  

 

Portanto, apesar de o QIM, por um lado, exigir mais trabalho, por outro lado, na sala 

de aula o professor tem a sua tarefa facilitada. Consideramos que os professores relevam o 

trabalho pelas oportunidades/facilidades que o QIM lhes oferece. Por isso, não é de estranhar 

que a maioria das aulas que observámos tenham apresentado boa (40,9%) ou muito boa 

(36,4%) ‘Qualidade técnica’ e ‘Qualidade didática’, tendo sido classificadas nessas duas 

categorias70 tal como se pode perceber na tabela 4.38. Algumas das aulas (22,7%) foram 

classificadas com ‘Suficiente’ ‘Qualidade técnica’ e ‘Qualidade didática’, porque segundo os 

critérios definidos na matriz que elaborámos não possuíam indicadores para uma classificação 

superior71. No que concerne à ‘Coerência do QIM com os conteúdos’, verificou-se que este 

recurso foi maioritariamente muito bem adequado aos mesmos (77,3%)72; bem ajustado em 

                                                 
70 Quanto à Qualidade Técnica: Muito Bom – Observação: 1, 6, 8, 9, 15, 17, 20 e 21; Bom – Observação: 2, 3, 7, 10, 13, 16, 18, 19 e 

22; Suficiente – Observação 4, 5, 11, 12 e 14. 
          Quanto à Qualidade Didática: Muito Bom – Observação: 1, 2, 6, 8, 9, 15, 17 e 20; Bom – Observação 3, 7, 10, 13, 16, 18, 19, 21 

e 22; Suficiente – Observação 4, 5, 11, 12 e 14. 
 

71 Relembramos que criámos uma matriz (Anexo 13) com indicadores, para classificar os itens a observar numa escala de 
classificação com 5 níveis (Insuficiente; Suficiente; Bom; Muito Bom e Não observável/Não aplicável). 

 

72 Os conteúdos aos quais atribuímos classificação de Muito Bom quanto à Coerência do QIM foram: Países/Capitais da Europa 
(observação 1); Gramática (observação 2,3, 10, 11 e 17); Cores (observação 6); Leitura e escrita/Oralidade (observação 7, 8 e 16); Sólidos 
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13,6%73 dos conteúdos/aulas e adequado satisfatoriamente em 9,1%74. Também se observou as 

aulas à luz da ‘Coerência do QIM com as atividades definidas’ e constatámos que 81,8% das 

atividades possuíam indicadores para a menção do ‘Muito Bom’; 9,1% para ‘Bom’ ou 

‘Suficiente’. 

A nenhum dos itens observados anteriormente referidos (qualidade técnica, qualidade 

didática, coerência do QIM com os conteúdos e coerência do QIM com as atividades 

definidas) foi atribuído o ‘Insuficiente’ ou ‘Não observável/Não aplicável’. 

 

    fr. % 

Nível de qualidade técnica 

Muito Bom 8 36,4 

Bom  9 40,9 

Suficiente 5 22,7 

Insuficiente - - 

Nível de qualidade didática 

Muito Bom 8 36,4 

Bom  9 40,9 

Suficiente 5 22,7 

Insuficiente - - 

Nível de coerência do QIM com os conteúdos 

Muito Bom 17 77,3 

Bom  3 13,6 

Suficiente 2 9,1 

Insuficiente - - 

Nível de coerência do QIM com as atividades definidas 

Muito Bom 18 81,8 

Bom  2 9,1 

Suficiente 2 9,1 

Insuficiente - - 

N= 22 

 

Tabela 4.38: Dados relativos ao QIM nas aulas observadas (I/II) 

 

Durante as observações, conferimos ainda que o QIM também pode fomentar a 

colaboração e o trabalho em equipa, uma vez que qualificámos quase 50% das observações 
                                                                                                                                                         
geométricos e numeração romana (observação 9); Classificação dos animais (observação 13); Dinheiro (observação 15); Desportos 
individuais/coletivos e Materiais de Ginástica (observação 18); Somas; Subtrações e multiplicações (observação 20); Situações 
problemáticas (observação 21) e Oralidade (observação 22). 

 

73 Os conteúdos aos quais atribuímos classificação de Bom quanto à Coerência do QIM foram: Paisagem rural/paisagem urbana 
(observação 4); Gramática (observação 11) e Animais domésticos/ Animais selvagens (observação 14). 

 

74 Os conteúdos aos quais atribuímos classificação de Suficiente quanto à Coerência do QIM foram: Revolução Industrial (observação 
5) e Revolução Francesa (observação 12). 
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com ‘Bom’ e 31,8% com ‘Muito Bom’. A 22,7% das aulas, atribuímos a categoria ‘Não 

observável/Não aplicável’ (Cf. Tabela 4.39). 

 Ao longo das aulas observadas, tivemos o cuidado de analisar como os professores 

ensinam, como os alunos aprendem, trabalham e interagem uns com os outros, como alunos e 

professores se relacionam tendo em conta a utilização do QIM e verificar como este recurso 

pode contribuir para a melhoria do processo de ensino/aprendizagem, ou seja, para uma Boa 

Prática de ensino. Nesse sentido, todas as aulas em que professor e alunos empregaram o 

QIM diversificando práticas /recursos foram apreciadas com o ‘Muito Bom’, pois ‘Constitui 

uma boa prática de ensino’. Considerámos nesta classificação 9 aulas observadas. O mesmo 

número de aulas foi qualificado com o ‘Bom’ e 4 com ‘Suficiente’ (Cf. Tabela 4.39).  

 

 

    fr. % 

Fomenta a colaboração e o trabalho em equipa  

Muito Bom 7 31,8 

Bom  10 45,5 

Suficiente - - 

Insuficiente - - 

Não observável/Não aplicável 5 22,7 

Constitui uma Boa Prática de ensino 

Muito Bom 9 40,9 

Bom  9 40,9 

Suficiente 4 18,2 

Insuficiente - - 

N= 22 

 

Tabela 4.39: Dados relativos ao QIM nas aulas observadas (II/II) 

 

Relativamente à metodologia adotada pelos professores com o uso do QIM, 

‘Verificou-se uma metodologia diferenciada’ classificada com ‘Muito Bom’ em 10 aulas75, 

correspondente a quase metade das observações efetuadas, com ‘Bom’76 em 8 aulas e com 

‘Suficiente’77 em 4 aulas (Cf. Tabela 4.40).  

 

 

                                                 
75 Metodologia diferenciada classificada com Muito Bom – Observação: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 17. 
76 Metodologia diferenciada classificada com Bom – Observação: 7, 14, 16, 18, 19, 20, 21 e 22. 
77 Metodologia diferenciada classificada com Suficiente – Observação: 4, 5, 11 e 12. 
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    fr. % 

Verificou-se uma metodologia diferenciada 

Muito Bom 10 45,5 

Bom  8 36,3 

Suficiente 4 18,2 

Insuficiente - - 

N= 22 

 

Tabela 4.40: Metodologia diferenciada nas aulas observadas 

 

 

Apesar de considerarmos que a introdução das novas tecnologias nas aulas pressupõe 

novas metodologias e que o QIM pode ser um excelente percursor dessa mudança de 

metodologias, estávamos conscientes de que os professores que nos abriram as portas das suas 

salas de aula não tinham qualquer formação no âmbito do QIM antes da sua participação na 

formação que ministrámos. Esse facto poderia condicionar novas abordagens metodológicas, 

pois a utilização do QIM pelo simples facto de o usar não pressupõe qualquer alteração na 

metodologia. Estávamos curiosos e receosos com o que iríamos encontrar, embora 

acreditássemos que a formação é essencial para que haja uma diversificação de metodologias. 

Também Sampaio e Coutinho (2013:741) consideraram que “ (…) os docentes necessitam de 

tempo e formação para adquirir as competências tecnológicas necessárias para fazer uso do 

quadro interativo, de modo a alterar metodologias e atitudes em sala de aula”. Ficámos 

agradavelmente surpreendidos ao constatar que o QIM favorece a simbiose entre as TIC e as 

novas metodologias, uma vez que observámos a concretização de estratégias diversificadas e 

de metodologias inovadoras. Outrora, Spínola (2009: 74) havia constatado a importância da 

utilização do Quadro Interativo “no desenvolvimento de novas metodologias e estratégias de 

ensino e aprendizagem”. 

Ao observar o gráfico 4.10, verifica-se que a metodologia que os professores que 

entrevistámos mais privilegiam aquando da utilização do QIM é a ‘Metodologia 

colaborativa’, pois foi apontada por metade desses professores. A ‘Metodologia 

construtivista’ é também uma das mais usadas pelos entrevistados (28,6%), seguindo-se a 

‘Metodologia pela descoberta’ (25,0%), a ‘Metodologia Expositivo-interrogativa’ (7,1%) e a 

‘Metodologia individual’ (3,6%). Um número significativo de entrevistados (42,9%) referiu 

que ‘Não privilegia metodologia’ alguma considerando “(…) que todas as metodologias são 

importantes para o ensino se considerarmos que há heterogeneidade de 



 

302 

alunos/saberes/dificuldades. Uma metodologia pode não ser adequada para um aluno e ser 

para outro. Nesse sentido, como posso privilegiar uma metodologia? Além disso, posso 

pensar que para um determinado conteúdo a metodologia mais individualista pode ser a mais 

adequada e depois verificar que não o é e tenho de mudar para outra metodologia” 

(Entrevistado 24). 

 

 

 

 

Essas metodologias são as privilegiadas pelos nossos entrevistados, essencialmente 

porque consideram que a “ (…) procura do conhecimento deve ser granjeada com a 

colaboração e implicação de todos os alunos” (Entrevistado 19), ou seja, ‘Implicação dos 

alunos’ e, porque suscitam a ‘Participação/interação’, ‘Interesse/motivação’ e o ‘Sucesso 

escolar’ dos alunos (Cf. Tabela 4.41). Assim, “(…) os alunos são envolvidos em todo o 

processo de aprendizagem desde a planificação à avaliação sentindo-se parte integrante de 

todo o processo” (Entrevistado 15). 

Historicamente, tendemos a mobilizar vários recursos técnicos diferentes para 

construir estratégias e metodologias de ensino, porque usar diferentes recursos tecnológicos 

na sala de aula pode ser o caminho para promover mudanças de atitudes, de metodologias de 

ensino e facilitar o ensino/aprendizagem. Masetto (2000) chama a atenção para o facto de 

“uma tecnologia não dever ser utilizada sozinha ou isolada, e ser a integração de várias 

técnicas que dá consistência a esse processo” (p.155). 
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    fr. % 

 Que metodologia privilegia? Porquê? 

Metodologia 
colaborativa 

Facilita a compreensão 2 7,1 

Implicação dos alunos 3 10,7 

Interesse/motivação 2 7,1 

Participação/interação 3 10,7 

Sucesso escolar 2 7,1 

Valores 2 7,1 

Metodologia 
construtivista 

Implicação dos alunos 4 14,3 

Participação/interação 2 7,1 

Sucesso escolar 1 3,6 

Metodologia Expositivo-interrogativa 2 7,1 

Metodologia individual  1 3,6 

Metodologia pela 
descoberta 

Implicação dos alunos 2 7,1 

Interesse/motivação 3 10,7 

Sucesso escolar 1 3,6 

Não privilegia metodologia 12 42,9 

N= 28 

 

Tabela 4.41: Justificações da opção pelas diferentes metodologias  

 

Na verdade, com a tecnologia a todo o vapor nas salas de aulas passamos a ter 

alternativas interessantes para a dinâmica do ensino. No entanto, não podemos mascarar o 

ensino tradicional com o uso das TIC e descurar todos os outros recursos, porque cada um 

deles ainda tem o seu lugar na sala de aula. Apesar das premonições de que as “velhas” 

tecnologias sucumbiriam a cada nova invenção, isso não se tem verificado. O livro, por 

exemplo, não deixou de existir e de ser usado com a chegada de outras tecnologias. A entrada 

de um novo meio no ensino requer apenas a reestruturação dos demais meios e um 

questionamento sobre em que é que cada um desses meios afeta os alunos no sentido de lhes 

despertar curiosidade para procurar dados, prazer, desejo de compartilhar o conhecimento 

com outras pessoas, de construir, de olhar o mundo fora dos muros da escola.  

 Cabe ao professor revitalizar os recursos que considerar importantes para o seu 

ensino/aprendizagem. Aliás, “qualquer tecnologia só é válida em educação quando os 

estudantes e professores fazem com ela algo útil, ou seja, quando, através dela e com ela, 

experimentam situações de aprendizagem significativa e constroem conhecimento” (Oliveira, 

2004:23).  

Pelas respostas ao questionário QP transpareceu que a quase totalidade dos professores 

(95,6%) usa o QIM em conjunto com outros recursos que utilizava anteriormente 
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(essencialmente: manual; quadro tradicional; fotocópias; jogos e outros). Desses recursos, o 

manual é o mais usado com o QIM, tal como podemos observar na tabela 4.42, porque 51,0% 

dos professores indicou que o usam ‘Com frequência’ com o QIM e 34,1% que o usam 

‘Sempre’. O quadro tradicional é o segundo recurso mais usado em parceria com o QIM, 

sendo as fotocópias e os jogos os recursos menos usados com o quadro interativo multimédia.  

 

    fr. % 

Uso do QIM em conjunto com outros recursos que utilizava 
Anteriormente 

Não 23 4,4 

Sim 505 95,6 

N= 528 

Quais? 

Manual 

Sempre 172 34,1 

Com frequência 258 51,0 

Às vezes 65 12,9 

Nunca 10 2,0 

Quadro 
Tradicional 

Sempre 100 19,8 

Com frequência 208 41,2 

Às vezes 167 33,1 

Nunca 30 5,9 

Fotocópias 

Sempre 35 6,9 

Com frequência 156 30,9 

Às vezes 286 56,7 

Nunca 28 5,5 

Jogos 

Sempre 21 4,2 

Com frequência 152 30,1 

Às vezes 310 61,3 

Nunca 22 4,4 

Outros 

Sempre 26 5,1 

Com frequência 66 13,1 

Às vezes 43 8,5 

Nunca - - 

N= 505 
 

Tabela 4.42: Uso do QIM em conjunto com outros recursos que utilizavam anteriormente (I/II) 

 

A tabela 4.43 permite-nos verificar que 135 professores indicaram usar ‘Outros’ 

recursos com o QIM (além dos que apresentámos) como por exemplo: caderno diário; câmara 

de vídeo; câmara fotográfica; CD interativo; Internet; materiais manipuláveis; outros livros; 
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recursos áudio e vídeos), sendo o ‘Caderno diário’ o recurso mais referenciado/ usado 

(6,2%), seguido de imediato pela ‘Internet’ e pelos ‘Outros Livros’ (6,0%). 

 

    fr. % 

Outros 

Caderno diário 

Sempre 11 2,2 

Com frequência 18 3,6 

Às vezes 2 0,4 

Nunca - - 

Câmara de 
vídeo 

Sempre - - 

Com frequência 3 0,6 

Às vezes 3 0,6 

Nunca - - 

Câmara 
fotográfica 

Sempre - - 

Com frequência 5 1,0 

Às vezes 6 1,2 

Nunca - - 

Cd interativo 

Sempre - - 

Com frequência 1 0,2 

Às vezes 1 0,2 

Nunca - - 

Internet 

Sempre 4 0,8 

Com frequência 17 3,4 

Às vezes 9 1,8 

Nunca - - 

Materiais 
manipuláveis 

Sempre 3 0,6 

Com frequência 11 2,2 

Às vezes 9 1,8 

Nunca - - 

Outros livros 

Sempre 2 0,4 

Com frequência 16 3,2 

Às vezes 12 2,4 

Nunca - - 

Recursos áudio 

Sempre 8 1,6 

Com frequência 8 1,6 

Às vezes 9 1,8 

Nunca - - 

Vídeos 

Sempre 4 0,8 

Com frequência 14 2,8 

Às vezes 5 1,0 

Nunca - - 

N= 135 

 Tabela 4.43: Uso do QIM em conjunto com outros recursos que utilizavam anteriormente (II/II)  
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Quando utilizadas adequadamente, estas tecnologias auxiliam o processo de 

ensino/aprendizagem. As tecnologias ampliam as possibilidades do professor ensinar e do 

aluno aprender. No entanto, segundo Lorenzato (1995), 

 

 “o uso de qualquer recurso depende do conteúdo a ser ensinado, dos 
objetivos que se deseja atingir e da aprendizagem a ser desenvolvida, visto que 
a utilização de recursos didáticos facilita a observação e a análise de elementos 
fundamentais para o, contribuindo com o aluno na construção do 
conhecimento” (p.1). 

 

Mediante essas condicionantes, o QIM pode ser mais ou menos usado para diferentes 

fins. No nosso estudo, constatámos que, entre as várias finalidades da utilização do QIM na 

atividade docente, que apresentámos no questionário destinado aos professores (QP), o QIM é 

essencialmente usado para ‘Apoiar a exposição da aula’, uma vez que 56,5% dos professores 

referiram que o usam com esse fim frequentemente, para ‘Consolidar conteúdos’ (54,2%); 

‘Facilitar a compreensão da informação’ (52,5%); ‘Revisão de matérias’ (51,7%); 

‘Introdução de conteúdos’ (51,1%) e ‘Realizar exercícios’ (50,7%). Um número considerável 

de professores também referiu que o usa ‘Sempre’ (44,7%) ou ‘Com frequência’ (44,1%) para 

‘Motivar os alunos’, frequentemente (39,0%) para ‘Debater ideias’ e para ‘Avaliar 

conteúdos’ (33,3%). Este recurso é menos usado para ‘Apresentar os objetivos da aula’ (Cf. 

Tabela 4.44). 

 

    fr. % 

Finalidades da utilização do QIM na atividade docente 

Apresentar os objetivos da aula 

Sempre 35 6,6 

Com frequência 121 22,9 

Às vezes 253 48,0 

Nunca 119 22,5 

Apoiar a exposição da aula 

Sempre 128 24,2 

Com frequência 298 56,5 

Às vezes 97 18,4 

Nunca 5 0,9 

Introdução de conteúdos 

Sempre 94 17,8 

Com frequência 270 51,1 

Às vezes 151 28,6 

Nunca 13 2,5 
 

Tabela 4.44: Finalidades de utilização do QIM na atividade docente segundo o QP (I/II) 



Capítulo 4 - A REALIDADE TRAZIDA PELA PESQUISA: análise e discussão de dados 
 

 

307 

 
    fr. % 

Finalidades da utilização do QIM na atividade docente 

Consolidar conteúdos 

Sempre 112 21,2 

Com frequência 286 54,2 

Às vezes 121 22,9 

Nunca 9 1,7 

Facilitar a compreensão da 
informação 

Sempre 158 29,9 

Com frequência 277 52,5 

Às vezes 90 17,0 

Nunca 3 0,6 

Motivar 

Sempre 236 44,7 

Com frequência 233 44,1 

Às vezes 59 11,2 

Nunca - - 

Debater ideias 

Sempre 56 10,6 

Com frequência 206 39,0 

Às vezes 231 43,8 

Nunca 35 6,6 

Realizar exercícios 

Sempre 101 19,1 

Com frequência 268 50,7 

Às vezes 145 27,5 

Nunca 14 2,7 

Revisão de matérias 

Sempre 85 16,1 

Com frequência 273 51,7 

Às vezes 155 29,4 

Nunca 15 2,8 

Avaliar conteúdos  

Sempre 37 7,0 

Com frequência 176 33,3 

Às vezes 240 45,5 

Nunca 75 14,2 

Outra 

Sempre 7 1,3 

Com frequência 39 7,4 

Às vezes 12 2,3 

Nunca - - 

N= 528 

 

Tabela 4.44: Finalidades de utilização do QIM na atividade docente segundo o QP (II/II) 

 

Além das finalidades que propusemos aos professores para classificar com as variáveis 

‘Sempre’; ‘Com frequência’; ‘Às vezes’ e ‘Nunca’, 58 docentes indicaram que usavam o QIM 

para outro fim: ‘Apresentação de trabalhos’ por parte dos alunos; ‘Gravação da aula’; 

realização de ‘Momentos lúdicos’; desenvolver a ‘Oralidade’; ‘Planificação’; ‘Projeção do 
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manual em formato digital’; ‘Tarefas auditivas’ e ‘Visualizar vídeos’ (Cf. Gráfico 4.11). 

Dessas atividades, o QIM é mais frequentemente utilizado para a ‘Projeção do manual em 

formato digital’ (2,5%), proporcionar ‘Momentos lúdicos’ aos alunos (2,3%) e para 

‘Visualizar vídeos’ (1,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As finalidades de uso do QIM mais referenciadas pelos professores respondentes ao 

questionário dos professores (QP) foram também observadas nas nossas idas às escolas. Na 

verdade, ao analisar a tabela 4.45, percebe-se que durante as aulas observadas o QIM foi 

essencialmente usado para ‘Rever matérias/conteúdos’ (45,5%) e para ‘Realizar exercícios’ 

(27,3%). Tal como se pode observar na mesma tabela, nenhum professor usou o QIM para 

‘Apresentar os objetivos da aula’; ‘Debater ideias’; ‘Planificar o trabalho com os alunos’ ou 

para ‘Visualizar informações’. 
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1 2 3 4 5 

  fr. % fr. % fr. % fr. % fr. % 

Para que fim está a ser usado 
o QIM (Assinalar por ordem de 

prioridade numa escala de 1 a 

5, em que o 1 corresponde ao 

valor menor e o 5 ao valor 

maior) 

                    

Apoiar a exposição do 
professor 

- - - - - - 4 18,2 - - 

Apresentação de conteúdos - - - - - - - - 5 22,7 

Apresentar os objetivos da aula - - - - - - - - - - 

Avaliar aprendizagens 1 4,5 8 36,3 1 4,5 3 13,7 - - 

Consolidar conteúdos - - - - 5 22,8 1 4,5 2 9,1 

Debater ideias - - - - - - - - - - 

Facilitar a compreensão da 
informação 

- - 4 18,2 - - 1 4,5 1 4,5 

Ilustrar ideias - - - - 6 27,3 - - - - 

Jogar 7 31,8 1 4,5 - - 1 4,5 - - 

Motivar os alunos 2 9,1 - - 1 4,5 - - - - 

Planificar o trabalho com os 
alunos 

- - - - - - - - - - 

Realizar exercícios 2 9,1 3 13,7 3 13,7 6 27,3 3 13,7 

Rever de matérias/ conteúdos 2 9,1 - - 1 4,5 2 9,1 10 45,5 

Suscitar a participação do 
aluno 

7 31,8 6 27,3 1 4,5 2 9,1 - - 

Visualizar informações - - - - - - - - - - 

Outro 1 4,5 - - 4 18,2 2 9,1 1 4,5 

Outro                     

Desenvolver a oralidade - - - - - - 2 9,1 1 4,5 

Escrever o sumário 1 4,5 - - - - - - - - 

Facilitar a compreensão da 
atividade 

- - - - 4 18,2 - - - - 

N= 22 

 

Tabela 4.45: Finalidades de utilização do QIM na atividade docente segundo as aulas observadas 

 

 

Durante as entrevistas com os professores que a priori tinham uma Boa prática com o 

QIM, percebemos ainda que as finalidades de uso do QIM são mais generalistas, mas visam o 

mesmo fim: facilitar o ensino (entendendo-se aqui que usam o QIM para ajudar o professor na 

sua tarefa de ensinar) e a aprendizagem (ajudar o aluno na construção do seu conhecimento). 

Com isto queremos dizer que se anteriormente apreendemos que quer os professores/diretores 
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inquiridos (através do QP e do QD) quer os professores observados usam o QIM 

preferencialmente para apoiar a exposição da aula, introduzir conteúdos (aspetos do domínio 

do ensino/professor) e para consolidar conteúdos, facilitar a compreensão da informação, 

revisão de matérias/conteúdos, realizar exercícios (aspetos do domínio da 

aprendizagem/aluno), então os professores entrevistados que referiram que usam o QIM para 

facilitar o ensino/aprendizagem, para diversificar estratégias e facilitar a atenção/ 

concentração estão na mesma linha de pensamento. Na realidade, o ‘Facilitar o 

ensino/aprendizagem’ (67,9%); ‘Diversidade de estratégias’ (35,7%) e 

‘Atenção/concentração’ (17,9%) foram as finalidades da utilização do QIM mais apontadas 

por esses professores (Cf. Tabela 4.46).  

 

    fr. % 

Com que finalidade usa o QIM? 

Atenção/concentração 5 17,9 

Avaliação 3 10,7 

Diversidade de estratégias 10 35,7 

Facilitar a aprendizagem 4 14,3 

Facilitar o ensino/aprendizagem  19 67,9 

Interesse/motivação 4 14,3 

Variedade de recursos tecnológicos 2 7,1 

N= 28 

 

Tabela 4.46: Finalidades de utilização do QIM na atividade docente segundo os professores entrevistados 

 

Na perspetiva de Martins (2012), as atividades na aula com o QIM,  

 

“são importantes por vários motivos: desde a consolidação e avaliação da 
aprendizagem dos alunos, até questões relativas à dinâmica e motivação na aula. 
O QIM, ao permitir que os alunos resolvam os exercícios em formato digital, 
diretamente, no quadro interativo, torna este tipo de atividades, particularmente, 
interessantes, dinâmicas e apelativas” (p.54). 

 

Para se perceber a frequência de realização de algumas atividades executadas com o 

QIM como a apresentação didática (projeção de imagens, textos, vídeos); exibição de 

PowerPoint; apresentações com o software próprio do quadro interativo; utilização de 

software específico para a(s) disciplina(s) que leciona; consulta ou pesquisa na Web; 

realização de exercícios com os alunos; jogos didáticos), elaborámos o gráfico 4.12.   
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Numa primeira análise, percebe-se que as atividades apresentadas são frequentemente 

realizadas pelos professores que usam o QIM, uma vez que todas apresentam valores 

consideráveis nas variáveis ‘Muita’ e ‘Bastante’ ultrapassando os 50% se agruparmos essas 

duas variáveis. A variável ‘Bastante’ obteve maior número de respondentes em todas as 

atividades propostas. A ‘Apresentação didática (projeção de imagens, textos, vídeos)’ é a 

atividade que se realiza com mais frequência no que diz respeito à variável ‘Muita’ (38,1%) e 

a que apresenta menor percentagem de respostas na variável ‘Nenhuma’ (0,6%). Esta 

atividade obteve também um elevado índice de respondentes na variável ‘Bastante’ atingindo 

quase 50%. A atividade de ‘Exibição de PowerPoint’ foi a que obteve mais professores 

respondentes na opção ‘Bastante’ com mais de metade dos inquiridos (53,5%) a fazer essa 

escolha, seguindo-se a ‘Realização de exercícios com os alunos’ com 52,5%. As atividades 

mais desenvolvidas no QIM pelos professores são a ‘Apresentação didática (projeção de 

imagens, textos, vídeos)’ e a ‘Exibição de PowerPoint’, e as menos desenvolvidas são a 

‘Apresentações com o software próprio do quadro interativo’ e os ‘Jogos didáticos’. Neste 

gráfico é também visível que alguns professores realizam ‘Outras’ atividades com o QIM, 

para além das que sugerimos, com ‘Bastante’ frequência.  
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O gráfico 4.13 mostra que os professores realizam com ‘Bastante’ frequência a 

‘Projeção do livro digital’ (2,8%) e de ‘Apresentação de trabalhos no QIM’ (1,9%).  

 

 

 

Depois de perceber quais as atividades que mais se realizam no QIM, verifica-se, 

observando o gráfico 4.14, que 44,7% dos professores que utilizam o QIM o fazem ‘Quase 

sempre’, 24,6% ‘Uma vez por semana’, 15,7% ‘Uma vez por mês’ e 15,0% ‘Uma vez por 

dia’. Portanto, no nosso estudo, apesar de haver mais professores que não usam o QIM, os 

que o usam fazem-no frequentemente. 
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Os dados que obtivemos contrapõem-se a alguns anteriormente obtidos (Antunes, 

2008 e Vicente & Melão, 2009), pois para os professores dessas amostras a frequência de 

utilização foi considerada pouco regular. Ainda persiste alguma renitência dos professores em 

relação à aplicação do QIM nas suas aulas, recorrendo a esta tecnologia uma vez por dia ou 

uma vez por semana. Também Gomes (2011) verificou que “mais de 60% dos professores 

reconheceram raramente, ou nunca, o ter utilizado nas aulas” (p.65). 

Segundo todos os professores entrevistados, a forma como o professor utiliza o QIM 

pode ser usada noutros níveis de ensino, por outros professores e pode ser adaptada a outras 

disciplinas. No entanto, 42,9% considera que têm de ser feitas ‘Adaptações’ “(…)  aos alunos 

em causa, aos conteúdos que se quer trabalhar, ao fim que se quer atingir e que se quer que os 

alunos atinjam”, (Entrevistado 4), “(…) porque não há alunos/turmas iguais” (Entrevistado 2) 

e 25,0% acha que a forma como usa o QIM é facilmente replicável noutros níveis de ensino, 

noutras disciplinas e por outros professores, uma vez que é um ‘Recurso fácil de usar’ ou 

encaram-no como um ‘Recurso multifacetado e interdisciplinar’ (17,9%). Apenas 14,3% 

considera essa possibilidade, mas tudo dependerá do conhecimento ou da vontade do 

professor (Cf. Tabela 4.47). 

 

    fr. % 

 A forma como usa o QIM pode ser usada noutros níveis de ensino? 
Pode ser usada por outro professor? Pode ser adaptada a outras 
disciplinas? 

    

Sim 

Adaptações 12 42,9 

Conhecimento do professor 4 14,3 

Recurso fácil de usar 7 25,0 

Recurso multifacetado e interdisciplinar 5 17,9 

Vontade do professor 4 14,3 

N= 28 

 

Tabela 4.47: Utilização do QIM em circunstâncias de ensino diferentes  
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2.5. Uso do QIM pelos diretores 

Objetivo da investigação Questões da investigação Instrumentos 

 

Sujeitos 

 

5. Conferir se os diretores 

usam ou não o QIM, com 

que justificação e em que 

ocasião. 

 
 

• Em que ocasiões os diretores 

usam o QIM? 

 

• Por que razão os diretores 
não usam o QIM?  

 
 
 

Questionário 

dos 

diretores 
(3.1./3.1.1./ 
3.1.2./3.3.) 

 

   

 

45 

 

 

 

A questão da integração das TIC é relevante e merece ser considerada por todos 

aqueles que movimentam o currículo, independente do lugar que ocupam. No entanto, os 

resultados que já apresentámos nos objetivos anteriores deixam perceber que a revolução 

tecnológica que ultimamente também tem ocorrido no sistema educativo português foi, de 

certa forma, organizada à revelia das direções das escolas, professores e alunos. A filosofia 

que impulsionou a integração do QIM na escola foi definida pelos responsáveis pela política 

educativa nacional sem ter sido acompanhada pelo debate necessário, o que tem causado 

grandes dificuldades à sua concretização. Neste contexto, temos de concordar com 

Hargreaves e Fink quando afirmam que “em educação, a mudança é fácil de se propor, difícil 

de implementar, e extraordinariamente difícil de sustentar” (Hargreaves e Fink, 2007:11). 

Para que as políticas educativas resistam a alvoroços e não entrem constantemente em rutura, 

é necessário que os seus intervenientes sejam ouvidos, porque são eles que em primeira 

instância conhecem a realidade com a qual se confrontam todos os dias.  

Nesse sentido, era 

importante perceber se os diretores 

usavam o QIM, pois considerámos 

que, se o usassem, verificariam as 

suas imensas possibilidades e 

proclamariam o seu uso. No 

entanto, olhando para o gráfico 

4.15, percebemos que mais da 

metade dos diretores no nosso 
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estudo, correspondente a 64,4%, não o usam. Apenas 35,6% o utilizam. Já havíamos 

constatado uma situação semelhante nos professores quando avaliámos se os professores 

usavam ou não o QIM e verificámos que havia mais professores que não o usavam. 

Pela análise da tabela 4.48 constata-se que do total de diretores que usam o QIM, 

81,3% referiram que o fazem principalmente em ‘Reuniões’, 43,8% em ‘Palestras’ e 12,5% 

em sessões de ‘Formação/sensibilização’ aos colegas. Dos diretores que não usam o QIM, 

65,6% têm essa posição essencialmente porque consideram que é ‘Prescindível’ “(…) para o 

desempenho do cargo” (Dir. 14) e 17,2% ou consideram que é ‘Inadequado’ às funções 

desempenhadas ou não têm ‘Formação’ neste âmbito.  

 

    fr. % 

Como Diretor(a) usa o QIM? Se respondeu sim, em que ocasiões o 
usa? 

    

Formação/sensibilização 2 12,5 

Palestras 7 43,8 

Reuniões 13 81,3 

N= 16 

Como Diretor(a) usa o QIM? Se respondeu não, diga porquê?     

Formação 5 17,2 

Inadequado  5 17,2 

Prescindível 19 65,6 

N= 29 

 

Tabela 4.48: Uso do QIM pelos diretores dos Agrupamentos de Escolas 

 

Olhando para a tabela 4.49 e para o gráfico 4.16 percebe-se que independentemente de 

usarem ou não o QIM, 55,6% dos diretores considera que os líderes dos agrupamentos não 

usam o QIM essencialmente por ‘Falta de formação para a sua utilização’. Para 51,5% o 

‘Desconhecimento técnico para a sua utilização’, ou a ‘Falta de tempo para preparar a 

apresentação’ também condiciona a utilização deste recurso.  

O facto de não existirem quadros interativos nas escolas não foi considerado relevante 

por 95,6% dos diretores inquiridos para não se usar o QIM. Uma percentagem bastante 

considerável de diretores (84,4%) considera ainda que a não utilização do QIM não se deve ao 

facto de este recurso acarretar mais problemas ou por ‘dificuldade de acesso ao equipamento’ 

(requisição, sala, etc…). Mais de metade julga (57,8%) que se não o usam não tem a ver com 

o trabalho que a utilização do QIM pode acarretar na sua preparação. 
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   fr. % 

Razões que justificam a não utilização do QIM enquanto diretor(a) do Agrupamento 

Não existe na escola 

Concordo Totalmente 1 2,2 

Concordo  - - 

Discordo  10 22,2 

Discordo Totalmente 33 73,4 

Não sei/Não respondo 1 2,2 

Exige mais trabalho de 
preparação 

Concordo Totalmente 2 4,4 

Concordo  17 37,8 

Discordo  13 28,9 

Discordo Totalmente 13 28,9 

Não sei/Não respondo - - 

Falta de formação para a sua 
utilização 

Concordo Totalmente 3 6,7 

Concordo  22 48,9 

Discordo  13 28,9 

Discordo Totalmente 7 15,5 

Não sei/Não respondo - - 

Desconhecimento técnico 
para a sua utilização 

Concordo Totalmente 1 2,2 

Concordo  22 48,9 

Discordo  16 35,6 

Discordo Totalmente 6 13,3 

Não sei/Não respondo - - 

Falta de tempo para preparar 
a apresentação 

Concordo Totalmente 2 4,4 

Concordo  21 46,7 

Discordo  15 33,3 

Discordo Totalmente 7 15,6 

Não sei/Não respondo - - 

Por dificuldade de acesso ao 
equipamento (requisição, 
sala, etc…) 

Concordo Totalmente 2 4,4 

Concordo  5 11,1 

Discordo  22 48,9 

Discordo Totalmente 16 35,6 

Importa mais benefícios 

Concordo Totalmente 4 8,9 

Concordo  18 40,0 

Discordo  13 28,9 

Discordo Totalmente 9 20,0 

Não sei/Não respondo 1 2,2 

Importa mais problemas 

Concordo Totalmente 1 2,2 

Concordo  5 11,1 

Discordo  25 55,6 

Discordo Totalmente 13 28,9 

Não sei/Não respondo 1 2,2 

Outra 
Concordo Totalmente 3 6,7 

Concordo  4 8,9 

N= 45 

Tabela 4.49: Razões que justificam a não utilização do QIM enquanto diretor do Agrupamento (I/II) 
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Agrupando o ‘Concordo Totalmente’ e o ‘Concordo’ por um lado, e por outro o 

‘Discordo’ e o ‘Discordo Totalmente’ (Cf. Gráfico 4.16), percebe-se mais claramente, o grau 

de acordo e de desacordo para cada uma das razões apresentadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos diretores que indicaram ‘Outra’ razão para que um diretor não use o QIM (Cf. 

Tabela 4.50), destaca-se o facto de considerarem tratar-se de um recurso ‘Prescindível’ para o 

exercício das suas funções, porque podem exercer o cargo sem o utilizar, preferindo “(…) 

criar condições para que os docentes o usem, pois faz mais falta para o ensino/aprendizagem” 

(Dir. 38). 

 

    fr. % 

Razões que justificam a não utilização do QIM enquanto diretor(a) 
do Agrupamento – Outra 

    

Prescindível 
Concordo Totalmente 2 4,4 

Concordo  3 6,7 

Software incompatível 
Concordo Totalmente 1 2,2 

Concordo  1 2,2 

N= 7 

 

Tabela 4.50: Razões que justificam a não utilização do QIM enquanto diretor do Agrupamento (II/II) 
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2.6. Fatores que influenciam a utilização do QIM na sala de aula 

Objetivo da investigação Questões da investigação Instrumentos 

 

Sujeitos 

 

6. Aferir se fatores como o 

ano de escolaridade, a 

disciplina ou a área 

disciplinar, a idade do 

professor influenciam a 

utilização do QIM. 

 
 

• O uso do QIM depende do 
ano de escolaridade que se 
leciona ou da idade do 
professor? 

 

• Quais as áreas do 
conhecimento/grupos 
disciplinares mais adequadas 
para usar o QIM? 

 
 
 

 

Questionário dos 

diretores 
(3.5./3.5.1./3.6./3.6.1.) 

 

Questionário dos 

professores 
(3.14./3.14.1/3.15./3.1

5.1./3.15.2.) 

 
 
 

   

45 
 
 
 
 
 

 

1471 

 

 

 

Quando pensamos no impacto que as inovações oriundas da Sociedade da Informação 

ou Era Digital causam na educação, é possível perceber que os alunos de hoje têm acesso a 

uma infinidade de recursos tecnológicos, que influenciam o seu modo de estudar, de aprender, 

pesquisar e perceber o mundo. O professor, nesse contexto, enfrenta o desafio ou o dilema de 

apropriar-se desses recursos e utilizá-los de forma significativa no processo 

ensino/aprendizagem. Segundo Prensky (2001), os professores que lecionam e têm mais de 

vinte anos são imigrantes no ciberespaço. Ou seja, nasceram noutro meio e aprenderam a 

construir conhecimento de forma diferente do que esta geração denominada “nativos”. Assim, 

podemos compreender que a forma de trabalho do professor imigrante difere e muito da 

forma como os seus alunos percebem o conhecimento e a sua produção. Trabalhar com esses 

nativos digitais e captar a sua atenção é um desafio para o professor que não domina essas 

tecnologias.  

 No entanto, no caso do QIM, a maioria dos diretores intervenientes no nosso estudo 

(66,7%) consideram, como se pode verificar na tabela 4.51, que a idade do professor não 

condiciona a sua utilização, especialmente porque “há professores mais novos que usam e há 

professores mais novos que não usam. Há professores com mais tempo de serviço que usam e 

há professores com mais tempo de serviço que não usam. A utilização do QIM passa muito 

pela formação ou a sua inclinação para o uso das TIC e nada tem que ver com a idade” 

(Dir.16). Portanto, para esses diretores, o facto de os professores serem nativos ou imigrantes 

digitais não tem influência na utilização do QIM. A utilização desta tecnologia depende antes 

da ‘Formação aos docentes’ (40,0%), da ‘Vontade do professor’ (33,3%) e da sua ‘Tendência 
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para uso’ (30,0%). Para 33,3% dos diretores inquiridos, a idade condiciona o uso do quadro 

interativo multimédia porque “os professores mais velhos sentem mais dificuldade na sua 

utilização” (Dir.31) e “há maior apetência por parte dos professores mais jovens para o seu 

uso” (Dir.34).  

 

    fr. % 

 No seu Agrupamento, a idade do professor é um fator 
condicionante para o uso do QIM 

    

Não 30 66,7 

Sim 15 33,3 

N= 45 

A idade do professor não é um fator condicionante para o 
uso do QIM por questões de: 

    

Não 

Formação  12 40,0 

Tendência para uso  9 30,0 

Vontade do professor 10 33,3 

N= 30 

A idade do professor é um fator condicionante para o uso 
do QIM por questões de: 

    

Sim 
Dificuldades de uso  9 60,0 

Predisposição para uso  6 40,0 

N= 15 

Tabela 4.51: Relação idade do professor e o uso do QIM na perspetiva dos diretores 

 

Se na perspetiva dos diretores a idade não é fator condicionante para a utilização do 

QIM, muito menos condicionante é o ano de escolaridade que os professores lecionam. De 

fato, para 93,3% dos diretores (Cf. Tabela 4.52), o ano de escolaridade lecionado pelos 

professores não influência nem condiciona o uso desta TIC, porque 64,3% considera que pode 

ser usado em qualquer nível de ensino. Spínola (2009: 145) e Ferreira (2010:25) também 

aferiram que o quadro interativo desperta e motiva alunos de todos os níveis de escolaridade. 

Um número significativo de diretores (26,2%) acrescenta que pode ser usado em 

qualquer nível de ensino, mas têm de ser feitas adequações “ao nível etário dos alunos” 

(Dir.5). Para 23,8% dos líderes dos agrupamentos de escolas, o QIM “tanto dá num ano como 

outro porque apresenta muitas ferramentas adaptáveis a qualquer ano de escolaridade” 

(Dir.6), ou seja dispõe de muitas ‘Potencialidades técnicas’. Também nesta questão, alguns 

diretores reforçam que a utilização do QIM depende antes do conhecimento que o professor 

tem sobre este ferramenta, ou da sua vontade para o utilizar. 
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Na ótica de apenas 3 diretores, a utilização do QIM depende do ano de escolaridade 

que se leciona. No entanto, as respostas obtidas deixam entender que não está diretamente 

relacionado com particularidades do ano de escolaridade, mas antes “porque os QIM só estão 

colocados em algumas salas (por haver poucos) e, como tal, a utilização do QIM depende do 

ano que se leciona, pois nem todos os anos de escolaridade lhes podem aceder” (Dir.8). 

 

    fr. % 

A utilização do QIM depende do ano de escolaridade que 
se leciona 

    

Não 42 93,3 

Sim 3 6,7 

N= 45 

A utilização do QIM depende do ano de escolaridade que 
se leciona: 

    

Não 

Conhecimento do professor 8 19,0 

Potencialidades técnicas 10 23,8 

Uso em qualquer nível de ensino 27 64,3 

Uso em qualquer nível de ensino com 
adequações   

11 26,2 

Vontade do professor 5 11,9 

N= 42 

Sim Inexistência em certas salas 3 100,0 

N= 3 

Tabela 4.52: Relação ano de escolaridade e o uso do QIM na perspetiva dos diretores 

 

A tabela 4.53 permite concluir que, no entendimento de 93,9% dos inquiridos, 

equivalente a 1381 professores, a utilização do QIM não depende do ano de escolaridade que 

se leciona, porque segundo 61,8% desses professores, o presumível substituto do quadro preto 

pode ser utilizado em qualquer nível de ensino, e 15,6% (n=215) considera até que o QIM 

pode ser usado em qualquer nível de ensino, mas para isso são necessárias adaptações, tal 

como também referiram os diretores. Alguns professores chegam ainda a considerar que o 

QIM pode ser usado em qualquer área disciplinar (5,1%), para abordar qualquer conteúdo 

(4,1%) e em qualquer situação da aula (1,7%), porque é uma tecnologia que dispõe de muitos 

‘Recursos adequados’ (5,6%) e de imensas ‘Potencialidades técnicas’ (3,5%). 

 Pela análise dessa mesma tabela, podemos ainda concluir que para muitos dos 

professores a utilização do QIM depende antes do ‘Conhecimento do professor’ (20,6%, 

correspondente a n=284), ‘Vontade do professor’ em usar o QIM (11,7%, relativo a n=162), 
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‘Disponibilidade do QIM’ nas escolas (11,1% referente a n=153), ‘Características da 

aula/área disciplinar’ (5,9% correspondente a n=82), ‘Interesse dos alunos’ pelo uso do QIM 

e da ‘Necessidade de uso’ do professor (3,8% relativo a n=82). 

Do escasso número de professores (n=90) que considera que o uso do QIM depende 

do ano de escolaridade que se leciona, é importante referir que esses professores justificaram 

a sua convicção argumentando que o QIM é mais adequado a determinado ciclo de 

escolaridade, sendo o 1.º ciclo referenciado como o nível de ensino onde o QIM melhor se 

adequa. Alguns professores não indicaram o nível de ensino mais adequado para o uso do 

QIM, proferindo apenas que o seu uso é ‘Inadequado aos mais novos’ (n=18) ou ‘Irrelevante 

para alunos crescidos’ (n=17). 

    fr. % 

A utilização do QIM depende do ano de escolaridade que se leciona     

Não 1381 93,9 

Sim 90 6,1 

N= 1471 

A utilização do QIM depende do ano de escolaridade que se leciona:     

Não 

Características da aula/área disciplinar 82 5,9 

Conhecimento do professor 284 20,6 

Disponibilidade do QIM 153 11,1 

Interesse dos alunos  52 3,8 

Necessidade de uso 52 3,8 

Potencialidades técnicas 48 3,5 

Vontade do professor 162 11,7 

Recursos adequados   77 5,6 

Uso em qualquer área disciplinar 71 5,1 

Uso em qualquer conteúdo 57 4,1 

Uso em qualquer nível de ensino   854 61,8 

Uso em qualquer nível de ensino com adequações    215 15,6 

Uso em qualquer situação da aula  23 1,7 

Outras/Resposta questionável 22 1,6 

N= 1381 

Sim 

Adequado ao 1.º ciclo 29 32,2 

Adequado ao 2.º ciclo 16 17,8 

Adequado ao 3.º ciclo  23 25,6 

Inadequado aos mais novos 18 20,0 

Inexistência em certas salas 6 6,7 

Irrelevante para alunos crescidos 17 18,9 

Outras/Resposta questionável 6 6,7 

N= 90 

Tabela 4.53: Relação entre o ano de escolaridade e o uso do QIM na perspetiva dos professores 
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Até agora, ficou claro que, na perspetiva dos diretores/professores inquiridos, nem a 

idade do professor nem o ano de escolaridade condiciona o uso do QIM em contexto de sala 

de aula. Assim sendo, quisemos também perceber se há áreas curriculares/ disciplinas em que 

o QIM se revela mais adequado. 

Observando a tabela 4.54 percebe-se que neste aspeto as opiniões dos professores não 

tendem tanto para um lado como no que concerne à idade do professor ou ao nível de ensino. 

Na realidade, verifica-se um número superior de professores que considera existir áreas 

curriculares / disciplinas mais adequadas ao uso do QIM (52,8%), mas é muito próximo do 

número de professores (47,2%) que considera não existirem disciplinas mais adequadas do 

que outras para o uso do QIM.  

Esta constatação não se revê nos dados que Bell (2002), Miller & Glover (2002) e 

Becta (2003) apuraram, uma vez que uma das vantagens indicadas nos seus estudos era o 

reconhecimento de que este recurso tecnológico era versátil e adaptável a diferentes níveis 

etários e áreas curriculares. 

 Dos professores que responderam afirmativamente à questão: Considera, que existem 

áreas curriculares / disciplinas em que o QIM se revela mais adequado? (QP 3.15.), 67,8% 

(n=527) tem essa opinião por considerar que “(…) há disciplinas que têm conteúdos mais 

adequados para ser trabalhados no QIM que outras” (Prof. 21) e “(…) há disciplinas onde o 

seu uso faz mais sentido pelas características das mesmas” (Prof. 23). Na verdade, “(…) há 

áreas em que não se justifica tanto o seu uso, como é o caso da educação física, onde a 

maioria das aulas são lecionadas ao ar livre ou em contexto de ginásio” (Prof. 817). Portanto, 

para esses professores (n=527), o uso do QIM depende da ‘Natureza da disciplina’. Mais de 

uma centena de professores (n=131), equivalente a 16,9%, considera que o QIM é mais 

ajustado para certas disciplinas devido às suas ‘Potencialidades técnicas’, ou seja, “(…) o 

quadro está mais apetrechado com recursos para umas disciplinas do que para outras” (Prof. 

1449) e os próprios “(…) softwares existentes são mais propensos para certas disciplinas” 

(Prof. 917). Um número menos significativo de professores referiu que o QIM é mais 

adequado a determinadas disciplinas do que a outras, porque numas ‘Facilita a 

aprendizagem’, o ‘Interesse/motivação’; ‘Aprendizagem de vocabulário’, apresenta maior 

‘Disponibilidade de recursos’ e ‘Potencialidades didáticas’ e noutras o seu uso não é tão 

relevante e profícuo. Segundo o Prof. 177 “(…) em certas disciplinas influenciará na 

aprendizagem, no interesse, no vocabulário e noutras será mais um recurso como tantos 

outros que existem”. 
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No que respeita aos professores que consideram não existirem áreas curriculares/ 

disciplinas mais adequadas para o uso do QIM, a grande maioria dos professores (89,5% ou 

n=621) defende que este meio tecnológico pode ser utilizado em qualquer área disciplinar; 

22,3% (n=155) considera que apresenta ‘Potencialidades técnicas’, ou seja, “(…) 

recursos/ferramentas para que seja usado em todas as disciplinas” (Prof. 246); 12,2% (n=85) 

refere que dispõe de ‘Potencialidades didáticas’ que “(…) permitem realizar uma 

versatilidade enorme de atividades e diversificar metodologias” (Prof. 759). As restantes 

razões apresentadas na tabela 4.54 para justificar que não existem áreas 

curriculares/disciplinas mais adequadas para o uso do QIM não obtiveram o mesmo nível de 

consenso entre os professores que as anteriormente expostas. No entanto, será importante 

referir que alguns professores manifestam essa opinião por considerarem que o uso do QIM 

depende antes do ‘Conhecimento/Vontade do professor’ ou porque acham que o seu ‘Uso é 

importante’ em qualquer área com as devidas ‘Adaptações’ já que ‘Facilita a aprendizagem’ 

e possui ‘Recursos adequados’. 

Poucos foram os professores que deram outras respostas ou que apresentaram 

respostas questionáveis ao que se pretendia. 

 

    fr. % 

Considera que existem áreas curriculares / disciplinas em que o  
QIM se revela mais adequado? 

Não 694 47,2 

Sim 777 52,8 

N= 1471 

Considera que existem áreas curriculares / disciplinas em que o  
QIM se revela mais adequado? Porquê? 

Não 

Adaptações 42 3,0 

Conhecimento do professor   58 8,4 

Facilita a aprendizagem 37 5,3 

Potencialidades didáticas 85 12,2 

Potencialidades técnicas 155 22,3 

Recursos adequados 27 3,9 

Uso em qualquer área disciplinar  621 89,5 

Uso importante 56 8,1 

Vontade do professor 22 3,2 

Outras/Resposta questionável 7 1,0 

N= 694 

Tabela 4.54: Relação entre as áreas curriculares/disciplinas e o uso do QIM na perspetiva dos professores (I/II)
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    fr. % 

Considera que existem áreas curriculares / disciplinas em que o  
QIM se revela mais adequado? Porquê? 

Sim 

Aprendizagem de vocabulário  18 2,3 

Disponibilidade de recursos  23 3,0 

Facilita a aprendizagem  54 6,9 

Interesse/motivação  26 3,3 

Natureza da disciplina  527 67,8 

Potencialidades didáticas 21 2,7 

Potencialidades técnicas 131 16,9 

Outras/Resposta questionável 5 0,6 

N= 777 

Tabela 4.54: Relação entre as áreas curriculares/disciplinas e o uso do QIM na perspetiva dos professores (II/II) 

 

 

Os professores que consideram existir áreas curriculares/ disciplinas mais adequadas 

ao uso do QIM (n=777) referiram que as disciplinas mais adequadas para a sua utilização são 

essencialmente a Matemática, o Português, o Estudo do Meio e as Ciências da Natureza/ 

Ciências Naturais (Cf. Tabela 4.55). Recordamos que aquando da abordagem às áreas 

curriculares/ disciplinas em que o QIM é mais usado (objetivo 4), referimos que, na ótica da 

quase totalidade dos diretores, a disciplina da matemática foi também a mais apontada (Cf. 

Gráfico 4.9).  

É ainda importante referir que a tabela 4.55 deixa também antever que de todas as 

disciplinas lecionadas nos diferentes ciclos de escolaridade78, as Expressões (Expressão e 

Educação: Físico-Motora, Musical, Dramática e Plástica) e o Apoio ao Estudo no 1.º ciclo e, a 

Educação Física no 2.º e 3.º ciclo foram as únicas disciplinas não indicadas adequadas para o 

uso do QIM por nenhum dos professores inquiridos.  

 

 
                                                 

78 As disciplinas do 1.º ciclo segundo o Decreto-Lei n.º 91/2013 de 10 de julho (Diário da República, 1.ª série - N.º 131 - 10 de 
julho de 2013) são: Português, Matemática, Estudo do Meio, Expressões Artística e Físico Motora, Apoio ao Estudo e Educação para a 
Cidadania.  

As disciplinas do 2.º ciclo segundo o  Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho (Diário da República, 1.ª série - N.º 129 - 5 de julho 
de 2012) são: Português, Inglês, História e Geografia de Portugal no âmbito das Línguas e Estudos Sociais; Matemática e Ciências Naturais 
no departamento de Matemática e Ciências; Educação Visual, Educação Tecnológica, Educação Musical e Educação Física no âmbito da 
Educação Artística e Tecnológica e Educação Moral e Religiosa (disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15.º, parte final, 
com carga fixa de 45 minutos). 

As disciplinas do 3.º ciclo segundo o Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho (Diário da República, 1.ª série - N.º 129 - 5 de julho 
de 2012) são: Português, Línguas Estrangeiras: Inglês, Línguas Estrangeiras II (normalmente Francês ou Espanhol) História, Geografia, 
Matemática e Ciências Naturais, Físico-Química; Educação Visual, TIC e Educação Física e Educação Moral e Religiosa (disciplina de 
frequência facultativa, nos termos do artigo 15.º, parte final, com carga fixa de 45 minutos). 
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    fr. % 

Áreas curriculares/ disciplinas em que o QIM se revela mais adequado 

Ciências da Natureza/Naturais 115 14,8 

Educação Moral e Religiosa 1 0,1 

Educação Musical 2 0,3 

Educação para a Cidadania 7 0,9 

Educação Tecnológica 10 1,3 

Educação Visual 27 3,5 

Espanhol 37 4,8 

Estudo do Meio 224 28,8 

Físico-Química 65 8,4 

Francês 63 8,1 

Geografia 55 7,1 

História e Geografia de Portugal/História 45 5,8 

Inglês 93 12,0 

Matemática 586 75,4 

Português 306 39,4 

Tecnologias da Informação e Comunicação 18 2,3 

N= 777 
 

Tabela 4.55: Áreas curriculares/ disciplinas mais adequadas ao uso do QIM  
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2.7. Potencialidades da utilização do QIM para melhorar as práticas pedagógicas 
e as aprendizagens dos alunos  

 

Objetivo da investigação Questões da investigação Instrumentos Sujeitos 

7. Compreender as 
potencialidades da 
utilização do QIM e 
perceber como melhorar 
as práticas pedagógicas e 
as aprendizagens dos 
alunos. 

• Quais as vantagens do uso do 
Quadro Interativo Multimédia 
enquanto diretor? 
 

• Quais as vantagens do uso do 
Quadro Interativo Multimédia na 
escola enquanto professor?  

 

• Os professores têm ideias 
positivas sobre a utilização do 
QIM nos processos de ensino / 
aprendizagem?  

 

•  Quais as opiniões veiculadas 
pelos professores relativamente 
às metodologias mais adequadas 
à utilização do QIM? 

 

• A utilização do QIM poderá 
contribuir para a inovação das 
práticas pedagógicas?  

 
 
 Questionário dos  

diretores 
 

(3.4.) 
 
 

 Questionário   
dos  

professores 
(3.17.) 

 
 

Entrevista 
(6.5./6.6./7.1./ 

7.2.) 
 

 
Observação 
(4.1./4.2.) 

 
 

45 
 
 
 

 
 

1471 
 
 
 
 
 

28 
 

 
 
 

22 
 
 

 

 

As tecnologias da informação e da comunicação vieram para ficar e para revolucionar 

a prática pedagógica. Se até recentemente, a realidade da educação escolar estava 

praticamente estagnada no modelo surgido no século XIX, impermeabilizando-se para a 

realidade das mudanças ocorridas no mundo, agora é preciso carimbar o passaporte para o 

futuro e ter a coragem de enveredar por mares nunca antes navegados, por mais difícil que se 

afigure, sobretudo para aqueles que só agora se viram diante deste desafio.  

Na verdade, no atual processo de ensino/aprendizagem, respostas prontas e definitivas 

dão lugar à busca de novas soluções para antigas questões, levando o aluno a indagar, 

pesquisar, questionar, refletir, colaborar, cooperar e inovar sempre. Ressalte-se que essa nova 

modalidade de ensino não pode simplesmente repetir práticas tradicionalmente usadas. Nesse 
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sentido, a inserção das TIC em geral e do QIM em particular tem de envolver aspetos vitais 

dos processos pedagógicos, como os programas, a relação professor/aluno, as novas formas 

de aprender e de construir o conhecimento.  

Defendemos com Spínola (2009) que:  

 

“é fundamental que antes de começar a utilizar essa ferramenta 
[QIM], o professor tenha a responsabilidade de delinear as suas 
estratégias de intervenção na sala de aula com o objetivo de valorizar as 
potencialidades do equipamento e envolver os alunos num processo mais 
interativo. Esta abordagem é fundamental de modo a que a sua utilização 
propicie momentos de mudança e de renovação dos contextos de 
aprendizagem”(p.145). 

 

Por isso, pretendíamos no nosso estudo compreender as potencialidades da utilização 

do QIM e perceber como melhorar as práticas pedagógicas e as aprendizagens dos alunos.  

Relativamente às potencialidades do QIM, percebemos junto dos diretores inquiridos 

(Cf. Tabela 4.56) que estas vão ao encontro quer das necessidades dos professores quer das 

dos alunos e 24,4% considera inclusivamente que é um recurso que facilita simultaneamente o 

ensino e a aprendizagem. No que respeita ao professor, 37,8% dos diretores considera que o 

QIM facilita a ‘Diversidade de estratégias’ e 15,6% considera que ajuda os professores a 

tornarem o ‘Ensino apelativo’. Estes dados seguem as alterações pedagógicas identificadas 

por Glover e Miller (2003) no uso do QIM, tal como apresentámos durante a revisão da 

literatura, já que esses autores identificam três níveis de transformações pedagógicas: 

aumento da eficiência do ensino; possibilidade de um estudo mais extensivo e transformação 

do ensino.           

 Quanto ao aluno, 26,7% dos diretores considera que a “nova janela para o mundo” é 

um bom intermediário para suscitar o ‘Interesse/motivação’; 20,0% afirma que suscita a 

‘Participação/interação’, 17,8% que ‘Facilita a aprendizagem’, 13,3% que prende a 

‘Atenção/concentração’ e 11,1% que permite ‘Inovação’, pois “(…) possibilita o 

desenvolvimento de competências tecnológicas nos alunos” (Dir.20) e acompanhar “(…) os 

avanços tecnológicos verificados fora das paredes da escola” Dir.33). Alguns diretores (8,9%) 

consideram inclusivamente que o QIM ajuda a melhorar o ‘Comportamento’ dos alunos.  
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    fr. % 

Vantagens mais importantes do uso do QIM para o diretor do 
Agrupamento  

    

Atenção/concentração 6 13,3 
Comportamento 4 8,9 
Diversidade de estratégias 17 37,8 
Ensino apelativo 7 15,6 
Facilita a aprendizagem 8 17,8 
Facilita o ensino/aprendizagem 11 24,4 
Inovação 5 11,1 
Interesse/motivação 12 26,7 

Participação/interação 9 20,0 

N= 45 
 

Tabela 4.56: Vantagens do uso do QIM para o diretor do Agrupamento 

 

 

Para os professores participantes no nosso estudo, o QIM é visto como um aliado no 

processo de ensino/aprendizagem, uma vez que na sua maioria classificaram as diferentes 

potencialidades/vantagens apresentadas com os níveis de Muito ou Bastante (Cf. Tabela 

4.57).  

 

    fr. % 

Principais potencialidades/vantagens do QIM     

Promove aulas interativas  

Muito  881 59,9 

Bastante 499 33,9 

Pouco 68 4,6 

Nada 23 1,6 

Adapta as aulas às novas realidades  

Muito  750 51,0 

Bastante 640 43,5 

Pouco 72 4,9 

Nada 9 0,6 

Permite explorar outros programas de forma 
grupal   

Muito  617 41,9 

Bastante 684 46,6 

Pouco 152 10,3 

Nada 18 1,2 
 

Tabela 4.57: Potencialidades/vantagens do QIM para os professores (I/II) 
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  fr % 

Principais potencialidades/vantagens do QIM     

Facilita a partilha de recursos com os colegas  

Muito  651 44,3 

Bastante 634 43,1 

Pouco 168 11,4 

Nada 18 1,2 

Permite que os alunos registem menos 
apontamentos  

Muito  220 15,0 

Bastante 476 32,4 

Pouco 682 46,3 

Nada 93 6,3 

Guarda as aulas e anotações para posterior 
utilização  

Muito  769 52,3 

Bastante 558 37,9 

Pouco 121 8,2 

Nada 23 1,6 

Incentiva a aprendizagem colaborativa  

Muito  650 44,2 

Bastante 682 46,4 

Pouco 128 8,7 

Nada 11 0,7 

Fotocopia menos materiais para as aulas e para 
os alunos 

Muito  510 34,6 

Bastante 573 39,0 

Pouco 353 24,0 

Nada 35 2,4 

Possibilita o visionamento de DVDs  

Muito  714 48,5 

Bastante 569 38,7 

Pouco 149 10,1 

Nada 39 2,7 

Focaliza a atenção dos alunos   

Muito  790 53,7 

Bastante 577 39,2 

Pouco 92 6,3 

Nada 12 0,8 

Outra  
Muito  15 1,0 

Bastante 6 0,4 

N= 1471 
 

Tabela 4.57: Potencialidades/vantagens do QIM para os professores (II/II) 

 

Se agruparmos os itens que medem uma resposta positiva ‘Muito e Bastante’ e os que 

medem uma resposta negativa ‘Pouco e Nada’ (Cf. Gráfico 4.17) constatamos que, para mais 

de 90,0% dos professores, o QIM ‘Adapta as aulas às novas realidades’ (94,5%); ‘Promove 
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aulas interativas’ (93,8%); ‘Focaliza a atenção dos alunos’ (92,9%); ‘Incentiva a 

aprendizagem colaborativa’ (90,6%) e ‘Guarda as aulas e anotações para posterior 

utilização’ (90,2%). Na opinião de mais de 80,0% professores, o QIM ‘Permite explorar 

outros programas de forma grupal’ (88,4%); ‘Facilita a partilha de recursos com os colegas’ 

(87,4%) e ‘Possibilita o visionamento de DVDs’ (87,2%). Apesar de um número considerável 

de professores (47,4%) considerar que o QIM permite que os alunos registem menos 

apontamentos (com uma graduação de ‘Muito/Bastante’), esta foi a potencialidade/vantagem 

que menos convenceu os professores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para 21 professores, o QIM tem ‘Outras’ potencialidades/vantagens principais:  

‘Facilita a aprendizagem’ e permite a ‘Projeção do manual em formato digital’ (Cf. Tabela 

4.58). 
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    fr. % 

Outras principais potencialidades/vantagens do QIM     

Facilita a aprendizagem  
Muito  10 0,7 

Bastante 4 0,3 

Projeção do manual em formato digital 
Muito  5 0,3 

Bastante 2 0,1 

N= 21 
 

Tabela 4.58: Outras potencialidades/vantagens do QIM para os professores 

 

No que concerne à aprendizagem dos alunos, as observações que efetuámos 

permitiram perceber que a utilização do QIM despoletou principalmente o 

interesse/motivação dos discentes em mais de metade das aulas (68,4%), facilitou a 

aprendizagem e a revisão de conteúdos e proporcionou maior dinâmica na aula (Cf. Tabela 

4.59); foram estes os aspetos que mais se destacaram durante as observações. 

 

    fr. % 

O que se pode destacar (tanto pela positiva como pela negativa do 
 uso que foi feito do QIM – apresentação, conteúdo, organização…) 

Atenção/concentração 2 9,1 

Atividade bem organizada 4 18,2 

Corresponde aos conteúdos 3 13,7 

Dinâmica da aula 5 22,8 

Ensino Apelativo 1 4,6 

Facilita a aprendizagem 8 36,5 

Facilita a revisão de conteúdos 8 36,5 

Interesse/motivação  15 68,4 

Relativa indiferença dos alunos  2 9,1 

Parecer quanto ao que se observou 

Atividade simples 1 4,5 

Aula dinâmica 8 36,4 

Desenvolve a oralidade 3 13,6 

Facilita a aprendizagem  6 27,3 

Facilita a revisão de conteúdos   4 18,2 

Interesse/motivação  8 36,4 

Uso como tela de projeção 2 9,1 

N= 22 
 

Tabela 4.59: Aspetos a destacar durante as observações efetuadas 
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Quanto às práticas pedagógicas79, a tabela 4.60 mostra que para 64,3% (n=18) dos 

professores entrevistados, o uso do QIM mudou a sua conceção de professor e para 82,1% 

mudou inclusivamente a sua conceção de ensinar. Por isso, não é de estranhar que a quase 

totalidade dos professores (92,9%) tenha afirmado que vai continuar a usar este recurso 

tecnológico na sua prática pedagógica, essencialmente porque ‘Facilita o ensino/ 

aprendizagem’ (35,7%). Outros entrevistados pretendem continuar a ser utilizadores do QIM 

por considerarem que ‘Facilita a aprendizagem’ (21,4%); estimula o ‘Interesse/motivação’ 

dos alunos (21,4%); conquista a ‘Atenção/concentração’ (17,9%); suscita a 

‘Participação/interação’ (14,3%); respeita ‘Ritmos de aprendizagem’ (10,7%) e aumenta o 

‘Envolvimento dos alunos’ (3,6%). Apenas 2 professores não vão continuar a usá-lo por 

‘Desalento’ já que “(…) o investimento em termos de produção de recursos (tempo e 

trabalho) e o ‘sacerdócio’ a que obriga, não se compagina com a falta de mérito e de 

reconhecimento que introduziram na profissão docente” (Entrevistado 13). “Tudo têm feito 

para nos desapaixonarmos do ensino. Nem mesmo o amor à profissão vai resistir à revolta que 

sentimos” (Entrevistado 23). 

Com o uso do QIM na prática pedagógica, mais da metade dos professores 

entrevistados, correspondente a 67,8% (Cf. Tabela 4.60), espera sobretudo que haja ‘Melhores 

resultados’ nas aprendizagens dos alunos, mas também que aconteça a ‘Diversidade de 

práticas’ e que o “(…) ensino unidirecional deixe de prevalecer nas salas de aula” 

(Entrevistado 14), isto é, que o ‘Ensino transmissivo’ deixe de imperar. 

                                                 
79 Definir Prática Pedagógica não é tarefa fácil, porque pode assumir diferentes sentidos e significados conforme a perspetiva 

teórico-epistemológica adotada. No entanto, no nosso entender, a prática pedagógica é entendida na perceção de Gimeno Sacristán (1999:74) 
como uma ação do professor no espaço de sala de aula. De facto, a prática pedagógica refere-se à maneira como o professor conduz as suas 
aulas, desde a planificação à realização das suas aulas. São todas as atividades realizadas pelo professor no processo educativo. 
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    fr. % 

O uso do QIM mudou a sua conceção de professor?     

Não 10 35,7 

Sim 18 64,3 

O uso do QIM mudou a sua conceção de ensinar?     

Não 5 17,9 

Sim 23 82,1 

Vai continuar a usar o QIM como um recurso na sua prática 
pedagógica? 

    

Não 2 7,1 

Sim 26 92,9 

Vai continuar a usar o QIM como um recurso na sua prática 
pedagógica, porquê? 

    

Não Desalento 2 7,1 

Sim 

Atenção/concentração 5 17,9 

Envolvimento dos alunos 1 3,6 

Facilita a aprendizagem 6 21,4 

Facilita o ensino/ aprendizagem 10 35,7 

Interesse/motivação 6 21,4 

Participação/interação 4 14,3 

Ritmos de aprendizagem 3 10,7 

Que alterações espera que aconteçam com o uso do QIM?     

Diversidade de práticas 5 17,9 

Ensino transmissivo  4 14,3 

Melhores resultados 19 67,8 

N= 28 

 

Tabela 4.60: Perspetivas futuras com o uso do QIM 
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2.8. Mudanças ocorridas no contexto de sala aula com a utilização do QIM 

Objetivo da investigação Questões da investigação Instrumentos 

 

Sujeitos 

 

8. Verificar as mudanças 

que ocorrem no 

contexto de sala de 

aula com o uso do QIM 

quanto à motivação, 

atenção, empenho, 

comunicação, 

interação, trabalho em 

equipa, ensino e 

aprendizagem. 

 
 

• Os diretores têm ideias positivas 
sobre a utilização do QIM nos 
processos de ensino/aprendizagem?  

 

• Os diretores acreditam nas 
potencialidades pedagógicas do 
QIM? 

 

• O QIM pode contribuir para 
melhorar a construção do 
conhecimento e os processos de 
interação na sala de aula?   

 

• O uso do QIM pode tornar o ensino 
mais motivador e efetivo? 

 

• Que alterações acontecem nos 
alunos e nos professores no 
processo de ensino/ aprendizagem? 

 

• Aparecerá uma nova forma de 
comunicação entre aluno e 
professor com a integração do QIM 
na sala de aula? 

 

• O recurso ao QIM promove o 
trabalho cooperativo e colaborativo 
entre os alunos e o professor? 
 

 
 

 Questionário 

dos  

diretores 
(3.10./ 

3.10.1./3.11./3.13
./ 3.14.) 

 

 Questionário   

dos  

professores 
(3.1./3.1.1./3.11./

3.12./3.16./ 
3.16.1.) 

 
 

Entrevista 
(6.1./6.2./6.3./6

.4.) 

 

Observação 
(3.5.(3.5.1./3.5.2.
/3.5.3./3.5.4./3.5.

5./3.5.6./3.5.7) 
/3.7.) 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 
 

1471 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 

 

 
 
 
 
 
 

22 

 

 

 

Ao refletir sobre o QIM como a “Nova Janela” para a aprendizagem no Ensino Básico, 

procurávamos também caminhos que ampliassem a qualidade do ensino e da aprendizagem. 

Para isso, era preciso perceber se o papel atribuído ao QIM catalisaria mudanças pedagógicas 

(Valente e Almeida, 1997), ou seja, se de uma perspetiva centrada no ensino e na transmissão 

de informações, passávamos para uma prática pedagógica voltada para a aprendizagem e 

construção do conhecimento pelo aluno, pois muitas vezes a inclusão das TIC na sala de aula 

não significa mudança de práticas. Se nos lembrarmos do conhecido vídeo80, chamado 

                                                 
80 Este vídeo pode ser consultado em: https://www.youtube.com/watch?v=xLRt0mvvpBk. 
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Tecnologia ou Metodologia?, percebe-se melhor a nossa inquietude. Na verdade, queríamos 

saber se esse vídeo espelhava a realidade das nossas escolas já que aí a professora manteve o 

mesmo método de ensino, apesar da sua sala de aula ter sido abruptamente equipada com as 

mais diversas tecnologias. Nesse caso, para que serviria a tecnologia se a metodologia se 

manteve? 

Acreditamos que o uso desta tecnologia muda a forma de trabalhar conceitos, 

informações, procedimentos e regras, procurando identificar aquilo que é significativo para o 

aluno e criar situações que favoreçam a transformação dos conhecimentos do senso comum 

em conhecimento científico. É importante usufruir de todos os benefícios oferecidos pelas 

tecnologias, para proporcionar uma nova forma de aprendizagem, mais atraente, motivadora, 

instigante, uma vez que a maioria dos alunos já chega às escolas cheio de informações e 

precisamos trabalhar de maneira adequada, de um modo mais dinâmico e não com aulas 

expositivas ou com uso das tecnologias sem mudanças metodológicas. É da responsabilidade 

do professor proporcionar oportunidades de ensinar e reconstruir o conhecimento com os 

alunos; no entanto, a questão que se levanta é a de saber se o QIM ajudará a promover as 

necessárias mudanças no ensino / aprendizagem? 

Apesar de no nosso estudo o 

número de professores que não usa o 

QIM ser superior  (64,1%) ao número 

de professores que o usa (35,9%), tal 

como referimos no objetivo 4, 

observando o gráfico 4.18 verifica-se 

que, independentemente da sua 

utilização, 89,4% desses professores 

(n= 1315) considera importante o seu 

uso na sala de aula e apenas 10,6% (n= 

156) não o encaram como importante.  

Dos professores que consideram importante o seu uso na sala de aula, 31,0% (n=408) 

justifica que a sua utilização gera mais Interesse/motivação nos alunos (Cf. Tabela 4.61). A 

tabela mostra igualmente que para 16,6% (n= 218) dos professores, o ensino torna-se mais 

apelativo; 10,6% (n=139) considera que ‘Facilita o ensino’; 9,0% (n=119) considera que 

‘Facilita a aprendizagem’; 8,4% (n=111) acredita que cativará a ‘Atenção/concentração’; 

7,5% (n=99) considera que há mais ‘Participação / interação’ e 6,2% (n=81) considera que 
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‘Facilita o ensino/aprendizagem’. Pelas respostas obtidas, percebe-se que os professores 

consideram importante o uso do QIM quer na ótica do ensino quer na da aprendizagem, ou na 

ótica do ensino/aprendizagem porque “(…) permite a diversificação de estratégias e 

metodologias de ensino” (Prof.9), ou seja, apresenta ‘Potencialidades didáticas’ (n=226) e 

“(…) é um recurso multimédia com muitas ferramentas incorporadas. "Dentro" dele 

encontramos variadíssimas ferramentas (imagens de animais, bandeiras, pessoas, transportes, 

balanças, compasso, régua, canetas de todas as cores, figuras geométricas…)” (Prof.339), isto 

é, ‘Potencialidades técnicas’ (n=185). 

Para 10,6% dos professores, o uso do QIM não é importante na sala de aula 

principalmente por o considerarem ‘Prescindível’ uma vez que “(…) o ensino pode continuar 

a "viver" sem ele” (Prof.1322). 

 

    fr. % 

Considera importante o uso do QIM na sala de aula?     

Não 156 10,6 

Sim 1315 89,4 

N= 1471 

Considera importante o uso do QIM na sala de aula? Porquê?     

Não 

Conhecimentos insuficientes 13 8,3 

Distrai os alunos 8 5,1 

Exige mais trabalho/tempo 18 11,5 

Natureza da disciplina  26 16,7 

Prescindível 91 58,3 

Uso difícil  12 7,7 

N= 156 

Sim 

Atenção/concentração 111 8,4 

Ensino apelativo 218 16,6 

Facilita a aprendizagem 119 9,0 

Facilita o ensino 139 10,6 

Facilita o ensino/aprendizagem 81 6,2 

Inovação 45 3,4 

Interesse/motivação 408 31,0 

Participação/interação 99 7,5 

Potencialidades didáticas 226 17,2 

Potencialidades técnicas 185 14,1 

Outras/Resposta questionável 8 0,6 

N= 1315 
 

Tabela 4.61: Importância do uso do QIM 
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Depois de constatarmos a importância da utilização do QIM para a quase totalidade 

dos professores inquiridos, é indispensável que compreendamos o que muda realmente nos 

alunos e nos professores com o seu uso. Analisando o gráfico 4.19, percebemos que dos 

vários parâmetros que foram listados para apreciação dos professores que utilizam o QIM, a 

‘Motivação’ foi o aspeto assinalado por mais docentes em que os alunos apresentam uma 

atitude ‘Mais positiva’ com a sua utilização, ou seja, 91,3% dos professores considera que os 

alunos ficam mais motivados, seguindo-se a ‘Interação’, a ‘Atenção’, a ‘Participação’, as 

‘Atividades’, a ‘Aprendizagem’, a ‘Colaboração’, os ‘Conteúdos’ e o ‘Trabalho’.  

Poucos foram os professores que assinalaram que o uso do QIM patenteia uma atitude 

‘Menos positiva’ dos alunos em relação aos diferentes parâmetros e nenhum professor indicou 

que o seu uso desencadeia uma atitude ‘Menos positiva’ em relação à motivação. No que diz 

respeitos à disciplina (comportamento) e à avaliação, mais de metade dos professores 

considera que a postura dos alunos se mantém ‘Igual’ com ou sem uso do QIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na perspetiva dos diretores, a maior mudança que ocorre nos alunos quando se usa o 

QIM é igualmente na sua motivação, já que os diretores foram unânimes ao afirmar que neste 

aspeto a atitude dos alunos é ‘Mais positiva’ (Cf. Gráfico 4.20). Os diretores consideram 

ainda que há uma atitude positiva dos alunos aquando do uso do QIM no que diz respeito à 
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atenção, interação, na realização de atividades, participação, aprendizagem, na colaboração e 

nos conteúdos, mas nestes aspetos não houve total concordância entre os respondentes. 

Relativamente à disciplina e à avaliação, mais de metade dos diretores corrobora com 

os professores ao declarar que com o uso do QIM a atitude dos alunos se mantém ‘Igual’. No 

entanto, se nenhum professor indicou que o uso do QIM pode trazer uma postura ‘Menos 

positiva’ quanto à disciplina, 13,3% dos diretores teve essa posição. Para 57,8% dos diretores, 

ao contrário dos professores, a atitude dos alunos mantém-se ‘Igual’ no que diz respeito ao 

trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne às mudanças que ocorrem nos professores com o uso do QIM, o 

gráfico 4.21 deixa evidente que em nenhum dos parâmetros a atitude destes é ‘Menos 

positiva’ e que nas escalas ‘Mais positiva’ e ‘Igual’ as percentagens não apresentam valores 

tão elevados como na perspetiva dos alunos, o que leva a concluir que não ocorrem mudanças 

tão acentuadas nos professores como nos alunos. No entanto, é visível, no que diz respeito aos 

parâmetros ‘Motivação’, ‘Interação’, ‘Atividades’, ‘Aprendizagem’, ‘Trabalho’, 

‘Colaboração’, ‘Conteúdos’ e ‘Participação’, que o uso do QIM proporciona uma atitude 

mais positiva nos professores. Quanto à ‘Atenção’ e à ‘Avaliação’ houve mais inquiridos a 

indicarem que a postura dos professores se mantém ‘Igual’ com o uso do QIM do que ‘Mais 

positiva’. 
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Quando se olha para os gráficos 4.19 e 4.21 QP e 4.20 QD, verifica-se ainda que 

nenhum diretor nem professor indicou outro aspeto relevante para classificação quer no que 

diz respeito aos alunos quer no que diz respeito aos professores. 

Também nas aulas observadas analisamos, tal como se pode observar nas tabelas 4.62 

e 4.63, que segundo eles a quase totalidade dos alunos (81,9%) ‘Apreciam o uso do QIM’, 

apresentaram muito ‘Interesse’, ‘Atenção’ aquando da sua utilização, ‘Compreensão da 

informação’ transmitida pelo QIM e a grande maioria evidenciou mais ‘Participação e 

Curiosidade’ durante as atividades. 

Foi ainda possível apurar no terreno (contexto de sala de aula) que o uso do QIM 

fomentou a colaboração e o trabalho em equipa em 17 das 22 observações efetuadas, 

equivalente a 77,3% das aulas porque envolveu os alunos na procura de respostas. 
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Apesar de termos presenciado que o QIM desperta vastíssimas alterações no contexto 

educativo, quer no aluno quer no professor, foi notória a falta de conhecimentos e de domínio 

do recurso por parte dos alunos. Na verdade, em 15 turmas, num total de 68,2% das 

observações, o domínio do recurso pelos alunos foi classificado de ‘Suficiente’, sendo apenas 

‘Bom’ em 5 aulas. No que diz respeito à facilidade em usar o QIM pelos alunos, Spínola 

(2009) verificou que “(…) a maioria se sente confortável, gosta de usar esse equipamento e 

poucos são os que sentem desalento ou desconforto no manuseamento dessa ferramenta” (p. 

143). 

 

    fr. % 

Nível de reação dos alunos perante o uso do QIM - Interesse pela 
atividade 

    

Muito Bom 18 81,9 

Bom 1 4,5 

Suficiente 3 13,6 

Nível de reação dos alunos perante o uso do QIM - Atenção 
durante a atividade 

    

Muito Bom 18 81,9 

Bom 1 4,5 

Suficiente 3 13,6 

Nível de reação dos alunos perante o uso do QIM - Curiosidade 
durante a atividade 

    

Muito Bom 15 68,2 

Bom 4 18,2 

Suficiente 2 9,1 

Insuficiente - - 

Não observável/Não aplicável 1 4,5 

Nível de reação dos alunos perante o uso do QIM - Participação 
durante a atividade 

    

Muito Bom 17 77,3 

Bom 2 9,1 

Suficiente 2 9,1 

Insuficiente - - 

Não observável/Não aplicável 1 4,5 

N= 22 

 

Tabela 4.62: Reação dos alunos perante o uso do QIM (I/II)  
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    fr. % 

Nível de reação dos alunos perante o uso do QIM - Compreensão 
da informação transmitida pelo QIM 

    

Muito Bom 18 81,8 

Bom 2 9,1 

Suficiente 2 9,1 

Nível de reação dos alunos perante o uso do QIM - Apreciam o uso 
do QIM 

    

Muito Bom 18 81,8 

Bom 1 4,5 

Não observável/Não aplicável 3 13,7 

Nível de reação dos alunos perante o uso do QIM - Têm 
conhecimentos e domínio do recurso 

    

Bom 5 22,7 

Suficiente 15 68,2 

Não observável/Não aplicável 2 9,1 

O uso do QIM fomenta a colaboração e o trabalho em equipa? 
Como? Porquê? 

    

Sim; Envolve alunos na procura de respostas 17 77,3 

Não observável/Não aplicável 5 22,7 

N= 22 

 

Tabela 4.63: Reação dos alunos perante o uso do QIM (II/II) 

 

 

No que diz respeito às mudanças que podem ocorrer na aprendizagem dos alunos com 

o uso do QIM, a tabela 4.64 torna evidente que para 62,2% dos diretores a utilização deste 

recurso é importante para uma melhor aquisição de conhecimentos e para 33,3% é até ‘Muito 

Importante’, principalmente porque o QIM suscita o ‘Interesse/motivação’ na ótica de 28,9% 

dos diretores e aumenta a ‘Atenção/concentração’ na perspetiva de 24,4% do total. 

 Apenas 2 diretores consideraram o uso do QIM ‘Pouco Importante’ para os alunos 

adquirirem conhecimentos.  

 

 

 

 

 



 

342 

 

    fr. % 

A utilização do QIM é importante para uma melhor aquisição de 
conhecimentos por parte dos alunos? 

    

Muito Importante 15 33,3 

Importante 28 62,2 

Pouco Importante 2 4,4 

Nada Importante - - 

Não sei/Não respondo - - 

Porque é que a utilização do QIM é importante para uma melhor 
aquisição de conhecimentos por parte dos alunos?  

    

Atenção/concentração 11 24,4 

Diversidade de estratégias 6 13,3 

Ensino apelativo 8 17,8 

Facilita a aprendizagem 9 20,0 

Interesse/motivação 13 28,9 

Participação/interação 9 20,0 

Potencialidades técnicas 9 20,0 

N= 45 

 

Tabela 4.64: Importância do uso do QIM para melhorar a aquisição de conhecimentos dos alunos 

 

 

 

A análise da tabela 4.65 permite verificar que o número de diretores que consideram 

que os resultados no ensino/aprendizagem vão mudar com o uso do QIM por parte dos 

docentes do seu agrupamento é superior ao número que considera que não haverá mudanças 

nos resultados sobretudo porque entendem que“(…) com o seu uso os alunos ficam mais 

interessados em aprender” (Dir.41), ou seja, haverá maior ‘Interesse/motivação’. Outros 

diretores (13,3%) pensam que os resultados serão diferentes porque o seu uso influencia a 

‘Atenção/concentração’ e torna o ‘Ensino mais apelativo’.  

Para 10 diretores, essa realidade ainda não está devidamente averiguada, afirmando 

que “(…) ainda é cedo para dizer que sim ou não, pois ainda há poucas evidências que 

provem que o uso do QIM provoca ou não melhores resultados” (Dir.12). 
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    fr. % 

Com a utilização do QIM por parte dos docentes do seu 
agrupamento, será que os resultados no ensino/aprendizagem vão 
mudar? Porquê? 

    

Não; Pouco uso 5 11,1 

Não avaliado  10 22,2 

Sim; Atenção/concentração 6 13,3 

Sim; Ensino apelativo 6 13,3 

Sim; Facilita a aprendizagem 4 8,9 

Sim; Interesse/motivação 11 24,4 

Sim; Potencialidades didáticas 6 13,3 

Sim; Potencialidades técnicas 5 11,1 

Sim; Uso do professor  5 11,1 

N= 45 

 

 Tabela 4.65: A utilização do QIM e a mudança em termos de resultados no ensino/aprendizagem 
 na perspetiva dos diretores 

 

 

 

Pela análise da tabela 4.66, percebe-se que a maioria dos professores entrevistados 

(75,1%) partilha da opinião dos diretores, considerando que os alunos atingem melhores 

resultados com a utilização do QIM porque “(…) é um recurso muito polivalente” 

(Entrevistado 7), “(…) dispõe de muitas ferramentas/recursos e possibilidades de trabalho” 

(Entrevistado 9), bem como “(…) permite realizar muitas atividades e variar de 

metodologias” (Entrevistado 28). Apenas 2 entrevistados foram perentórios ao afirmar que o 

QIM não influencia os resultados de aprendizagem, 3 não sabem se há maior proficiência dos 

alunos e 2 consideram que “(…) depende das matérias, das turmas e das metas” (Entrevistado 

6). 

Para 64,3% dos entrevistados, com a utilização do QIM é necessário ‘Menos tempo’ 

para atingir os objectivos do que era necessário sem a sua utilização 14,3% considera que 

demoram o ‘Mesmo’ ou que ‘Depende’ “(…) dos conteúdos, do professor e dos alunos” 

(Entrevistado 18) e apenas 7,1% considera que demora ‘Mais tempo’ a atingir os objetivos. 
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. 

 

Tabela 4.66: Utilização do QIM para melhorar a aquisição de conhecimentos dos alunos na perspetiva dos 
entrevistados 

 

 

Na ótica de um número relevante de professores (83,1% ou n=1222), o uso do QIM 

ajuda o aluno a alcançar mais facilmente as Metas de Aprendizagem/ Metas Curriculares81, 

principalmente porque para 42,0% dos professores (n=519), esta tecnologia estimula o 

‘Interesse/motivação’, aumenta a ‘Atenção/concentração’ e dispõe de ‘Potencialidades 

didáticas’ (Cf. Tabela 4.67). 

Os professores que consideram que o QIM não ajuda o aluno a alcançar mais 

facilmente as Metas de Aprendizagem têm essa opinião sobretudo porque consideram que 

“(…) os alunos têm é de estudar e trabalhar para alcançar meta após meta" (Prof.151), ou 

seja, para 97 professores, a aquisição das Metas de Aprendizagem depende do 

‘Estudo/Trabalho’ do aluno. Para 94 docentes, as metas alcançam-se ‘Independente do 

recurso’ pois “não há magia no QIM (...). O QIM é bom mas o QIM não faz milagres” 

                                                 
81 Desde o início do presente século que se tem verificado uma tendência curricular internacional que justifica os conhecimentos 

que os alunos devem alcançar e das capacidades que se devem desenvolver em cada disciplina. A especificação destas duas componentes – 
conhecimentos e capacidades – tem adotado a designação de metas, antes designadas por “metas de aprendizagem” e agora designadas por 
“metas curriculares”. Foi o Despacho n.º 5306/2012, de 18 de abril de 2012, que definiu que o desenvolvimento do ensino passaria a ser 
orientado por Metas Curriculares em vez de metas de aprendizagem. As “novas” metas organizam e facilitam o ensino, pois fornecem uma 
visão o mais objetiva possível daquilo que se pretende alcançar, permitindo que os professores se concentrem no que é essencial e ajudando a 
delinear as melhores estratégias de ensino. A elaboração das Metas Curriculares obedeceu a princípios como: definição dos conteúdos 
fundamentais que devem ser ensinados aos alunos; ordenação sequencial e hierárquica dos conteúdos ao longo dos anos de escolaridade; 
definição dos conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos. 

    fr. % 

Os alunos atingem melhores resultados por influência do uso do 
QIM ou conseguiria o mesmo se não o utilizasse? 

    

Depende 2 7,1 

Não 2 7,1 

Não sei 3 10,7 

Sim 21 75,1 

É necessário mais ou menos tempo para atingir os seus objetivos 
relativamente a quando não usava o QIM? 

    

Depende 4 14,3 

Mais tempo 2 7,1 

Menos tempo 18 64,3 

O mesmo 4 14,3 

N= 28 
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(Prof.1029); 41 professores acredita que depende mais do ‘Interesse/motivação’ dos alunos, 

uma vez que “hoje em dia alcançar as metas de aprendizagem passa mais pelo interesse dos 

alunos do que propriamente pelos instrumentos de trabalho ou recursos” (Prof.32) e 23 

professores consideram que ‘Distrai os alunos’. 

 

 

    fr. % 

O uso do QIM ajuda o aluno a alcançar mais facilmente as 
Metas de Aprendizagem82 

    

Não 249 16,9 

Sim 1222 83,1 

N= 1471 

Considera que o uso do QIM pode ajudar o aluno a alcançar 
mais facilmente as Metas de Aprendizagem? Porquê? 

    

Não 

Conhecimentos insuficientes 7 2,8 

Distrai os alunos 23 9,2 

Estudo/Trabalho 97 39,0 

Independente do recurso  94 37,8 

Interesse/motivação  41 16,5 

Outras/Resposta questionável 2 0,8 

N= 249 

Sim 

Atenção/concentração 180 14,7 

Ensino apelativo 109 8,9 

Facilita a aprendizagem   102 8,3 

Facilita o ensino 43 3,5 

Facilita o ensino/aprendizagem 53 4,3 

Interesse/motivação 513 42,0 

Participação/interação 67 5,5 

Potencialidades didáticas 134 11,0 

Potencialidades técnicas 99 8,1 

Outras/Resposta questionável 4 0,3 

N= 1222 

 
Tabela 4.67: O uso do QIM ajuda os alunos no alcance das Metas de Aprendizagem, na 

perspetiva dos professores 

  
 

 

                                                 
82 Nesta tabela mantém-se  a referência a metas de aprendizagem porque estamos a referir-nos aos dados dos questionários QD e QP 

e na altura que estes foram elaborados/aprovados ainda não estavam em vigor as metas curriculares. O documento norteador eram as metas 
de aprendizagem. Atualmente, estamos na fase de transição, pois em certas disciplinas e em determinados anos de escolaridade, os 
professores ainda se orientam pelas metas de aprendizagem além dos respetivos programas.  
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Relativamente à interação Professor/Aluno/QIM, a tabela 4.68 deixa transparecer que 

quando o QIM está a ser usado pelo professor, os alunos não apresentam uma atitude 

totalmente passiva, pois para 74,6% dos professores, ‘Muitas vezes’ os alunos intervêm 

durante a apresentação para comentar. No uso do QIM pelos alunos, se este é usado por eles 

em geral, a postura mais frequente do professor é de guia e observador, já que essa posição foi 

assinalada por 42,8% dos docentes na escala ‘Muitas vezes’. Um número considerável de 

professores, equivalente a 33,9%, também indicou que ‘Muitas vezes’, quando o QIM é 

utilizado apenas por um grupo de alunos, os professores orientam a atividade e os restantes 

alunos são espetadores. 

 

 

    fr. % 

Frequência da interação Professor/Aluno/QIM na sua sala de aula     

Eu uso o QIM, apresento a mensagem e os 
alunos  e ouvem 

Sempre 55 10,4 

Muitas vezes 281 53,2 

Poucas vezes 179 33,9 

Nunca 13 2,5 

Eu utilizo o QIM, apresento a mensagem e os 
alunos intervêm durante a apresentação para 
comentar 

Sempre 89 16,9 

Muitas vezes 394 74,6 

Poucas vezes 43 8,1 

Nunca 2 0,4 

Um grupo de alunos utiliza o QIM, eu oriento a 
atividade e os restantes alunos são 
espectadores 

Sempre 9 1,7 

Muitas vezes 179 33,9 

Poucas vezes 275 52,1 

Nunca 65 12,3 

O QIM é utilizado pelos alunos, em geral, sendo 
eu um guia e observador do seu uso 

Sempre 31 5,9 

Muitas vezes 226 42,8 

Poucas vezes 189 35,8 

Nunca 82 15,5 

N= 528 

 

Tabela 4.68: Interação Professor/Aluno/QIM na sala de aula 

 

 

Pelo que acabámos de expor e olhando para a tabela 4.69, entende-se que o QIM 

provoca sobretudo modificações no ‘Interesse/motivação’, na ‘Atenção/concentração’, na 

‘Participação/interação’ dos alunos e facilita-lhes a aprendizagem. Também favorece a sua 
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‘Propensão para o uso das TIC’ e melhora o seu ‘Comportamento’. No que diz respeito ao 

professor, verificámos que o QIM simplifica o trabalho deste na sala de aula, possibilita maior 

diversidade de estratégias e o uso de uma variedade imensa de recursos. 
 

 

    fr. % 

Que mudanças verifica na aprendizagem dos alunos derivadas do 
uso do QIM? 

    

Atenção/concentração 13 46,4 

Comportamento 3 10,7 

Facilita a aprendizagem 10 35,7 

Interesse/motivação 20 71,4 

Participação/interação 9 32,1 

Propensão para uso das TIC 4 14,3 

Que mudanças verifica no trabalho do professor derivadas do uso 
do QIM? 

    

Diversidade de estratégias 11 39,3 

Mais trabalho na preparação da aula 8 28,6 

Menos trabalho na preparação da aula  2 7,1 

Satisfação 4 14,3 

Trabalho simplificado na sala de aula 11 39,3 

Variedade de recursos  7 25,0 

N= 28 
 

Tabela 4.69: Mudanças em termos dos resultados no ensino/aprendizagem,  
na perspetiva dos entrevistados 

 

Portanto, podemos afirmar que existe uma correlação entre o uso do QIM e a mudança 

nos resultados do ensino e da aprendizagem. Há outros estudos que referem que o uso desta 

tecnologia tem efeitos positivos no processo de ensino/aprendizagem aumentando a alegria e 

motivação nas aulas para professores e alunos, e ao permitir um uso mais variado e dinâmico 

dos recursos (Gérard et al., 1999; Meireles, 2006; Reis, 2007; Coutinho, 2008; Sampaio, 

2013). Na sua experiência, Spínola (2009) concluiu que o QIM “(…) pode efetivamente ser 

utilizado na aula para aumentar o interesse e o empenho dos alunos, já que possibilita 

diversificar estratégias e metodologias, facilitando deste modo a construção da aprendizagem” 

(p. 145).  

De acordo com Moran, alunos motivados “facilitam enormemente o processo, 

estimulam as melhores qualidades do professor, tornam-se interlocutores lúcidos e parceiros 

de caminhada do professor-educador. Alunos motivados aprendem e ensinam, avançam mais, 

ajudam o professor a ajudá-los melhor” (Moran, 2000: 17-18).  
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2.9. Reação dos alunos à utilização do QIM  

Objetivo da investigação Questões da investigação Instrumentos 

 

Sujeitos 

 

9. Perceber a perceção 

dos professores sobre 

a reação dos alunos 

quando se usa o QIM. 

 
 

 

• Segundo o feedback que os 
professores lhes transmitem, 
qual é a reação dos alunos 
perante o uso do QIM? 
 

• Os alunos preferirão usar o QIM 
em vez do manual? 

 

 

 Questionário 

dos  

diretores 
(3.9.) 

 

 Questionário   

dos  

professores 
(3.7. /3.7.1.) 

 

 

 

45 

 
 
 

1471 

 

 

 

 

Até há pouco tempo, era preciso justificar a entrada da tecnologia na escola. 

Atualmente, já existe um consenso quanto à sua importância porque se percebeu que era 

preciso que o ensino acompanhasse a linguagem dos novos tempos, mas a forma como essa 

introdução ocorre no seio da escola continua a ser alvo de preocupações e discussões.  

As TIC não devem ser encaradas como responsáveis pela salvação da educação, uma 

vez que o recurso tecnológico por si mesmo não é capaz de promover milagres e melhorias 

instantâneas no ensino. Mas, pretende-se que seja estabelecida uma relação entre professores 

e tecnologia, e entre alunos e tecnologia. Os professores têm de se adequar a esta realidade 

tecnológica, porque estão conscientes de que os alunos estão mais exigentes, prezam o uso 

das TIC e, de acordo com o professor Moran (2007), estão prontos para a sua utilização. 

Mas, será que o QIM já conquistou a empatia dos alunos? Apesar de lhe 

reconhecermos imensas potencialidades, essa interrogação não deixou de nos inquietar.  

Durante a jornada pela literatura, fomos percebendo que o uso do QIM aumenta a 

alegria e a motivação nas aulas para professores e alunos ao permitir um uso mais variado e 

dinâmico dos recursos (Gerard et al.,1999; Levy 2002) e prende por mais tempo a atenção dos 

alunos (Yager, 1991). 

Na nossa investigação, conseguimos perceber que a reação dos alunos perante o uso 

do QIM, segundo o feedback que os professores transmitem ao diretor do agrupamento, é 

muito favorável como se verifica no gráfico 4.22.  
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Perante o que os diretores explanaram, os alunos deixam transparecer ‘Muito Boa’ ou 

‘Boa’ reação ao uso do QIM. Poucos (22,2%) foram os diretores que consideraram que a 

reação dos alunos ao uso desse recurso é satisfatória.  

Um olhar mais apurado sobre o gráfico 4.23 evidencia que para 67,0% dos 

professores, os alunos chegam a preferir que se use o QIM em detrimento do manual, 

sobretudo porque, como se pode ver 

na tabela 4.70, torna o ‘Ensino 

apelativo’ (34,2%); dispõe de 

vastíssimas ‘Potencialidades 

técnicas’ (24,9%); desenvolve o 

‘Interesse/motivação’ (24,3%) dos 

alunos; traz a ‘Inovação’ tecnológica 

para dentro das paredes da sala de 

aula (11,3%); suscita a 

‘Participação/interação’ (10,5%) dos 

alunos com o professor e entre eles, e proporciona a possibilidade de diversificar de 

estratégias/atividades/metodologias pelas suas ‘Potencialidades didáticas’ (9,6%).  

Dos professores que notam que os alunos não preferem que se use o QIM em 

detrimento do manual, 40,8% declarou que eles consideram que “(…) a lógica é 

complementar e não se trata de substituir (Prof.61). “O uso de um completa-se usando o 
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outro” (Prof.90), pois os alunos consideram que “(…) cada ferramenta tem o seu momento 

para ser utilizada e nenhuma delas supre a outra” (Prof.1197). Para 35,6% dos professores, os 

alunos consideram que o ‘Manual é essencial’, na medida em que o veem como “(…) 

necessário e útil para estruturar o seu conhecimento” (Prof.254), “(…) essencial para se 

‘situarem’/acompanhar nos conteúdos a lecionar” (Prof.453) e “(…) indispensável para os 

alunos estudarem” (Prof.1293). Uma percentagem menos significativa de professores 

considera que os alunos não preferem o quadro interativo, porque gostam de ‘Manusear os 

manuais’ (14,4%) e porque “(…) o manual é mais fácil de usar” (Prof.497) – ‘Uso facilitado’ 

(6,9%). Apenas 4,6% são da opinião que “(…) para eventualmente preferirem o QIM, este 

tem de ser devidamente usado e como nem sempre o é, os alunos não reconhecem vantagem 

em usá-lo em detrimento do manual e continuam a preferir o recurso de sempre (manual)” 

(Prof.1366) – ‘Desconhecem as potencialidades’ (4,6%). 

 

   fr. % 

Considera que os seus alunos preferem que use QIM em 
detrimento do manual? Porquê? 

    

Não 

Complementam-se  71 40,8 

Desconhecem as potencialidades 8 4,6 

Manual é essencial  62 35,6 

Manusear os manuais  25 14,4 

Uso facilitado  12 6,9 

Outras/Resposta questionável  2 1,1 

N= 174 

Sim 

Ação 15 4,2 

Atenção/concentração 19 5,4 

Ensino apelativo 121 34,2 

Facilita a aprendizagem 30 8,5 

Inovação 40 11,3 

Interesse/motivação 86 24,3 

Participação/interação 37 10,5 

Potencialidades didáticas 34 9,6 

Potencialidades técnicas 88 24,9 

Outras/Resposta questionável  4 1,1 

N= 354 
 

Tabela 4.70: Razões para preferir/não preferir o uso do QIM em relação ao manual 
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2.10. Dificuldades na utilização do QIM 

Objetivo da investigação Questões da investigação Instrumentos 

 

Sujeitos 

 

10. Apurar as dificuldades 

dos professores e 

diretores no uso do 

QIM. 

 
 

 

• Quais as maiores dificuldades 
sentidas no agrupamento desde 
a instalação do QIM?  
 

• Os professores sentem mais 
dificuldades técnicas ou 
dificuldades didáticas no uso do 
QIM? 

 

• Quais são essas dificuldades? 
 

• A quem recorrem os professores 
em caso de dificuldades ou 
problemas técnicos /didáticos? 

 

• Estarão os professores satisfeitos 
com o apoio técnico/didático que 
têm disponível? 
 

 
 

 Questionário 

dos  

diretores 
(4.1./ 4.2.) 

 

 Questionário   

dos  

professores 
(4.1./ 4.1.1/ 

4.2./4.3.) 
 
 

Entrevista 
(2.1./2.2./2.3./2.4./

2.5./5.1./5.2.) 

 
 

 

 

45 

 

 

 

 
 

1471 

 
 
 
 
 
 
 
 

28 

 

 

 

 

A tecnologia já faz parte da educação há séculos, desde o livro impresso ao uso do 

lápis e do quadro preto. No entanto, o mundo tecnológico vigente exige outras competências e 

espírito de abertura à mudança de práticas. Embora seja notória a resistência dos professores 

ao uso das TIC na prática pedagógica, quais serão efetivamente as reais dificuldades dos 

professores no uso do QIM? 

Muitos professores têm medo de revelar as suas dificuldades diante dos alunos e por 

isso mantêm uma estrutura habitualmente repressiva, controladora, repetidora. Os professores 

sabem que precisam de mudar, mas não sabem bem como fazê-lo e não estão preparados para 

os experimentar com confiança. Frequentemente, as escolas introduzem as tecnologias em 

voga e esperam que só isso melhore os problemas do ensino. Exigem mudanças nos 

professores sem lhes dar condições para que eles as efetuem. Não disponibilizam formação 

aos docentes, apoio para a resolução de dificuldades que surgem e nem sequer apetrecham 

suficientemente as escolas com tecnologias. 

O nosso estudo espelha bem essa realidade. Segundo os diretores inquiridos, os 

principais problemas sentidos pelos professores desde a instalação do QIM foram a ‘Falta de 
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formação’ dos docentes neste âmbito, apontada por quase metade dos diretores (46,7%), a 

falta de ‘Apoio técnico’ para “(…) a reparação/manutenção destes equipamentos” (Dir.8), 

referida por (28,9%) dos diretores e a ‘Pouca disponibilidade’ deste recurso (13,3%) já que 

não existem nas escolas quadros interativos suficientes para todos o alunos (Cf. Tabela 4.71). 

Para 8,9% dos diretores, as dificuldades sentidas pelos professores são a ‘Falta de tempo’ 

para explorarem as potencialidades do QIM e para se formarem, porque “a escola exige cada 

vez mais tempo de permanência, e sem tempo os professores não se formam e não se 

atualizam”(Dir.32).  Na perspetiva de 4,4% dos diretores, as dificuldades no uso do QIM 

passam pelas ‘Condições das salas de aula’, pois estão estruturalmente desadequadas para o 

receber; o facto de ser muito ‘Dispendioso’, uma vez que a sua manutenção relativamente à 

degradação do quadro e dos cabos é cara e o ‘Software incompatível’. 

 

    fr. % 

Desde o momento da instalação, passando pela manutenção e 
culminando na utilização do QIM pelos docentes, quais os 
principais problemas/dificuldades sentidas 

    

Apoio técnico 13 28,9 

Condições das salas de aula  2 4,4 

Dispendioso 2 4,4 

Falta de tempo  4 8,9 

Formação 21 46,7 

Pouca disponibilidade 6 13,3 

Software incompatível  2 4,4 

N= 45 

 

Tabela 4.71: Principais problemas/dificuldades sentidas no uso do QIM, apontadas pelos diretores 

 

Quanto às dificuldades apontadas pelos professores relativas ao uso do QIM, a análise 

da tabela 4.72 permite verificar que, para a maioria dos que o usam ou já o usaram, as 

características e a utilização na docência da provável alternativa ao quadro preto levanta-lhes 

‘Poucas’ ou ‘Nenhumas’ dificuldades técnicas e didáticas tal como afirmam mais de 70%. 

Poucos (6,1%) foram os professores que referiram que sentem ‘Muitas’ dificuldades técnicas 

e menos ainda (3,5%) foram os que indicaram ‘Muitas’ dificuldades didáticas. Olhando mais 

atentamente para a referida tabela, pode inferir-se que os professores apontaram ter mais 

dificuldades técnicas do que dificuldades didáticas, o que não deixa de ser curioso se tivermos 
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em consideração as capacidades que para nós se incluem nas competências técnicas (referidas 

no item 5.1.1.do capítulo 2) e nas competências didáticas (mencionadas no item 5.1.2. 

capítulo 2) durante o uso do QIM. 

 

 

    fr. % 

Se usa ou já usou o QIM, valore as dificuldades técnicas e didáticas 
que apresentam para si as características do QIM e a sua utilização 
na docência 

    

DIFICULDADES TÉCNICAS 

1 = Nenhuma 346 41,5 

2 = Poucas 260 31,1 

3 = Bastantes 178 21,3 

4 = Muitas 51 6,1 

DIFICULDADES DIDÁTICAS 

1 = Nenhuma 392 46,9 

2 = Poucas 307 36,8 

3 = Bastantes 107 12,8 

4 = Muitas 29 3,5 

N= 835 

Se já sentiu alguma dificuldade, indique especificamente qual     

Apoio técnico/didático – Dificuldade técnica/didática 31 7,0 

Calibrar - Dificuldade técnica 76 17,2 

Controlar a turma - Dificuldade didática 35 7,9 

Criar recursos - Dificuldade técnica/didática 112 25,4 

Instalação/atualização de software - Dificuldade técnica 38 8,6 

Ligação - Dificuldade técnica 55 12,5 

Limpeza do filtro - Dificuldade técnica 16 3,6 

Manusear ferramentas - Dificuldade técnica 147 33,3 

Substituição da lâmpada - Dificuldade técnica 3 0,7 

Uso do software do QIM  - Dificuldade técnica/didática 67 15,2 

Outras/Resposta questionável 5 1,1 

N= 441 
 

Tabela 4.72: Dificuldades técnicas e didáticas no uso do QIM, apontadas pelos professores 

 

A dificuldade mais referida pelos professores é de cariz técnico e diz respeito ao 

manuseamento das ferramentas (33,3%). A segunda dificuldade mais apontada, com 25,4% 

dos professores a indicá-la, é de natureza técnica/didática e refere-se ao embaraço que sentem 

em ‘Criar recursos’. Além destas dificuldades, alguns professores mencionaram limitações 

em calibrar ou orientar o QIM (17,2%), usar o software dos respetivo QIM (15,2%), ligar os 
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cabos entre o QIM e o PC e as próprias canetas (12,5%), bem como dificuldades de 

instalação/atualização de software (8,6%), dificuldades em controlar a turma (7,9%), a falta 

de apoio técnico/didático (7,0%) e a dificuldade de limpeza do filtro do projetor (3,0%). 

Pela análise da tabela 4.73, compreende-se que um número significativo dos 

professores entrevistados (potenciais exemplos de Boas Práticas com o QIM), correspondente 

a 57,1%, concorda com os professores inquiridos (no QP e no QD), pois também eles são da 

opinião que as suas maiores dificuldades são ou foram de cariz técnico, embora a tabela 4.74 

deixe evidente que todos sabem calibrar e usam os recursos da galeria do QIM e 96,4% usa a 

sua barra de ferramentas. Somente 21,4% (n=6) desses professores indicaram ter ou já terem 

tido dificuldades de ordem didática – ‘Criação de atividades/recursos’. Para 25,0% dos 

professores, o QIM não causa qualquer dificuldade. 

 

 

    fr. % 

Quais as maiores dificuldades sentidas quando usa o QIM?     

Criação de atividades/recursos 6 21,4 

Dificuldades técnicas  16 57,1 

Sem dificuldades 7 25,0 

N= 28 

 

Tabela 4.73: Dificuldades no uso do QIM apontadas pelos professores que  

apresentam Boas Práticas com o QIM 

 

 

 

A tabela 4.74 mostra ainda que 64,3% dos entrevistados ‘Produz recursos usando o 

software do QIM’ e que 67,9% não usa o teclado no ecrã. 
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    fr. % 

Sabe calibrar? 

Não - - 

Sim 28 100,0 

Usa a barra de ferramentas do QIM? 

Não 1 3,6 

Sim 27 96,4 

Produz recursos usando o software do QIM?     

Não 10 35,7 

Sim 18 64,3 

Usa os recursos da galeria do QIM?     

Não - - 

Sim 28 100,0 

Usa o teclado no ecrã?     

Não 19 67,9 

Sim 9 32,1 

N= 28 

Como ultrapassa as dificuldades?     

Equipa das TIC/PTE 10 47,6 

Internet 4 19,0 

Persistência 3 14,3 

Recorrendo a colegas 3 14,3 

Reutilização atividades/recursos 3 14,3 

N= 21 

 

Tabela 4.74: Nível de utilização das diferentes ferramentas do QIM  

por parte dos professores entrevistados 

 

Perante as dificuldades, os possíveis utilizadores com Boas Práticas de QIM recorrem 

preferencialmente à equipa das TIC/PTE ou à Internet para tentar dissipá-las. Alguns, no 

entanto, recorrem a colegas, persistem até conseguir e reutilizam atividades/recursos já feitos 

(Cf. Tabela 4.74). 

 Na visão dos diretores, perante as dificuldades no uso do QIM, os professores podem 

contar sobretudo com o apoio do coordenador TIC/ PTE do Agrupamento de Escolas ou com 

a ajuda de colegas com mais formação e conhecimento técnico. Não consideraram muito 

provável que os professores recorram a técnicos sempre disponíveis contratados para o efeito, 

ou a técnicos disponíveis esporadicamente porque as escolas não contemplam muito essa 

possibilidade (Cf. Gráfico 4.24). 
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O gráfico 4.25 demonstra que os professores partilham da opinião dos diretores, pois 

realmente recorrem preferencialmente aos seus ‘Conhecimentos técnicos’, mas também a 

‘Colegas com mais formação e conhecimento técnico’ ou ao ‘Coordenador TIC/ PTE do 

Agrupamento de Escolas’ para os tentar resolver. Raramente se valem de ‘Manuais existentes 

na escola’, de um ‘Técnico sempre disponível contratado para o efeito’ ou de ‘Páginas da 

Internet específicas com esse propósito’.  
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Na tabela 4.75 constatamos que alguns professores já apelaram à ajuda de formadores, 

de técnicos da Câmara Municipal ou dos fornecedores desse recurso tecnológico. 

  fr. % 

Frequência com que se recorre a outras ajudas se durante o uso 
do QIM surge um impedimento técnico  

    

Apoio técnico da Câmara 

Sempre 1 3,7 

Com Frequência 4 14,8 

Às vezes 3 11,2 

Apoio técnico do fornecedor 
Sempre 2 7,4 

Às vezes 4 14,8 

Formador 

Sempre 1 3,7 

Com Frequência 6 22,2 

Às vezes 6 22,2 

N= 27 

Tabela 4.75: Outras ajudas para ultrapassar as dificuldades técnicas 
 

A tabela 4.76 deixa evidente que os professores estão sobretudo insatisfeitos com a 

‘Assistência prestada pelo Ministério da Educação’ quando é preciso apoio/auxílio técnico de 

carácter oficial e consideravelmente satisfeitos com a ‘Assistência prestada pelo 

Agrupamento’ em geral ou com a ‘Assistência prestada pelo Coordenador TIC’. 

    fr. % 

Grau de satisfação quanto à disponibilidade de apoio/auxílio 
técnico de caráter oficial 

    

Assistência prestada pelo Agrupamento 

Muito Satisfeito 92 11,7 

Satisfeito 321 40,9 

Pouco Satisfeito 131 16,7 

Insatisfeito 93 11,9 

Não sei/ Não respondo 147 18,8 

Assistência prestada pelo Coordenador TIC 

Muito Satisfeito 117 14,9 

Satisfeito 294 37,5 

Pouco Satisfeito 106 13,5 

Insatisfeito 90 11,5 

Não sei/ Não respondo 177 22,6 

Assistência prestada pelo Ministério da 
Educação 

Muito Satisfeito 15 1,9 

Satisfeito 104 13,3 

Pouco Satisfeito 157 20,0 

Insatisfeito 248 31,6 

Não sei/ Não respondo 260 33,2 

N= 784 

Tabela 4.76: Grau de satisfação quanto à disponibilidade de apoio/auxílio técnico de caráter oficial 
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Na verdade, o gráfico 4.26 deixa evidente que ao agruparmos as escalas que mostram 

a satisfação dos professores com o apoio que lhes prestado aquando da utilização do QIM 

(Muito Satisfeito e Satisfeito) e as que mostram a sua insatisfação (Pouco Satisfeito e 

Insatisfeito) se verifica que mais de metade dos professores (52,6%) que usam ou já usaram o 

QIM estão satisfeitos com a Assistência prestada pelo Agrupamento ou 52,4% com 

Assistência prestada pelo Coordenador TIC e 51,6% estão Insatisfeitos com Assistência 

prestada pelo Ministério da Educação. 
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2.11. Formação e as necessidades de formação dos docentes para utilização do 
QIM 

Objetivo da investigação Questões da investigação Instrumentos 

 

Sujeitos 

 

11. Aferir a competência/ 

domínio, a formação e 

as necessidades de 

formação dos docentes 

para o uso do QIM 

 

• Os professores têm formação no 
âmbito do QIM?   

 

• Em que ciclo de escolaridade os 
professores têm mais formação 
no âmbito do QIM?   

 

• Existe algum plano de formação 
próprio para os professores 
usarem o QIM? 

 

• Os professores consideram 
necessária a formação em 
Quadros Interativos Multimédia?  

 

• Os professores necessitam de 
desenvolver competências na 
utilização dos Quadros 
Interativos Multimédia?  

 

• Os professores realizaram 
formação em QIM no âmbito das 
propostas do PTE? 

 

• Os professores estão 
predispostos a receber formação 
em QIM?  

 

• Os professores partilham ideias e 
trocam materiais para usar no 
QIM? 

 

• As Boas Práticas com o QIM 
podem ser aprendidas? 

 
 

 
 

 Questionário 

dos  

Diretores 
(5.1./ 5.2./ 

5.2.1./5.2.2./5.3.) 

 
 

 Questionário   

dos  

professores 
(5.1./5.2./5.3./5.4./
5.4.1./5.5./5.6./5.7.

/5.8.) 

 

Observação 
(3.1./3.1.1./3.1.2./3
.1.3./3.1.4./3.1.5) 

 

Questionário 

Diagnóstico de 

Formação 
(2.1./2.2./ 2.3.) 

 

Ficha de 

Avaliação da 

Ação de 

Formação 
(1) 

 

 

45 

 

 
 

 
 

1471 

 
 
 
 
 
 

 

 

22 

 

 

 

22 

 

 

 
22 

 

 

A maioria dos países europeus e da OCDE têm feito esforços para que os sistemas 

educativos se adaptem às mudanças que a sociedade do conhecimento exige. Estes esforços 

têm surtido frutos, pois as escolas estão agora com muito mais meios tecnológicos e cada vez 

mais incrementam o uso das TIC nas aulas. No entanto, o papel relevante das TIC no campo 
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educativo depende de muitos fatores, de entre os quais a formação de professores parece ser a 

que merece grande destaque e um estudo aprofundado por serem eles, os professores, os 

atores principais na disseminação do conhecimento e no desenvolvimento intelectual, social e 

afetivo do aluno. Neste contexto, consideramos que o importante não é simplesmente integrar 

as TIC no ensino, como se a tecnologia fosse um fim em si mesmo, mas antes oferecer 

possibilidades de melhorar a qualidade do processo de ensino/aprendizagem. Se o QIM pode 

ser um instrumento para auxiliar este desenvolvimento, o professor tem de saber utilizá-lo 

com competência e eficiência. Para tanto, estudámos a formação dos professores no âmbito 

do QIM, como deve ser esta formação docente e as suas implicações, para a compreensão da 

realidade do complexo sistema educativo. É preciso detetar o que pode e deve ser mudado na 

procura de uma educação de excelência. 

Resistências e dificuldades são percalços comuns no caminho de quem busca uma 

sustentação mais qualificada ao seu trabalho pedagógico. A literatura defende que para haver 

uma melhor utilização dos recursos tecnológicos como mediadores da aprendizagem, é 

preciso haver uma formação do professor para lidar crítica e pedagogicamente com eles. Não 

deve ser uma formação apenas na dimensão pedagógica e nem uma formação justaposta entre 

teorias educacionais, técnicas e domínio da tecnologia. Trata-se de uma formação que 

mobilize as múltiplas competências do professor para articular a prática, a reflexão, a 

investigação e as teorias requeridas para revelar a razão da prática educativa e promover a 

transformação na ação pedagógica. 

A análise dos questionários (QD e QP) que fizemos nas escolas mostra que ainda há 

um longo caminho a percorrer. Continua a haver desigualdades acentuadas entre as escolas no 

que concerne à existência das TIC em geral e do QIM em particular e da formação dos 

professores neste âmbito. Na verdade, muitas vezes reconhecem-lhes potencialidades, mas 

não se atrevem a usá-lo sobretudo por, segundo eles, não terem conhecimentos para o fazer.  

A análise da tabela 4.77 revela uma justificação para que muitos dos professores não o 

saibam utilizar e se sintam retraídos no seu uso, pois verifica-se que 43,1% dos professores da 

nossa amostra não frequentou nenhuma formação em QIM e 43,9% frequentou apenas uma 

ação de formação. Uma percentagem pouco significativa (13,0%) referiu ter frequentado 2, 3, 

4 ou mais formações.   
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   fr. % 

Nos últimos 5 anos, indique quantas ações de formação 
em QIM frequentou  

    

0 634 43,1 

1 646 43,9 

2 172 11,7 

3 17 1,2 

4 ou mais 2 0,1 

Fez formação em QIM no âmbito do PTE (Nível II)     

Não 1210 82,3 

Sim 261 17,7 

N= 1471 

 

Tabela 4.77: Ações de formação em QIM frequentadas pelos professores   

 

 Olhando com mais pormenor para a tabela 4.77, constata-se que apesar de o PTE 

prever a formação do uso pedagógico do QIM a 90% dos professores, essa formação não 

incluiu a maioria dos professores da nossa amostra, uma vez que 82,3% (n=1210) desses 

professores não fez formação em QIM no âmbito do PTE (Nível II). Apenas 17,7% dos 

professores participantes neste estudo frequentaram formação no âmbito do PTE. 

O ciclo de escolaridade onde os professores da nossa amostra manifestaram ter mais 

formação nesta ferramenta tecnológica é o 1.º ciclo (36,8%), seguindo-se o 3.º (35,8%) e, por 

último, o 2.º ciclo (27,4%) (Cf. Gráfico 4.27). 
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Neste sentido, a formação de professores em QIM revela-se uma necessidade 

premente, até porque o gráfico 4.28 mostra que a quase totalidade dos professores (93,9%) 

considera fundamental uma formação específica para o uso do QIM na docência. Também 

nós partilhamos dessa opinião porquanto consideramos que a formação deveria acompanhar 

sempre as reformas estruturais do sistema educativo se quisermos ter uma Escola de 

referência na utilização do QIM. 

 
 

 

 

De acordo com os dados constantes na tabela 4.78, a maioria desses professores 

manifestou a necessidade de uma formação específica em QIM, porque em primeira instância 

56,0% (n=774) querem ‘Aprender a usar’ o QIM, “(…) sob pena de incorrer num processo 

penoso de aprendizagem por tentativa - erro, extremamente desmotivador” (Prof. 8). Além 

disso, tratando-se de uma tecnologia com um leque tão vasto de possibilidades, é necessária “ 

uma formação específica para o poder utilizar no maior número das suas potencialidades” 

(Prof. 1050). Na ótica de 18,4% (n=254) dos professores, é a formação específica que 

permitirá ‘Otimizar a utilização’ “(…) técnica e pedagógica do QIM” (Prof. 968) e para 

15,4% (n=212) possibilitará ‘Conhecer especificidades’ do mesmo. Um número considerável 

de professores (11,0% ou n=152) precisam dessa formação exclusiva, porque classificam a 

“Nova Janela para a aprendizagem” como “(…) um instrumento complicado” (Prof. 18) que 

“(…) não é assim tão simples de utilizar. Tem o seu "q" de dificuldade (Prof. 118). Alguns 
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professores também acham que só assim conseguirão realizar a ‘Criação de materiais’ 

diversificados, interativos e específicos para cada área disciplinar; ‘Esclarecer ideias’ e 

desmistificar aceções erradas; motivar os professores para o uso e ‘Partilhar experiências’. 

Essa tabela (Cf. Tabela 4.78) permite ainda verificar que dos professores que não 

consideram necessária uma formação exclusiva em QIM (n=90), 58 professores tem essa 

opinião porque o veem como um ‘Recurso intuitivo’; 23 consideram ser um recurso onde “os 

professores podem aprender sozinhos. Se mexerem aprendem a utilizá-lo” (Prof. 161), ou 

seja, podem ser ‘Autodidatas’ e 9 têm ‘Domínio das TIC’ em geral e julgam que “(…) para 

quem tem alguma formação em TIC, é só uma questão de adaptação ao quadro e aos 

programas que dele fazem parte” (Prof. 260). 

 

    fr. % 

Considera necessária uma formação específica para o uso do 
QIM na docência. Porquê? 

    

Não 

Autodidata  23 25,6 

Domínio das TIC 9 10,0 

Recurso intuitivo 58 64,5 

N= 90 

Sim 

Aprender a usar  774 56,0 

Conhecer especificidades  212 15,4 

Criação de materiais 83 6,0 

Esclarecer ideias  59 4,3 

Motiva para uso  41 3,0 

Otimizar a utilização 254 18,4 

Partilhar experiências 24 1,7 

Uso difícil    152 11,0 

Outras/Resposta questionável 8 0,6 

N= 1381 

Na sua opinião, a que aspetos deve atender a formação em 
QIM 

    

Aspetos pedagógicos 48 3,3 

Aspetos pedagógicos e técnicos 1378 93,7 

Aspetos técnicos 45 3,1 

Outro - - 

N= 1471 

 

Tabela 4.78: Necessidade de realização/não realização  

de uma formação específica em QIM na docência, segundo os professores inquiridos  
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Sendo ou não necessária uma formação específica em QIM, o facto é que 90,9% dos 

professores formandos mencionaram, no QDF, que resolveram frequentar uma formação em 

QIM, nomeadamente ‘Para aprofundar os conhecimentos neste recurso’. Além disso, 86,4% 

referiu que ‘gostava de aprender a utilizá-lo’ e ‘para motivar os alunos para a 

aprendizagem’; 77,3% desejava ‘expor os conteúdos de forma diferente’; 72,8% gostava de 

utilizar o QIM nas suas aulas; 63,7% ‘Para produzir recursos utilizando o software do QIM’; 

59,2% para se motivar para utilizar este recurso na sua prática letiva e 45,5% ‘Para 

rentabilizar o material disponível na escola’. Os formandos indicaram ainda que não 

resolveram frequentar a formação em QIM por a maioria dos seus colegas já o empregarem 

(Cf. Tabela 4.79). 
 

    fr. % 

Porque resolveu frequentar esta formação?  
(Assinale com  X - sendo 1 menor valor e 5 o maior valor) 

    

Porque gostava de aprender a utilizar 
o QIM 

1 - - 

2 - - 

3 - - 

4 3 13,6 

5 19 86,4 

Porque gostava de utilizar o QIM nas 
minhas aulas 

1 - - 

2 - - 

3 1 4,5 

4 5 22,7 

5 16 72,8 

Porque a maioria dos meus colegas o 
empregam 

1 7 31,8 

2 8 36,4 

3 7 31,8 

4 - - 

5 - - 

Para aprofundar os meus 
conhecimentos neste recurso 

1 - - 

2 - - 

3 - - 

4 2 9,1 

5 20 90,9 

Para me motivar para utilizar este 
recurso na minha prática letiva 

1 1 4,5 

2 - - 

3 2 9,1 

4 6 27,3 

5 13 59,1 

Tabela 4.79: Razões justificativas para frequência de uma formação em QIM, 

 segundo os formandos  (I/II) 
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  fr. % 
 

Porque resolveu frequentar esta formação?  
(Assinale com  X - sendo 1 menor valor e 5 o maior valor) 
 

  

Para rentabilizar o material disponível 
na escola 

1 1 4,5 

2 - - 

3 4 18,2 

4 7 31,8 

5 10 45,5 

Para produzir recursos utilizando o 
software do QIM 

1 - - 

2 - - 

3 3 13,6 

4 5 22,7 

5 14 63,7 

Para expor os conteúdos de forma 
diferente 

1 - - 

2 - - 

3 1 4,5 

4 4 18,2 

5 17 77,3 

Para motivar os alunos para a 
aprendizagem 

1 - - 

2 - - 

3 - - 

4 3 13,6 

5 19 86,4 

N= 22 

Tabela 4.79: Razões justificativas para frequência de uma formação em QIM, 

 segundo os formandos  (II/II) 

 

 

O gráfico 4.29 evidencia mais os dados da tabela 4.79 porque agrupamos as respostas 

dos valores positivos (escala 4 e 5), dos valores neutrais (escala 3) e dos valores negativos 

(escala 1 e 2). Assim, todos os professores resolveram frequentar a formação em QIM porque 

gostavam de aprender a usar o QIM, queriam aprofundar conhecimentos neste domínio e para 

descobrir estratégias de motivação dos alunos para a aprendizagem. A quase totalidade 

(95,5%) pretendia saber como utilizar o QIM nas aulas e como expor os conteúdos de forma 

diferente; 86,4% queria motivar-se para utilizar este recurso na sua prática letiva e aprender a 

produzir recursos utilizando o software do QIM e 77,3% ansiava rentabilizar o material 

disponível na escola.  
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Desses professores, 81,8% esperava principalmente aprender a usá-lo, tal como 

referiram os professores que consideram necessária uma formação específica em QIM para o 

seu uso na docência; 22,7% queriam descobrir como tornar o ‘Ensino apelativo’ através do 

QIM; 18,2% ansiavam ‘Aprofundar conhecimentos’ e ‘Conhecer 

ferramentas/potencialidades’; 13,6% precisava ‘Rentabilizar utilização’ e 4,5% queria 

aprender a ‘Criar recursos’ (Cf. Tabela 4.80). 

 

    fr. % 

O que espera aprender nesta formação     

Aprofundar conhecimentos 4 18,2 

Conhecer ferramentas/potencialidades 4 18,2 

Criar recursos 1 4,5 

Ensino apelativo 5 22,7 

Rentabilizar utilização 3 13,6 

Usar 18 81,8 

N= 22 

 

Tabela 4.80: Expetativas em torno da formação em QIM 
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 Considerando que 43,1% dos professores participantes no nosso estudo não frequentou 

formação alguma no âmbito do QIM (Cf. Tabela 4.77) e que 93,9% considera essencial uma 

formação específica para o seu uso na docência (Cf. Gráfico 4.28), não é de estranhar que no 

gráfico 4.30 seja evidente que 85,2% (n=1254) dos professores estivessem interessados em 

frequentar alguma ação de formação em QIM. Somente 14,8% (n= 217) dos professores não 

manifestaram esse interesse. 

 

 
 

Independentemente de os nossos resultados mostrarem que há professores interessados 

em frequentar algum tipo de formação em QIM e outros não, a quase totalidade (93,7% ou n= 

1378) considera que uma formação em QIM deve atender a aspetos pedagógicos e técnicos. 

Apenas 3,3% dos professores considera que a formação só deve aludir a aspetos pedagógicos 

e 3,1% a aspetos técnicos (Cf. Tabela 4.78). Também nós partilhamos a opinião que a 

formação para o uso das tecnologias na educação é um processo que deve unir o domínio 

técnico dos recursos tecnológicos com a ação pedagógica e com os conhecimentos teóricos 

necessários para refletir, compreender e transformar a ação pedagógica dos professores.  

Por considerarmos que para promover a utilização das tecnologias, rentabilizando os 

meios informáticos disponíveis e generalizando a sua utilização por todos os elementos, é 

necessário um plano de formação que comporte as vertentes pedagógica e técnica, o nosso 

plano de formação teve em atenção precisamente essas vertentes. Por isso, quando 

observámos os professores participantes na formação que ministrámos na sua prática letiva, 
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verificámos que, quando uma formação assenta nas vertentes anteriormente referidas e 

devidamente justificadas no capítulo 2, os professores sentem-se mais à vontade no uso do 

QIM (77,3%), calibrando-o, usando bem ou muito bem a barra de ferramentas e os recursos 

da sua própria galeria, e apresentam ‘Bom’ ou ‘Muito Bom’ domínio técnico e didático (Cf. 

Tabela 4.81).  

    fr. % 

O docente sente-se à vontade no uso do QIM     

Não 5 22,7 

Sim 17 77,3 

Nível de calibração do QIM     

Muito Bom 5 22,7 

Bom - - 

Suficiente - - 

Insuficiente - - 

Não observável/Não aplicável 17 77,3 

Nível de utilização da barra de ferramentas do QIM     

Muito Bom 6 27,3 

Bom 11 50,0 

Suficiente 5 22,7 

Insuficiente - - 

Não observável/Não aplicável - - 

Nível de utilização dos recursos da galeria do QIM     

Muito Bom 3 13,6 

Bom 14 63,7 

Suficiente 3 13,6 

Insuficiente - - 

Não observável/Não aplicável 2 9,1 

Nível de domínio técnico     

Muito Bom 3 13,6 

Bom 11 50,0 

Suficiente 8 36,4 

Insuficiente - - 

Não observável/Não aplicável - - 

Nível de domínio didático     

Muito Bom 3 13,6 

Bom 11 50,0 

Suficiente 7 31,9 

Insuficiente - - 

Não observável/Não aplicável 1 4,5 

N= 22 
 

Tabela 4.81: Utilização do QIM após a formação ministrada 
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Além disso, quando as formações assentam nessas vertentes é natural que os 

formandos as classifiquem nas escalas mais altas (4 e 5), quer no que diz respeito aos 

objetivos propostos, quer quanto à metodologia adotada, à coerência dos trabalhos práticos 

apresentados, à gestão dos recursos, e à relação dos formadores com o grupo de formandos. 

Também vamos mais facilmente ao encontro das necessidades dos formandos e a aquisição de 

competências adquiridas pelos formandos é maior e terá mais impacto na sua atividade 

profissional (Cf. Tabela 4.82). 

  3 4 5 

  fr. % fr. % fr. % 
Avaliação geral da ação (Assinale com um 

X o valor da escala que considere mais 

adequado à avaliação dos itens 

assinalados (sendo 1 o nível mais baixo e 

5 o mais alto) 

            

Os objetivos propostos foram cumpridos - - 1 4,5 21 95,5 

A metodologia foi adequada aos 
participantes 

- - 1 4,5 21 95,5 

Os trabalhos práticos propostos 
apresentaram coerência 

- - 1 4,5 21 95,5 

A gestão dos recursos foi adequada - - 3 13,6 19 86,4 

O espaço em que decorreu a ação foi 
adequado 

4 18,2 9 40,9 9 40,9 

Relação do(s) formador(es) com o grupo 
de formandos 

- - 1 4,5 21 95,5 

A ação de formação veio ao encontro das 
minhas necessidades de formação 

- - 4 18,2 18 81,8 

As competências adquiridas vão ter 
impacto na minha atividade profissional 

- - 5 22,7 17 77,3 

N= 22 
 

Tabela 4.82: Avaliação geral da ação 
 

Pelo que expusemos, é notório que a nossa ambição e objetivos na formação procurou 

inverter a tendência das práticas de formação que têm estado muito agarradas às práticas e aos 

modelos tradicionais de preparação dos professores (Barroso & Canário, 1999), ou seja, a 

formação tem estado sobretudo centrada na tecnologia e na aprendizagem do domínio das 

ferramentas, esquecendo a sua integração efetiva na atividade curricular (Costa & Viseu, 

2007).  
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Então, para tentar colmatar essas lacunas nas formações e a falta de formação dos 

docentes no âmbito do QIM, percebemos que 73,3% dos diretores intervenientes no nosso 

estudo definiram um plano específico para a formação dos docentes nesse campo, sendo 

previsto sobretudo ‘Formação específica em QIM’ articulada com o centro de formação – 

‘Formação externa’. Em alguns agrupamentos essa formação foi assegurada internamente 

pelos coordenadores TIC, por professores de informática ou por docentes mais experientes. A 

duração dessas formações foi principalmente de ‘15 horas’, embora tenha havido formações 

mais longas de 25 e 50 horas (Cf. Tabela 4.83). 

Essa tabela deixa ainda evidente que os diretores que não definiram nenhum plano 

específico para a formação dos professores relativamente ao QIM explicaram que não o 

fizeram, especialmente, por ‘Falta de tempo’, mas também por ‘Ausência de formador’. 

Metade desses diretores (n=6) já pensou definir um plano específico de formação em QIM e a 

outra metade não considerou essa possibilidade. 

    fr. % 

Foi definido um plano de formação específico para os 
professores com acesso ao QIM 

    

Não 12 26,7 

Sim 33 73,3 

N= 45 

Se sim, de que tipo e com que duração?     

Formação específica em QIM 22 66,7 

Formação externa 19 57,6 

Formação interna 8 24,2 

15 horas 10 30,3 

25 horas 7 21,2 

50 horas 5 15,2 

N= 33 

Se não, porquê?     

Ausência de formador 3 25,0 

Falta de financiamento 2 16,7 

Falta de solicitação docente 2 16,7 

Falta de tempo 4 33,3 

Responsabilidade do Centro de Formação 1 8,3 

Já pensou em definir um?     

Não 6 50,0 

Sim 6 50,0 

N= 12 

Tabela 4.83: Planos de formação em QIM 
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Mediante a informação apurada quanto à formação dos professores neste campo, os 

dados que se evidenciam no gráfico 4.31 não causam qualquer admiração, apesar de estes 

reconhecerem no QIM inúmeras vantagens e potencialidades. Havendo ainda muitos 

professores da nossa amostra sem formação em QIM e mais ainda com vontade em frequentá-

la, é natural que 77,1% (n=1134) dos professores considerem estar ‘Pouco’ preparados para a 

sua utilização em contexto educativo. Somente 16,5% (n=243) dos professores considera que 

os docentes estão ‘Bastante’ preparados e 1,9% (n=28) estão ‘Muito’preparados. 

 

 

 

 

Se a formação no que diz respeito ao QIM se apresentou ténue, no âmbito das TIC em 

geral concluímos uma situação oposta, pois neste campo quase todos os professores já 

frequentaram alguma formação em TIC e apenas 5,6% referiu não ter frequentado formação 

alguma (Cf. Tabela 4.84). A nossa investigação e muitas outras mostram que a formação que 

tem sido realizada nas TIC apresenta outros resultados, até porque em Portugal a formação de 

professores tem sido uma dimensão fundamental de vários programas nacionais 

desenvolvidos para apoiar a integração das TIC nas escolas 83. 

                                                 
83 O PTE assumiu-se como um plano de ação que visava enfrentar o desafio da modernização tecnológica integrando três eixos 

de atuação: Tecnologia, Conteúdos e Formação. Além do apetrechamento das escolas para permitir que professores e alunos tivessem ao seu 
dispor diversas tecnologias, investiu simultaneamente na formação de professores.  
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Na verdade, estudos anteriormente desenvolvidos (Coutinho, 2006; Viseu 2008; 

Felizardo, 2012) mostram que em Portugal, a par do apetrechamento das escolas, tem havido 

também investimento relevante na formação de professores. 

 

    fr. % 

Quantas ações de formação realizou no âmbito das TIC     

0 83 5,6 

1 473 32,2 

2   429 29,2 

3   253 17,2 

4 111 7,5 

5 89 6,1 

6 ou mais 33 2,2 

N= 1471 
 

Tabela 4.84: Ações de formação em TIC 

 

Considerando que a quase totalidade dos professores referiu ter formação em TIC, não 

é de estranhar que os diretores intervenientes no nosso estudo tenham mencionado que os 

docentes dos respetivos agrupamentos, de qualquer ciclo de escolaridade do ensino básico, 

têm ‘Bastante’ formação na área das TIC (Cf. Tabela 4.85). Todos os diretores referiram 

valores acima dos 50,0%. 

    fr. % 

Nível de formação na área das TIC por parte dos professores 
do seu Agrupamento 

    

1.º ciclo 

Muita 1 2,2 

Bastante 26 57,8 

Pouca 17 37,8 

Nenhuma 1 2,2 

2.º ciclo 

Muita 2 4,4 

Bastante 25 55,6 

Pouca 18 40,0 

Nenhuma - - 

3.º ciclo 

Muita 2 4,4 

Bastante 29 64,5 

Pouca 14 31,1 

Nenhuma - - 

N= 45 

 

Tabela 4.85: Nível de formação em TIC dos professores por ciclo de escolaridade 
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No que diz respeito ao momento em que receberam a formação em TIC, os dados da 

tabela 4.86 revelam que a maioria dos professores (59,1%) a recebeu na ‘Formação contínua 

por iniciativa própria’, 45,8% em ‘ações de formação promovidas pelo Ministério da 

Educação’ e 1,1% em sede de ‘Pós-graduação/Mestrado’. Uma percentagem significativa de 

professores (32,2%) indicou que recebeu a formação em TIC na ‘Formação inicial’. Apenas 

3,6% apontou ter ‘Formação superior em informática’, 2,0% tem feito ‘Autoformação’ e 

1,1% fez formação por iniciativa do Agrupamento/Centro de Formação. 

 

    fr. % 

Quando recebeu a sua formação na área das TIC     

Formação inicial 473 32,2 

Formação contínua por iniciativa própria 870 59,1 

Formação contínua através de ações de formação do 
Ministério da Educação 

674 45,8 

Formação superior em informática 53 3,6 

Outra 63 4,3 

Outra     

Autoformação 30 2,0 

Formação do Agrupamento/Centro de Formação 16 1,1 

Formação do IEFP 1 0,1 

Pós-graduação/Mestrado 16 1,1 

N= 1471 
 

Tabela 4.86: Momento de formação em TIC 

 

A tabela 4.87 mostra que tem havido um esforço das escolas para combater a chamada 

“iliteracia digital”, já que têm sido promovidas nos agrupamentos de escola ações de 

formação quer no âmbito do QIM quer das TIC em geral. Na verdade, os líderes dos 

agrupamentos têm consciência de que o professor, com o quadro preto ou com o QIM, precisa 

de estar sintonizado com os desafios do seu tempo. 

Tendo em conta que nos últimos 5 anos foram promovidas entre 1 e 5 formações no 

âmbito das TIC em 71,1% (n=32) dos agrupamentos e entre 1 e 2 formações relativas ao QIM 

em 44,5% dos agrupamentos, nota-se que tem havido uma tentativa por parte das escolas em 

diminuir o fosso digital, porquanto não há escola do futuro que consiga sobreviver sem 

incorporar essas novas tecnologias. Os diretores das escolas não esquecem que muitos dos 

docentes que, atualmente, exercem funções docentes no sistema educativo português 
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pertencem a uma geração que amadureceu, pessoal e profissionalmente, antes da era da 

Internet e de outras tecnologias que vieram incrementar a sociedade da informação.  

 

    fr. % 
Nos últimos 5 anos, indique quantas ações de formação 
foram promovidas no seu Agrupamento nos seguintes 
âmbitos 

    

TIC 

5 ou menos 32 71,1 

6 -10 7 15,6 

11 ou mais 6 13,3 

QIM 

Nenhuma 5 11,1 

1-2 20 44,5 

3-4 10 22,2 

5-6 9 20,0 

7 ou mais 1 2,2 

N= 45 

 

Tabela 4.87: Formações em TIC/QIM promovidas pelos agrupamentos  

 

2.12. Análise de Boas Práticas na utilização do QIM 

Objetivo da investigação Questões da investigação Instrumentos 

 

Sujeitos 

 

12. Identificar e analisar 

Boas Práticas no uso 

do QIM nas diferentes 

áreas curriculares. 

 

 
 
 
 

• Conhecem atividades de sucesso 
com o QIM? 

 

• Que atividades com o QIM são 
exemplo de Boas Práticas? 
 

 
 

 

 
 

 Questionário dos  

diretores 
(6.1./6.2./ 

6.2.1./6.2.2. 6.2.3.) 
 

 Questionário   

dos  

Professores 
(6.1./6.2./ 

6.2.1./6.2.2. 6.2.3.) 
 
 

Entrevista 
(4.7./4.7.1./ 

4.8./4.8.1./4.8.2./7.3.)
 

 

 

45 

 

 
 

 

1471 

 
 
 
 
 
 
 
 

28 

 

Qual é a fórmula para se ter uma Boa Prática com o QIM? É óbvio que não existe uma 

pronta e aprovada por unanimidade. Os professores entrevistados, no estudo de Boas Práticas 
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na utilização do QIM, foram escolhidos entre os que usam o QIM e consideram que 

apresentam uma eficaz e inovadora utilização do QIM e os que foram indicados por algum 

professor. 

 Ainda que se possa retirar da literatura definições de boas práticas, como expusemos 

no capítulo 2, não as devemos considerar um dispositivo absoluto e finito. As definições 

apresentadas, derivadas da literatura de especialidade e de investigações levadas a cabo no 

terreno, deverão ser, deste modo, lidas como princípios organizadores, cujo conhecimento 

poderá fomentar práticas mais eficazes na utilização do QIM. É essencial estabelecer uma 

interseção entre teorias e metodologias que permita contemplar o que cada uma delas pode 

trazer de positivo para a utilização do QIM na sala de aula. 

As melhores práticas de uso do quadro interativo serão aquelas cujo quadro teórico e 

metodológico de base se encontre em equilíbrio com um conjunto variado de componentes 

oriundos de quadros teórico-metodológicos, com o fim de auxiliar o professor/aluno no 

processo de ensino/aprendizagem. Uma prática deste tipo requer, necessariamente, uma 

fundamentação teórica e metodológica que explicite e justifique as opções tomadas de forma 

informada e não superficial. 

Sendo as melhores práticas de uso do QIM as que ajudam os principais atores do 

sistema educativo (professores e alunos) no processo de ensino/aprendizagem, a que Pere 

Marqués (2002) chamou de “intervenções educativas” que facilitam o desenvolvimento de 

atividades de aprendizagem que permitem atingir os objetivos de aprendizagem, tal como 

referimos no capítulo 2, não é de estranhar que a definição mais consensual entre os 

professores sobre Boa prática com o QIM, com 24,6% das respostas ou n=362 professores 

seja a ‘Diversidade de práticas’, ou seja, “desenvolver atividades pedagógicas em que se 

aproveitem todas as potencialidades deste meio” (Prof. 937) “(…) ao serviço do 

ensino/aprendizagem” (Prof. 1034).  

No entanto, as definições que apurámos junto dos professores respondentes ao QP são 

diversas e outras variáveis obtiveram números consideráveis de acordo (Cf. Tabela 4.88). Na 

opinião de 15,2% (n=223) Boa Prática com recurso ao QIM será a que “(…) promove 

aprendizagens significativas que contribuem para o desenvolvimento das crianças a nível 

conceptual, processual e comportamental” (Prof. 11) – ‘Facilita a aprendizagem’. Para 12,3% 

(n=181) é ‘Usar corretamente’ o QIM “(…) a nível pedagógico e técnico” (Prof. 47); para 

9,5% (n=140) é a que consegue conquistar/aumentar o ‘Interesse/motivação’ dos alunos “(…) 

na busca do conhecimento” (Prof. 119); para 7,5% (n=111) é a que leva o aluno a alcançar o 
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‘Sucesso escolar’; para 7,2% (n=106) é a que ‘Facilita o ensino/aprendizagem’; para 5,6% 

(n=82) é a que “(…) ajuda o professor a lecionar as matérias” (Prof. 108), ou seja, ‘Facilita o 

ensino’, ou o usam frequentemente; para 4,2% (n=62) é a que “agarra” e promove a 

‘Atenção/concentração’ dos alunos; para 3,7% (n=55) é a que proporciona um ‘Ensino 

apelativo’; para 3,1% (n=46) é a que aumenta a ‘Participação/interação’; para 2,6% (n=38) é 

a que consegue ‘Criar recursos’; para 2,2% (n=33) é a que o utiliza “(…) para verificar se os 

alunos apreenderam as matérias lecionadas durante as aulas” (Prof. 513), isto é, para a 

‘Avaliação’, e para 1,5% (n=22) é a que o usa para “auxiliar no controlo e melhoramento do 

comportamento dos alunos na sala de aula” (Prof. 447). 

Mais de uma centena de professores (n=109) não sabe definir/explicar o que é um Boa 

prática com o QIM. 

 

    fr. % 

O que entende por Boa Prática com recurso ao QIM 

Atenção/concentração  62 4,2 

Avaliação 33 2,2 

Diversidade de práticas 362 24,6 

Comportamento 22 1,5 

Criar recursos 38 2,6 

Ensino apelativo 55 3,7 

Facilita a aprendizagem 223 15,2 

Facilita o ensino 82 5,6 

Facilita o ensino/aprendizagem  106 7,2 

Interesse/motivação  140 9,5 

Participação/interação  46 3,1 

Sucesso escolar  111 7,5 

Usar corretamente  181 12,3 

Uso frequente   82 5,6 

Não sabe 109 7,4 

Outras/Resposta questionável 12 0,8 

N= 1471 
 

Tabela 4.88: Definição dos professores sobre Boa Prática com recurso ao QIM 

 

Na aceção dos diretores, uma Boa prática com o QIM também é preferencialmente a 

que ‘Facilita o ensino/aprendizagem’ (Cf. Tabela 4.89) à semelhança da opinião dos 

professores. A análise desta tabela denota ainda que as explanações mais usadas pelos 

diretores sobre o que entendem por ser uma Boa Prática com o QIM foram a ‘Diversidade de 

práticas’ (22,2%) e o ‘Uso frequente’ ou ‘Usar corretamente’ o QIM (15,6% dos diretores). 
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Embora para alguns dos líderes dos agrupamentos de escolas uma Boa Prática com o provável 

símbolo das escolas do século XXI (o QIM) também seja a que promove o 

‘Interesse/motivação’, ‘Atenção/concentração’, ‘Ensino apelativo’ e 

‘Participação/interação’, estes entendimentos foram os menos unânimes.  

Se refinarmos um pouco mais a análise da tabela e atentarmos às respostas que 

colheram maior número de respondentes, verifica-se que as mesmas coincidem com as que os 

professores também mais referenciaram. 

 

    fr. % 

O que entende por Boa Prática com recurso ao QIM     

Atenção/concentração 5 11,1 

Diversidade de práticas 10 22,2 

Ensino apelativo 5 11,1 

Facilita o ensino/aprendizagem 12 26,7 

Interesse/motivação 6 13,3 

Participação/interação 5 11,1 

Usar corretamente 7 15,6 

Uso frequente 7 15,6 

Não sabe 2 4,4 

N= 45 
 

Tabela 4.89: Definição sobre Boa Prática com recurso ao QIM segundo os diretores 

 

Três entrevistados que não consideram a sua prática com o QIM uma Boa Prática são 

de opinião que, para que assim fosse considerada, seria necessário haver ‘Diversidade de 

práticas’ e ‘Envolvimento dos alunos’, ou seja, seria necessário a “(…) utilização das 

ferramentas e potencialidades do QIM sem o reduzir a um mero quadro branco ou projetor, de 

modo a conseguir envolver os alunos na aprendizagem e a possibilitar ao professor uma maior 

diversidade de estratégias” (Entrevistado 10) (Cf. Tabela 4.90). 

 

    fr. % 

O que entende por Boa Prática com recurso ao QIM?     

Diversidade de práticas 3 100,0 

Envolvimento dos alunos 2 66,7 

N= 3 
 

Tabela 4.90: Definição dos entrevistados sobre Boa Prática com recurso ao QIM 
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Apesar de a quase a totalidade dos professores e dos diretores inquiridos ter indicado o 

que entendia por Boa Prática com o QIM, apenas 17,8% dos diretores (n=8) e 11,6% (n=171) 

dos professores conhece uma Boa Prática com esta tecnologia. A grande maioria quer dos 

diretores (82,2% ou n=37) quer dos professores (88,4% ou n=1300) não conhece (Cf. Tabela 

4.91).  

    fr. % 

Conhece alguma Boa Prática com o QIM     

Diretores 
Não 37 82,2 

Sim 8 17,8 

N= 45 

Professores 
Não 1300 88,4 

Sim 171 11,6 

N= 1471 
 

Tabela 4.91: Identificação de Boas Práticas pelos professores/diretores  

 

A tabela 4.92, extraída para apresentar em que consiste a Boa Prática com o QIM, 

onde se desenvolve e por quem, demonstra que para 62,5% dos dirigentes dos agrupamentos 

que as conhecem, a Boa Prática consiste em práticas que facilitem o ensino/aprendizagem e, 

para 25,0% baseia-se no seu uso para a ‘Avaliação’, para a ‘Diversidade de estratégias’ e para 

despoletar a ‘Participação/interação’ dos alunos nas aulas.  

Segundo esses diretores, as Boas Práticas por eles identificadas são habitualmente 

operadas por outros professores. Para aprofundarmos essas práticas, deveríamos contactar o 

agrupamento ou o próprio impulsionador da mesma.  
 

 

    fr. % 

Descreva-a (em que consiste, onde se desenvolve, por 
quem…) 

    

Avaliação 2 25,0 

Diversidade de estratégias 2 25,0 

Facilita o ensino/aprendizagem    5 62,5 

Participação/interação 2 25,0 

Essa Boa Prática:     

Conhece-a  de alguma ação de formação frequentada no 
âmbito do QIM 

1 12,5 

Conhece-a da leitura de bibliografia sobre o QIM 1 12,5 

É usada habitualmente por outro professor 6 75,0 
 

 

Tabela 4.92: Descrição de Boas Práticas por parte dos diretores (I/II) 
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 fr. % 

Indique como é que a investigadora responsável pode 
aceder a essa(s) Boa(s) Prática(s) anteriormente 
referida(s) 

    

Contactando o Agrupamento  4 50,0 

Contactando o colega  3 37,5 

Formação  1 12,5 

N= 8 
 

Tabela 4.92: Descrição de Boas Práticas por parte dos diretores (II/II) 

 

A tabela 4.93 revela que para 30,4% dos professores essa Boa Prática consiste em 

‘Diversificar estratégias’ ou no ‘Uso de recursos externos’ ao QIM durante a prática letiva, 

na sala de aula. A par dessas descrições, os professores também referiram que a Boa Prática 

que conhecem é quando se criam os seus próprios recursos para uso no QIM; se facilita o 

ensino/aprendizagem; quando os alunos também o usam; quando o uso é frequente ou é um 

uso correto e se suscitar o interesse/motivação dos alunos.  

O facto de muitas das respostas obtidas na descrição das práticas serem similares ao 

que os professores entendem ser uma Boa Prática com o QIM não é de estranhar, visto que se 

considera ser uma boa ou má prática mediante o que se acredita ser uma Boa Prática com o 

QIM. 

Essas Boas Práticas são, maioritariamente (55,6%), efetuadas pelos próprios 

professores, embora alguns professores também tenham referenciado que é praticada por 

outros professores (32,2%), ou que a conhecem de alguma ação de formação frequentada no 

âmbito do QIM (25,7%). Apenas 3 professores indicaram conhecer uma Boa Prática com o 

QIM na opção ‘Outra’, apontando que a conhecem da ‘Internet’, de ‘Testemunhos dos 

colegas’ ou ‘Foi usada num momento específico da vida profissional’. 

Pretendíamos aceder a todas essas Boas Práticas com o QIM; no entanto, 28,7% dos 

professores ‘Não indicou’ como o poderíamos fazer e 2,3% referiu que não podíamos por 

diversas razões. Dos professores que indicaram como é que podíamos aceder a essas Boas 

Práticas, 22,8% referiram “contactando-os”, 18,7% aconselharam a visitar o ‘site’ sugerido, 

12,3% sugeriram contactarmos esse colega, 6,4% sugeriram contactarmos o Agrupamento e 

5,3% sugeriram contactarmos editoras. 
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    fr. % 

Conhece alguma Boa Prática com o QIM? Descreva-a (em que 
consiste, onde se desenvolve, por quem…) 

    

Criar recursos  22 12,9 

Diversidade de estratégias 52 30,4 

Facilita o ensino  11 6,4 

Facilita o ensino/aprendizagem 17 9,9 

Interesse/motivação 10 5,8 

Usar corretamente 9 5,3 

Uso de recursos externos  52 30,4 

Uso frequente 13 7,6 

Uso pelos alunos  14 8,2 

Outras/Resposta questionável 7 4,1 

Conhece alguma Boa Prática com o QIM? Essa Boa Prática:     

É usada habitualmente por si 95 55,6 

É usada habitualmente por outro professor 55 32,2 

Conhece-a da leitura de bibliografia sobre o QIM 7 4,1 

Conhece-a de alguma ação de formação frequentada no 
âmbito do QIM 

44 25,7 

Outra 3 1,8 

Conhece alguma Boa Prática com o QIM? Essa Boa Prática: 
(Outra) 

    

Foi usada num momento específico da minha vida profissional 1 0,6 

Internet 1 0,6 

Testemunhos dos colegas 1 0,6 

Conhece alguma Boa Prática com o QIM? Indique como é que 
a investigadora responsável pode aceder a essa(s) Boa(s) 
Prática(s) anteriormente referida(s) 

    

Contactando esse colega 21 12,3 

Contactando o Agrupamento 11 6,4 

Contactando-me     39 22,8 

Editoras  9 5,3 

Não indicou 49 28,7 

Não pode 4 2,3 

Site  32 18,7 

Outras/Resposta questionável 11 6,4 

N= 171 

 

Tabela 4.93: Descrição de Boas Práticas por parte dos professores  

 

Relativamente aos professores entrevistados, a tabela 4.94 deixa transparecer que para 

a maioria (89,3%), a sua prática com o QIM é uma Boa Prática. Apenas 3 professores não têm 

essa opinião e nem conhecem nenhuma. 
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Os professores que encaram a sua prática com o QIM como uma Boa prática têm essa 

perspetiva, essencialmente, porque lidam com ele juntamente com os alunos para “(…) 

comunicar, apresentar, rever, anotar, ver, ouvir, avaliar, guardar para reutilizar ou para 

imprimir …” (Entrevistado 14), ou seja, o QIM “(…) é usado para tudo e por todos: desde 

escrever o sumário, à exibição de filmes, à resolução de exercícios, jogos, à presentação de 

imagens; à utilização das diversas ferramentas, etc.” (Entrevistado 3). Portanto, é notória a 

‘Diversidade de práticas’ em 60,0% dos relatos dos professores, a ‘Variedade de recursos’ 

em 52,0%, o ‘Envolvimento dos alunos’ e a ‘Participação/Interação’ em 24,0% dessas 

utilizações do QIM.  

 

    fr. % 

Acha que a sua prática com o QIM é uma Boa Prática?     

Não   3 10,7 

Sim   25 89,3 

N= 28 

Descreva-a     

Avaliação 1 4,0 

Concretizar a aprendizagem 2 8,0 

Cooperação 1 4,0 

Criatividade 1 4,0 

Diversidade de práticas 15 60,0 

Envolvimento dos alunos 6 24,0 

Facilita o ensino/aprendizagem 4 16,0 

Interatividade 5 20,0 

Motivação/Interesse 3 12,0 

Participação/Interação 6 24,0 

Planificação 1 4,0 

Variedade de recursos 13 52,0 

N= 25 

Conhece alguma Boa Prática com recurso ao QIM?     

Não 3 100,0 

Sim - - 

N= 3 
 

Tabela 4.94: Descrição de Boas Práticas por parte dos professores entrevistados 

 

Na verdade, essas práticas são consideradas Boas Práticas, porque o QIM “(…) não é 

usado como uma tela. Nele, professores e alunos agem e veem o resultado da nossa ação com 

feedback imediato” (Entrevistado 1). Permite “(…) trazer para a sala de aula a realidade 

envolvente, onde facilmente se vê um vulcão em erupção como se estivéssemos ao lado dele, 
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o telescópio espacial  Hubble em ação, e se percebe mais concretamente os tipos de 

fossilização...”   (Entrevistado 2), fazendo “(…) tudo interativamente” (Entrevistado 22), 

rentabilizando “(…) o recurso e o ensino/aprendizagem” (Entrevistado 9). 

Partindo do princípio que estas descrições de práticas são Boas Práticas com o QIM, 

pois advêm dos professores que foram indicados como detentores das mesmas e vão ao 

encontro do nosso referencial teórico sobre o que são Boas Práticas de ensino, consideramos 

conveniente e oportuno questioná-los sobre qual seria a prática ideal para o uso do QIM. 

Nesse sentido, percebemos, pela análise da tabela 4.95, que a prática ideal para uso do 

QIM é essencialmente a que ‘Envolve Professor – Aluno – QIM’, implica a ‘Diversidade de 

práticas’ e ‘Facilita o ensino/aprendizagem’. No entanto, a prática ideal para o uso do QIM 

também deve contemplar “a avaliação, respeitar o seu ritmo de aprendizagem e suscitar a 

participação dos alunos” (Entrevistado 14), utilizando as suas diferentes potencialidades. 

 

    fr. % 

Qual seria a prática ideal para o uso do QIM?     

Avaliação 4 14,3 

Cooperação 2 7,1 

Diversidade de práticas 8 28,6 

Envolve Professor – Aluno – QIM  12 42,9 

Facilita o ensino/aprendizagem 5 17,9 

Participação/Interação 3 10,7 

Ritmos de aprendizagem 3 10,7 

Usar diferentes potencialidades  3 10,7 

N= 28 
 

Tabela 4.95: Prática ideal para uso do QIM segundo os entrevistados 

 

 

Em suma, é reconhecido ao QIM um conjunto de características que podem auxiliar o 

ensino/aprendizagem, mas um olhar atento pelas tabelas 5.1 e 5.2 reforça a ideia, patente em 

algumas destas páginas, que diretores e professores da nossa amostra têm consciência de que 

ainda há um longo e árduo caminho a percorrer no que concerne à integração e à utilização do 

QIM em contexto de sala de aula, já que as escolas ainda não estão devidamente apetrechadas 

com este recurso e falta muita formação neste âmbito. Assim sendo, é preciso colocar mais 

quadros interativos nas escolas e disponibilizar formação adequada aos professores que ainda 

não fizeram formação. Além disso, para que o QIM conquiste efetivamente o seu espaço na 

escola, é preciso criar um ‘Banco de recursos’ a que os professores “(…) possam recorrer à 
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procura de recursos para usar no QIM nas mais diversas áreas disciplinares e anos. Esse 

repositório não pode ser como os que existem, onde praticamente se pode colocar tudo. Os 

recursos para esse repositório têm que ser filtrados” (Dir.5). 

    fr. % 

Quer tecer algum comentário sobre o QIM     

“Banco de recursos”   4 8,9 

Facilita o ensino/aprendizagem  8 17,8 

Formação 11 24,4 

Maior disponibilidade  11 24,4 

Motivador 6 13,3 

Software compatível 4 8,9 

Uso 5 11,1 

N= 45 
 

Tabela 4.96: Comentários livres dos diretores sobre o QIM  

 

    fr. % 

Quer tecer algum comentário sobre o QIM     

Alunos adoram-no 22 1,5 

Apoio  47 3,2 

Atenção/concentração 20 1,4 

“Banco de recursos” 19 1,3 

Dispendioso 20 1,4 

Diversidade de estratégias 24 1,6 

Ensino apelativo 15 1,0 

Facilita a aprendizagem 16 1,1 

Facilita o ensino  29 2,0 

Facilita o ensino/aprendizagem 49 3,3 

Ferramenta de trabalho  80 5,4 

Formação 229 15,6 

Maior disponibilidade  202 13,7 

Motivador 32 2,2 

Não teceu comentário  772 52,5 

Participação/interação 23 1,6 

Potencialidades técnicas 25 1,7 

Prejudicial  3 0,2 

Prescindível   23 1,6 

Software   14 1,0 

Uso  24 1,6 

N= 1471 
 

Tabela 4.97: Comentários livres dos professores sobre o QIM  
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 
 
 
   Após ter dissecado a temática do QIM, apresentado a metodologia que verticalizou a 

problemática e os objetivos do estudo, e exposto o verdadeiro significado do material 

apresentado em relação aos objetivos / perguntas da investigação propostos, neste capítulo 

tiramos as ilações sobre os dados recolhidos e analisados. Esta é uma etapa muito importante 

na pesquisa, uma vez que os resultados da recolha de dados, devidamente analisados e 

interpretados, poderão corroborar a análise de cunho epistemológico constante do corpo do 

trabalho. 

O capítulo inicia-se com a apresentação das conclusões síntese emergentes do estudo, 

tendo em vista as questões da investigação definidas. Seguidamente, apresentamos um guia de 

boas práticas para a utilização do QIM, o modelo de utilização que definimos, as limitações 

do estudo, e sugerimos futuras investigações nesta área. 
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1. CONCLUSÃO DOS DADOS 

1.1. Apetrechamento/disponibilidade do QIM nas escolas  

O PTE pretendia modernizar tecnologicamente as escolas, porque se detetou que o 

principal fator inibidor da utilização das TIC no ensino estava diretamente relacionado com a 

insuficiência das infraestruturas TIC, ou seja, a falta de computadores, videoprojectores, 

quadros interativos multimédia e outros equipamentos. Seria esse projeto que colocaria 

Portugal entre os cinco países europeus mais avançados em matéria de modernização 

tecnológica das escolas até 2010. Estava aos olhos de todos que era preciso fazer alguma 

coisa. Por isso, a massificação das TIC, em geral, e do QIM, em particular, estava prestes a 

deflagrar. Em 2006, na dissertação realizada no âmbito do mestrado em Educação 

Multimédia, Meireles considerou que assistiríamos “à instalação massiva deste tipo de 

material nas salas da aula, com benefícios para a comunidade educativa” (p.113). No entanto, 

perante os dados que apresentámos anteriormente (Cf. Tabelas 4.12; 4.13 e Gráfico 4.2), 

verificamos que esse apetrechamento das escolas não se verificou de forma tão acentuada, o 

que se contrapõe com a realidade presente em países como o Canadá, E.U.A., Inglaterra e 

Austrália, que “estão na vanguarda da aplicação do quadro interativo” (Meireles, 2006:2). 

No cômputo geral, a maioria dos professores (do interior e do litoral) consideram que 

nem o grau de apetrechamento (Cf. Gráfico 4.2) nem o grau de disponibilidade (Cf. Tabela 

4.15) do QIM nas escolas é suficiente, apesar de todos os diretores quer do Interior quer do 

Litoral Norte terem indicado ter disponível esta tecnologia (Cf. Tabela 4.11). A opinião dos 

diretores no que se refere ao apetrechamento é semelhante à dos professores pois ainda há um 

baixo nível de apetrechamento com o QIM, mas quanto à disponibilidade os diretores do 

Litoral consideram que o grau de disponibilidade do QIM já é considerável, uma vez que um 

total agregado de 51,1% respondeu bastante e muita a esta questão do questionário (Cf. 

Tabela 4.14). Apurámos ainda que as escolas do Litoral estão significativamente mais 

apetrechadas com esta tecnologia do que as do Interior, uma vez que a percentagem ronda os 

50% independentemente do ciclo de escolaridade, e no Interior não chega sequer aos 6% (Cf. 
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Tabela 4.11). O ciclo de escolaridade em que o QIM está mais difundido é o 1.º ciclo (Cf. 

Gráfico 4.1), o que não deixa de ser curioso, tendo em conta que o PTE (maior difusor do 

quadro interativo nas escolas em Portugal) previa apenas a sua distribuição nos restantes 

ciclos de escolaridade. 

Apesar da propalada disseminação do QIM no sistema de ensino português, os dados 

obtidos junto quer dos diretores quer dos professores das duas zonas geográficas corroboram 

o facto de o grau de apetrechamento do QIM ser ainda baixo e de a disponibilidade também 

não ser suficiente. De facto, como mostrámos anteriormente, são francamente baixos os níveis 

de equipamento e apetrechamento das escolas dos diretores/professores respondentes no que 

concerne ao QIM, independentemente do nível de ensino ou da sua localização geográfica. E, 

na realidade, a quantidade de quadros interativos disponíveis nas escolas constitui um dos 

fatores explicativos do respetivo grau de utilização, uma vez que suscitam desigualdades de 

oportunidades entre o conjunto dos professores e dos alunos no mesmo sistema educativo. 

São portanto bem-vindos outros planos de apetrechamento das nossas salas de aula com este 

tipo de equipamentos além do que foi previsto, nomeadamente no Plano Tecnológico para a 

Educação. 

1.2. Preferência de QIM e marca predominante 

No nosso estudo, constatámos (Cf. Tabela 4.16) que a marca de QIM predominante 

nos agrupamentos de escolas da nossa amostra é a Promethean (Cf. Tabela 4.16). No entanto, 

essa marca prepondera nas escolas sobretudo porque foi a grande aposta do PTE, por ter sido 

a adjudicada em concurso público e não por ser a marca que os professores preferem em 

detrimento de qualquer outra, já que 454 professores da nossa amostra, dos 528 que usam o 

QIM, afirmaram que não têm preferência por nenhuma marca de QIM, essencialmente porque 

só conhecem um modelo e não têm como compará-lo ou porque são ‘Todos semelhantes’ (Cf. 

Tabela 4.18). A este respeito, Loureiro (2009) referiu que: 

 

 “ seja qual for o quadro a utilizar em contexto sala de aula, é preciso 
lembrar que todos eles vêm acompanhados com um bom software que fornece 
bastantes ferramentas. Os professores só têm que explorar e aproveitar todos os 
recursos existentes para um enriquecimento da aula” (p. 9). 
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No entanto, os professores entrevistados (os mais experientes e que possivelmente 

apresentavam uma Boa Prática com o QIM) consideram existir quadros interativos 

multimédia mais completos que outros, manifestando preferência pelos mais completos (Cf. 

Tabela 4.19). 

No que concerne ao software existente nos diferentes quadros interativos, na opinião 

geral dos professores entrevistados, cada um apresenta as suas particularidades. A maioria dos 

professores observados preferiram usar o software SMART Notebook próprio de uma marca 

diferente do quadro interativo utilizado (Cf. Tabela 4.20). 

Os formandos do estudo de Batista (2009: 99) também mostraram preferência por 

utilizar o software da SmartBoard. 

1.3. Incentivos à utilização do QIM 

Desconsiderar as variáveis existentes no mundo atual em termos de informação e 

conhecimento é fechar os olhos para o principal desafio da escolarização nos dias de hoje: 

motivar os alunos a aprender conteúdos que lhes são necessários para uma plena integração 

no mundo social e profissional. Uma das principais variáveis a ser considerada é a utilização 

das TIC como fim e como meio educativo. Consideramos que a única solução que a escola 

tem para acompanhar o movimento do mundo consiste em adaptar-se aos avanços das 

tecnologias e orientar o caminho da comunidade educativa para o domínio e a apropriação 

crítica desses novos meios. O domínio das TIC é um fim imprescindível para uma educação 

plena e inclusiva na cultura contemporânea e a escola deve garantir a todos o acesso a esse 

domínio. 

Nesse sentido, nos últimos anos temos assistido ao esforço do Ministério da Educação 

para a integração das TIC na escola, apostando em projetos que fomentem a sua efetiva 

inclusão e utilização por parte dos professores e dessa forma enfrentar estruturalmente a 

desigualdade de oportunidades educacionais. Na verdade, tem havido sucessivas tentativas 

para uma real democratização do acesso às TIC na rede pública de ensino, quer com a 

disponibilização de equipamentos quer com a formação de professores para aprimorarem as 

suas práticas pedagógicas.  

A nossa investigação apurou que também os diretores dos agrupamentos 

intervenientes no nosso estudo têm seguido esse esforço ao incluir nos seus projetos 

educativos a utilização das TIC, e mais propriamente a utilização do QIM no meio educativo. 
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À luz dos resultados apurados (Cf. Tabelas 4.21/4.22 e Gráfico 4.3), verifica-se que há uma 

tentativa de as escolas serem o arauto das inovações existentes, de modo a promover a 

inovação de práticas pedagógicas. Em 62,3% desses agrupamentos, o QIM foi contemplado 

no documento que consagra a orientação educativa do agrupamento – o Projeto Educativo –, 

embora 38,2% (n= 562) dos professores considerem que o mesmo está “pouco/nada” 

referenciado nesse documento e 32,9% (n= 483) não tenham essa consciência já que 

responderam não saber (Cf. Gráfico 4.4).  

Os líderes dos agrupamentos têm tido essa preocupação, essencialmente porque 

consideram que o QIM permitirá aos professores diversificar metodologias de ensino. Além 

disso, pretendem que esta tecnologia seja utilizada de acordo com os propósitos educacionais 

e as estratégias mais adequadas à aprendizagem do aluno, não se tratando da informatização 

do ensino, que reduz as tecnologias a meros instrumentos para instruir o aluno. Eles propõem 

o encontro da era digital com a escrita e a oralidade propiciado pela utilização do QIM. 

Independentemente do QIM ser contemplado ou não no Projeto Educativo dos 

agrupamentos, 93,3% dos diretores inquiridos e 53,9% dos professores referiram que tem 

havido uma preocupação em promover a utilização do QIM, essencialmente através da 

formação dos docentes nesse campo, orientada para a mudança e a inovação da prática 

pedagógica, e do apetrechamento das escolas com este recurso.  

Assim sendo, podemos concluir que os diretores têm feito um duplo esforço para 

efetivar a utilização do QIM nas suas escolas. Por um lado, têm procurado incluir a utilização 

do QIM na política norteadora do ensino /aprendizagem e por outro, têm proporcionado 

formação aos professores neste âmbito, de modo a promover o seu uso. 

Para incorporar a utilização do QIM na escola, é preciso ousar, vencer desafios e 

articular saberes. A mudança torna-se possível ao propiciar ao professor o domínio das TIC e 

a sua utilização para se inserir no contexto e no mundo, representar, interagir, refletir, 

compreender e atuar na melhoria de processos e produções, transformando-se e 

transformando-os. 

1.4. Utilização do QIM pelos professores: finalidade e frequência de uso 

Num documento da OCDE, Pedró (2010) refere que: 

 “ainda que o acesso às novas tecnologias digitais nas escolas tenha 
aumentado significativamente nos últimos dez anos, a sua adoção não se 
observou tão rápida e intensivamente quanto o esperado, apesar dos esforços 
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políticos em promover e apoiar as inovações com base em tecnologia na escola” 
(p. 11). 

 

A nossa investigação reflete as palavras do autor. Na verdade, seja por falta de quadros 

interativos, por falta de formação ou por opção do docente, o que os resultados do nosso 

estudo deixam em evidência é que o QIM ainda não é utilizado por muitos dos professores. A 

sua utilização tem vindo a propagar-se em razão inversa à idade dos docentes, mas ainda há 

um longo caminho a percorrer. Vivemos num mundo “touch”, mas 64,1% dos professores 

inquiridos (Cf. Gráfico 4.7), quer sejam do Interior quer do Litoral Norte, referiram não 

utilizar o QIM, havendo uma diferença significativa entre os que não usam e os que o usam. 

Também Gomes (2003) referiu que “(…) contrariamente ao que seria de esperar, nunca são 

utilizados por 44, 6% dos professores (…). Seria de esperar que mais professores os 

incluíssem como recurso pedagógico em sala de aula” (Gomes, 2003: 96). 

A principal causa apontada por 49,7% dos docentes (Cf. Tabela 4.28), é a inexistência 

desta tecnologia nas salas de aula. No entanto, a falta de formação neste âmbito também foi 

referida como justificação para a não utilização do QIM por parte de 22,3% dos professores. 

Mesmo que não possamos generalizar estes dados, somos da opinião que esta realidade é 

representativa do que ocorre em todo o país.  

A maioria dos professores que utiliza o QIM referiu não ter um momento privilegiado 

para o seu uso (Cf. Tabela 4.29), utilizando-o sempre que necessário, várias vezes por semana 

e durante quase toda a aula, sobretudo para estimular o interesse/motivação, a 

atenção/concentração dos alunos, facilitar o ensino/aprendizagem já que dispõe de imensas 

potencialidades técnicas e didáticas para diversificar atividades, estratégias e metodologias de 

ensino. As metodologias de ensino mais evidentes na utilização do QIM foram a colaborativa 

e a construtivista, mas como já ninguém duvida que as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação fazem parte do quotidiano dos alunos jovens é preciso repensar a educação de 

forma a contemplar metodologias de ensino que estejam de acordo com esses novos recursos 

disponíveis, deixando de as utilizar como no passado. 

Esses professores mencionaram ainda que normalmente constroem os seus próprios 

recursos e permitem que os alunos intervenham na utilização do QIM sob a sua orientação e 

seguindo as suas sugestões já que o conhecimento deve ser granjeado com a colaboração e 

implicação de todos. Consideram que, assim, a preparação das aulas pressupõe mais trabalho 

para a conceção de materiais, mas em contexto de sala de aula o trabalho fica facilitado, pois 
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com esses recursos os alunos ficam mais atentos, participativos e a aprendizagem é mais 

eficaz.  

O facto de existir num determinado ciclo de escolaridade maior número de quadros 

interativos não significa obrigatoriamente que seja nesse ciclo que os professores mais o 

utilizem; no entanto, trata-se de um factor importante e significativo. Mas foi efetivamente no 

1º ciclo de escolaridade que a dupla de giz e quadro preto perdeu mais a sua força, e se 

verificou que o QIM é mais usado.  

Durante o processo de investigação da literatura para este trabalho, concluímos que a 

disciplina de matemática se destacou como tendo resgatado maior número de investigações no 

âmbito do QIM (Corrente, 2009; Fernandes, 2009; Ferreira, 2009; Loureiro, 2009; Marques, 

2009; Vicente, 2009; Oliveira, 2010, António, 2011) e, no nosso estudo, apurámos (Cf. 

Gráfico 4.9), que é também nesta disciplina que o QIM é mais utilizado, imediatamente 

seguido das Ciências da Natureza/Ciências Naturais. 

Apesar de na aurora do século XXI o QIM estar a afirmar-se no mundo das 

tecnologias, o professor não poderá nem terá de abandonar muitas outras tecnologias. É 

verdade que são diversos os tipos de tecnologias que o professor pode escolher, dependendo 

dos objetivos da disciplina, conteúdo, características dos educandos e proposta pedagógica da 

escola. No entanto, queremos frisar, como argumenta Kenski (1998), que o facto de vivermos 

na era digital e enfrentarmos os constantes desafios das novas tecnologias no quotidiano das 

nossas vidas, não significa que queiramos professores adeptos incondicionais do ambiente 

eletrónico. A adoção de outras tecnologias no ensino não é um objetivo em si mesma; 

significa antes utilizar outros recursos no processo de ensinar e aprender para alcançar os fins 

educacionais almejados. Nesse sentido, constatamos que o manual, o quadro de giz ou o 

caderno diário são alguns dos recursos didáticos muito utilizados juntamente com o QIM, 

porque também apresentam contribuições para o processo de ensino/aprendizagem, 

assumindo o papel de construir conhecimentos e proporcionar aos alunos a análise, 

compreensão e julgamento dos acontecimentos. Aliás, o que faz a riqueza do QIM é a união 

de todos os recursos que a ele se podem associar (Johnson, 2002; Levy, 2002). 

Na verdade,  

 

“as técnicas precisam ser escolhidas de acordo com o que se pretende que 
os alunos aprendam. Como o processo de aprendizagem abrange o 
desenvolvimento intelectual, afetivo, o desenvolvimento de competências e de 
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atitudes, pode-se deduzir que a tecnologia a ser usada deverá ser variada e 
adequada a esses objetivos (Maseto, 2000: 143). 

 

Portanto, o professor não deve descurar os diversos recursos de ensino, tendo em conta 

a relevante importância de todos. Os recursos de ensino devem ser usados para facilitar, 

acelerar e intensificar a aprendizagem e não só para poupar o trabalho do professor e 

simplificar o trabalho do aluno (Karling, 1991:251). As tecnologias podem auxiliar o 

professor na sala de aula se forem utilizadas como potenciadoras no processo de construção 

do conhecimento pelo aluno, e não apenas como ferramentas inseridas aleatoriamente numa 

prática docente descontextualizada. 

Pelas respostas obtidas aos QD e QP e pelo que foi constatado quer nas observações 

quer nas entrevistas realizadas (Cf. Tabela 4.44; Tabela 4.45 e 4.46), pode ainda concluir-se 

que o QIM é um excelente recurso, essencialmente para: 

 

• Diversificar estratégias e metodologias; 

• Apoiar a exposição da aula; 

• Consolidar conteúdos; 

• Facilitar a compreensão da informação;  

• Fazer a revisão de matéria/conteúdos;  

• Introduzir conteúdos; 

• Realizar exercícios; 

• Motivar; 

• Captar a atenção; 

• Debater ideias; 

• Avaliar aprendizagens. 

 

Portanto, o QIM é um excelente veículo para facilitar o ensino e a aprendizagem. Com 

ele, os professores frequentemente realizam a apresentação didática (projeção de imagens, 

textos, vídeos), exibem PowerPoint, realizam exercícios com os alunos, fazem jogos 

didáticos, consulta ou pesquisa na Web, projetam o livro digital e permitem a apresentação de 

trabalhos por parte dos alunos.  
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1.5. Uso do QIM pelos diretores 

O uso de tecnologias no contexto escolar é cada vez mais um fator preponderante para 

que o processo de ensino/aprendizagem seja contextualizado e contemporâneo. Porém, a 

escola só acompanha com maior frequência a era tecnológica vigente quando o respetivo 

representante se envolve diretamente no esforço dessa inclusão. O diretor é o espelho da 

escola e, como tal, é dele que deve partir a iniciativa de renovação. O diretor terá de 

incentivar e orientar os docentes na utilização intensiva e adequada das TIC disponíveis, 

como é o caso do QIM. 

Somos da opinião que a postura do diretor de um agrupamento perante as novas 

tecnologias educativas contribuirá para que estes recursos sejam ou não incorporados na 

prática pedagógica dos professores. É apontando as novas possibilidades de trabalho e os 

desafios das tecnologias do século XXI que a escola dá as boas vindas, inclusivamente, à 

“nova janela” para a aprendizagem – o QIM. No entanto, só através da utilização poderão 

avaliar a eficácia deste instrumento tecnológico, perceber as suas imensas potencialidades e 

assim sensibilizar os professores para o uso e para a mudança pedagógica. As TIC têm de ser 

abraçadas também pelos diretores e não à sua revelia. Embora a revolução tecnológica do 

QIM nas escolas tenha sido pensada pelos responsáveis nacionais pelas políticas educativas, 

não pode ser impulsionada à revelia dos diretores. 

Nesta nossa caminhada, concluímos (Cf. Gráfico 4.15) que muitos diretores, o 

correspondente a 64,4%, não usam o QIM sobretudo porque não o sabem utilizar (Cf. Gráfico 

4.16) e por consideram que é prescindível para as funções que desempenham (Cf. Tabela 

4.50). Além disso, consideram que a sua integração não foi acompanhada do debate 

necessário acerca do grau de mudança implicado no maciço incremento das TIC nas escolas. 

Os audazes que o usam, fazem-no sobretudo em reuniões, palestras ou na 

formação/sensibilização do pessoal docente (Cf.Tabela 4.48).   

1.6. Fatores que influenciam a utilização do QIM na sala de aula 

É incontestável: as TIC vieram alterar o cenário educativo. Apesar de uma grande 

percentagem dos professores em exercício de funções docentes serem imigrantes digitais 

(Prensky, 2001: 5), o nosso estudo revela que, na perspetiva da maioria dos diretores 

inquiridos, esses professores acabam por adaptar-se a este mundo, embora possam encontrar 
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algumas dificuldades para sobreviver no mundo digital porque têm consciência de que é 

importante pensar em novos modelos metodológicos de ensino/aprendizagem para atenderem 

à demanda dos nativos, já que o modelo tradicional de ensino se torna incompatível com o 

perfil dos alunos que hoje temos nas nossas salas de aula. O desafio que se propõe a todos os 

docentes consiste, portanto, em adicionar os novos recursos à sua prática para aplicar novos 

conhecimentos com os alunos, já que parece lógico supor que a sociedade da informação não 

vai regredir para a sociedade industrial e à sua forma de ensino característica, a da 

transmissão da informação. 

Consideramos que os professores, com mais ou menos intimidade com as tecnologias 

digitais, perceberam que não se podiam opor a elas e como diz um velho ditado do senso 

comum, “se não puderes vencer o inimigo, alia-te a ele”. Nesse sentido, apurámos que a idade 

dos professores não influencia a utilização do QIM (Cf. Tabela 4.51), porque os professores 

têm encarado a sua integração como mais um desafio para conviver o mais harmoniosamente 

possível com os nativos digitais, transformando as suas práticas pedagógicas ancoradas nesta 

tecnologia. 

O nosso estudo deixa evidente que o professor apenas terá de se apropriar do 

conhecimento necessário (formação) e de estar predisposto para migrar para a cultura digital, 

tornando-se portanto um migrante digital, utilizando o QIM como ferramenta do processo de 

ensino/aprendizagem. 

Dos dados que recolhemos, percebemos ainda que da perspetiva quer de 93,3% dos 

diretores quer de 93,9% dos professores inquiridos, o ano de escolaridade lecionado pelos 

professores não influencia nem condiciona o uso desta TIC (Cf. Tabela 4.52 e 4.53), porque 

apresenta ferramentas/recursos/potencialidades adaptáveis a qualquer ano de escolaridade. No 

entanto, alguns diretores e professores afirmaram que de ano para ano devem ser feitas 

adequações para que o seu uso seja profícuo. Também Smith (1999) lhe reconheceu 

versatilidade, com aplicações para todos os anos de escolaridade em todo o currículo. 

Os poucos professores segundo os quais a utilização do QIM depende do ano de 

escolaridade que se leciona, referiram que é mais adequado sobretudo ao 1.º ciclo, seguindo-

se o 3.º ciclo escolaridade. 

Se para os nossos inquiridos a idade do professor e o ano de escolaridade não 

influenciam a utilização do QIM, a disciplina lecionada influencia. Concluímos que para 

52,8% dos professores, existem áreas disciplinares/disciplinas mais adequadas à sua 

utilização, essencialmente porque umas têm conteúdos mais ajustados do que outras para 
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serem trabalhados com o QIM, ou devido às características/natureza das mesmas (Cf. Tabela 

4.54). Para esses professores, as áreas disciplinares/disciplinas mais adequadas à sua 

utilização são a Matemática, o Português, o Estudo do Meio e as Ciências da 

Natureza/Ciências Naturais (Cf. Tabela 4.55). Estas áreas disciplinares/disciplinas são 

também aquelas em que verificamos maior utilização do QIM (Cf. Gráfico 4.9). As 

disciplinas das Expressões (Expressão e Educação: Físico-Motora, Musical, Dramática e 

Plástica) e o Apoio ao Estudo no 1.º ciclo e a Educação Física no 2.º e 3.º ciclos não foram 

indicadas como adequadas à utilização do QIM por nenhum professor.  

Os restantes professores (47,2%) consideram não existir áreas disciplinares/disciplinas 

mais apropriadas à utilização do QIM, já que pode ser usado em toda e qualquer disciplina 

por dispor de ferramentas/recursos (Potencialidades técnicas) para todas as disciplinas e 

possibilitar realizar variadíssimas atividades e diversificar metodologias (Potencialidades 

didáticas) em qualquer uma delas. Estes professores vão ao encontro do pensamento de 

Beltrão & Nascimento (2000) já que consideram que a “introdução das TIC na escola deve ser 

feita durante toda a escolaridade e em todas as disciplinas” (p.187). 

1.7. Potencialidades da utilização do QIM para melhorar as práticas pedagógicas 
e as aprendizagens dos alunos  

Com a chegada do QIM à escola, as salas de aula apresentam novos cenários de ensino 

e aprendizagem. Julgámos oportuno questionar os diretores/professores que utilizam o QIM e 

outras TIC na sala de aula para perceber os desafios e as possibilidades geradas na prática 

pedagógica, pois estamos certos que a sua disponibilização não garante automaticamente um 

ensino inovador, crítico e transformador. Acreditamos que a simples introdução de recursos 

tecnológicos na educação dá a falsa impressão de que solucionam os problemas educacionais. 

É preciso mudar de paradigmas. Não é uma luta fácil, mas faz parte de uma adaptação 

continuada do processo educativo às novas e contínuas mudanças exigidas pela sociedade da 

informação. 

Para haver possibilidade de mudança na prática pedagógica, o docente terá de abdicar 

dos paradigmas em que sempre se apoiou, rompendo com conceções obsoletas, podendo 

então encorajar-se na aplicação das TIC (Debald, 2007). Não havendo resistência, a tendência 

é de o professor ousar e aperfeiçoar, cada vez mais, o ato pedagógico, baseado na “nova 
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janela” para a aprendizagem. Com o seu uso, nascem oportunidades adequadas ao mundo 

atual. 

O nosso estudo demonstra (Cf. Tabelas 4.56 e 4.57 e Gráfico 4.17) que o QIM, 

empregue de maneira criativa e interativa pelos professores no processo de 

ensino/aprendizagem, torna-se indispensável, contribuindo para a construção do 

conhecimento do aluno, e adaptando as aulas à era do digital. Segundo os diretores e 

professores inquiridos e os observados, podemos ainda concluir que a utilização do QIM 

melhora as práticas pedagógicas e as aprendizagens dos alunos, uma vez que consideram que 

esta tecnologia facilita a diversidade de estratégias, suporta uma vasta diversidade de estilos 

de aprendizagem; e tal como também o constataram Bell (2002) e Ball (2003), aumenta o 

desempenho dos alunos (Swan, Schenker, Kratcoski, 2008; Ferreira, 2009), suscitando o seu 

interesse/motivação, a participação/interação e prendendo a sua atenção/concentração. 

Portanto, os professores da nossa amostra consideram que o QIM pode ser um 

facilitador do processo de ensino/aprendizagem, porque disponibiliza e pode “incorporar” 

recursos que possibilitam ampliar a abordagem de um assunto através de imagens, áudios, 

vídeos e filmes, podendo despertar o interesse e a atenção de forma a facilitar a aprendizagem 

do conteúdo. Acreditam, como nós, que se articula de forma empática com a cultura em que o 

aluno está imerso e que pode ser um grande aliado educativo se se souber trabalhar com ele, 

com objetivos claros e definidos, dentro do contexto de ensino/aprendizagem. Assim, 67,8% 

dos professores esperam ver emergir uma diversidade de práticas e melhorar os resultados da 

aprendizagem (Cf. Tabela 4.60). 

Concluímos também, como Spínola, (2009: 74), que a utilização do Quadro Interativo 

ajuda no desenvolvimento de novas metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem. Na 

verdade, em vários outros estudos, como no nosso, conclui-se que, se o modelo tradicional de 

educação que se efetuava num único sentido e era baseado na memorização e repetição, de 

alguma forma podia dar conta das necessidades dos alunos e das sociedades noutros 

momentos da história, hoje é praticamente inútil e anacrónico. 

Segundo 64,3% dos professores entrevistados, a utilização do QIM muda a conceção 

de professor e segundo 82,1% muda inclusivamente a conceção de ensinar. Estes dados vêm 

mostrar que, felizmente, os professores começam a mudar as suas práticas com o uso desta 

tecnologia.  
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1.8. Mudanças ocorridas no contexto de sala de aula com a utilização do QIM 

À luz dos resultados expostos (Cf. Tabelas 4.61; 4.62; 4.63; 4.64; 4.67; 4.68; 4.69 e 

Gráficos 4.17; 4.18; 4.19; 4.20 e 4.21), concluímos que a utilização crescente do QIM em 

contexto de sala de aula pode revolucionar definitivamente o processo de 

ensino/aprendizagem se for convenientemente usado. Por isso, mesmo os professores mais 

resistentes ao uso das tecnologias têm de aproveitar essa oportunidade para se adaptarem ao 

novo mundo tecnológico. Não podem continuar a ensinar apenas como faziam antigamente, já 

que as tecnologias mudaram, a sociedade mudou e a escola como parte dessa nova sociedade 

também tem de mudar. Os que insistirem no conservadorismo e tradicionalismo, ficarão 

desfasados da realidade e distantes dos interesses dos alunos. 

Ao analisar a utilização do QIM no processo de ensino/aprendizagem e as respostas 

obtidas nos questionários (QD e QP) e nas entrevistas, verificámos que as principais 

mudanças ocorridas dizem respeito: 

 

• À postura do professor perante as TIC. Com o seu uso, o professor redefine o 

olhar e o fazer pedagógico, incorporando-o como um auxiliar na prática 

educativa quotidiana. O QIM não substitui o professor, mas promove 

mudanças na sua função pedagógica, permitindo novas metodologias e a 

diversificação de estratégias. 
 

• Ao aumento do interesse/motivação e da participação/interação dos alunos. 

Para todos os diretores inquiridos e para 91,3% dos professores respondentes, a 

atitude dos alunos relativamente a esses aspetos é mais positiva. Outras 

investigações concluíram que realmente o QIM motiva e envolve os alunos no 

processo de aprendizagem (Beeland, 2002; Becta, 2003; Miller, Glover, & 

Averis, 2005; Smart Technologies Inc., 2006; Sampaio, 2008). 
 

•  À atenção/concentração. Neste aspeto, 81,1% dos inquiridos considera que o 

QIM concentra mais os alunos nas aulas. Pesquisas internacionais, 

nomeadamente nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália, provaram 

que o uso desta ferramenta viabiliza uma maior concentração, participação e 

interacção (Smart Technologies Inc., 2006). Sampaio (2008) considera que a 
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atenção é maior, uma vez que os alunos não necessitam de estar sempre a tirar 

apontamentos ao longo da aula.  
 

• À interatividade. Segundo 81,8% dos professores da nossa amostra, o QIM 

transforma a comunicação na sala de aula. Também Silva (2006) verificou que 

o QIM fomenta novas formas de participação e de dinamização na sala de aula, 

o que pode resultar numa aprendizagem mais eficaz e duradoura. 
 

• Ao ritmo de aprendizagem. O QIM providencia um potencial significativo para 

os alunos com diferentes estilos de aprendizagem, ou seja, respeita os 

diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, favorecendo a aprendizagem de 

todos. Para 69,5% dos professores, verifica-se uma melhoria das aprendizagens 

dos alunos com a utilização do QIM. 

 
 

Na generalidade, podemos concluir que tanto os alunos quanto os professores 

beneficiam claramente com a utilização desta ferramenta, pois evidenciam-se mudanças quer 

no professor quer no aluno com a utilização do QIM. 

1.9. Reação dos alunos à utilização do QIM 

O mundo das TIC e o dos alunos não existem separadamente. Como tal, não é uma 

surpresa que no nosso estudo tenhamos constatado uma boa reação dos alunos perante a 

utilização do QIM na sala de aula. Segundo 67,0% dos professores (Cf. Gráfico 4.23), os 

alunos preferem a utilização desta tecnologia ao manual, essencialmente porque torna o 

ensino mais atrativo, concentra em si variadíssimas ferramentas e recursos e abre as portas à 

novidade tecnológica. Foi evidente nas respostas obtidas (Cf. Tabela 4.70) que muitos 

professores têm a perceção de que os seus alunos anseiam que use o QIM e muitas outras 

tecnologias típicas da era digital como auxiliares no processo de ensino/aprendizagem por 

considerarem que lhes traz oportunidades de aprendizagem únicas. Os professores consideram 

(Cf. Gráfico 4.22) que os seus alunos reagem bem à utilização da Nova Janela para a 

aprendizagem – o QIM. 
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1.10. Dificuldades na utilização do QIM 

A mera instalação do QIM na escola e a orientação da sua utilização para o paradigma 

tradicional traria apenas a ilusão de um processo de transformação e não provocaria as 

reflexões necessárias acerca do processo de ensino/aprendizagem. No entanto, temos 

consciência de que uma utilização proficiente do QIM pode não ser tarefa fácil se 

considerarmos que muitos professores não estão predispostos para as TIC.  

Segundo o que o nosso estudo apurou (Cf. Tabela 4.71), a principal dificuldade com 

que o QIM se depara quando já se encontra nas paredes das salas de aula é a falta de formação 

dos docentes neste âmbito. Além disso, os diversos diretores consideram que os seus docentes 

se sentem sozinhos nesta caminhada de integração do QIM na prática letiva, pois relatam falta 

de apoio técnico quando surge algum entrave à sua utilização. Teixeira, Escola (2003), 

também apuraram que a “ausência de apoio técnico especializado é um dos principais 

problemas identificados transversal a todos os ciclos” (p. 58) para o uso das diferentes TIC.  

 Na utilização efetiva do QIM, concluímos que os professores apresentam maiores 

dificuldades técnicas do que dificuldades didáticas (Cf. Tabelas 4.72 e 4.73). De entre as 

dificuldades técnicas, as mais evidentes são: o manuseamento das suas ferramentas, a 

calibragem ou orientação do QIM, a ligação dos cabos entre o QIM e o PC e as próprias 

canetas, e a instalação/atualização do software. Relativamente às dificuldades didácticas, o 

embaraço é essencialmente na gestão da turma durante a sua utilização. A criação de recursos 

e a utilização do software do respetivo quadro interativo são dificuldades que também sentem, 

mas estas são simultaneamente dificuldades técnicas e didáticas. 

Diante dos obstáculos que vão surgindo ao longo da sua utilização, concluímos que os 

professores solicitam sobretudo ajuda à equipa das TIC/PTE ou recorrem à Internet para 

tentar dissipá-los. No entanto, alguns também recorrem a colegas mais experientes na sua 

utilização (com mais formação na área) ou reutilizam atividades já elaboradas (Cf. Tabela 

4.74 e Gráficos 4.24 e 4.25). Ficou ainda evidente que os professores estão especialmente 

insatisfeitos com a ajuda prestada pelo Ministério da Educação quando é preciso apoio/auxílio 

técnico de carácter oficial na utilização do QIM, e consideravelmente satisfeitos com a 

assistência prestada pelo agrupamento na pessoa do coordenador das TIC (Cf. Tabela 4.76 e 

Gráfico 4.26). 
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1.11. Formação e as necessidades de formação dos docentes para a utilização do 
QIM 

Com o avanço e o crescimento das tecnologias, as exigências educacionais e sociais 

sobre o professor aumentam a cada dia, o que tem despertado a necessidade de o professor 

estar em mutação e, consequentemente, em constante atualização e formação. Na verdade, 

para se trabalhar como docente hodiernamente é preciso adequar-se às mudanças e estar 

aberto a elas, tendo a possibilidade de ser articulador desse processo. É necessária uma nova 

postura do professor, renovando a sua prática pedagógica, porque a presença dos recursos 

tecnológicos, instalados com festa, não garante em absoluto a inovação nos processos 

educacionais que as recomendações ministrais, a legislação ou o paradigma educacional 

emergente apregoam. Falta integrar os professores nesse processo. Caso contrário, 

conseguiremos dar “um verniz de modernidade, sem mexer no essencial” (Moran, 2000: 63). 

É preciso que as TIC sejam compreendidas e incorporadas pedagogicamente, pois não basta 

usar o QIM ou o computador. É preciso saber usá-los de forma pedagogicamente correta. Não 

precisaremos abandonar as tecnologias já conhecidas, só porque outras estão na moda. 

Integraremos as tecnologias “novas” e as já conhecidas. Iremos utilizá-las como mediação 

facilitadora do processo de ensinar/aprendizagem.  

No entanto, consideramos, como Moran (2000), que “cada docente pode encontrar a 

forma mais adequada de integrar as várias tecnologias e os muitos procedimentos 

metodológicos” (p. 32), mas para isso precisa de ajuda, precisa de formação.  

A formação contínua de docentes é, a par de uma motivação para a autoaprendizagem, 

uma das condições essenciais para a concretização destas finalidades. A nova literacia da 

Sociedade da Informação não dispensa o bom uso das TIC e a Escola desempenha aqui um 

papel essencial para dar cumprimento a um dos pilares do Plano Tecnológico para Inovar 

Portugal, saído da Estratégia de Lisboa em 2000 – Qualificar os portugueses para a sociedade 

do conhecimento, fomentando medidas estruturais vocacionadas para elevar os níveis 

educativos médios da população, criando um sistema abrangente e diversificado de 

aprendizagem ao longo da vida e mobilizando os portugueses para a Sociedade de Informação 

(Gomes, Escola, 2013; Teixeira, Escola, 2013). 

Considerando que 43,1% dos professores da nossa amostra não frequentou nenhuma 

formação no QIM e 43,9% apenas frequentou uma ação de formação, os resultados do nosso 

estudo revelam (Cf. Tabela 4.77) que os professores não têm recebido formação suficiente no 

que se refere ao QIM e muitos dos docentes que ainda lecionam nas nossas escolas não 
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aprenderam a usar pedagogicamente esta tecnologia no seu percurso formativo nem no 

decurso profissional. Por isso, não é de estranhar que a generalidade dos professores opte por 

não usar o QIM ou por utilizá-lo mudando pouco ou nada as suas estratégias de ensino. O 

ciclo de escolaridade onde os professores da nossa amostra manifestaram ter mais formação 

nesta ferramenta tecnológica é o 1.º ciclo, seguindo-se o 3.º e o 2.º ciclo de escolaridade (Cf. 

Gráfico 4.27). 

Além disso, apesar de o PTE prever a formação do uso pedagógico do QIM a 90% dos 

professores, essa formação não incluiu a maioria dos professores inquiridos (Cf. Tabela 4.77), 

uma vez que 82,3% (n=1210) desses professores não fizeram formação no QIM no âmbito do 

PTE (Nível II). Assim sendo, podemos concluir que nas escolas da nossa amostra, um dos 

eixos de atuação do PTE (formação) – que pretendia principalmente combater o défice de 

competências em TIC causado pela sua reduzida utilização no processo de 

ensino/aprendizagem e pela formação de professores pouco centrada na utilização pedagógica 

das mesmas – não foi profícuo.  

Há portanto uma grande iliteracia tecnológica, ou seja, muitos professores não sabem 

como utilizar o QIM e, em consequência, sentem dificuldade na inovação de práticas de 

aprendizagem utilizando essa tecnologia.  

Havendo ainda um longo caminho a percorrer no campo da formação em QIM e uma 

vez que o trabalho de Anderson (2002), sobre estudos de caso centrados no processo de 

integração das TIC em vários países concluir que quando os professores são formados, os 

projetos são bem-sucedidos, será que o QIM ainda conseguirá sobreviver?  

Neste sentido, a formação de professores em QIM é indispensável até porque 

apurámos que para a quase totalidade dos professores (93,9%) é fundamental uma formação 

específica para a utilização do QIM na docência para conhecer e aprender a usar as suas 

ferramentas, recursos e valências/potencialidades e otimizar a utilização técnica e pedagógica 

(Cf. Gráfico 4.28 e Tabela 4.78). Dos professores que não consideram necessária uma 

formação exclusiva em QIM (n=90), 58 professores justifica que se trata de um recurso 

intuitivo. Assim, não é de admirar que 1254 do total de professores estivessem interessados 

em frequentar uma ação de formação sobre o QIM (Cf. Gráfico 4.30). 

Segundo a quase totalidade dos professores, essa formação deverá atender a aspetos 

pedagógicos e técnicos (Cf. Tabela 4.78) para que: 
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 “(…) os professores e todos os restantes agentes educativos 
tenham a preparação suficiente para que delas possam retirar benefícios 
para a sua actividade profissional, seja na preparação das aulas e nas 
restantes actividades escolares e de gestão da escola, mas também, e 
sobretudo, no que ao trabalho dos próprios alunos diz respeito, 
promovendo a criação de situações e oportunidades de aprendizagem em 
que o potencial das tecnologias, para além do que habitualmente é 
proposto, permita alargar os horizontes sobre o que aprender e como 
aprender” (GEPE, 2008, 32). 

 

Neste contexto, formar os professores não só para manusear o QIM, mas também para 

o usarem na inovação pedagógica para permitir envolver mais ativamente os alunos no 

processo de construção do conhecimento, foi o intuito principal da formação que ministrámos 

aos professores do Agrupamento de Escolas de Lordelo. Não basta o professor aprender a 

operacionalizar o QIM, isto é, saber ligar e colocar um software para o aluno usar. Segundo 

Santos & Carvalho (2009) “utilizar o QIM não faz do professor um bom professor se este não 

souber usar e explorar convenientemente” (p. 943). O professor precisa de vivenciar e 

compreender as implicações educacionais envolvidas nas diferentes formas de utilização do 

computador, a fim de poder propiciar um ambiente de aprendizagem criativo e reflexivo para 

o aluno. 

Os dados recolhidos (Cf. Tabela 4.83) levam ainda a concluir que tem havido um 

esforço por parte dos diretores dos agrupamentos para combater a falta de formação dos 

docentes no âmbito do QIM, já que 73,3% dos diretores intervenientes no nosso estudo têm 

definidos planos específicos para a formação dos docentes nesse campo, articulados sobretudo 

com os centros de formação, mas também assegurados internamente pelos coordenadores 

TIC, por professores de informática ou por docentes mais experientes. Além disso, apenas 5 

diretores referiam ainda não ter promovido nenhuma formação neste campo (Cf. Tabela 4.87). 

 Havendo ainda muitos professores da nossa amostra sem formação em QIM e mais 

ainda com vontade em frequentá-la, é natural que 77,1% (n=1134) dos professores 

considerem que os docentes estão ‘Pouco’ preparados para a sua utilização em contexto 

educativo (Cf. Gráfico 4.27). Assim, as resistências à utilização do QIM, reflectidas nas 

respostas dos professores, vão ao encontro do que afirmamos na nossa abordagem teórica. 

Perante os dados obtidos podemos ainda concluir que, se a formação no que respeita 

ao QIM se mostrou frágil, no âmbito das TIC em geral, verificámos a situação oposta, pois 

neste campo quase todos os professores (dos diferentes ciclos de escolaridade) já 

frequentaram alguma formação em TIC e apenas 5,6% referiu não ter frequentado formação 
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alguma (Cf. Tabelas 4.84 e 4.85). Os professores receberam essencialmente essa formação na 

formação contínua por iniciativa própria. Uma percentagem significativa de professores 

(32,2%) indicou ter recebido formação em TIC na formação inicial (Cf. Tabela 4.86). No 

entanto, “ para hibilitar o professor a assumir este novo papel, é indispensável que a formação 

inicial e a formação contínua lhes confira um verdadeiro domínio destes novos instrumentos 

pedagógicos” (MSI, 1997: 42). 

O relatório Eurydice (2004) refere especificamente que, na maior parte dos países, a 

formação básica na utilização das TIC para fins educativos faz parte da formação inicial dos 

professores do ensino primário e secundário. Em Portugal, esta não é uma realidade. Por 

vezes, a escola aposta no aumento da tecnologia na sala de aula, relegando para segundo 

plano a formação tecnológica dos professores. Outras vezes, verifica-se o oposto: reforça-se a 

formação docente na área das tecnologias mas limita-se o acesso à tecnologia na sala de aula. 

O equilíbrio entre estas medidas é fundamental para o sucesso da utilização das tecnologias na 

sala de aula.  

 Em suma, o nosso estudo revelou (Cf.Tabelas 4.77; 4.78; 4.79 e 4.80) que os fatores 

que afetam a utilização do QIM no ensino são: i) a dificuldade em usar o QIM; ii) a falta de 

formação; iii) o medo de falhar diante dos alunos; iv) a falta de apoio técnico; v) a falta de 

tempo para preparar materiais.  

Só conseguiremos ter uma escola de referência no que respeita à utilização do QIM se 

unirmos esforços para apetrechar melhor as escolas com quadros interativos e ministrarmos 

mais cursos de formação em QIM para os professores. Um esforço de formação neste âmbito 

fará infletir a situação de falta de capacidades por parte dos professores mobilizando-os para 

uma maior utilização nas salas de aula. 

 

1.12. Análise de Boas Práticas na utilização do QIM 

Perante os dados recolhidos, percebemos que nem os diretores nem os professores 

conhecem muitas atividades bem-sucedidas com o QIM, o que não é de estranhar dado o 

número de professores que ainda não o utilizam por não saberem ou por não o terem nas suas 

salas de aula. Apenas 8 diretores (dos 45) e 171 professores (dos 1471) conhecem uma Boa 

Prática com esta tecnologia (Cf. Tabela 4.91). Apesar disso, apenas uma percentagem 
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reduzida de professores não sabe definir o que é uma Boa Prática com o QIM (Cf. Tabelas  

4.88 e 4.89). 

A definição de Boa prática com o QIM que recolheu maior consenso na nossa amostra 

foi a que considerou que uma boa prática é quando há diversidade de práticas. Outros 

professores consideram que Boa Prática com a “nova janela” para a aprendizagem é a que: 

 

• facilita a aprendizagem;  

• a usa corretamente a nível técnico e pedagógico; 

• consegue efetivamente conquistar/aumentar o interesse/motivação dos alunos 

para a procura do conhecimento; 

• leva o aluno a alcançar o sucesso escolar;  

• facilita o ensino/aprendizagem;  

• facilita o ensino, isto é, ajuda o professor a lecionar as matérias  

• usam frequentemente;  

• prende e promove a atenção/concentração dos alunos;  

• promove um ensino apelativo;  

• aumenta a participação/interação;  

• utiliza para avaliar os alunos, ou seja, para verificar se os alunos apreenderam 

as matérias lecionadas durante as aulas; 

• utiliza para auxiliar no controlo e melhoramento do comportamento dos alunos 

na sala de aula. 

 

As atividades com o QIM exemplo de Boas Práticas são as que o utilizam para 

diversificar estratégias, para despoletar a participação/ interação dos alunos, o usam com 

recursos externos ao QIM durante a prática letiva, isto é, para facilitar o ensino/aprendizagem 

(Cf. Tabelas 4.93 e 4.94) Na verdade, essas práticas são instrutivas porque o usam com os 

alunos para comunicar, apresentar, rever, anotar, ver, ouvir, avaliar, guardar para reutilizar ou 

para imprimir ou seja, o QIM “(…) é usado para tudo e por todos: desde escrever o sumário, à 

exibição de filmes, à resolução de exercícios, jogos, à presentação de imagens; à utilização 

das diversas ferramentas, etc” (Entrevistado 3). Uma prática ideal para uso do QIM é 

essencialmente a que envolve professor /aluno e QIM, implica a diversidade de práticas e 

facilita o ensino/aprendizagem (Cf. Tabela 4.95).  
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2. ABRINDO CAMINHOS POSSÍVEIS: IMPLICAÇÕES DO ESTUDO   

Ao longo da nossa revisão bibliográfica e de todo o nosso percurso investigativo 

(respostas que obtivemos dos diretores e professores aos nossos questionários, entrevistas e 

participação na formação que ministrámos no âmbito do QIM), fomos juntando várias pistas 

que nos levam a considerar que o QIM contempla os requisitos necessários à consecução de 

uma Boa Prática e consegue conduzir professores e alunos ao objetivo primeiro que uma boa 

prática pressupõe – a aprendizagem.  

Independentemente do nível de utilização do QIM, a nossa intenção é ajudar os 

professores a seguir em frente, oferecendo-lhes uma visão de uma utilização eficiente do QIM 

numa abordagem centrada na aprendizagem. Esta ambição também é partilhada pela Direção-

Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC) que, recentemente, lançou a 

versão portuguesa de uma publicação, “Aproveitar ao máximo o seu quadro interativo”, 

resultante do trabalho realizado no âmbito do projeto EuSCRIBE e da participação do 

Ministério da Educação e Ciência Português, através da Equipa de Recursos e Tecnologias 

Educativas (ERTE/DGIDC), no Grupo de trabalho sobre Quadros Interativos da European 

Schoolnet84. O relatório final apresenta técnicas, ferramentas e aplicações mais usadas no QIM 

e que devem fazer parte da formação dos utilizadores deste dispositivo. 

Nesse sentido, propomos um Guia de Boas Práticas para usar o QIM. Esta iniciativa 

ganhou mais veemência quando nos apercebemos que num estudo conduzido por Miller et al. 

(2005), realizado pela Universidade de Keele 85, se produziram guias de ensino para os 

professores, destinados a explorar o potencial interativo do QIM e cujos resultados foram 

muito positivos.    

 

 

 

                                                 
84 Disponível em: http://www.crie.min-edu.pt/publico/conteudos/BrochuraQIM.pdf. O Grupo de Trabalho sobre Quadros Interativos 

da European Schoolnet (GT QI) foi uma iniciativa estratégica da responsabilidade dos ministérios da educação dos países participantes que 
tinha como objetivo partilhar experiências relacionadas com a utilização crescente do QIM nas escolas. Na sequência da sua participação no 
grupo de trabalho, os Ministérios aprofundaram as suas próprias estratégias nacionais de TIC relativas à utilização do QIM e desenvolveram 
um enfoque ao nível europeu sobre questões-chave, como a interoperabilidade dos conteúdos deste recurso, essenciais para uma 
implementação bem-sucedida desta tecnologia em contexto de sala de aula. O relatório completo encontra-se disponível em: 
http://www.eun.org 

85 Esse estudo foi realizado durante dois anos (abril de 2002 - março de 2004) centrado no uso de QIM em matemática escolar em 12 
instituições do Reino Unido. 
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2.1. Guia de Boas Práticas para utilização do QIM 

Preâmbulo 

Conscientes da rápida proliferação do QIM no mundo atual, caracterizando uma era e 

uma sociedade e causando um impacto inquestionável no ensino;  

Cientes das oportunidades oferecidas pelo QIM, sem obliterar os desafios que 

requerem aos professores e às escolas; 

Conhecedores que a implementação do QIM continua a prosperar, em parte devido à 

progressiva e aparentemente ilimitada expansão das TIC que oferecem um leque vastíssimo 

de possibilidades educativas; 

Convencidos de que a utilização do QIM continuará a depender das condições que são 

oferecidas ao professor para que seja usado; 

Salienta-se a grande importância que o seu uso pode ter na melhoria do processo de 

ensino/aprendizagem;  

Considerando que, quaisquer que sejam os procedimentos adotados para a utilização 

do QIM em contexto de sala de aula, estes devem estar em conformidade com padrões de 

desempenho no ensino e aprendizagem que são exigidos nas metas curriculares, definidas 

para o ensino básico, pelo desenvolvimento atual e futuro do conhecimento e da tecnologia; 

Reconhecendo que para facilitar a efectiva utilização do QIM é necessário continuar a 

formar os professores neste âmbito; 

Tendo em conta que foi feito um grande investimento neste campo por parte do 

ministério da educação;  

Conhecendo as implicações que o seu uso pode ter no processo de ensino 

/aprendizagem; 

Tendo em conta o que referimos anteriormente sobre o que o conceito de boas 

práticas abarca; 
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Cientes da necessidade de encontrar um caminho a seguir para que a utilização do 

QIM passe a ser uma realidade; 

Estamos convictos que é necessário elaborar: 

� Um Código de Boas Práticas para a utilização do QIM considerando que o QIM 

tem sido pouco usado ou não tem sido usado da forma que, em nosso entender, se revela a 

mais adequada e capaz de surtir efeitos no ensino e na aprendizagem. Esta constatação advém 

dos resultados que obtivemos pela análise das respostas aos questionários por parte dos 

diretores e dos professores, dos dados obtidos nas entrevistas e das observações efetuadas no 

seguimento da formação ministrada. 

 

� Recomendações sobre procedimentos e critérios a considerar para implementar o 

Código de Boas Práticas e facilitar o reconhecimento da importância que este recurso pode 

ter na Educação. 

 
Esperamos que o Código de Boas Práticas e as recomendações sejam considerados como 

documentos que se completam e se reforçam mutuamente. 

Sessão I – Fundamentos 

Para promover boas práticas de uso do QIM no domínio do ensino básico, o presente 

código baseou-se: 

� nos medos reportados pelos diretores (45) e professores (1471) considerados para o 

estudo e na formação ministradas aos 22 professores quando confrontados com a 

necessidade de usar o QIM; 
 

� nas necessidades/dificuldades que os professores sentem quando usam o QIM. É 

preciso ter a quem recorrer perante uma dificuldade, uma barreira, dúvida, angústia ou 

medo durante a utilização do QIM. É inevitável que haja um “rosto” uma equipa de 

apoio (técnico e didático) a quem apelar quando um cabo está desligado, o filtro do 

videoprojector precisa ser limpo, a lâmpada tem que ser substituída, seja preciso 

proceder a atualizações do software ou uma qualquer ferramenta deixa de funcionar. 
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Além disso, esse profissional terá a missão de formar os colegas para a utilização do 

QIM e impulsionar o uso.  

Sessão II – Objetivos 

De uma forma muito genérica, mas concisa, o desenvolvimento deste Guia pretende 

colocar à disposição da comunidade educativa um quadro de referência para facilitar/auxiliar 

a integração do QIM, especialmente aos professores, de forma eficaz e eficiente. De modo 

mais específico: 

• Destacar os diferentes usos educacionais do QIM; 

• Desenvolver competências transversais relativas à integração das TIC nas práticas de 

ensino; 

• Orientar os professores para o desenvolvimento de planos de aula que integram o QIM 

na sala de aula; 

• Contribuir para o desenvolvimento e apoio à utilização do QIM; 

• Evitar que a utilização do QIM se encontra imerso em dinâmicas tradicionais. 

Sessão III – Princípios para uma Boa Prática com o QIM 

1. Estar consciente de que o relevante deve ser sempre o educativo e não o tecnológico. 

2. Ser conhecedor de que o QIM dispõe de uma infinidade de ferramentas, recursos e 

potencialidades.  

3. Dominar o recurso (QIM) - Conhecer profundamente o QIM é essencial para o usar, 

ou seja, conhecer as ferramentas do QIM e as melhores formas de conectá-las é uma 

condição necessária para o professor intervir durante as aulas e ajudar os alunos a 

usá-lo. Não adianta mergulhar na Internet, por exemplo, se não dominar as 

ferramentas específicas do QIM. Só assim se é capaz de converter os conteúdos em 

propostas didáticas atraentes e consistentes.  

4. Estar ciente de que o QIM não é a solução para todos os males, pois não tem efeitos 

mágicos na aprendizagem, nem gera automaticamente inovação educativa. O QIM, à 

primeira vista, não “passa de um quadro branco”. Pode antes ser considerado uma 

“janela de oportunidades” para inovar aspetos de planificação, currículo, ensino, etc. 
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5. É o uso, o método ou estratégia didática, juntamente com as atividades planificadas, 

que promoverão aprendizagens diversificadas.  

6. Planear a aula integrando o QIM. O professor terá de planificar a sua aula 

considerando as suas potencialidades e as suas valências. Isso inclui determinar a 

finalidade de cada atividade programada e o que se espera que os alunos aprendam.  

7. Considerar o currículo, tornar explícito não só o objetivo e o conteúdo curricular, 

como também a competência tecnológica que promove aquando da planificação de 

uma atividade com o QIM. 

8. Utilizar o QIM tanto como recurso para a aprendizagem dos conteúdos curriculares 

quanto para o desenvolvimento de competências específicas em TIC. 

9. Usar o QIM para que o aluno aprenda fazendo com o QIM. 

10. Possibilitar aos professores a oportunidade de experimentar diferentes softwares do 

QIM para mais facilmente se familiarizar com as ferramentas e potencialidades. Esse 

não será tempo perdido porque será capitalizado para um uso paulatinamente mais 

autónomo. 

11. Interagir com os alunos. O professor passa a ser um gestor do acesso ao 

conhecimento em permanente interação com os alunos. O professor também aprende 

com os alunos num processo de “curva de aprendizagem”. 

12.  Utilizar o QIM tanto como ferramenta para apresentar, consolidar, rever e avaliar os 

conteúdos programáticos, quanto para aumentar o interesse/motivação dos alunos, 

apreender a sua atenção/concentração e para suscitar a participação/interação entre 

aluno/professor e professor/aluno. 

13. Garantir um ambiente saudável, não deixando ninguém de lado, dando resposta às 

dificuldades e permitindo que cada aluno emita as suas opiniões, saberes e vivências, 

ou seja, o professor deverá propiciar condições de aprendizagem que não excluam 

nenhum aluno, valorizem as diferentes formas de aprender e compreender o mundo.  

14. Promover aprendizagens baseadas em metodologias ativas, desenvolvendo processos 

de aprendizagem colaborativa, onde o trabalho de grupo, por exemplo, é fundamental 

porque permite: partilhar ideias, saberes e frustrações; descobrir as nossas 

capacidades; valorizar as nossas atividades pedagógicas e enriquecer e promover a 

atualização permanente dos elementos do grupo ou para o trabalho individual de cada 

aluno. 
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15. Possibilitar a permanente formação para se manterem atualizados e conseguirem 

melhorar e atualizar a sua prática pedagógica. 

16. Facilitar a observação de usos, práticas e de novos métodos de ensino e aprendizagem 

com o QIM, pois os professores têm de perceber como fazer uma utilização eficaz do 

software, como podem tirar o máximo rendimento deste meio tecnológico e como 

podem desenvolver os seus próprios recursos. 

17. Compartilhar materiais, ficheiros e atividades de conteúdos programáticos. Esses 

recursos têm de deixar de estar nos computadores de cada professor e passar a estar 

disponíveis a todos para rentabilizar trabalho e práticas. Se houver partilha entre 

professores e entre professores/ alunos todos ganham. 

18. Ter outro quadro para além do QIM para anotações ou outros elementos necessários 

no desenrolar da aula.  

19. Saber que o que no passado era impossível utilizar noutro QIM, agora já é 

exequível, porque existe um formato de ficheiro comum que permite a 

interoperabilidade. Nos diferentes QIM’s o formato do ficheiro é reconhecido como 

*iwb.  

2.2. A Caminho do Modelo de Utilização do QIM 

 As TIC têm conquistando terreno e abrangem, de forma diferenciada, hoje várias 

áreas. No ensino, apresentam potencialidades passíveis de revolucionar os processos de 

aprendizagem. No entanto, o problema consiste em criar modelos educativos que fomentem a 

aprendizagem de acordo com as necessidades de quem os utiliza, tendo presente a inovação e 

as potencialidades tecnológicas de cada época.  

 Acreditando que vivemos a “era do QIM” e que a sua utilização pode ajudar a transpor 

as barreiras convencionais, proporcionando um novo ambiente e a renovação na abordagem 

dos conteúdos, objetivos e essencialmente de métodos, resolvemos propor um modelo que 

contemple o professor, o aluno e o QIM, estando cientes que a utilização do QIM, quer no 

plano do ensino quer no da aprendizagem, não significa necessariamente um cenário de 

inovação pedagógica. É preciso algo mais. É a pensar nesse “algo mais” que propomos o 

modelo de utilização do QIM como meio de apoio aos docentes, pois para que estas 

tecnologias possam ser utilizadas para atingir objetivos pedagógicos, é necessária uma 

estratégia de ensino / aprendizagem claramente definida, assim como a existência de alguns 
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elementos estruturais básicos com os quais professores e alunos possam contar (Chinaglia, 

2002). 

 Esse modelo inclui 3 intervenientes (QIM, Aluno e Professor) porque 42,9% dos 

professores entrevistados (indicados como bons utilizadores do QIM) referiram que a prática 

ideal com o QIM tem de envolver os três; abarca quinze dimensões que se apresentarão de 

seguida, interrelacionadas, como sendo essenciais à melhoria do ensino/aprendizagem e 

pressupõe ser um mecanismo que ligue a teoria e a prática, levando à especificação de 

estratégias de ensino.  

 Nesse modelo, professores e alunos têm de estar recetivos às novas tecnologias e 

deverão ser capazes de se adaptar à mudança, aceitando o novo papel que lhes é atribuído. 

Para que haja um efeito no processo de conhecimento dos alunos, não basta apenas a 

existência do recurso didático (QIM); é preciso que haja uma efetiva utilização pelos 

professores e que os alunos lhe tenham acesso. Não basta haver quadros interativos nas salas 

de aula se não forem usados.  Para se retirar proveito do QIM, é preciso colocá-lo ao serviço 

de um projeto educativo renovado, em que para além daquilo que se aprende, se aprende a 

aprender, onde o professor se assume como agente crucial de mudança. É preciso estar 

recetivo à mudança. Por isso é que a mudança de práticas tem sido um processo lento e 

moroso. 

 Podemos iniciar a construção do modelo metodológico de utilização do QIM num 

esquema concetual (Cf. Figura 5.1) em que os três intervenientes (professor, aluno e QIM) 

aparecem numa relação de concordância, dependentes uns dos outros, mas cada um com 

papéis explícitos, claramente definidos. Nessa linha, consideramos que só há integração do 

QIM quando existe uma utilização regular na sala de aula, por alunos e professores, num 

contexto de aprendizagem ativo, real e significativo, para apoiar e melhorar a aprendizagem e 

o ensino. 

 

 

 

 

 

    
    

 
Figura 5.1: A caminho do Modelo de utilização do QIM (I/IV) 

 

Fonte: Elaboração própria 
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   Na relação Professor/QIM, pressupõe-se que o professor aperfeiçoe a sua capacidade 

de manuseamento do QIM, tirando o máximo proveito de todas as potencialidades desta 

tecnologia. Tal como já referimos em capítulos anteriores, a relação do professor com o QIM 

não tem de ser, necessariamente, imediata; pode ser progressiva e assente numa base 

construtivista de aquisição de conhecimentos. Contudo, pensamos que deve atender às 

seguintes dimensões básicas: 

 

� Planificação 

� Diversidade de estratégias 

� Envolvimento dos alunos 

� Avaliação /Feedback 

 

A dimensão da planificação revela-se de extrema importância em educação e é uma 

necessidade cada vez mais premente. O planeamento da matéria a lecionar numa determinada 

disciplina, a definição das estratégias e ferramentas que melhor se adequem aos alunos e que 

permitam o seu envolvimento, e as formas de avaliação/feedback (que deve ser regular, estar 

de acordo com o plano pedagógico definido utilizando instrumentos e estratégias 

diversificadas) são pontos basilares de uma planificação.  Assim, devido à natureza e ação a 

que se refere, a planificação das aulas contemplando a utilização do QIM deve estar sujeita a 

um questionamento por parte do professor: Planificar para quem? Planificar para quê?  
Neste sentido, o professor deve prever uma planificação que permita ao aluno perceber 

o “fio condutor” da aula ou das aulas. Ao planificar no QIM com o aluno, o professor 

permite-lhe: 

 

• Saber o que está a fazer, porquê e para quê; 

• Adquirir hábitos de organização (apercebe-se da organização do trabalho do 

professor) e adquirir competências de uso do QIM; 

• Intervir ativamente na realização do trabalho, refletindo, discutindo, propondo 

soluções, reformulando com o professor o trabalho programado e esclarecendo as 

dúvidas; 

• Auto-avaliar-se comparando o que realiza e o que estava planeado realizar. 
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A planificação revela-se igualmente importante para o professor, pois ao planear o 

trabalho a desenvolver: 

• Organiza o trabalho verdadeiramente em função do papel formativo da área 

disciplinar que pretende lecionar; 

• Reflete sobre os conteúdos e métodos de trabalho mais adequados à aprendizagem 

e a melhor forma de os transmitir com o QIM; 

• Controla e faz ajustes permanentes de acordo com as necessidades e interesses dos 

alunos; 

• Distribui o tempo letivo de acordo com os objetivos/metas que pretende atingir; 

• Organiza as suas atividades não letivas em função dos critérios de eficácia 

pedagógica; 

• Participa ativamente na gestão democrática da escola. 

Seguindo esta linha de ideias, a planificação de aulas em QIM é benéfica para o aluno 

e para o professor, mas também pode ser um benefício para a escola, na medida em que pode 

constituir um documento de partilha de experiências e auxiliar outros docentes que sintam 

dificuldades em planificar as atividades incluindo o QIM como ferramenta de ensino e 

aprendizagem. 

Nesta dimensão cabe de facto ao professor planificar as atividades, procurando 

diversificar as tarefas e as experiências de aprendizagem de modo a reforçar os “momentos de 

reflexão, discussão e análise crítica envolvendo os alunos, pois estes aprendem, não só a partir 

das atividades que realizam, mas sobretudo da reflexão que efetuam sobre essas atividades” 

(Ponte et al., 2007:10). 

 

A dimensão da diversidade de estratégias de ensino é um ponto fundamental quando 

falamos do QIM, na medida em que as suas potencialidades permitem apostar numa 

diferenciação pedagógica que ajuda o aluno a adquirir e a interiorizar a informação. É 

importante que os professores usem variadas estratégias relativamente ao currículo, ao 

processo de ensino/aprendizagem e à avaliação, promovendo verdadeiras oportunidades de 

aprendizagem para todos os alunos na sala de aula através de ambientes diversificados. Ora, o 

QIM permite uma abordagem a partir de diversos elementos multimédia (texto, vídeo, áudio, 

imagem), mas é necessário que os docentes tenham determinados cuidados (já referenciados 
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aquando da abordagem aos mandamentos para uso - capítulo 2) ao nível da forma, estilo de 

escrita, clareza e rigor científico do texto, bem como uma escolha criteriosa de imagens, 

vídeos e áudio, que enriqueçam o processo de ensino. Planque (1974) reforça esta ideia, 

afirmando que através de filmes e documentários é possível contextualizar e exemplificar 

determinados conceitos e conteúdos, obtendo com frequência resultados mais eficazes do que 

se fossem ensinados apenas utilizando o quadro preto e o livro.  

   Acreditamos que o professor deve diversificar as suas estratégias e o QIM é o recurso 

ideal para atender a essa diversificação. Ainda que o docente não saiba como organizar as 

suas estratégias de ensino, o importante é começar a incluir o QIM no contexto das suas aulas 

e progressivamente ser capaz de tornar essas aulas mais motivadoras e diferentes. 

   Assim, o docente deve planificar estratégias pedagógicas que:  

 

• Estimulem a participação ativa dos alunos no desenvolvimento das suas 

competências; 

• Propiciem a contextualização, remetendo para situações do quotidiano; 

• Sejam diversificadas, de forma a favorecer o desenvolvimento dos alunos tendo 

em conta os diferentes estilos de aprendizagem; 

• Favoreçam a integração com o trabalho desenvolvido nas diferentes áreas 

curriculares.  

 

As atividades propostas com o QIM devem propiciar a experiência de situações 

variadas, de diferentes complexidades, favorecendo assim o desenvolvimento da capacidade 

de lidar com situações desafiadoras. O quadro interativo é uma ferramenta que pode, de facto, 

ajudar os professores a criar espaços de aprendizagem entusiasmantes e seduzir crianças e 

jovens de todas as idades e capacidades (Benefícios SMART na Educação, 2011). 

 

   A dimensão do envolvimento dos alunos remete-nos para uma prática pedagógica 

que privilegia metodologias ativas centradas no sujeito que aprende, com base em ações 

desencadeadas por desafios, problemas e projetos. O foco deve ser deslocado do ensinar para 

o aprender. O professor passa a ser facilitador e mediador do processo de aprendizagem em 

vez de transmissor de conhecimentos. O grande objetivo é formar alunos com autonomia e 

iniciativa, capazes de solucionar problemas. 
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   Com o QIM, o professor pode envolver os seus alunos em aprendizagens mais 

motivadoras.  

O ensino pelo QIM permite que o professor transmita os conteúdos de forma 

diferenciada, possibilitando que os alunos retenham a informação mais facilmente e de modo 

mais atrativo. Segundo Celso Antunes (2001), o envolvimento dos alunos na aprendizagem 

possibilita que a informação transmitida seja retida e compreendida mais facilmente. 

Ora, o QIM tem ao dispor do professor um leque de ferramentas que lhe permitem 

envolver os alunos nas aprendizagens. Nesta relação do professor /QIM cabe ao docente a 

capacidade de explorar ao máximo todas as dimensões do QIM, principalmente a dimensão da 

interatividade. 

 

  A dimensão da avaliação e do feedback objetiva avaliar um conjunto de práticas 

educacionais. Para isso, engloba diferentes aspetos relacionados com o ensino e a 

aprendizagem. 

Na dinâmica professor/QIM da qual temos vindo a falar, a avaliação ocupa um lugar 

muito importante. Para o professor avaliar, necessita saber avaliar. A avaliação da 

aprendizagem envolve a priori a definição de um determinado modelo de educação e dos seus 

pressupostos teórico-metodológicos, os quais estão implícitos na prática docente. O modelo 

de avaliação da aprendizagem apresenta, ou deveria apresentar, uma sintonia com o método 

de ensino, porque dependendo da abordagem, muda-se a conceção da natureza do 

conhecimento e as finalidades educacionais. Com o QIM, o professor pode mudar a sua forma 

de ensinar (como referimos anteriormente quando apontámos as potencialidades pedagógicas 

do QIM), pelo que há a necessidade de adaptar as formas de avaliação. O modo como o 

professor seleciona as formas de avaliação e os instrumentos, define os procedimentos, 

elabora os critérios de correção e divulgação dos resultados tem de ir ao encontro das 

metodologias de ensino que o QIM proporciona. Acreditamos que com o QIM, esta avaliação 

deva ser feita na base da “negociação” uma vez que coloca o diálogo como estratégia de 

ensino, em que o professor e os alunos se posicionam como sujeitos do ato de conhecimento e 

corresponsáveis pelas práticas avaliativas.  

Entendemos que numa metodologia de ensino com o QIM: 

 

• O professor passa a ser um mediador e não um “juiz” no processo de 

construção e avaliação do conhecimento; 
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•  Os critérios de correção são pactuados coletivamente; 

•  Existe a coparticipação na planificação das ações avaliativas. 

 

Neste contexto de avaliação e feedback, existem alguns aspetos essenciais quando nos 

referimos ao QIM. Com o QIM, o feedback do professor pode ser imediato, no momento da 

transmissão de conteúdos, pois sendo uma ferramenta que prima pela interatividade, pode 

proporcionar estímulos instantâneos favorecendo assim uma forte relação entre o feedback 

recebido, a sua qualidade e a motivação. No contexto de aula com o QIM, é possível obter um 

feedback imediato, quer do professor para os alunos, na medida em que pode esclarecer as 

dúvidas demonstrando “no momento” com o QIM, quer dos alunos para o professor, na 

medida em que a construção dos conhecimentos pode ser visualizada imediatamente pelo 

professor, nos momentos de interação. 

 

Assim, pensamos que na relação do professor com o QIM, as dimensões acima 

referidas têm de ser tidas em conta. O QIM traz benefícios para o professor, na medida em 

que:  

• Possibilita integrar outras tecnologias nas suas aulas enquanto ensinam, variando de 

estratégias de ensino com mais facilidade; 

• Permite que guardem e imprimam o que está no quadro interativo, incluindo qualquer 

anotação feita durante a aula, reduzindo o esforço e facilitando a revisão e a 

readaptação das suas planificações de forma mais espontânea e adaptada; 

• Facilita a partilha e a reutilização de materiais, reduzindo o trabalho; 

• Se adapta a qualquer estilo de ensino; 

• O inspira a mudar de pedagogia e a usar mais tecnologias. 

 

Acreditamos que o QIM permite que o professor oriente as suas aulas de forma 

motivadora ao diferenciar a pedagogia, direcionar-se para uma avaliação mais formativa do 

que sumativa, conduzir projetos, desenvolver o trabalho em grupo, responsabilizar-se pelo 

aluno, recorrer a métodos ativos e ao trabalho por situações-problema e educar para a 

cidadania.  

Portanto, após a explanação das dimensões referentes ao Professor /QIM, a nossa 

caminhada até ao modelo ganha mais consistência (Cf. Figura 5.2). 
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                       Figura 5.2: A caminho do Modelo de utilização do QIM (II/IV) 
 

                                           Fonte: Elaboração própria 

 

   Na conexão Aluno/QIM, espera-se que este recurso proporcione uma atmosfera de 

aprendizagem apelativa, suscitando no aluno várias dimensões (Cf. Figura 5.3):  

 

� Cooperação 

� Interesse/motivação 

� Atenção/concentração  

� Diferentes ritmos de aprendizagem 

 

 

A dimensão da cooperação na relação Aluno/QIM remete-nos para uma 

aprendizagem que implica a cooperação dos alunos no processo de aprendizagem. Joaniquet 

(2004) considera que este tipo de dinâmica se baseia numa estrutura organizativa que potencia 

a responsabilidade individual e a responsabilidade grupal mediante a interação de alunos com 

diferentes capacidades e a intervenção organizativa, dinamizadora e mediadora do professor. 

Ora, entendemos que o QIM pode proporcionar a cooperação entre os alunos, favorecendo o 

rendimento e a produtividade, assim como facilitar a memória a longo prazo, a motivação 

intrínseca, a atenção e o pensamento crítico. A cooperação entre os alunos permite ainda a 

criação de ideias e soluções novas, levando a uma transformação mais significativa do que se 

está a aprender (Yaniz, 2003). 
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Belloni (2003) acredita que a aprendizagem pode ser mais rica se o ensino for 

proposto de maneira cooperativa e que o uso criativo de tecnologias pode auxiliar na 

cooperação e colaboração, maximizando os processos cognitivos dos alunos na realização da 

tarefa proposta. 

O QIM na sala de aula permite a cooperação; estratégia que tem uma conceção de 

aprendizagem ativa, construída pelo aluno em interação com os colegas e com o professor. O 

aluno torna-se mais autónomo e consequentemente assume a responsabilidade própria para 

tomar decisões no desenrolar da tarefa. Nesta perspetiva, aprender é algo mais do que aceder e 

reproduzir um conjunto de termos e conceitos transmitidos pelo professor, em que o aluno 

não reconhece qualquer importância para o seu dia-a-dia. O QIM estimula a iniciativa, a 

atenção aos pormenores e o empenho na atividade, a ajuda entre alunos em que os mais 

capazes podem facilitar a aprendizagem dos mais fracos sem com isso saírem prejudicados e 

permite que o aluno coopere para aprender. 

 

A dimensão do interesse e motivação dos alunos com o QIM prima pela quantidade 

de informação que este recurso pode trazer para a sala de aula, motivando os alunos para a 

aprendizagem. De facto, o QIM pode operar uma mudança ao trazer para a sala de aula 

recursos e informação que, de outra forma, seria quase impossível de conseguir. Referimo-nos 

ao facto de se poder fazer uma visita guiada, por exemplo, a um museu ou a uma cidade. O 

contacto, embora virtual, com essas realidades permite alimentar a discussão, a construção de 

conhecimento e favorece a interação entre os alunos e entre os alunos e o professor e essa 

interatividade motiva os alunos.  

Para Gérard et al. (1999), e Levy (2002), a utilização do QIM aumenta a alegria e a 

motivação nas aulas para professores e alunos, ao permitir um uso mais variado e dinâmico 

dos recursos. Entendemos que o QIM faculta a todos os alunos a possibilidade de terem ao 

seu dispor a informação, permitindo recolher, selecionar, ordenar, gerir e utilizar essa mesma 

informação tornando-os implícitos no conceito de construção da aprendizagem. Este processo 

de descoberta e de construção motiva e gera vontade nos alunos de saber e aprender 

mais(Goodison, 2002; Marqués, 2008). 

Higgins et al. (2005), Higgins et al. (2007) e  Moss et al. (2007) referem que um dos 

principais  impactos  da utilização do QIM nos alunos é o apoio para a motivação e a 

capacidade de manter uma atenção sustentada, nomeadamente devido ao efeito do “grande 

ecrã”. Também Hall e Higgins (2005), Roythorne (2006) e Greenfield (2006) sublinham que 
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o uso das ferramentas e recursos do QIM, de outros softwares ou ainda o acesso à Internet que 

esta tecnologia oferece, são fatores que melhoram o interesse, a motivação e a compreensão 

dos alunos. 

 

   A dimensão da atenção/concentração é importante nesta dinâmica Aluno/QIM pois 

a utilização do QIM consegue captar o interesse do aluno e a atenção nos momentos de ensino 

por mais tempo (Bell, 2002). Na verdade, a utilização do quadro interativo tem impacto 

positivo na atenção, concentração e atitude de todos os alunos. Yager (1991) acredita que a 

utilização do QIM através das apresentações multissensoriais permite acelerar e aumentar a 

compreensão e que, além disso, prendem por mais tempo a atenção dos alunos. 

 

   A dimensão dos diferentes ritmos de aprendizagem nesta relação Aluno/QIM 

merece ser destacada, na medida em que a escola atual deve reconhecer e satisfazer as 

diversas necessidades dos alunos, adaptando-se aos diferentes ritmos de aprendizagem, às 

experiências e à inter-relação da criança com o meio, através de adaptações curriculares, de 

estratégias pedagógicas diversificadas e de uma boa organização escolar. Podem considerar-se 

os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, porque os professores têm a possibilidade 

de recorrer a muitas e variadas fontes e recursos para responder às necessidades específicas 

dos alunos (Bell, 2002). 

   Ora, entendemos que o QIM, como instrumento de educação de crianças 

e adolescentes, oferece uma oportunidade sem precedentes de responder com toda a 

qualidade necessária a uma procura cada vez mais intensa e diversificada. As possibilidades 

e vantagens que apresenta no campo pedagógico são consideráveis já que permite que todos 

os alunos, independentemente dos seus ritmos de aprendizagem, construam as suas 

aprendizagens.  

   Desta relação podemos então sintetizar os seguintes benefícios da utilização do QIM 

para os alunos:  

• Aumenta o nível de satisfação e motivação; 

• Permite a participação e colaboração, desenvolvendo as capacidades pessoais e 

sociais; 

• Reduz a necessidade de anotações, através da capacidade de guardar e imprimir o que 

é apresentado no quadro interativo; 
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• Proporciona o avanço na aprendizagem com conceitos mais complexos como 

resultado do entendimento mais claro dos conteúdos, mais eficiente e mais dinâmico; 

• Incorpora estilos variados de aprendizagem - auditivo, cinestésico e visual -, já que os 

professores podem utilizar uma variedade de recursos para adaptar-se a uma 

necessidade particular; 

• Permite que eles sejam mais criativos nas suas apresentações para os colegas da turma, 

desenvolvendo a autoconfiança; 

• Possibilita o acesso a crianças mais jovens e a alunos com incapacidades, já que não é 

necessário o uso do teclado para ter acesso a tecnologia. 

 

 
                                              Figura 5.3: A caminho do Modelo de utilização do QIM (III/IV) 

 

                                                            Fonte: Elaboração própria 

 
Na relação Aluno/Professor, acreditamos que com a utilização do QIM na sala de 

aula se verifica uma alteração dessa relação. Dado que o QIM abre as “janelas” para a 

motivação, novas metodologias de ensino e aprendizagem, novas dinâmicas de sala de aula, 

pensamos que a relação entre professor (ensino) e aluno (aprendizagem) ganha com a 

utilização do QIM no contexto educativo. A relação entre professores e alunos pode agora ser 

mais virada para uma dinâmica de colaboração e interajuda. A educação autêntica não se faz 
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sem a participação genuína do aluno, nem se faz transmitindo informação do professor para o 

aluno ou do aluno para o professor, mas na interação de professores e alunos. 

   Se relacionarmos os 3 vértices do triângulo, abrimos a sala de aula para a inovação, 

variedade de recursos tecnológicos (importantes no desenvolvimento de capacidades para 

atuar no mundo de hoje) e para a interatividade, provocando outra criatividade, novos 

papéis e diversidade de práticas, facilitando assim o ensino e a aprendizagem. 

 A partir do momento que o professor utiliza as práticas inerentes à utilização do QIM, 

acaba por sair da rotina de aulas expositivas, passando a utilizar várias atividades dinâmicas 

que servirão de estímulo aos seus alunos e os induzirá a participarem mais ativamente nas 

aulas e consequentemente na construção do conhecimento, tal como constatou Fabienne 

Saint-Germain (2011: 22), pois segundo a autora o QIM “gera no professor mais criatividade 

e nos alunos mais participação”. 

   Não pretendemos acabar com as práticas educativas mais tradicionais assentes em 

métodos expositivos de transmissão dos conhecimentos e no trabalho individual dos alunos, 

porque haverá alunos que ainda se revejam nessas práticas, mas aspiramos a que efetivamente 

outras práticas aconteçam na sala de aula centradas no aluno e envolvendo-o em experiências 

de trabalho colaborativo. Podemos melhorar as práticas tradicionais e proporcionar outros 

ambientes, porque a mudança que está a ocorrer representa uma transformação de paradigma 

onde surgem novas necessidades e novas possibilidades.  

 Neste modelo, o QIM desempenha um papel central na mudança do processo de 

ensino/aprendizagem, facilitada pelas novas formas de ensinar e de aprender que o recurso a 

esta tecnologia potencia. Permite a criação de ambientes de aprendizagem mais ricos, onde os 

alunos têm um papel mais ativo na construção do seu conhecimento. É fácil de usar, melhora 

rapidamente o ensino e a aprendizagem e potencia a criatividade (Dulac 2006). O processo 

deixa de se centrar no professor, que era o transmissor exclusivo dos saberes, e passa a 

centrar-se mais no aluno (Yang e Cornelius, 2005), tornando-se mais companheiro de 

caminho, um orientador pedagógico, tecnológico e motivacional, dotando os alunos de maior 

autonomia e mais responsabilidades sobre as suas aprendizagens. O conceito de ensino passa 

a estar mais centrado no processo e não no produto final. 

A introdução efetiva do QIM nas práticas de ensino desempenhará um papel central no 

desenvolvimento do modelo de ensino e na transformação do paradigma de aprendizagem 

(Cf. Figura 5.4). 
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Figura 5.4: A caminho do Modelo de utilização do QIM (IV/IV) 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Estamos conscientes de que os principais atores do contexto educativo são os alunos e 

os professores, e de que o desenvolvimento de modelos pedagógicos deve ter em conta estes 

atores, o contexto de ensino e aprendizagem e os meios disponíveis. Acreditamos que não 

sendo o QIM um elixir nem uma fórmula mágica, pode melhorar o ensino e a aprendizagem e 

pode proporcionar uma Boa Prática de ensino, pois permite que a aula se desenvolva com os 3 

intervenientes (professor, aluno e QIM) tal como o considerou o entrevistado 27. 

3. CONSIDERAÇÕES, LIMITAÇÕES E FUTUROS RUMOS  

3.1. Reflexões Finais 

 “Uma peça de giz e quadro-negro ou mesmo um galho e um chão 
de areia são ferramentas nas mãos de um ´mestre´. Tais educadores 
podem ser professores da escola primária, instrutores militares, idosos de 
uma tribo ou educadores de outdoors usando suas ferramentas para 
ensinar um aspecto de sua cultura aos aprendizes”. 
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De modo similar, equipamentos de videoconferência ou 
computadores pessoais podem ser usados como ferramentas educacionais 
por educadores que saibam (a tecnologia de) como usá-las para 
propósitos pedagógicos. Ferramentas e tecnologias são tão fundamentais 
para educação que é difícil imaginá-la sem eles; especialmente os sons e 
símbolos como ferramentas e a escrita e a linguagem como tecnologias” 
(Terry Evans, 2002). 

 

Concordamos com Terry Evans, porque na verdade, hoje, o quadro preto, o giz e os 

livros já não podem ser os únicos instrumentos para o ensino, o que implica desenvolver um 

conjunto de atividades didático-pedagógicas a partir das outras tecnologias disponíveis na sala 

de aula. Aliás, hoje em dia, quando se usa a expressão “Tecnologias na Educação” 

dificilmente se pensa em giz e quadro negro, ou mesmo, em livros e revistas. Normalmente, 

quando se faz uso da expressão, a atenção concentra-se no computador, e mais recentemente, 

no QIM. Essa realidade mostra que a escola atual caminha para uma escola de nativos 

digitais, pois os seus alunos nasceram no mundo digital e os professores, imigrantes digitais, 

esforçam-se para entrar nesse mundo. 

Na verdade, o QIM começou a aparecer nas paredes das salas de aula das escolas 

portuguesas e isso aflorou em nós o desejo de querer saber mais sobre este recurso 

tecnológico. Ao longo desta caminhada, verificámos que a utilização do QIM é eficaz do 

ponto de vista educativo, na medida em que possibilita a criação de ambientes de 

ensino/aprendizagem estimulantes e enriquecedores, permite que os processos de 

aprendizagem sejam mais personalizados, mais flexíveis apesar do muito que ainda há por 

fazer. Efetivamente, há mudanças que terão de ser implementadas. Equipar as escolas com o 

QIM não é suficiente para garantir um salto qualitativo na educação. Não podemos esquecer 

que o mais importante não é incorporar a tecnologia na aula, mas inovar e adaptar as 

metodologias, pois a eficácia do QIM depende de como é utilizado. 

As diretrizes emanadas do Ministério da Educação recomendam a necessidade de 

derrubar os muros da escola para que ela saia da clausura e assuma a sua vocação planetária, 

incluindo a tecnologia nas suas práticas. No entanto, os professores, que trabalham com essas 

tecnologias pouco sabem do que se trata, ou melhor, sabem que as escolas agora têm Quadros 

Interativos Multimédia, mas, na sua maioria, não perceberam como utilizar essa ferramenta 

por forma a transformá-la numa educação emancipadora adequada aos desafios 

contemporâneos.  

É necessário, por um lado, a efetiva formação dos professores e o real apoio destes 

durante a utilização do QIM e, por outro, uma mudança de alguns hábitos, métodos e modelos 



 Capítulo 5 – CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES DO ESTUDO  
 

 

425 

pedagógicos que possibilitem uma utilização pedagógica adequada e sólida e efetivamente 

promova melhorias no ensino/aprendizagem. O papel do professor nesta fase de integração do 

QIM, é crucial, na medida tem de lançar desafios e ser facilitador/guia. O apetrechamento das 

escolas com este recurso continua a ser fundamental, mas não é por si só suficiente. Para que 

as estatísticas oficiais sobre o avanço do QIM na sala de aula possam ser comemoradas, será 

preciso investir, também, na capacitação dos professores. 

Além de perceber os fatores que poderiam influenciar a efetiva utilização do QIM, 

ambicionámos compreender como poderia ser útil ao ensino, como poderia influenciar a 

pedagogia educativa, e que medidas seriam necessárias para que os professores adaptassem 

novas metodologias de ensino, outros métodos pedagógico-didáticos tendo-o como parceiro 

na promoção do sucesso escolar. Para isso, pensámos por um lado detetar iniciativas bem-

sucedidas e comunicar os resultados e, por outro, criar um Modelo metodológico de uso do 

QIM. Essas duas premissas constituíram fortes incentivos para o nosso empenho na mudança. 

Não estamos certos de que este seja o caminho para que o QIM passe realmente a fazer parte 

da vida pedagógica dos professores mas, o desafio, agora e no futuro, passa por querer mais e 

melhor. O mundo não muda só com grandes reformas, também muda com pequenos gestos 

que estão ao alcance de cada um, basta olhar para as rotinas com arte e engenho. Porque 

acreditamos que pequenos gestos podem mudar muita coisa que existe, esta investigação olha 

para o futuro com a força da esperança na ação de cada um. É uma recompensa para nós e 

para quem se envolve em tarefas por vezes tão difíceis, para quem ousa sair da comodidade 

das suas rotinas, para quem se arrisca ao insucesso para tentar o sucesso.  

Se todas as Boas Práticas com o QIM forem ignoradas e não forem elogiadas, há uma 

força anímica que se perde. Não estamos em tempo de desperdiçar energia! Foi com essa 

convicção que percorremos todo este caminho até ao modelo metodológico para a utilização 

do QIM, a fim de fomentar eficazmente a sua utilização e rentabilizar as suas potencialidades 

em qualidade educativa.  

Com o guia e modelo apresentado, procuramos ajudar os professores na apropriação 

do QIM, no desenvolvimento das aptidões TIC inerentes à sua utilização e na integração 

diária desta tecnologia para a aprendizagem escolar, pois este guia propõe uma série de 

indicadores e fundamentos para monitorar a integração do QIM na educação. Sabemos que 

nenhum método/caminho é definitivo, mas este Guia apenas ambiciona que as práticas atuais 

de ensino possam ser melhoradas, que os professores transformem as metodologias de ensino, 

a conceção de objetos de ensino de modo a desenvolverem competências cognitivas, a 
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valorizar a implementação de pedagogias ativas e também constitua um contributo importante 

para o desenvolvimento da literacia digital dos jovens e consequentemente das gerações 

vindouras. Não se trata de renegar todas as “receitas tradicionais” de ensino utilizadas até 

agora. Ao invés, trata-se de aproveitar “velhas e boas receitas”, porém com nova “roupagem” 

(o QIM) mais adequado aos alunos, cujo o perfil tem mudado nos últimos anos. 

Acreditamos que o QIM possibilita a diversificação de atividades, mudanças 

metodológicas cria novos cenários que facilitam o ensino/aprendizagem, e tornam a escola 

atrativa, atual e enquadrada nesta nova era da informação e da comunicação. A escola só 

precisa de ter a capacidade de se interrogar e refletir sobre a apropriação e utilização desta e 

de outras ferramentas tecnológicas para evitar um distanciamento crescente em relação à 

sociedade porque a mudança de práticas educativas são uma condição essencial para uma 

evolução consistente do processo de ensino. Consideramos que a inovação no ensino é uma 

questão de tempo, mas precisa de um direcionamento, uma simples diretriz ou base em que se 

apoiem as mudanças provocadas pela inserção das tecnologias. O guia e o Modelo 

Metodológico para a utilização do QIM são um esforço para fazermos melhor o que fazíamos 

antes, e por isso é razoável esperar que ajudem a melhorar as práticas já existentes na escola. 

Acreditamos que além de inovar antigas abordagens pedagógicas, pode torná-las ainda 

melhores, criando uma situação que desafia professores e alunos a trabalharem sob um novo 

paradigma, onde o esforço e a colaboração de cada um resultará no benefício de todos. O 

desenvolvimento e a operacionalização deste modelo só será possível com esforços de todos 

os atores intervenientes no processo educativo. 

Será preciso a mobilização e o envolvimento do Ministério da Educação e da Ciência e 

Tecnologia, de parceiros tecnológicos/ fornecedores e prestadores de serviços (executores da 

componente tecnológica), parceiros de cooperação e financiamento que assumam a 

mobilização das verbas financeiras necessárias à operacionalização de mais quadros 

interativos nas escolas e a mobilização dos “motores” da mudança: professores e alunos.  

Uma boa utilização do QIM na prática pedagógica deve também ter em consideração 

as condições e os atributos de cada meio, a adequabilidade ao conteúdo e as características do 

aluno. 

Esperemos que seja uma premissa essencial para a mudança já que as mudanças no 

nosso mundo são tão rápidas e tão decisivas que será impossível a escola permanecer tal 

como era simplesmente introduzindo alguns ajustes superficiais (Gardner, 1999). 
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3.2. Limitações e constrangimentos da investigação 

Procurando transformar algumas coisas incertas noutras um pouco mais plausíveis e 

legitimadas, percorremos este árduo caminho entre um fazer e desfazer, remates e alinhavos, 

entre conclusões e esboços de novas formulações, que se fundem na certeza das incertezas. 

Assumindo as palavras de Miguel Torga: Até onde podia, caminhei… 

No entanto, o percurso desenvolvido para a elaboração do nosso estudo não escapou à 

existência de determinados fatores limitativos à sua realização. 

Uma das primeiras limitações foi a impossibilidade de obtenção de licença sabática 

por razões de contenção de despesas86 e a impossibilidade de flexibilidade do horário da 

investigadora. Considerando que o estudo exigia a ida às escolas dos distritos mais a Norte de 

Portugal, a não obtenção de um horário mais flexível, foi extremamente prejudicial para a 

investigadora levar a “bom porto” este desafio. Na verdade, após o primeiro contacto com as 

escolas para apresentar o estudo e solicitar a colaboração no mesmo, era necessário insistir 

com o intuito de garantir que a esmagadora maioria dos professores respondessem aos 

questionários. A manifesta falta de tempo para essa deslocação dificultou o acesso a um 

número mais elevado de respostas. Tornou-se um processo moroso e exaustivo. 

Outro constrangimento prende-se com o desconhecimento por parte dos professores da 

existência de Boas Práticas com o QIM. A utilização do QIM constitui uma das mais recentes 

e motivacionais tecnologias ao serviço da educação pelo que, ainda há muitos professores que 

não o usam pelas mais diversas razões, como vimos anteriormente. Desta forma tornou-se 

para nós mais difícil entrevistar professores possuidores de boas práticas com o QIM, sendo 

este um ponto fulcral da nossa investigação. 

Para a realização das entrevistas houve a dificuldade em encontrar um momento 

adequado com o professor a entrevistar para realizar a entrevista via telefone.  

A organização da observação de aulas implicou igualmente a necessidade de um 

horário comum entre observador e professor observado. Ora sentimos dificuldade em elaborar 

um horário de observações adequado ao tempo indicado e disponível de ambos os 

intervenientes. 

Efetivamente, não foi fácil conciliar o estatuto de docente em exercício de funções 

com a realização de todos os momentos e processos que uma investigação deste alcance 

                                                 
86 Segundo a Nota informativa LS/N.º1 quanto à concessão de licença sabática para o ano escolar de 2012/2013 torna-se público 

que, por despacho de sua excelência o secretário de estado do Ensino e da Administração Escolar, de 29 de Março de 2012, não serão 
concedidas licenças sabáticas previstas no n.º 1 do art.º 108.º do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos 
Ensinos Básico e Secundário, destinadas ao ano escolar 2012/2013, em razão das contingências orçamentais atualmente existentes. 
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exige. Apesar das limitações e dificuldades, o trabalho realizado pode constituir um desafio 

para novos (re)investimentos em processos geradores de um maior aprofundamento na área da 

integração do QIM na educação. 

3.3. Perspetivas para trabalhos futuros 

Durante a nossa investigação, a mesma convicção e empenho que desenlaçou os fios 

da teia apontando para o desenlace, entrelaçou-os noutros enredos, fazendo com que a 

tecedura final fique sempre ligada à ideia de inacabado. No sentido de possibilitar a 

continuação da reflexão e, consequente, produção de conhecimento, apontamos dois trilhos de 

continuidade deste caminho. 

Se os imperativos do terreno o permitissem, seria sobretudo interessante prolongar esta 

investigação pelo acompanhamento de professores que trabalham com o QIM por sua “conta 

em risco” e os que passassem a trabalhar aplicando o nosso modelo de uso do QIM a fim de 

medir se a aplicação desse modelo influencia positivamente as práticas dos professores e as 

aprendizagens dos alunos. Assim, poderíamos confrontar utilizações e verificar se o modelo 

surte efeitos, de que forma e a que níveis. No caso de não surtir, era importante estudar-se os 

resultados e perceber as principais razões.  

Também seria importante averiguar se, perspetivando novas estratégias formativas e 

de atuação da utilização do QIM, através das indicações do modelo proposto, estas poderão, 

consequentemente ser promotoras de ações e resultados mais satisfatórios ao nível do seu 

desempenho e desenvolvimento pessoal e profissional. 

Por fim, seria igualmente interessante analisar se o guião, apresentado, orientador da 

prática pedagógica, constitui efetivamente um instrumento coerente e consistente de 

organização da prática pedagógica e avaliar em que medida esse instrumento poderá ou não 

facilitar, aos professores a sua prática pedagógica, o seu desempenho e na condução das suas 

funções. 

Consideramos que este trabalho foi muito enriquecedor, pois todo o esforço de 

pesquisa bibliográfica realizado, sobre esta temática, bem como a análise de dados obtidos, 

permitiram uma construção de saberes e de perspetivas de atuação, que foram fundamentais 

para a apresentação do modelo orientador de utilização do QIM. 
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Formação em QIM. 

Anexo 7 – Autorização pelo MIME para 
aplicação dos questionários 
aos diretores e aos 
professores. 

Anexo 8 – Declaração do orientador para 
reforçar o pedido de aplicação 
dos questionários (QD e QP). 

Anexo 9 – Guião da Entrevista. 
Anexo 10 – Autorização para a 

Monitorização de Inquéritos 
em Meio Escolar entrevista. 
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tratamento de dados pessoais. 

Anexo 12 – Grelha de Observação. 
 

Anexo 13 – Matriz da Grelha de 
Observação. 

Anexo 14 – Síntese da correspondência 
entre os objetivos / perguntas 
da investigação e diferentes 
instrumentos de recolha de 
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!

 

 

!

!

!

!

1. DESIGNAÇÃO DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO 
 

Quadro Interativo Multimédia: A Nova Janela para a aprendizagem no Ensino Básico 

!

2. RAZÕES JUSTIFICATIVAS DA ACÇÃO: PROBLEMA/NECESSIDADE DE FORMAÇÃO 
IDENTIFICADO 

 

A evolução alucinante das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) levou ao 

aparecimento de novos espaços de construção do conhecimento. A escola em geral e, os professores 

em particular, deixaram de  ser os guardiães sem crédito de um cofre de conhecimento há muito 

esventrado pela vertigem do progresso das tecnologias e, deste modo “ o professor deixou de reclamar 

para si o privilégio e o monopólio na transmissão do saber, mas encontra-se na sua profissionalidade, 

enquanto mediador nos processos de busca e organização da informação, no desenvolvimento do 

espírito crítico, numa relação marcada pela não superioridade ou inferioridade frente ao aluno, mas antes 

pelo estatuto de interlocutor, a par de outros, no intercâmbio, na permuta, no encontro e confronto de 

opiniões em autênticas comunidades de argumentação e comunicação” (Escola, 2007:135). 

Como consequência dessa sociedade cada vez mais tecnológica, a escola terá de continuar a 

repensar as suas formas de ensino, uma vez que se tem apostado na modernização das mesmas, 

essencialmente, através do Plano Tecnológico da Educação (PTE) aprovado por Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 137/2007, a 18 de Setembro de 2007, que pretende tornar real a integração das 

Tecnologias de Informação e Comunicação no universo educativo, implicando mudanças nos contextos e 

nos processos de ensino e de aprendizagem. 

             Considerando que este programa é o maior programa de modernização tecnológica das escolas 

portuguesas e até final de 2010 equipou as escolas com 1 computador por cada 2 alunos, 1 

videoprojector por sala de aula e 1 quadro interativo por cada 3 salas de aula, verificamos que se está a 

apostar na substituição dos velhos quadros negros por novos recursos tecnológicos, nomeadamente o 

Quadro Interativo Multimédia (QIM), o projetor e o computador. Mas será que estes programas sonhados 

e implementados são desenvolvidos pelos professores, enquanto atores que melhor conhecem esse 

palco da educação? 

 

!

CONSELHO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA 
APRESENTAÇÃO DE ACÇÃO DE FORMAÇÃO 

NAS MODALIDADES DE ESTÁGIO, PROJECTO, OFICINA DE FORMAÇÃO 
E CÍRCULO DE ESTUDOS!

 

Formulário de preenchimento obrigatório, a anexar à ficha modelo ACC2!

!

N.º!!________!

!An!  2-B 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



    ANEXO  
 

 

466 

            “Por mais nobres, sofisticadas e iluminadas que possam ser as propostas de mudança e de 

aperfeiçoamento, elas não terão quaisquer efeitos se os professores não as adotarem na sua própria 

sala de aula e não as traduzirem em práticas de ensino eficazes” (Fullan & Hargreaves, 2001). A 

tecnologia mune o professor de novas ferramentas e convida-o a uma mudança de práticas, 

incentivando-o à inovação, no sentido de dinamizar um ensino mais motivador, dinâmico, interativo e 

participativo. Para isso!o professor tem que experimentar. Tem que aprender primeiro para trabalhar e 

aplicar as tecnologias digitais na escola. A tecnologia renova-se sempre. Por isso, é importante que o 

professor experimente. Acreditamos que os professores aprendem melhor sobre como inserir a 

tecnologia na aprendizagem quando trocam informações uns com os outros. 

!

!

3. DESTINATÁRIOS DA ACÇÃO 
!

3.1. Equipa que propõe (caso dos Projectos e Círculos de Estudos) (Art. 12º-3 RJFCP) (Art.33º c) RJFCP)!
3.1.1 Número de proponentes: 3 

3.1.2 Escola(s) a que pertence(m):  

Agrupamento de escolas de Ribeirão – Famalicão 

Agrupamento de escolas de  Lordelo – Paredes 

Agrupamento de escolas de Vilela - Paredes                    

3.1.3 Ciclos/Grupos de docência a que pertencem os proponentes: 1.º/ 2.º e 3.º ciclos 

3.2. Destinatários da modalidade:  (caso de Estágio ou Oficina de Formação) 

 Professores do Ensino Básico 

!

 

 

 

 

 

Os dados recolhidos são processados automaticamente, destinando-se à gestão automática de certificados e envio de correspondência. O preenchimento dos 
campos é obrigatório pelo que a falta ou inexactidão das respostas implica o arquivamento do processo. Os interessados poderão aceder à informação que lhes 
diga respeito, presencialmente ou por solicitação escrita ao CCPFC, nos termos dos artigos 27º e 28º da Lei nº 10/91 de 19 de Fevereiro. Entidade responsável pela 
gestão da informação: CCPFC - Rua Nossa Senhora do Leite, nº 7-3º - 4701 - 902 Braga. 
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4. EFEITOS A PRODUZIR: MUDANÇA DE PRÁTICAS, PROCEDIMENTOS OU MATERIAIS 
DIDÁCTICOS 

 

 

         Parece-nos indispensável que a par do apetrechamento das escolas com Quadro Interativo 
Multimédia se desenvolvam condições para que os professores os possam integrar na sua prática 
pedagógica.  

         Assim, pretendemos, essencialmente: 

 

! Refletir sobre os impactos do paradigma digital nos processos de comunicação e interação e o seu 
potencial para promover a inovação e mudança dos processos de ensino/aprendizagem.  

! Debater e refletir sobre as potencialidades do QIM nas didáticas específicas de cada ciclo de 
escolaridade / grupo disciplinar. 

! Dar a conhecer alguns recursos multimédia com potencialidades no QIM. 

! Favorecer a emergência de novas práticas pedagógicas potenciando os benefícios do QIM para 
renovar os contextos de aprendizagem. 

! Criar condições para que os professores saibam integrar o QIM na sua prática pedagógica. 

!  Consciencializar os docentes para a construção e utilização de materiais multimédia em contexto 
educativo. 

! Utilizar metodologias ativas e participativas com recurso ao QIM. 

! Usar outras ferramentas/ softwares no QIM. 

! Desafiar os professores para a utilização do QIM. 

 

 

!
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5. CONTEÚDOS DA ACÇÃO (Práticas Pedagógicas e Didácticas em exclusivo, quando a acção de 
formação decorre na modalidade de Estágio ou Oficina de Formação) 

 

 

a) O Quadro Interativo Multimédia (QIM) 
 

• Conceito e tecnologia; 

• Tipos de Quadros; 

• Princípios de funcionamento; 

• Procedimentos de instalação e configuração do QIM e respetivo software;  

• Mandamentos para utilização em segurança e um bom uso;  

• O QIM como ferramenta de aprendizagem dos alunos; 

• A renovação dos contextos de aprendizagem ao nível das dinâmicas e das interações; 

 

b) Práticas com o QIM 
 

• Funcionalidades das ferramentas de diferentes QIM; 

• Conhecer e utilizar as várias funções de diversos QIM; 

• Conhecer as várias galerias de recursos dos QIM; 

• Criar recursos com software do QIM; 

• Elaborar e apresentar conteúdos educativos no QIM; 

• Apresentação e partilha refletida dos trabalhos realizados pelos formandos decorrentes da 

utilização do QIM em contexto de sala de aula. 
 

c) A afinidade do QIM com outras TIC 
 

• Sites para utilização no QIM - apresentar uma estrutura/ modelo de configuração e programação 

de sites  para uma utilização especifica no QIM 

• O blogue e o QIM; 

• Youtube no QIM; 

• Partilha e visualização de documentos no QIM: 

− Caleméo/ ISSUU; 

− Slideshare; 

− Instagram; 

− Picassa; 

− Dropbox;  

− Google Drive; 

− Email. 

• Redes Sociais e o QIM; 

• Videoconferência com o QIM.  
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!

6. METODOLOGIAS DE REALIZAÇÃO DA ACÇÃO 
 

6.1. Passos Metodológicos 
 

      Durante toda a formação atender-se-á à diversidade dos formandos no que diz respeito aos seus 
conhecimentos a nível das TIC , à sua área de formação e às suas espectativas. Por isso, far-se-á um 
questionário inicial.  

       Procurar-se-á fazer uma formação o mais individualizada possível tendo em conta a 
heterogeneidade dos formandos.  

      Pretende-se ainda a troca de experiências entre formadores e formandos, interligando a prática 
pedagógica dos professores (formandos) com as TIC em geral e, com o QIM em particular, para os dotar 
de mais estratégias para desenvolverem as metas curriculares numa sociedade em constante mudança 
onde as TIC estão efetivamente introduzidas.  

      Estão pensados momentos teóricos que suportarão o trabalho a desenvolver, o trabalho produzido e 
experimentado. Mas, também se tentará fazer desta formação um meio ativo de busca de 
conhecimentos através da prática, cabendo aos formadores, sobretudo o papel de guia e companheiros 
de caminho.  

      Os formadores serão os desafiadores e os orientadores, enquanto os formandos construirão o seu 
conhecimento no e para o QIM ao experimentarem/construírem as suas ferramentas/recursos. 

     No final será criado o momento de análise/discussão/ reflexão para avaliar os trabalhos e a formação. 

!

6.2. Calendarização 
 

6.2.1. Período de realização da acção durante o mesmo ano escolar: 
6.2.2.  

Entre os meses de junho e julho 

6.2.3. Número de sessões previstas por mês:    10!
!

6.2.4. Número total de horas previstas por cada tipo de sessões:!

Sessões presenciais conjuntas        2h30m  

 

!

7. APROVAÇÃO DO ÓRGÃO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA: 
!!!!!!!!!(Caso da Modalidade do Projecto) (Art. 7º, RJFCP) 

      Data     /      /          Cargo:      

 

      Assinatura: _____________________________________________________________________________________!

!
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!

8. CONSULTOR CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO OU ESPECIALISTA NA MATÉRIA (Art.25º-A,2 c) 
RJFCP) 

 

 Nome: ______________________________________________________________________________ 

 

 (Modalidade de Projecto e Ciclo de Estudos)  delegação de competências do Conselho Científico-Pedagógico da 

 Formação Contínua (Art. 37º f) RJFCP) 

 

 SIM                     NÃO                   Nº de acreditação do consultor !

!

9. REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS 
 

!!A!avaliação!dos!formandos!será!feita!tendo!em!conta!os!factores:!

!

1; frequência!dos!formandos!na!ação;!
2; participação!nas!atividades!da!ação;!
3; trabalho!autónomo!dos!formandos.!

 

  

+ de 1/3 faltas 

 

ASSIDUIDADE 

 

PONTUALIDADE 

 

FREQUÊNCIA 

(2 VALORES) 

 

Não Aprovado 

 

1 

 

1 

 

  

PRODUÇÃO 

 

ENVOLVIMENTO NAS 

TAREFAS  

 

INTERVENÇÃO  

 

PARTICIPAÇÃO 

(4 VALORES) 

 

2 

 

1 

 

1 
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ADEQUAÇÃO 

 

FUNDAMENTAÇÃO  

 

AUTO-

QUESTIONAMENTO 

 

REFLEXÃO 
INDIVIDUAL 

(4 VALORES) 

 

1 

 

2 

 

1 

 

O!referencial!da!escala!de!avaliação!é!o!previsto!no!n.º!2!do!artigo!46º!do!Estatuto!da!Carreira!
Docente,!aprovado!pelo!Decreto;Lei!n.º!15/2007,!de!19!de!Janeiro:!

!

*"Excelente"–"de"9"a"10"valores;"

*"Muito"Bom"–"de"8"a"8,9"valores;"

*"Bom"–"de"6,5"a"7,9"valores;!

*"Regular"–"de"5"a"6,4"valores;"

*"Insuficiente"–"de"1"a"4,9"valores.!!

!!!!!!!Não!são!certificados!formandos!cuja!assiduidade!seja!inferior!a!dois!terços!da!duração!da!
ação!de!formação,!conforme!o!entendimento!do!Conselho!Científico!da!Formação!Contínua,!
descrito!no!ponto!n.º!2!da!Carta!Circular!CCPFC!1/2007. 

 

!

!

!

10.  FORMA DE AVALIAÇÃO DA ACÇÃO 

 

A ação de formação será avaliada por intermédio de: 
a) Avaliação contínua  
b) Inquérito realizado no final da mesma. 

!

!

!
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!

!

"

 

 

 



    ANEXO  
 

 

474 

 



 
 

475 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 - Planos de Trabalho  
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1 

Sumário: 
 
 Instalação do software dos Quadros Interativos: SmartBoard (Notebook) / 

Promethean (ActivInspire) e NetBoard. 
 

 Práticas com o software do QIM da SmartBoard e da Promethean: 

Funcionalidades das suas ferramentas; Conhecer e utilizar as várias funções; 

Conhecer as várias galerias de recursos. 
 

 Criação de recursos com software Notebook e da ActivInspire. 

 
 

 
 

 
 
 
Quadro Interativo Multimédia:  
A Nova Janela para a aprendizagem no Ensino Básico 

 
                       
                       PLANO DE TRABALHO 

 
 

 
 

2.ª e 3.ª Sessão de Formação 
Data: 11de maio 2013                                                                             Horário: 9:00h / 12:00h    

                                                                                                                                14:00h / 19:00h 

 
 
 

 
 
 
Atividades 
 

  Instalar o software dos Quadros Interativos: SmartBoard (Notebook) / 

Promethean (ActivInspire) e NetBoard. 
 

 Conhecer as ferramentas e potencialidades dos quadros interativos da 

SmartBoard e da Promethean. 

 

   Criar recursos nos respetivos softwares - Notebook e ActivInspire. 
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2 

 

 
Recursos 
 

# Plano da 2.ª e 3.ª sessão; 

# Grelhas de presença; 

# QIM da Promethean; 

# Software da Notebook e da ActivInspire; 

# Portáteis / PC. 

 

 
Bibliografia 

 
 

$  Ohio State University (2005). ITRC Guide: SMART Board Interactive Whiteboard 
Basics. White paper.  
 
$  SMART Technology Inc. (2006a). Guia de Referência Rápida. Disponível em: 
http://www.smarttech.com/trainingcenter.  
 
$  SMART Technology Inc. (2006b). Quick Help for your 600 Series Interactive   
Whiteboard. Disponivel em: http://www.Smarttech.com/support 
 
 
 
$  Blogue da formação:  http://qimform.blogspot.pt 
 
 
$  Tutorial do QIM da SmartBoard: 
https://rrisd-teacherguides.wikispaces.com/file/view/Smartboard+Tutorial.pdf 
 
$  Tutorial da Promethean:    
http://www1.prometheanplanet.com/upload/pdf/ActivInspire_ActivClassroom.pdf 
 
 
$  Recursos para o QIM da SmartBoard: http://smarttech.com/smartboard 
 
 
$  Recursos para o QIM da Promethean: http://www1.prometheanplanet.com/pt/ 
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1 

Sumário: 
 
 

 Práticas com o software da NetBoard: Funcionalidades das suas 

ferramentas; Conhecer e utilizar as várias funções; Conhecer as várias galerias 

de recursos.  
 

 Criar recursos com software da NetBoard. 

 
 

 
 

 
 
 
Quadro Interativo Multimédia:  
A Nova Janela para a aprendizagem no Ensino Básico 

 
 
                      PLANO DE TRABALHO 

 
 

 

 

4.ª Sessão de Formação 
Data: 14 de maio 2013                                                                         Horário: 18:00h – 20:30h 

 
 
 

 
 
 
Atividades 
 

 

 Conhecer as ferramentas e potencialidades do quadro interativo da NetBoard. 

 

 

   Criar recursos softwares do NetBoard. 
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2 

 
 
Recursos 
 

# Plano da 4.ª sessão; 

# Grelhas de presença; 

# QIM da Promethean; 

# Software da NetBoard; 

# Portáteis / PC. 

 

 
Bibliografia 

 
 
$  Blogue da formação:  http://qimform.blogspot.pt 
 
$  Recursos para o QIM da Netboard:  
http://www.prodsa.com.ar/integradores/Manuales%20Tecnicos/Servo_FANUC_Motion/
CNC/CNC/iDocs%20for%20CNC/INPUT-OUTPUT/Communications/64164EN.pdf 
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Anexo 3 - Ficha de Avaliação da 
Ação de Formação  
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FICHA DE AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO – Formandos 
 
 

DESIGNAÇÃO DA AÇÃO: Quadro Interativo Multimédia: A Nova Janela para a aprendizagem no Ensino Básico 

Assinale com um X o valor da escala que considere mais adequado à avaliação dos itens assinalados (sendo 1 o nível mais baixo e 5, o mais alto) 

 1 Avaliação geral da ação  

2. Avaliação dos Formadores 

2.1 Conhecimentos/ Conteúdos 

 1 2 3 4 5 
Os conteúdos foram adequados      
Houve aprofundamento dos temas       
A articulação dos diferentes conteúdos temáticos foi concretizada      
O formador demonstrou dominar os conteúdos tratados      

2.2 Exposição 

 1 2 3 4 5 
A linguagem utilizada foi clara e assertiva      
A adaptação do discurso aos destinatários / finalidades foi conseguida      
Houve capacidade para esclarecer as dúvidas surgidas      

3. Organização da Ação pelo Centro 

 1 2 3 4 5 
A Divulgação / Informação foi oportuna      
A calendarização foi ajustada      
O atendimento aos formandos foi eficiente      
O material entregue respondeu às necessidades      

4 . Apreciação Global  

Fraca  

Satisfatória  

Boa  

Muito Boa  

Excelente  

5. Opinião Global da ação/ Observações (sugestões sobre aspetos organizativos e assuntos/conteúdos abordados e/ou a abordar nesta e em futuras ações 
que possa sugerir, seriam de grande interesse e utilidade) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Data: ______/ ______/_______ 

 1 2 3 4 5 
Os objetivos propostos foram cumpridos      
A metodologia foi adequada aos participantes      
Os trabalhos práticos propostos apresentaram coerência      
A gestão dos recursos foi adequada      
O espaço em que decorreu a ação foi adequado      
Relação do(s) formador(es) com o grupo de formandos       
A ação de formação veio ao encontro das minhas necessidades de formação      
As competências adquiridas vão ter impacto na minha actividade profissional      
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Anexo 4 - Questionário atribuído aos 
Diretores dos Agrupamentos de Escolas 
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 1 

      
 

   
                     UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

Departamento de Educação e Psicologia                     
                             Doutoramento em Ciências da Educação 

 
 

PESQUISA SOBRE A EXISTÊNCIA E USO DO QUADRO INTERATIVO 
MULTIMÉDIA NO ENSINO BÁSICO NO NORTE DE PORTUGAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

I – CARACTERIZAÇÃO DO DIRETOR E DO SEU MEIO ESCOLAR 
 
 
1.1.  Sexo: 
 

                         
1.2.  Idade: ____________ anos 
 

 
1.3.  Habilitações Académicas: 
             

Bacharelato   Licenciatura  Licenciatura com Mestrado Integrado  
            
Mestrado   Pós - graduação  Doutoramento  
       
Outra   ________________    

 
1.4. Tempo de serviço: (incluindo este ano) 
 

 

                         
1.5. Há quantos anos exerce o cargo de diretor(a)? ___________________________________ 

1.6. Agrupamento de Escolas: _________________________________________________________ 
  
 1.6.1. Localidade: _______________________________________________________________ 
      

1.6.2. Situa-se em meio: 
 

1.7. Número de Professores:  
 

1.º ciclo: __________          2.º ciclo:  __________          3.º ciclo: __________ 
1.8. Número de Alunos: 
 

1.º ciclo: __________          2.º ciclo:  __________          3.º ciclo: __________ 
 

Feminino    Masculino   

_____ Anos    

Urbano         Semi-urbano     

O presente inquérito por questionário surge no âmbito do trabalho de investigação integrado no I 
Curso de Doutoramento em Ciências da Educação. 

Face à popularidade que o Quadro Interativo Multimédia (QIM) granjeou junto das escolas, importa 
refletir e preparar perspetivas de mudança a que a escola atual se vê obrigada.  

Com este questionário pretendemos recolher, junto dos diretores, informações sobre um conjunto de 
questões relacionadas com o uso do QIM na Educação, bem como compreender o verdadeiro impacto da sua 
utilização quer na transformação das dinâmicas pedagógicas exigidas aos professores, quer na organização 
escolar. 

As informações recolhidas são confidenciais e têm fins exclusivamente académicos.  
A sua colaboração é muito importante. O sucesso deste trabalho depende, entre outros fatores, da sua 

colaboração em responder a todas as perguntas e da veracidade das suas respostas. 
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II- EQUIPAMENTO E DISPONIBILIDADE DO QUADRO INTERATIVO MULTIMÉDIA  

 
2.1- No seu agrupamento de escolas existe o QIM? 
 

Sim    Não    
 

      2.1.1. Porquê? _________________________________________________________________ 
 

      ______________________________________________________________________________ 

 
2.2. Quantos QIM há no seu Agrupamento?  1.º ciclo: ______         2.º e  3.º ciclos:  _______ 

 

2.2.1. Quando foram adquiridos? __________________________________________________ 

2.2.2. Qual a marca de QIM predominante? _________________________________________ 

2.2.3. Por que razão predomina essa marca? ____________________________________ 

________________________________________________________________________     
 

   2.3. O grau de apetrechamento em QIM no Agrupamento que lidera é: 
 

Muito Bastante Pouco Nenhum Não sei/ Não respondo 
     

                
     

 

 

2.4. Quais as razões que conduziram à aquisição do QIM? 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

 
 

  2.5. A disponibilidade do QIM no seu Agrupamento, é: 
 
Muita Bastante Pouca Nenhuma Não sei/ Não respondo 

     
                

     

 
 

III - UTILIZAÇÃO DO QUADRO INTERATIVO MULTIMÉDIA 
 
 

3.1.Como Diretor(a) usa o QIM? 
 

Sim    Não    
 

 

 3.1.1.Se respondeu sim, em que ocasiões o usa? 
 
 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

 
3.1.2.Se respondeu não, diga porquê? 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(Se respondeu não, também justifica e passa para a questão 3.3.) 
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3.2. O Agrupamento que lidera promove o uso do QIM? 
 

 
Sim    Não    
 

3.3. Em função do grau de concordância ou discordância considere as razões que justificam a não 
utilização do QIM enquanto diretor(a) do Agrupamento.  

 
 

 Concordo 
totalmente 

 
   Concordo  

 

Discordo Discordo 
totalmente  

Não sei/ 
Não respondo 

 
 

     

Não existe na escola                 
                 
Exige mais trabalho de preparação                 
      
Falta de formação para a sua utilização                 
      
Desconhecimento técnico para a sua utilização                 
      
Falta de tempo para preparar a apresentação                 
      
Por dificuldade de acesso ao equipamento                  
(requisição, sala, etc…)                 
  
Importa mais benefícios                 
                 
Importa mais problemas                 
  
Outra: (indicar) ______________________                 
      
 

 
3.4. Enquanto diretor(a) de um Agrupamento refira as vantagens do uso do QIM que considera mais 

importantes? 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
             3.5. A utilização do QIM depende do ano de escolaridade que se está a lecionar? 
 

Sim    Não    
 
       3.5.1. Porquê?  
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3.6. No seu Agrupamento, a idade do professor é um fator condicionante para o uso do QIM? 
 
 

Sim    Não    
 
3.6.1. Porquê?  
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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3.7. No seu agrupamento, assinale a percentagem de professores que usa o QIM, por nível de ensino?  
 

 
Ciclo de 

escolaridade 

 
 
 
 

< 5 % 5% - 15% 16% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 99% 100% 

1.º Ciclo        
2.º Ciclo        
3.º Ciclo        

 
 

             3.8. Em que áreas curriculares / disciplinas os professores mais usam o QIM?  
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

3.9. Qual o feedback que os professores do seu Agrupamento lhe transmitem, acerca da reação dos 
alunos, perante a apresentação dos conteúdos através do QIM? 

 
 

  Muito Boa     Boa   Satisfatória           Fraca   Não sei/Não respondo  
 

   3.10. A utilização do QIM é importante para uma melhor aquisição de conhecimentos por parte dos 
alunos? 
 

Muito importante             Importante             Pouco Importante            Nada importante           Não sei/Não respondo 
 

 
3.10.1. Porquê?  
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
3.11. O uso do QIM pode ser um caminho que conduza os alunos a novas descobertas?  

 
 

Concordo 
totalmente 

  Concordo   Discordo   Discordo 
totalmente 

  Não sei / Não 
respondo 

 
         

 
 

3.12. O Projeto Educativo do seu Agrupamento contempla o uso do QIM ? 
 
 

Muito      Bastante        Pouco           Nada   
 

3.12.1. Explique como? 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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3.13. Com a utilização do QIM  por parte dos docentes do seu agrupamento será que os resultados no 
ensino-aprendizagem  vão mudar? Porquê? 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

3.14. O QIM propicia uma mudança de atitude do aluno / professor, relativamente aos parâmetros 
abaixo apontados. 
 
 

 
   
 

ALUNOS 
 

 
 

 

PROFESSORES 
 
 

 
 

Mais 
Positiva 

 

 
 
 

Igual 
 
 

Menos 
positiva 

 
 
 

Mais 
positiva 

 
 
 
 

Igual 
 
 

Menos 
positiva 

                    
Motivação --------------------------                    
                    
Atenção -----------------------------                    
                    
Interação ----------------------------                    
                    
Participação ------------------------                    
                    
Disciplina ------------------------                    
                    
Aprendizagem ---------------------                    
                    
Colaboração ------------------------                    
                    
Trabalho ----------------------------                    
                    
Avaliação --------------------------                    
                    
Atividades --------------------------                    
                    
Conteúdos -------------------------                    
                    
Outra (indicar) ______________                    

 
 
 
 

IV - PROBLEMAS /DIFICULDADES e APOIO/ AUXÍLIO TÉCNICO COM O QIM 
 

 
 

4.1. Desde o momento da instalação, passando pela manutenção e culminando na utilização do  
QIM pelos docentes, quais os principais problemas/dificuldades sentidas? (Apenas se respondeu sim 
na pergunta 2.1.) 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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4.2. Se durante o uso do QIM surge um impedimento técnico, que tipo de apoio é dado aos 
professores? 
 
 

 Sempre Com 
Frequência 

     Às 
   vezes   Nunca 

     
     
Um técnico sempre disponível contratado para o efeito                
             
Um técnico disponível esporadicamente             
     
Um colega(s) com mais formação e conhecimento técnico             
             
O coordenador TIC / PTE do seu Agrupamento de Escolas             
             
Manuais existentes na escola             
             
Páginas na Internet específicas com esse propósito             
     
Outro (indicar) _______________________________________             
     

 
 

V- DADOS RELATIVOS À FORMAÇÃO EM E PARA O QIM 
 

 
 

5.1. Os professores do seu Agrupamento possuem formação na área das TIC? 
 

 
  
 
      
 

                                                           Muita 
 
    Bastante 

 
 
 

     Pouca 
 

Nenhuma 
 
 

    

1.º ciclo -----------------------------------------------------               
               
2.º ciclo ----------------------------------------------------               
     
3.º ciclo ----------------------------------------------------               
     
     

 
5.2. Foi definido um plano de formação específico para os professores com acesso ao QIM? 
 

 
Sim    Não    
 
5.2.1. Se respondeu sim de que tipo e com que duração? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
5.2.2. Se respondeu não porquê? Já pensou em definir um?   
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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5.3. Nos últimos 5 anos, indique quantas ações de formação foram promovidas no seu Agrupamento 

no âmbito:  
 
• das TIC  ______________________ 

• do QIM  ______________________ 

 
 
 

VI- BOAS PRÁTICAS COM O QIM 
 
 

6.1. O que entende por Boa Prática com recurso ao QIM? 
 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6.2. Conhece alguma Boa Prática com o QIM? 
 

Sim    Não    
 

 
 
 6.2.1. Se sim, descreva-a (em que consiste, onde se desenvolve, por quem…). 
 
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

   
 6.2.2. Essa Boa Prática:  
 

 É usada habitualmente por si 
  

 É usada habitualmente por outro professor 
  

 Conhece-a da leitura de bibliografia sobre o QIM 
  

 Conhece-a  de alguma ação de formação frequentada no âmbito do QIM 
  
 Outra: __________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.2.3. Indique como é que a investigadora responsável pode aceder a essa(s) Boa(s) 
Prática(s) anteriormente referida(s) – Contacto de email / contacto de telefone … 

 
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6.3. Quer tecer algum comentário sobre o QIM? 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Obrigada pela sua colaboração! 

(Se respondeu não, continuar na questão 6.3) 
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Anexo 5 - Questionário 
atribuído aos Professores  
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                     UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

Departamento de Educação e Psicologia                     
Doutoramento em Ciências da Educação 

 
 

PESQUISA SOBRE A EXISTÊNCIA E USO DO QUADRO INTERATIVO 
MULTIMÉDIA NO ENSINO BÁSICO NO NORTE DE PORTUGAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I – CARACTERIZAÇÃO DO PROFESSOR E DO SEU MEIO ESCOLAR 

 
 
 

 
1.1.  Sexo: 
 

                         
1.2.  Idade: ____________ anos 

 
1.3.  Habilitações Académicas: 
 

            
Bacharelato   Licenciatura  Licenciatura com Mestrado Integrado  
            
Mestrado   Pós - graduação  Doutoramento  
       
Outra   ________________    

 
 

1.4. Tempo de serviço: (incluindo este ano) 
                      

1.5. Situação profissional: 
 
 

Professor do Quadro de Agrupamento        Professor do Quadro de Zona Pedagógica  
    
Contratado       Em estágio  
    
Outra        Qual ______________________________  

 

1.6. Escola/ Agrupamento: ______________________________________________________ 
  
 1.6.1. Localidade: __________________________________________________________ 
      
 

1.7. A sua escola situa-se em meio: 
 

 
 

 1.8. Ciclo de ensino que leciona: 
 

Feminino    Masculino   

_____ Anos   _____ Meses (se contratado) 

Urbano         Semiurbano              Rural    

1.º ciclo                  2.º ciclo           3.º ciclo    

O presente inquérito por questionário, em regime de anonimato, surge no âmbito do trabalho de 
investigação integrado no I Curso de Doutoramento em Ciências da Educação. 

Face à popularidade que o Quadro Interativo Multimédia (QIM) granjeou junto das escolas, importa 
refletir e preparar perspetivas de mudança a que a escola atual se vê obrigada.  

Com este questionário pretendemos recolher, junto dos professores, informações sobre um conjunto 
de questões relacionadas com o uso do QIM na Educação, bem como compreender o verdadeiro impacto da 
sua utilização quer na transformação das dinâmicas pedagógicas exigidas aos professores, quer na organização 
escolar. 

As informações recolhidas são confidenciais e têm fins exclusivamente académicos. A sua 
colaboração é muito importante. O sucesso deste trabalho depende, entre outros fatores, da sua colaboração 
em responder a todas as perguntas e da veracidade das suas respostas. 
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 1.8.1. Ano(s) de escolaridade que leciona: ________________________________________ 
 
       1.8.2. No caso de lecionar no 2.º ou 3.º ciclos indique que disciplina(s) leciona:  
 

____________________________________________________________________________ 
 
       1.8.3. Se não tem componente letiva indique que função desempenha: _____________________ 
 
 

1.9. Cargos que detém na Escola / Agrupamento: 
 

Coordenador(a) de Departamento            Coordenador(a) de ano  
    

Coordenador(a) de Estabelecimento         Coordenador(a) TIC /PTE  
    

Coordenador(a) de Projetos         Bibliotecário (a)  
    

Coordenador(a) de Diretores/Titulares de turma         Diretor(a) de Turma/ Titular de Turma  
    

Orientador(a) de Estágios           Outro (Qual?) __________________   

    
 
 

II- EQUIPAMENTO E DISPONIBILIDADE DO QUADRO INTERATIVO MULTIMÉDIA 

 
 

2.1. O grau de apetrechamento de QIM na sua escola é: 
 

 

Muito Bastante       Pouco Nenhum Não sei/Não respondo 
     
     
 

   
2.2. A disponibilidade do QIM na sua escola é: 

 
Muita Bastante       Pouca Nenhuma Não sei/Não respondo 

     
     
 
 

   2.3. O Agrupamento de escolas onde trabalha promove o uso do QIM? 
 

Sim    Não    
 

       2.3.1. Se sim como? ________________________________________________________________ 
 
 

  2.4. O Projeto Educativo do Agrupamento contempla o uso do QIM? 
 
 

Muito Bastante       Pouco    Nada Não sei/Não respondo 
     
     
 
 
 

III - UTILIZAÇÃO DO QUADRO INTERATIVO MULTIMÉDIA 
 

 

 3.1. Considera importante o uso do QIM na sala de aula? 
 

Sim    Não    
 

 
3.1.1. Porquê? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3.2. Na sua prática docente usa o QIM? 
 

 
         
       3.2.1. Porquê? _____________________________________________________________________ 
 
 

 
3.3. Tem preferência por algum QIM?  
 

Sim    Não    
 
       3.3.1. Porquê? _____________________________________________________________________ 
 
 
3.4. Com que frequência utiliza o QIM na sala de aula?  

  
Quase sempre  Uma vez por dia Uma vez por semana  Uma vez por mês 

 
Nunca 

     
 

      
 
3.5. Numa aula, em que momento recorre ao QIM? 

 
 

Início          Durante o desenrolar da aula          Final           
 
 
 
 
 

                

Varia de uns dias para os outros          Ao longo de toda a aula        
 
 

 
3.6. Usa o QIM em conjunto com outros recursos que utilizava anteriormente? 

 
 
 
 
 
 
 

Sim    Não    
 
 

 
     

 3.6.1. Se sim, indique quais. 
 Sempre Com 

Frequência 
     Às 
   vezes   Nunca 

     

Manual--------------------------------------------------------------------             
     
Quadro tradicional ------------------------------------------------------             
             
Fotocópias --------------------------------------------------------------             
     

Jogos --------------------------------------------------------------------             
     
Outra (indicar) _______________________________________             
     

 

 
3.7. Considera que os seus alunos preferem que use QIM em detrimento do manual? 

 
 
 
 
 
 
 

Sim    Não    
 
3.7.1. Porquê? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

Sim    Não    

 

(Se respondeu não, continuar na questão 3.13) 
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3.8. Quais são as finalidades da utilização do QIM na sua atividade docente?  
 

 

  Sempre    Com 
frequência  

Às 
Vezes 

  Nunca 

       

Apresentar os objetivos da aula --------------------------------------------                  
     
Apoiar a exposição da aula ------------------------------------------------             
     
Introdução de conteúdos ---------------------------------------------------             
     
Consolidar conteúdos ------------------------------------------------------             
     
Facilitar a compreensão da informação ---------------------------------      

 
Motivar ----------------------------------------------------------------------- 

     

     
Debater ideias ---------------------------------------------------------------     

     
Realizar exercícios ---------------------------------------------------------     

 
 

Revisão de matérias ---------------------------------------------------------- 
 

     

Avaliar conteúdos ------------------------------------------------------------     

     
Outra (indicar) __________________________________________     

     
 

 
3.9. Com que frequência realiza as seguintes atividades no QIM, em contexto de sala de aula?  
 

  Muita Bastante  Pouca   Nenhuma 
       

Apresentação didática (projeção de imagens, textos, vídeos)                   
     

Exibição de PowerPoint              
     
Apresentações com o software próprio do quadro interativo              
     
Utilização de software específico para a(s) disciplina(s) que leciona             
     
Consulta ou pesquisa na Web       

 
Realização de exercícios com os alunos  

     

     
Jogos didáticos      

     
Outra: ______________________________________________     

 
 
 

3.10. Na utilização que faz com o QIM: 
 

 Sempre Muitas 
vezes 

Poucas 
vezes 

Nunca 

     
Gosta de ensinar com o QIM             
     

Utiliza recursos elaborados por outrem para uso no QIM             
     

Reestrutura os recursos elaborados por outrem para o uso no QIM             
     

Produz os seus próprios recursos em software específico do QIM             
             

Produz os seus próprios recursos em software não específico do QIM             
     

Outra (indicar) ____________________________________________             
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3.11. Desde que usa o QIM, em contexto de sala de aula, o que mudou relativamente aos parâmetros    
         abaixo apontados? 
 
 
 
 

 
 

ALUNOS  
 

 

PROFESSOR 
 
 

 
 

Mais 
Positiva 

 

 
 
 

Igual 
 
 

Menos 
positiva 

 
 
 

Mais 
positiva 

 
 
 
 

Igual 
 
 

Menos 
positiva 

                    
Motivação --------------------------                    
                    
Atenção -----------------------------                    
                    
Interação ----------------------------                    
                    
Participação ------------------------                    
                    
Disciplina ------------------------                    
                    
Aprendizagem ---------------------                    
                    
Colaboração ------------------------                    
                    
Trabalho ----------------------------                    
                    
Avaliação --------------------------                    
                    
Atividades -------------------------                    
                    
Conteúdos -------------------------                    
                    
Outra (indicar) ______________                    
 

 
 
 

3.12. Indique a frequência da interação Professor/Aluno/ QIM na sua sala de aula: 
 

 Sempre Muitas 
vezes 

Poucas 
vezes 

Nunca 

     
Eu uso o QIM, apresento a mensagem e os alunos veem e ouvem             
     
Eu utilizo o QIM, apresento a mensagem e os alunos intervêm durante              
a apresentação para comentar             
     
Um grupo de alunos utiliza o QIM, eu oriento a atividade              
e os restantes alunos são espetadores     
     
O QIM é utilizado pelos alunos, em geral, sendo eu um guia e              
observador do seu uso     
     
Outra (indicar) _______________________________________             
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3.13- Em função do grau de concordância ou discordância considere quais as razões que justificam a 
não utilização do QIM por parte de um docente. 

 
 Concordo 

Totalmente  Concordo  Discordo  Discordo 
Totalmente  Não sei/ Não 

respondo 
          
Não existe na escola ------------------------------------          
          
Requer mais trabalho de preparação -------------------          
          
Características da aula --------------------------------- 
 

         

Características dos alunos------------------------------          
          
Natureza dos conteúdos a lecionar --------------------          
          
Falta de formação para a sua utilização --------------          
          
Falta de tempo para preparar os recursos -------------          
          
Dificuldade de acesso ao QIM (requisição, sala, etc) ---          
          
Importa mais problemas que benefícios -------------          
 
Uso complexo ----------------------------------------------- 

         

          
Desmotiva os alunos --------------------------------------- 
 

         

Outra (indicar) _____________________ ---------          
 

3.14. A utilização do QIM depende do ano de escolaridade que está a lecionar? 
 

Sim    Não    
 
       3.14.1. Porquê? 
 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

3.15. Considera, que existem áreas curriculares / disciplinas em que o QIM se revela mais adequado? 
   

Sim    Não    
 

       3.15.1. Porquê? 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

        3.15.2. Se sim, quais? 

 

_____________________________________________________________________________________ 

3.16. Considera que o uso do QIM pode ajudar o aluno a alcançar mais facilmente as Metas de 
Aprendizagem?  

 
 
 

 
                      3.16.1. Porquê? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Sim    Não    
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3.17. Para cada afirmação abaixo apresentada, sobre as principais potencialidades/vantagens do QIM, 

assinale com X a sua opção de resposta, sendo Muito = 4; Bastante = 3; Pouco = 2 e Nada = 1. 

 Muito Bastante  Pouco  Nada 
       
Promove aulas interativas -----------------------------------------------                  
     
Adapta as aulas às novas realidades -------------------------------------             
     

Permite explorar outros programas de forma grupal  --------------             
     
Facilita a partilha de recursos com os colegas ----------------------             
     
Permite que os alunos registem menos apontamentos ----------------      
 

Guarda as aulas e anotações para posterior utilização ------------      

     
Incentiva a aprendizagem colaborativa ---------------------------------     
     
Fotocopia menos materiais para as aulas e para os alunos ------------     

 
 

Possibilita o visionamento de DVDs  ----------------------------------- 
 

     

Focaliza a atenção dos alunos --------------------------------------------     
     
Outra (indicar) _________________________________________     

     
 

IV - PROBLEMAS /DIFICULDADES e APOIO/ AUXÍLIO TÉCNICO COM O QIM 
 
 
 4.1.Se usa ou já usou o QIM valore as dificuldades técnicas e didáticas que apresentam para si as 
características do QIM e a sua utilização na docência, sendo 1= nenhuma, 2= poucas, 3= bastantes, 
4= muitas (Se não usa e nunca usou o QIM continue na pergunta 5.1.) 

 
 

 DIFICULDADES 
TÉCNICAS 

DIFIDULDADES 
DIDÁTICAS 

                                             QIM 1 2 3 4 1 2 3 4 
         
 
 
 

 
  4.1.1. Se já sentiu alguma dificuldade indique especificamente qual. 

 
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

4.2. Se durante o uso do QIM lhe surge um impedimento técnico com que frequência recorre:  
 

 Sempre Com 
Frequência 

     Às 
   vezes   Nunca 

     
Aos seus conhecimentos técnicos             
     
A um técnico sempre disponível contratado para o efeito                
             
A um técnico disponível esporadicamente             
     
A colega(s) com mais formação e conhecimento técnico             
             
Ao coordenador TIC / PTE do seu Agrupamento de Escolas             
             
A manuais existentes na escola             
             
A páginas na Internet específicas com esse propósito             
     
Outra (indicar) _______________________________________             
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4.3. Qual o seu grau de satisfação quanto à disponibilidade de apoio / auxílio técnico de carácter 
oficial? 

  
Muito 

Satisfeito 
 Satisfeito  

 
Pouco 

Satisfeito 
  

Insatisfeito  
 
Não sei/ Não 
respondo 

          
Assistência prestada pelo Agrupamento          
          
Assistência prestada pelo Coordenador TIC          
          
Assistência prestada pelo Ministério da Educação          
          

 
V- DADOS RELATIVOS À FORMAÇÃO EM E PARA O QIM 

 
 
 

5.1. Nos últimos 5 anos, indique quantas ações de formação frequentou sobre o QIM: ________________  
 

 
5.2. Quantas ações de formação realizou no âmbito das TIC?  _________________________ 

 
 

5.3. Quando é que recebeu a sua formação na área das TIC? 
 
 Formação inicial  
  

 Formação contínua por iniciativa própria 
  

 Formação contínua através de ações de formação do Ministério da Educação 
  

 Formação superior em informática 
  
 Outra: __________________________________________________________________ 
 
 

5.4. Considera necessária uma formação específica para o uso do QIM na docência? 
 

Sim    Não    
 

 5.4.1. Porquê? 
_____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

5.5. Fez formação no QIM no âmbito do PTE (Nível II)?  
 

 
 

 
5.6. Estaria interessado(a) em frequentar alguma ação de formação sobre o QIM? 
 

Sim    Não    
 

5.7. Na sua opinião a que aspetos deve atender a formação em QIM? 
 
Aspetos pedagógicos         Aspetos técnicos  
    
Aspetos pedagógicos e técnicos           Outro (Quais) ___________________  

    

Sim    Não    
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5.8. Considerando as potencialidades do QIM ao serviço do ensino e aprendizagem, julga que os 

professores estão preparados para a sua utilização em contexto educativo? 
 

Muito Bastante       Pouco     Nada 
    
    
 
 
 

VI- BOAS PRÁTICAS COM O QIM 
 

 
6.1. O que entende por Boa Prática com recurso ao QIM? 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

6.2. Conhece alguma Boa Prática com o QIM? 
 

Sim    Não    
 
 

 

 6.2.1. Se sim, descreva-a (em que consiste, onde se desenvolve, por quem…). 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

 6.2.2. Essa Boa Prática:  
 

 
 

 6.2.3. Indique como é que a investigadora responsável pode aceder a essa(s) Boa(s) Prática(s) 
anteriormente referida(s) – Contacto de email / contacto de telefone … 

 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

6.3. Quer tecer algum comentário sobre o QIM? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 É usada habitualmente por si 
  

 

 É usada habitualmente por outro professor 
  

 Conhece-a da leitura de bibliografia sobre o QIM 
  

 Conhece-a de alguma ação de formação frequentada no âmbito do QIM 
  

 Outra: ______________________________________________________________________ 

(Se respondeu não, continuar na questão 6.3) 

Obrigada pela sua colaboração! 
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Anexo 6 - Questionário Diagnóstico 
atribuído aos Professores na 

Formação em QIM 
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Quadro Interativo Multimédia:  
A Nova Janela para a aprendizagem no Ensino Básico 

 
 
 

 
QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

I – CARACTERIZAÇÃO DO FORMANDO E DO SEU MEIO ESCOLAR 

 
 
 

 
1.1.  Sexo: 
 

                         
1.2.  Idade: ____________ anos 

 
1.3.  Habilitações Académicas: 
 
            
Bacharelato   Licenciatura  Licenciatura com Mestrado Integrado  
            
Mestrado   Pós - graduação  Doutoramento  
       
Outra   ________________    

 
 

1.4. Tempo de serviço: (incluindo este ano) 
                      

1.5. Situação profissional: 
 
 

Professor do Quadro de Agrupamento        Professor do Quadro de Zona Pedagógica  
    
Contratado       Em estágio  
    
Outra        Qual ______________________________  

 
1.6. Escola: ______________________________________________________ 
  

 

 1.7. Ciclo de ensino que leciona: 
 

 1.7.1. Ano(s) de escolaridade que leciona: ________________________________________ 
 
        

Feminino    Masculino   

_____ Anos   _____ Meses (se contratado) 

1.º ciclo                  2.º ciclo           3.º ciclo    

     O presente inquérito por questionário, em regime de anonimato, surge no âmbito do trabalho de 
investigação integrado no I Curso de Doutoramento em Ciências da Educação. 
      Face à popularidade que o Quadro Interativo Multimédia (QIM) granjeou junto das escolas, importa 
refletir e preparar perspetivas de mudança a que a escola atual se vê obrigada.  
     Com este questionário pretendemos recolher, junto dos formandos, informações sobre as suas 
expectativas em relação à formação em QIM. As informações recolhidas são confidenciais e têm fins 
exclusivamente académicos. A sua colaboração é muito importante.  
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       1.7.2. No caso de lecionar no 2.º ou 3.º ciclos indique que disciplina(s) leciona:  
 

____________________________________________________________________________ 
 
       
      1.7.3. Se não tem componente letiva indique que função desempenha: _____________________ 
 
 
 

1.8. Indique que cargo(s) desempenha na Escola: _________________________________________ 
 

 
 
 

II- EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO À FORMAÇÃO EM QUADRO INTERATIVO MULTIMÉDIA 

 
2.1. Porque resolveu frequentar esta formação? (Assinale com  X- sendo 1 menor valor e 5 o maior valor) 
 

Porque gostava de aprender a utilizar o QIM.  1  2   3  4   5 
  

Porque gostava de utilizar o QIM nas minhas aulas. 1  2   3  4   5 
 
 

Porque a maioria dos meus colegas o empregam. 
 

 
1  2   3  4   5 

 
 

Para aprofundar os meus conhecimentos neste recurso. 
 
1  2   3  4   5 

  

Para me motivar para utilizar este recurso na minha prática letiva. 1  2   3  4   5 
  

Para rentabilizar o material disponível na escola.  1  2   3  4   5 
  
Para produzir recursos utilizando o software do QIM. 1  2   3  4   5 
  

Para expor os conteúdos de forma diferente. 1  2   3  4   5 
  

Para motivar os alunos para a aprendizagem. 1  2   3  4   5 
  

Outra razão, Qual? ______________________________________________________ 

 
 
 

1  2   3  4   5 

 
 
2.2. O que é que espera aprender nesta formação?  

  
 

  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

2.3. Quer tecer algum comentário sobre o QIM? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Obrigada pela sua colaboração! 
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Anexo 7 – Autorização pelo MIME para 
aplicação dos questionários aos 

diretores e aos professores 
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02/06/12 MIME  -  Monitorização  de  Inquéritos  em  Meio  Escolar

1/2mime.gepe.min-edu.pt/Private/InqueritoConsultar.aspx?id=3854

Monitorização  de  Inquéritos  em  Meio  Escolar

Início  »  Consultar  inquéritos  »  Ficha  de  inquérito

Identificação  da  Entidade  /  Interlocutor

Nome  da  entidade:

Universidade  de  Trás-os-Montes  e  Alto  Douro  

Nome  do  Interlocutor:

Joaquim  Escola  e  Natália  Lopes  

E-mail  do  interlocutor:

jescola@utad.pt  

Dados  do  Inquérito

Número  de  registo:

0314800002  

Designação:

Pesquisa  sobre  a  Existência  e  uso  do  Quadro  Interativo  Multimédia  no  Ensino  Básico  no  Norte  de  Portugal  

Descrição:

O  presente  inquérito  por  questionário,  surge  no  âmbito  do  trabalho  de  investigação  integrado  no  I  Curso  de

Doutoramento  em  Ciências  da  Educação.

Face  à  popularidade  que  o  Quadro  Interativo  Multimédia  (QIM)  granjeou  junto  das  escolas,  importa  refletir  e

preparar  perspetivas  de  mudança  a  que  a  escola  atual  se  vê  obrigada.  O  estudo  incidirá,  na  reflexão  que  esta

mudança  implicará  nos  professores  enquanto  agentes  operacionais  das  políticas  e  práticas  educativas,  mas

também,  perceciona  o  impacto  do  uso  do  QIM  nas  práticas  pedagógicas  e  nas  aprendizagens  dos  alunos.  

Objectivos:

Com  estes  questionários  pretendemos  recolher  junto  dos  diretores  e  dos  professores,  informações  sobre  um

conjunto  de  questões  relacionadas  com  o  uso  do  QIM  na  Educação,  bem  como  compreender  o  verdadeiro

impacto  da  sua  introdução  quer  na  transformação  das  dinâmicas  pedagógicas  exigidas  aos  professores,  quer  na

organização  escolar.  Apesar  da  aplicação  deste  questionário  junto  de  diversos  agentes  de  um  grupo  de  escolas

do  Norte  de  Portugal  não  permitir  conclusões  generalizáveis  para  o  universo  das  escolas  portuguesas,  permitirá

conhecer,  com  um  grau  de  detalhe  considerável,  as  realidades  estudadas.

Portanto,  desejamos:

-  Fazer  o  levantamento  da  quantidade,  tipos  de  QIM  e  da  organização  para  a  sua  utilização  (horário,  espaço

específico  para  o  uso  fora  do  horário  letivo  quer  para  os  alunos  quer  para  a  comunidade  educativa);;  

-  Aferir  se  os  agrupamentos  promovem  o  uso  do  QIM  junto  da  comunidade  docente;;  

-  Averiguar  em  que  área  geográfica  existe  maior  quantidade  e  maior  uso  do  QIM;;  

-  Verificar  o  uso  do  QIM  pelos  professores  e  diretores;;  

-  Apurar  em  que  ciclo  existe  maior  quantidade  e  maior  uso  de  QIM;;  

-  Perceber  com  que  frequência  os  professores/  diretores  usam  o  QIM;;  

-  Apreender  como  os  professores  usam  o  QIM;;

-  Apurar  os  programas  usados  com  o  QIM;;  

-  Verificar  em  que  área  disciplinar  mais  se  usa  o  QIM;;  

-  Aferir  a  formação  e  as  necessidades  de  formação  dos  docentes  para  o  uso  dos  QIM;;

-  Compreender  as  vantagens  da  utilização  do  QIM  como  um  recurso  para  melhorar  as  práticas  pedagógicas  e  as

aprendizagens  dos  alunos;;  

-  Aferir  a  qualidade  do  ensino  quando  se  usa  o  QIM;;  

Periodicidade:

Pontual  

Data  do  inicio  do  período  de  recolha  de  dados:

16-04-2012  

Data  do  fim  do  período  de  recolha  de  dados:

31-12-2012  

Universo:

Professores  e  Diretores  de  agrupamentos  de  escolas  da  Zona  Norte  de  Portugal  (Viana  do  Castelo  /  Braga  /

Porto  /  Vila  Real  e  Bragança)  

Unidade  de  observação:

Agrupamentos  de  escolas  da  Zona  Norte  de  Portugal  (Viana  do  Castelo  /  Braga  /  Porto  /  Vila  Real  e  Bragança)  

Método  de  recolha  de  dados:

Universidade  de  Trás-os-
Montes  e  Alto  Douro

Sair

Área  reservada

Dados  da  entidade

Consultar  inquéritos

Registar  inquérito

Instruções

Início

Pesquisar  inquéritos
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02/06/12 MIME  -  Monitorização  de  Inquéritos  em  Meio  Escolar

2/2mime.gepe.min-edu.pt/Private/InqueritoConsultar.aspx?id=3854

Método  de  recolha  de  dados:

Inquérito  por  questionário  

Inquérito  registado  no  Sistema  Estatístico  Nacional:

Não  

Inquérito  aplicado  pela  entidade:

Sim  

Instrumento  de  inquirição:

03148_201205031635_Documento1.zip  (ZIP  -  114,91  KB)  

Nota  metodológica:

03148_201203311823_Documento2.doc  (DOC  -  159,00  KB)  

Outros  documentos:

03148_201203311823_Documento3.pdf  (PDF  -  437,58  KB)  

Data  de  registo:

31-03-2012  

Versão:

1  (1)  

Dados  adicionais

Estado:

Aprovado  

Avaliação:

Exmo(a)  Senhor(a)  Dr(a).Joaquim  Escola  e  Natália  Lopes  

Venho  por  este  meio  informar  que  o  pedido  de  realização  de  questionário  em  meio  escolar  é  autorizado  uma  vez

que,  submetido  a  análise,  cumpre  os  requisitos  de  qualidade  técnica  e  metodológica  para  tal  devendo,  no

entanto,  ter  em  atenção  as  observações  aduzidas.

Com  os  melhores  cumprimentos

Isabel  Oliveira

Diretora  de  Serviços  

DGE  

Observações:

a)  Compete  à  Direcção  do  Agrupamento  autorizar  a  realização  da  observação  de  aulas  com  a  devida  autorização

dos  observados.

b)  No  caso  de  haver  entrevistas  deverão  submeter  para  apreciação  o  respetivo  guião.  

Outras  observações:

Sem  observações.  

|    Voltar    |    Versão  1    |
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Anexo 8 – Declaração do orientador para 
reforçar o pedido de aplicação dos 

questionários (QD e QP) 
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DECLARAÇÃO 
 
 

 

 

A investigação que doutoranda Natália Moura Lopes se propõe levar a cabo constitui uma 

investigação de grande relevância em termos nacionais e internacionais pelo que considero que 

deverá ser concedida autorização para a realização da inquirição por questionário aos diretores e 

professores de agrupamentos e escolas agrupadas por forma a garantir a concretização da mesma. 

 
 
 
 
 
 
 

Vila Real, 15 de maio de 2012 
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Anexo 9 – Guião da Entrevista 
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!

!!!
!

!!!O!USO!DO!QUADRO!INTERATIVO!MULTIMÉDIA!
!!!NO!ENSINO!BÁSICO!NO!NORTE!DE!PORTUGAL 

 

Guião da Entrevista 

 Solicitamos aos diretores/ professores que usam o Quadro Interativo Multimédia (QIM) 
que forneçam algumas informações que consideramos pertinentes e essenciais para a 
contextualização do nosso estudo e que possibilitarão compreender o impacto da sua utilização na 
transformação das dinâmicas pedagógicas no processo ensino aprendizagem dos alunos.  
 

1- Identificação:  

1.1. Idade 
1.2. Sexo 
1.3. Habilitações Académicas 
1.4. Tempo de serviço 
1.5. Situação profissional 
1.6. Fez formação em QIM 

 

2- Domínio do recurso:  

2.1. Sabe calibrar? 
2.2. Usa a barra de ferramentas do QIM? 
2.3. Produz recursos usando o software do QIM? 
2.4. Usa os recursos da galeria do QIM? 
2.5. Usa o teclado no ecrã? 
2.6. Tem preferência por algum QIM? 
2.7. Qual a sua opinião sobre os diversos softwares existentes para as diferentes marcas de 
QIM? 

 

3- Objetivos:  

3.1. Com que finalidade usa o QIM? 
 

4- Descrição da Prática:  

4.1. Como usa o QIM? (recursos do QIM; outros recursos sem alterá-los; adapta outros 
recursos; constrói os seus próprios recursos…) 

UNIVERSIDADE!DE!TRÁS6OS6MONTES!E!ALTO!DOURO!
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4.2. Sempre usou da mesma forma o QIM? 
4.3. Tem algum momento privilegiado para o seu uso? 
4.4. Desde que começou a integrar o uso do QIM na sua prática letiva considera que o seu 

trabalho ficou simplificado ou exige mais de si? Porquê? 
4.5. Que metodologia privilegia? Porquê? 
4.6. A forma como usa o QIM pode ser usada noutros níveis de ensino? Pode ser usada por 

outro professor? Pode ser adaptada a outras disciplinas? 
4.7. Acha que a sua prática com o QIM é uma Boa Prática? 
 
Caso a resposta seja afirmativa:  
 

4.7.1. Descreva-a. 
 
Caso a resposta seja negativa:  
4.8. O que entende por Boa Prática com recurso ao QIM? 

4.8.1. Conhece alguma Boa Prática com recurso ao QIM? 
4.8.2. Como posso aceder a ela? (nome, contacto…).  

 

5. Dificuldades sentidas:  

5.1. Quais as maiores dificuldades sentidas quando usa o QIM? 
5.2. Como as ultrapassa? 

 

6. Resultados: 

6.1. Considera que os alunos atingem melhores resultados por influência do uso  do QIM 
ou conseguiria o mesmo se não o utilizasse? 

6.2. É necessário mais ou menos tempo para atingir os seus objetivos relativamente a 
quando não usava o QIM? 

6.3. Que mudanças verifica na aprendizagem dos alunos derivadas do uso do QIM? 
6.4. Que mudanças verifica no trabalho do professor derivadas do uso do QIM? 
6.5. O uso do QIM mudou a sua conceção de professor? 
6.6. O uso do QIM mudou a sua conceção de ensinar? 

 

7. Perspetivas Futuras: 

7.1. Vai continuar a usar o QIM como um recurso na sua prática pedagógica? Porquê? 
7.2. Que alterações espera que aconteçam com o uso do QIM? 
7.3. Qual seria a prática ideal para o uso do QIM? 
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Anexo 10 – Autorização pelo MIME para a 
Monitorização de entrevistas em Meio Escolar  
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!

Identificação da Entidade / Interlocutor 

Nome da entidade: 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

Nome do Interlocutor: 

Joaquim Escola e Natália Lopes  

E-mail do interlocutor: 

jescola@utad.pt  

!

Dados do Inquérito 

Número de registo: 

0314800003  

Designação: 

O USO DO QUADRO INTERATIVO MULTIMÉDIA NO ENSINO BÁSICO NO NORTE DE 
PORTUGAL  

Descrição: 

O presente inquérito por entrevista surge no âmbito do trabalho de investigação integrado no I Curso de 
Doutoramento em Ciências da Educação.  
Com esta entrevista pretendemos obter juntos dos professores que usam o Quadro Interativo Multimédia 
(QIM) algumas informações que consideramos pertinentes e essenciais para a contextualização do nosso 
estudo e que possibilitarão compreender o impacto da sua utilização na transformação das dinâmicas 
pedagógicas no processo ensino aprendizagem dos alunos. 
Este é mais um dos instrumentos de recolha de dados deste projeto (pois o inquérito por questionário 
registado com o nr. 0314800002 já foi alvo da vossa apreciação e validação).  
As entrevistas aos professores que evidenciem atividades de sucesso com o QIM serão pertinentes para: 

  
  

 

Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar 

Início » Consultar inquéritos » Ficha de inquérito 
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compreender as vivências e experiências com o QIM; o modo como os mesmos trabalham com este 
recurso; as suas espectativas face à integração deste recurso na escola e no ensino e para recolher 
informações mais claras e pormenorizadas, uma vez que a entrevista é utilizada para recolher dados 
descritivos dos participantes.  

Objectivos: 

Com as entrevistas pretendemos recolher e aprofundar informações sobre um conjunto de questões 
relacionadas com o uso do QIM na Educação, bem como compreender o verdadeiro impacto da sua 
introdução na transformação das dinâmicas pedagógicas  
Nesse sentido pretendemos então:  
- Compreender as vantagens da utilização do QIM como um recurso para melhorar as práticas 
pedagógicas e as aprendizagens dos alunos;  
- Aferir a qualidade do ensino quando se usa o QIM; 
- Averiguar se o QIM fomenta a motivação e empenho dos alunos para a aprendizagem, no processo de 
construção de conhecimentos; 
- Verificar se a utilização do QIM estimula os processos de comunicação e as interações em contexto de 
sala de aula; 
- Compreender como se processam as relações de cooperação, colaboração e comunicação entre 
professor e aluno e entre alunos com a integração do QIM; 
- Analisar boas práticas no uso do QIM nas diferentes áreas.  

Periodicidade: 

Pontual  

Data do inicio do período de recolha de dados: 

04-03-2013  

Data do fim do período de recolha de dados: 

31-12-2013  

Universo: 

Professores do 1.º / 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico  

Unidade de observação: 

Professores do 1.º / 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico dos agrupamentos de escolas da zona Norte de 
Portugal (Viana do Castelo/ Braga/ Porto/ Vila Real e Bragança  

Método de recolha de dados: 

Inquérito por Entrevista  

Inquérito registado no Sistema Estatístico Nacional: 
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Não  

Inquérito aplicado pela entidade: 

Sim  

Instrumento de inquirição: 

03148_201302161512_Documento1.pdf (PDF - 163,33 KB)  

Nota metodológica: 

03148_201302121515_Documento2.pdf (PDF - 496,27 KB)  

Outros documentos: 

03148_201302121518_Documento3.pdf (PDF - 92,96 KB)  

Data de registo: 

12-02-2013  

Versão: 

1 (1)  

 

Dados adicionais 

Estado: 

Aprovado  

Avaliação: 

Exmo(a) Senhor(a) Dr(a) Joaquim Escola e Natália Lopes  
Venho por este meio informar que o pedido de realização de inquérito em meio escolar é autorizado uma 
vez que, submetido a análise, cumpre os requisitos, devendo atender-se às observações aduzidas. 
Com os melhores cumprimentos 
José Vitor Pedroso 
Diretor de Serviços de Projetos Educativos 
DGE  

Observações: 

a) A realização do Inquérito fica sujeita a autorização prévia das Direções dos Agrupamentos de 
Escolas.  
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b) Devem ser consideradas as medidas de proteção e segurança previstas na Lei nº 67/98. Dado que na 
investigação se obtêm dados pessoais, exige-se a garantia de anonimato, confidencialidade e proteção 
dos mesmos. Os inquiridos não devem ser identificados por qualquer modo de identificação pessoal, 
direta ou indireta. A recolha e o tratamento dos dados deverá basear-se no consentimento expresso e 
esclarecido do titular dos dados ou dos seus legais representantes. Assim, deverá ser obtido o 
consentimento informado e a respetiva autorização dos inquiridos contendo a identificação do 
responsável pelo tratamento e sua finalidade, informando sobre a existência e condições do direito de 
acesso e de retificação por parte do respetivo titular, ao que serão apostas as assinaturas dos legais 
representantes dos titulares dos dados.  

Outras observações: 

Sem observações.  

!
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Anexo 11 - Informação da CNPD (Comissão 
Nacional de Protecção de Dados) sobre o 

tratamento de dados pessoais 
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!

!
Of.!N.º:!7542!de!02/04/2013!

Exma.!Sra.!Dra.!Natália!Lopes,!

No!âmbito!da!sua!Dissertação!de!Doutoramento,!veio!solicitar!informações!sobre!a!

necessidade!de!notificação!de!um!tratamento!de!dados!pessoais!no!âmbito!da!realização!

de! um! estudo! observacional! sobre! a! aproximação! às! boas! práticas! com! o! Quadro!
Interativo!Multimédia.!

A!investigadora!pretende!realizar!entrevistas!telefónicas!com!professores!de!cinco!

distritos!do!país.!Para!o!efeito,!entrará!em!contacto!com!as!escolas!para!que!as!mesmas!
passem!a!chamada!aos!professores!interessados!em!participar!no!estudo.!

Os! dados! recolhidos! pelo! departamento! informático! são:! género,! idade,!

habilitações!académicas,!situação!profissional,!distrito!onde!leciona!e!formação!no!quadro!
interativo!multimédia.!

Não!serão!recolhidos!outros!dados,!nem!será!associada!a!escola!às!respostas!dos!
professores.!

Pela!análise!dos!dados!recolhidos!e!da!metodologia!aplicada!verificaXse!que!não!há!

tratamento!de!dados!pessoais,!uma!vez!que!em!nenhum!momento!do!estudo!é!possível!o!

relacionamento! direto! ou! indireto! da! identificação! dos! participantes! no! estudo! com! a!

informação! constante! dos! cadernos! de! recolha! de! dados.! Assim,! porque! não! existe!

tratamento!de!dados!pessoais,!não!se!aplica!a!Lei!n.º!67/98,!de!26!de!outubro,!não!carece!
a!investigadora!de!notificar!esta!Comissão.!

Com!os!melhores!cumprimentos,!

Isabel!Cristina!Cruz!

(SecretáriaXGeral)!

GC!

Comissão'Nacional'de'Protecção'de'Dados!
Rua!de!São!Bento,!148X3º!

1200X821!Lisboa!

!!

http://www.cnpd.pt!

email:!geral@cnpd.pt!
!
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Anexo 12 – Grelha de Observação 
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Página 1 de 4 

  

 
 

 

 
 

 

 

!

!I- Dados de Identificação da Aula Observada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

II- Dados Relativos ao QIM na Aula Observada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

2.1.!Tipo!de!QIM!existente!na!sala!de!aula:!______________________________"

2.2.! A! localização! do! QIM! permite! que! todos! os! alunos! tenham! boa! visibilidade! e! acedam! à!

informação?!

Sim    Não   
"

2.3.!Existência!de!outro!tipo!de!quadro!na!sala!de!aula:!!!!!!

Sim    Não   """"""""""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2.3.1.!Se!a!resposta!for!afirmativa,!indicar!se!também!foi!usado!e!para!quê:""
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________"

2.4.!Foi!usado!o!software!do!QIM?!!!

!!!!!!!!!!!!

Sim    Não   
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.4.1.!Se!a!resposta!não!for!afirmativa,!indicar!que!software!foi!usado."
_____________________________________________________________________________________"

!

2.L!"

3.L""

"

Grelha de Observação 

!

Escola:"_______________________________"""""Ano/!Turma:"_________""""Área/Disciplina:!____________"

Data!da!Observação:"___"/"___"/"____"""Hora!da!Observação:!________""""Duração!da!Observação:!"_______"

Número!de!alunos!na!aula:!_____""Conteúdo!trabalhado!durante!a!observação:""___________________!

2.L!"

3.L"Conteúdo!trabalhado!durante!a!observação:"____________________________________________""

"
"

"

"

"
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III- Dados relativos ao Professor e ao Aluno no uso do QIM  

!

2.5.!O!“material”!usado!foi:!

 Elaborado pelo professor 
  

 Elaborado por outro professor 
  

 Elaborado pelos alunos 
  

 Elaborado pelo professor e pelos alunos conjuntamente 
  
 
 Elaborado por uma editora 
  
 Outra: (indica)_______________________________________________________________ 

!

2.6.!O!QIM!foi!usado!essencialmente!por:!

 Professor que dirigiu a atividade 
  

 Alunos seguindo as sugestões do professor 
  

 Alunos agindo por iniciativas próprias – Descrevê-las ________________________________ 
               

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.7.! Considerando!o! tempo! total! da! aula,! durante!quanto! tempo! se!usou!o!QIM! tendo!em! conta!os!
intervalos!de!utilização!como!contínuos?!___________________________________________________"

Indicadores/ Itens a observar 

 
 
 
 
 
 
 

Insuficiente 
 

 
Suficiente 

 
Bom 

 
Muito Bom 

Não observável/ 
Não aplicável 

2.8. Qualidade técnica      
2.9. Qualidade didática      
2.10. Coerência do QIM com os conteúdos      
2.11. Coerência do QIM com as atividades definidas      
2.12. Verificou-se uma metodologia diferenciada      
2.13  Fomenta a colaboração e o trabalho em equipa       
2.14. Constitui uma boa prática de ensino      
Outros      

"

"

"

!

2.L!"

3.L""

"
"

"

"

"

"

3.1.!O!docente!senteLse!à!vontade!no!uso!do!QIM:!!!!!!

Sim    Não   
"

Indicadores/ Itens a observar 

 
 
 
 
 
 
 

Insuficiente 
 

 
Suficiente 

 
Bom 

 
Muito Bom 

Não observável/ 
Não aplicável 

3.1.1. Calibra o QIM      
3.1.2. Utiliza a barra de ferramentas do QIM      
3.1.3. Utiliza recursos da galeria do QIM      
3.1.4. Domínio técnico      
3.1.5. Domínio didático      
Outros      

"
"

"

"

"
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!

3.2.!Para!que!fim!está!a!ser!usado!o!QIM!(Assinalar"por"ordem"de"prioridade"numa"escala"de"1"a"5,"em"
que"o"1"corresponde"ao"valor!menor"e"o"5"ao"valor!maior).!

Apresentar os objetivos da aula  Facilitar a compreensão da informação  
    
Apresentar conteúdos  Motivar os alunos  
    
Consolidar conteúdos  Realizar exercícios  
"    
Debater ideias"  Rever matérias/ conteúdos  
"    
Visualizar informações"  Ilustrar ideias  
"    
Planificar o trabalho com os alunos"  Suscitar a participação do aluno  
"    
Apoiar a exposição do professor"  Jogar  
"    
Avaliar aprendizagens"  Outro (Qual)____________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

3.3.! A! participação! do! professor! /! alunos! aquando! da! utilização! do! QIM! (! se" acontecer" diferentes"
situações,"indicar"com"números"o"que"acontece"primeiro"e"o"que"acontece"depois)!

 Professor e aluno centram a sua atenção na mensagem do QIM 
  

 Professor manipula, apresenta a mensagem e os alunos assistem calados 
  

 Professor manipula, apresenta a mensagem e os alunos intervêm durante a explicação para  
 
 

 perguntar ou comentar 

 O QIM auxilia a fala do professor 
  

 O QIM substitui a fala do professor/a 
  

 O QIM é usado por um grupo de alunos, sendo o professor um guia e observador e os restantes  
 alunos “espectadores” 

 
 O QIM é usado por um aluno, sendo o professor guia e observador e os restantes alunos “espectadores” 
 
 
 

 

 
 

O QIM é usado pelos alunos em geral, sendo o professor um guia e observador 
  
 Outra:  (descrever)_____________________________________________________________ 

!

3.4.!Qual!foi!a!atitude!dos!alunos!para!o!QIM?"

 Principalmente ágil, tem conhecimentos e domínio do recurso 
  

 Principalmente confusa, precisam de ajuda para utilizar o QIM  
  

 Principalmente hesitante, receiam o seu uso  
  

 Principalmente com medo, rejeitam o QIM 
  
 Outra: (indica)_______________________________________________________________ 

!

"

"

"

"
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IV- Análise e Reflexão sobre a Observação 
 

  

3.5.!Reação!dos!alunos!perante!o!uso!do!QIM.!

Indicadores/ Itens a observar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Insuficiente 
 

 
Suficiente 

 
Bom 

 
Muito Bom 

Não observável/ 
Não aplicável 

3.5.1. Interesse pela atividade      
3.5.2. Atenção durante a atividade      
3.5.3. Curiosidade durante a atividade      
3.5.4. Participação durante a atividade      
3.5.5. Compreensão da informação transmitida pelo QIM      
3.5.6. Apreciam o uso do QIM      
3.5.7. Tem conhecimentos e domínio do recurso      
Outros      

!

3.6.!Durante!a!aula,!há!mensagens,!explicações!relacionadas!com!a!gestão:"

 Sim, para esclarecer como funciona 
  

 Sim, para mostrar algumas novas ferramentas  
  

 Sim, para corrigir os erros detetados  
  

 Não 
!

3.7.!O!uso!do!QIM!fomenta!a!colaboração!e!o!trabalho!em!equipa?!Como?!Porquê?!

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________"

______________________________________________________________________________________"
"

"

"

"
"

4.1.!O!que!se!pode!destacar!(tanto!pela!positiva!como!pela!negativa!!do!uso!que!foi!feito!do!QIM!–!

apresentação,!conteúdo,!organização…?!

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________"
!

4.2.!O!meu!parecer!quanto!ao!que!observei.!

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________"

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________"
"

 
 
"

"
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Anexo 13 – Matriz da Grelha 
de Observação 
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MATRIZ para a Observação das atividades 

 
D

im
en

sã
o 

Indicadores/ Itens 
a observar 

 
Insuficiente  1 

 
Suficiente 2 Bom  3 Muito Bom 4 

Dados Relativos ao QIM na Aula Observada 

2.
8.

 R
el

at
iv

am
en

te
 à

 a
ul

a 
ob

se
rv

ad
a 

ve
ri

fic
ou

-s
e:

 
 

 

2.8. Qualidade 
técnica 

 

Apenas é utilizado 
para projetar. Não 

se utiliza as 
ferramentas 

existentes na barra 
de ferramentas do 
software do QIM.!

 

Utilizam-se 
determinadas 
ferramentas 

existentes na barra 
de ferramentas do 
software do QIM. 

 

Utilizam-se 
ferramentas/recurs

os e funções 
existentes no 

software do QIM. 

 

 
 

Professor e alunos 
utilizam as 
ferramentas 

disponíveis no 
QIM. 

2.9. Qualidade 
didática 

 

A utilização só é 
feita pelo 
professor. 

 

 

Utilizar o QIM 
para projetar 

recursos 
relacionados com 

os objetivos 
pretendidos. 

 

Utilizar o QIM 
para apresentar e 

favorecer aos 
alunos a 

compreensão de 
conteúdos. 

Professor e alunos 
utilizam o QIM 

para realizar 
atividades mais 

complexas 
(analisar, avaliar e 

criar). 

2.10. Coerência do 
QIM com os 

conteúdos 

 

Nenhum 
conteúdo é 

trabalhado com o 
QIM. 

 

Alguns conteúdos 
são trabalhados 

com o QIM. 

Quase todos os 
conteúdos são 

trabalhados com o 
QIM. 

Todos os 
conteúdos são 

trabalhados com o 
QIM. 

2.11. Coerência do 
QIM com as 
atividades 
definidas 

Não houve 
pertinência do uso 

do QIM com as 
atividades. 

Houve pouca 
pertinência do uso 

do QIM com as 
atividades. 

Houve bastante  
pertinência do uso 

do QIM com as 
atividades. 

Houve total  
pertinência do uso 

do QIM com as 
atividades. 

2.12. Verificou-se 
uma metodologia 

diferenciada 

 
A metodologia 

usada foi sempre a 
mesma. 

 
Mudou por 

momentos de 
metodologia de 

ensino. 

 

Mudou quase 
sempre de 

metodologia de 
ensino. 

Mudou sempre de 
metodologia de 

ensino até melhorar 
a compreensão dos 

alunos. 

2.13. Fomenta a 
colaboração e o 

trabalho em 
equipa 

 
 

Os alunos usam o 
QIM 

individualmente. 

 
 

Os alunos 
trabalham em 

pares com o QIM. 

 
 

Os alunos 
trabalham em 

grupo com o QIM. 

Os alunos 
combinam 

diferentes formas 
de trabalho 
colaborativo 

(individual/pares/g
rupo). 

2.14. Constitui 
uma Boa Prática 

de ensino 

 
 
 
 

Uso do QIM para 
projetar. 

 
 

Na relação 
Professor/ QIM: o 

professor usa o 
QIM para 

estruturar a aula 
com diversidade de 

estratégias. 

Na relação 
QIM/alunos: a 
aula apresenta 

atividades 
interativas 

envolvendo os 
alunos e 

respeitando os seus 
ritmos de 

aprendizagem. 

 
 
 

Na relação 
Professor/Alunos: 
professor e alunos 
empregam o QIM 

diversificando 
práticas /recursos. 

Outro     
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D

im
en

sã
o 

Indicadores/ Itens 
a observar 

 
Insuficiente  1 

 
Suficiente 2 Bom  3 Muito Bom 4 

 
 
 

Dados relativos ao Professor no uso do QIM 

3.
1.

 O
 d

oc
en

te
 se

nt
e-

se
 à

 v
on

ta
de

 n
o 

us
o 

do
 Q

IM
? 

  

3.1.1. Calibra o 
QIM 

Há necessidade de 
calibrar o QIM mas 

não o faz. 

Há necessidade de 
calibrar o QIM e 
fá-lo com muita 

dificuldade. 

Há necessidade de 
calibrar o QIM e 
fá-lo com pouca 

dificuldade. 

Há necessidade de 
calibrar o QIM e 

fá-lo sem 
dificuldade. 

3.1.2. Utiliza a 
barra de 

ferramentas do 
QIM 

 
 

Não utiliza a barra 
de ferramentas. 

 
Utiliza entre 1 a 4 

ferramentas do 
QIM. 

 

 
Utiliza entre 5 a 8 

ferramentas do 
QIM. 

 

 
Utiliza entre 9 a 
12 ferramentas do 

QIM. 

3.1.3. Utiliza 
recursos da galeria 

do QIM 

Não utiliza os 
recursos da galeria 

do QIM. 

 
 

Utiliza entre 1 a 4 
recursos do QIM. 

 
 

 
Utiliza entre 5 a 8 
recursos do QIM. 

 

 
Utiliza entre 9 a 
12 recursos do 

QIM. 
 

3.1.4. Domínio 
técnico 

Não revela 
competência 

técnica na 
calibração e no uso 

de ferramentas/ 
recursos. 

Revela alguma 
competência 

técnica na 
calibração e no uso 

de ferramentas/ 
recursos.!

Revela muita 
competência 

técnica na 
calibração e no uso 

de ferramentas/ 
recursos.!

Revela total 
competência 

técnica na 
calibração e no uso 

de ferramentas/ 
recursos.!

3.1.5. Domínio 
didático 

Não revela 
competência 
didática na 

coerência do QIM 
com os conteúdos, 
com as atividades, 
na metodologia e 

na forma de 
trabalho dos alunos. 

Revela alguma 
competência 
didática na 

coerência do QIM 
com os conteúdos, 
com as atividades, 
na metodologia e 

na forma de 
trabalho dos alunos. 

Revela muita  
competência 
didática na 

coerência do QIM 
com os conteúdos, 
com as atividades, 
na metodologia e 

na forma de 
trabalho dos alunos. 

Revela total  
competência 
didática na 

coerência do QIM 
com os conteúdos, 
com as atividades, 
na metodologia e 

na forma de 
trabalho dos alunos. 

Outros  
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D

im
en

sã
o 

Indicadores/ Itens 
a observar 

 
Insuficiente  1 

 
Suficiente 2 Bom  3 Muito Bom 4 

 
Dados relativos ao Aluno no uso do QIM 

 

5.
R

ea
çã

o 
do

s a
lu

no
s p

er
an

te
 o

 u
so

 
 d

o 
Q

IM
. 

 
3.5.2. Atenção 

durante a atividade 
 

 
Não revela atenção 
durante a atividade 

Revela por 
momentos alguma 
atenção durante a 

atividade. 
 

Revela quase 
sempre atenção 
durante a aula. 

Revela sempre 
atenção durante a 

aula. 

 
3.5.3. Curiosidade 

durante a 
atividade 

 

Não revela 
curiosidade durante 

a atividade. 

Revela pouca 
curiosidade durante 

a atividade. 

Revela bastante 
curiosidade durante 

a aula. 

Revela sempre 
curiosidade durante 

a aula. 

3.5.4. Participação 
durante a 
atividade 

 

 
 

Não participa nas 
tarefas propostas. 

Cumpre de um 
modo geral com a 

instrução, 
participando 

pontualmente nas 
tarefas. 

Cumpre bem com 
a instrução, 

participando nas 
tarefas. 

 

Cumpre na 
íntegra com o que 

é solicitado, 
participando 

ativamente nas 
tarefas. 

 
3.5.5. 

Compreensão da 
informação 

transmitida pelo 
QIM 

 

Não compreende a 
informação 

transmitida pelo 
QIM 

Compreende 
alguma informação 

transmitida pelo 
QIM 

Compreende 
muita da 

informação 
transmitida pelo 

QIM 

Compreende na 
íntegra a 

informação 
transmitida pelo 

QIM 

 
3.5.6. Apreciam o 

uso do QIM 
 

 
Não apreciam o 

uso do QIM 

 
Apreciam pouco o 

uso do QIM 

 
Apreciam muito o 

uso do QIM 

Apreciam 
totalmente o uso 

do QIM 

 
3.5.7. Tem 

conhecimentos e 
domínio do recurso 

 

Não revela 
conhecimentos nem 
domínio do recurso  

Revela algum 
conhecimento e 
domínio técnico 

Revela muito 
conhecimento e 

domínio do recurso 

Revela total 
conhecimento e 

domínio do recurso 

Outros  
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Anexo 14 – Síntese da correspondência entre 
os objetivos / perguntas da investigação e 

diferentes instrumentos de recolha de dados 
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Tabela 3.21: Relação dos objetivos / perguntas da investigação e perguntas de cada instrumento de recolha de dados 

PR
O

FE
SS

O
RE

S 

 Perguntas de Investigação 

 

 

 

Perguntas de Investigação 

 

      DIRETO
RES 

Objetivos de Investigação   
   

 
 
 
 

Os professores consideram suficiente o 
grau de apetrechamento e 
disponibilidade do QIM no seu 
agrupamento? 
 

 
 
1. Fazer o levantamento dos 
agrupamentos apetrechados com 
QIM (quantidade/ grau de 
apetrechamento/disponibilidade) e 
averiguar em que área geográfica / 
ciclo de escolaridade existe maior 
quantidade. 
 

Os agrupamentos estão apetrechados 
com QIM? 

Quantos QIM existem por 
agrupamento?  
 

Os diretores consideram suficiente o 
grau de apetrechamento e 
disponibilidade do QIM no seu 
agrupamento? 
  

Em que ciclo de escolaridade o QIM 
se encontra mais generalizado? 

 

Existe mais QIM no Litoral ou no 
Interior Norte? 
 

 QP 2.1./ 2.2.    QD 2.1./ 2.1.1./2.2./ 2.2.1./2.3./2.5.  
       
 

Os professores têm preferência por 
algum QIM? 

 
 

 

2. Perceber se os professores têm 
preferência por algum QIM e qual a 
marca predominante no 
agrupamento, o critério usado para 
a escolha e as razões que 
conduziram à sua aquisição. 

 

Qual a marca de QIM predominante 
nos agrupamentos? 
 

Qual a razão justificativa para 
predominar determinada marca? 

 

  QP 3.3./3.3.1.    QD 2.2.2./ 2.2.3./2.4   
  GO 2.1./2.4./ 2.4.1.       
  GE 2.6./2.7.        

 
 

 

 

Os agrupamentos contemplam o uso do 
QIM na escola? 

 
Os agrupamentos promovem o uso do 
QIM junto dos professores? 

 

 

 
3. Aferir se os agrupamentos 
contemplam e promovem o uso do 
QIM junto da comunidade 
educativa. 
 
 

 

Os agrupamentos contemplam o uso 
do QIM na escola? 

 
Os agrupamentos promovem o uso do 
QIM junto dos professores? 
 

 

 

  QP 2.3./ 2.3.1./ 2.4.    QD   3.2./3.12./ 3.12.1.   
  GO 3.4./3.6.       
         
         

 

 Em que zona geográfica, ciclo de 
escolaridade, área disciplinar / 
disciplina o QIM é mais usado?   
 
Quais as razões justificativas para 
uso/não uso do QIM? 
 
Como é que os professores usam o 
QIM?  
 
Com que fins os professores usam o 
QIM? 
 
Qual é a frequência de uso do QIM por 
parte dos professores? 
 

 

4.Verificar se os professores usam 
ou não o QIM, em que área 
geográfica, o ciclo de escolaridade 
e a área disciplinar / disciplina em 
que mais o usam, como o usam, 
com que justificação, finalidade e 
frequência. 

 
Em que ciclo de escolaridade, área 
disciplinar / disciplina o QIM é mais 
usado?   

 

 

 

 QP  3.2./ 
3.2.1./3.4./3.5./3.6./3.6.1./3.8./3.9./ 

3.10./3.13. 
GO 2.5./2.6./2.7./ 

2.8./2.9./2.10./2.11./2.12./2.13./2.14./3
.2./3.3. 

GE 3.1./4.1./4.2./4.3./4.4./4.5./4.6. 

   

 
 
 
 
 

QD 3.7./3.8. 

 

 

                   
      



    ANEXO  
 

 

550 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

5.  Conferir se os diretores usam ou 
não o QIM, com que justificação e 
em que ocasião. 

 

 
Em que ocasiões os diretores  usam o 
QIM ? 
 

Porque razão os diretores não usam o 
QIM?  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      QD 3.1./3.1.1./ 3.1.2./3.3.   
         

 

 
 

Quais as áreas do conhecimento/grupos 
disciplinares mais adequadas para usar 
o QIM? 
 

 O uso do QIM depende do ano de 
escolaridade que se leciona ou da idade 
do professor? 
 

 

6. Aferir se fatores como o ano de 
escolaridade, a disciplina ou a área 
disciplinar, a idade do professor 
influenciam a utilização do QIM. 

 
O uso do QIM depende do ano de 
escolaridade que se leciona ou da 
idade do professor? 

 

 

  QP 3.14./3.14.1/3.15./3.15.1./3.15.2.    QD 3.5./3.5.1./3.6./3.6.1.   

 

 Os professores possuem ideias positivas 
sobre utilização do QIM nos processos 
de ensino/aprendizagem?   
 

Quais as vantagens do uso do Quadro 
Interativo Multimédia na escola 
enquanto professor?  
 

Quais as opiniões veiculadas pelos 
professores relativamente às 
metodologias mais adequadas à 
utilização do QIM? 

A utilização do QIM poderá contribuir 
para a inovação das práticas 
pedagógicas?  
 

 

7. Compreender as potencialidades 
da utilização do QIM e perceber 
como melhorar as práticas 
pedagógicas e as aprendizagens dos 
alunos. 

 

 

Quais as vantagens do uso do Quadro 
Interativo Multimédia enquanto 
diretor?  

Os diretores têm ideias positivas sobre 
a utilização do QIM nos processos de 
ensino/aprendizagem?  
 

 

 

  QP 3.17.    
 

QD  3.4.   
  GO 4.1./4.2.        

 
 

GE 6.5./6.6./7.1./7.2. 
         

 

  
O QIM pode contribuir para melhorar a 
construção do conhecimento e os 
processos de interação na sala de aula?   
 
O uso do QIM pode tornar o ensino 
mais motivador e efetivo? 

Que alterações acontecem nos alunos e 
nos professores no processo de ensino/ 
aprendizagem? 

Aparecerá uma nova forma de 
comunicação entre aluno e professor 
com a integração do QIM na sala de 
aula? 

O recurso ao QIM, promove o trabalho 
cooperativo e colaborativo entre os 
alunos e o professor? 

 

 
 

8. Verificar as mudanças que 
ocorrem no contexto de sala de aula 
com o uso do QIM quanto à 
motivação, atenção, empenho, 
comunicação, interação, trabalho 
em equipa, ensino e aprendizagem. 
 

 

 
 
Os diretores acreditam nas 
potencialidades pedagógicas do QIM? 
 

 

 

         

 
 QP 3.1./3.1.1./3.11./3.12./3.16./ 

3.16.1.    QD 3.10./ 3.10.1./3.11./3.13./ 3.14.  
 

 

 GO 
3.5.(3.5.1./3.5.2./3.5.3./3.5.4./3.5.5./3.

5.6./3.5.7.) /3.7. 
GE 6.1./6.2./6.3./6.4. 

    

 

 

         

 

 
 
Os alunos preferirão usar o QIM em vez 
do manual? 
 

 

 

9. Perceber a perceção dos 
professores sobre a reação dos 
alunos quando se usa o QIM.  

 
Segundo o feedback que os professores 
lhe transmitem, qual é a reação dos 
alunos perante o uso do QIM? 
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  QP 3.7. /3.7.1.    QD 3.9.   
         
         

 

 Os professores sentem mais 
dificuldades técnicas ou dificuldades 
didáticas no uso do QIM? 

Quais são essas dificuldades? 

A quem recorrem os professores em 
caso de dificuldades ou problemas 
técnicos /didáticos? 

Estarão os professores satisfeitos com o 
apoio técnico/didático que têm 
disponível? 

 

 

10. Apurar as dificuldades dos 
professores e diretores no uso do 
QIM. 

 

Quais as maiores dificuldades sentidas 
no agrupamento desde a instalação do 
QIM?  

 

 

 

 

         
  QP 4.1./ 4.1.1/ 4.2./4.3.    QD 4.1./ 4.2.   
  GE 2.1./2.2./2.3./2.4./2.5./5.1./5.2.       
         

 

 Os professores têm formação no âmbito 
do QIM?   

Os professores consideram necessária a 
formação em Quadros Interativos 
Multimédia?  

Os professores necessitam desenvolver 
competências na utilização dos Quadros 
Interativos Multimédia?  

Os professores realizaram formação em 

 

 11. Aferir a competência/ domínio, 
a formação e as necessidades de 
formação dos docentes para o uso 
do QIM. 

 

 

Em que ciclo de escolaridade os 
professores têm mais formação no 
âmbito do QIM?   

Existe algum plano de formação 
próprio para os professores usarem o 
QIM? 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

QIM no âmbito das propostas do PTE? 

Os professores estão predispostos a 
receber formação em QIM?  

 Os professores partilham ideias e 
trocam materiais para usar no QIM?  

As Boas Práticas com o QIM podem ser 
aprendidas? 

 

 
 QP 

5.1./5.2./5.3./5.4./5.4.1./5.5./5.6./5.7./5.
8. 

   QD 5.1./ 5.2./ 5.2.1./5.2.2./5.3. 
 

 

 
 QDF 2.1./2.2./ 2.3. 

GO 3.1./3.1.1./3.1.2./3.1.3./3.1.4./3.1.5 
FAAF 1 

    
 

 

         

 

 Conhecem atividades de sucesso com o 
QIM? 

Que atividades com o QIM são 
exemplo de Boas Práticas? 

 

 
12. Identificar e analisar Boas 
Práticas no uso do QIM nas 
diferentes áreas curriculares. 

 

Conhecem atividades de sucesso com 
o QIM? 

Que atividades com o QIM são 
exemplo de Boas Práticas? 

 

 

 

         
  QP 6.1./6.2./ 6.2.1./6.2.2. 6.2.3.    QD  6.1./6.2./ 6.2.1./6.2.2. 6.2.3.   
  GE 4.7./4.7.1./ 4.8./4.8.1./4.8.2./7.3.        
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Anexo 15 – Listagem de Codificação 
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Tabela 3.22: Matriz exemplificativa da linguagem de codificação 
 

Professores 
 

 
Dimensão de 

 Análise Categorias Indicadores Unidades de Registo 

E
Q

U
IP

A
M

E
N

T
O

 E
 D

IS
PO

N
IB

IL
ID

A
D

E
 D

O
 Q

U
A

D
R

O
 IN

T
E

R
A

T
IV

O
 M

U
L

T
IM

É
D

IA
 

A
gr

up
am

en
to

 p
ro

m
ov

e 
o 

us
o 

do
 Q

IM
 

Apoio técnico/didático 
   "Preocupando-se com uma manutenção 
profícua e eficaz dos quadros interativos" 
(Prof. 523). 

Boa manutenção 
    "Disponibilizando certos professores 
para ajudar os que menos sabem neste 
campo para os ajudar quer a nível técnico 
quer a nível pedagógico" (Prof. 1177). 

Disponibilizando 
experiências/materiais/software 

    "Disponibilizando o software dos 
quadros interativos aos docentes para 
praticarem e se ambientarem com as suas 
ferramentas e potencialidades" (Prof. 
1434).  
   "Cedendo aos professores materiais 
para usar nos quadros interativos e 
criando momentos de partilha de 
experiências de uso" (Prof. 841). 

Equipando salas de aula 

      “Instalando quadros interativos no 
maior número possível de salas de aula” 
(Prof. 12). 
   “Uma vez que o QIM é um recurso que 
é considerado pela direção como uma 
mais-valia para o ensino tem feito 
esforços para apetrechar todas as salas de 
aula com este recurso e isso já é prova 
que procura promover o seu uso pois se 
não houver QIM os professores não os 
poderão usar” (Prof. 547). 

Facilitam requisição da sala 

   "Como nem todas as salas têm quadros 
interativos a direção organiza os horários 
de modo a que todos os professores e 
alunos possam aceder a esse 
recurso"(Prof. 874).     
   "Implementando a rotatividade na 
requisição das salas de aula que têm 
quadros interativos para que todos lhe 
tenham acesso" (Prof. 1274). 

Formação 
   “Promoção de ações de formação quer 
interna quer externamente neste âmbito” 
(Prof. 84). 

Impondo o uso 

   "Sem obrigar ninguém promoveu o seu 
uso porque instalou quadros interativos 
nas salas e retirou os outros quadros. Ora 
como sem quadro um professor 
praticamente não trabalha fez com que os 
professores os começassem a usar" (Prof. 
1000).  
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Sensibilização/uso 

   “Promovendo o seu uso dando o 
exemplo e usando-o no trabalho sempre 
que possível (seminários, reuniões, 
palestras…)”  (Prof. 930).                      
   “Apelando aos professores para que o 
usem pois é um recurso com muitas 
potencialidades e só praticando é que se 
aprende” (Prof. 1391). 

Outras/Resposta questionável 
   Resposta pertinente e aceitável mas 
com reduzido número de respondentes ou 
respostas ambíguas/ sem lógica. 

 
 

Dimensão de 
Análise Categorias Indicadores Unidades de Registo 

U
T

IL
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A
Ç

Ã
O

 D
O
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U

A
D

R
O
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E
R

A
T
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Im
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a 
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o 
Q
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N
ão

 

Conhecimentos 
insuficientes 

   “Não disponho de conhecimentos suficientes para saber 
se a sua utilização é importante” (Prof. 360). 
    “Não conheço o QIM (ferramentas, funcionalidades, 
vantagens) para saber se é importante ou não para o 
ensino” (Prof. 605).  

Distrai os alunos    “Porque penso que distraí mais os alunos do que "capta" 
a sua atenção” (Prof. 123). 

Exige mais 
trabalho/tempo 

   “Porque carece de produção acrescida de materiais e de 
tempo para os preparar, pouco suportável para um 
profissional com tanta carga horária” (Prof. 897).  

Natureza da 
disciplina 

   “Porque considerando as características da minha 
disciplina acho que é preferível usar outras ferramentas” 
(Prof. 286). 
   “Na sala de aula acho que será uma mais-valia mas 
como a maioria das minhas aulas "acontecem" fora das 
quatro paredes da sala de aula não considero nem útil, 
nem pertinente nem necessário o seu uso” (Prof. 494). 

Prescindível 

   “Porque é um instrumento que pode muito bem ser 
substituído por outro mais simples e prático” (Prof. 19). 
   “É prático em alguns casos na abordagem de alguns 
conteúdos, mas não é indispensável” (Prof. 592). 
   “Porque sempre trabalhei sem o QIM e os resultados 
que obtive foram bons. Se estou bem porquê mudar de 
recursos, estratégias, metodologias? "Não se mexe em 
equipa que ganha". Não considero que me faça falta o seu 
uso na minha prática pedagógica” (Prof. 722). 

Uso difícil    “Porque é difícil de usar” (Prof. 104). 

Si
m

 

Atenção/ 
Concentração 

   "Melhora a atenção/ concentração dos alunos para os 
conteúdos" (Prof. 171). 

Ensino apelativo 
   “Porque com o uso do QIM o ensino torna-se mais 
apelativo” (Prof. 23). 
   “Proporciona aulas mais atrativas e interessantes” (Prof. 
542). 

Facilita a 
aprendizagem 

   "Porque é um recurso extremamente poderoso para 
facilitar as aprendizagens" (Prof. 1230). 
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Facilita o ensino 

"Porque ajudará muito o professor no ensino. Possibilita o 
uso de ferramentas importantes para a exploração dos 
conteúdos ao mesmo tempo que se expõe os exercícios 
aos alunos, quer em fichas de trabalho, manuais, 
PowerPoint, etc." (Prof. 1373). 
"Facilita o trabalho do professor uma vez que permite 
projetar conteúdos, simplificar ideias, realizar exercícios, 
corrigir trabalhos, avaliar os alunos, gravar aulas,..." 
(Prof. 1295). 

Facilita o 
ensino/ 

aprendizagem 

"Porque facilita o trabalho do professor e a aprendizagem 
dos alunos, sendo mais benéfico para a apresentação e 
consolidação/compreensão dos conteúdos" (Prof. 65). 
"Porque auxilia o professor no ensino e os alunos na 
aprendizagem" (Prof. 441). 

Inovação "Porque usar o QIM é aceitar a inovação "imposta" pelo o 
mundo que rodeia a escola" (Prof. 39). 

Interesse/ 
Motivação 

“Porque os alunos ficam mais motivados e 
interessados”(Prof. 174). 

Participação/ 
Interação 

"Porque o QIM promove maior participação entre o 
professor e os alunos" (Prof. 109). 
"Nos tempos que correm penso que poderá ser uma mais-
valia para o ensino na medida que é uma tecnologia que 
permite maior interação entre ensino, aluno e professor e 
alunos envolvidos aprendem melhor" (Prof. 576). 

Potencialidades 
didáticas 

“Porque possibilita modificar a forma de trabalhar do 
professor” (Prof. 131). 
“Aumenta a diversificação de estratégias / atividades na 
sala de aula” (Prof. 152). 
   “Porque a versatilidade do software permite a sua 
utilização em situações e atividades muito diferentes e de 
forma muito versátil possibilita a mudança frequente de 
metodologia ” (Prof. 637). 

Potencialidades 
técnicas 

"Porque possui uma grande variedade de ferramentas 
adequadas à prática letiva" (Prof. 11). 
"Porque o QIM contem muitos recursos que podem ser 
úteis aos professores" (Prof. 113). 
"Porque é uma ferramenta com muitíssimas 
potencialidades interativas" (Prof. 225). 

Outras/Resposta 
questionável 

Resposta pertinente e aceitável mas com reduzido número 
de respondentes ou respostas ambíguas/ sem lógica. 
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Dimensão de 

Análise Categorias Indicadores Unidades de Registo 
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Apoio 
técnico/didático    "Não há apoio técnico e didático suficiente" (Prof. 37). 

Avariado 

   "Usei durante muito tempo mas fui obrigada a desistir 
do seu uso, o que é lamentável. Na verdade, nem sempre 
sabia quando é que o QIM funcionava ou não. Muitas 
vezes levei aulas preparadas e chegava à sala e ou o QIM 
não ligava ou a lâmpada estava fundida, ou as canetas não 
davam..." (Prof. 702). 
 

Exige mais 
trabalho/tempo 

   "Porque é mais moroso e trabalhoso preparar atividades 
adequadas" (Prof. 1047).  
   "Está sujeito a muitas contingências, tempo (que não 
tenho) para formação e para criar recursos no QIM, muito 
trabalho para preparar as aulas no QIM" (Prof. 1211). 
 

Falta de prática    "Tenho necessidade de exercitar e não tenho como" 
(Prof. 1037). 

Formação 

   "Sobretudo por não dominar a sua 
manipulação/utilização, devido à falta de formação, deste 
importante recurso informático" (Prof. 196).     
   "Considero que a formação que recebi ainda é 
insuficiente para usar este recurso" (Prof. 642). 
 

Inadequado às 
funções 

desempenhadas 

   "Nas funções que desempenho não acho pertinente o 
uso do QIM" (Prof. 54).  
   "Porque trabalho noutro contexto (gabinetes) " (Prof. 
333). 
 

Inexistência 
   "Porque não existe na escola" (Prof. 4).  
   "As salas onde trabalho não possuem QIM" (Prof. 50). 
 

Natureza da 
disciplina 

   "Porque na minha disciplina não considero adequado" 
(Prof. 243).  
   "Nas aulas de Educação Física, sendo muito viradas 
para o exercício físico, não faz sentido o seu uso" (Prof. 
257). 

Pouca 
disponibilidade 

   "Não uso devido à pouca disponibilidade do mesmo" 
(Prof. 74).  
    "Não temos muitas condições, isto é, em cada bloco são 
escassas as salas que estão apetrechadas com este 
equipamento" (Prof. 255).  
   "Nem todas as salas estão equipadas logo torna-se 
incomportável preparar as aulas nos vários suportes e 
utilizar o QIM num número reduzido de turmas e aulas" 
(Prof. 631). 
 

Prescindível 
   "Porque não sinto necessidade de usar" (Prof. 245).       
   "Porque sempre dei aulas sei o QIM" (Prof. 1425). 
 

Software 
incompatível 

   "Porque na escola onde leciono existem vários tipos de 
QIM e como o seu software não é compatível uns com os 
outros não estou disposto a preparar a mesma aula em 
vários softwares. Se não uso com umas turmas não uso 
com nenhumas." (Prof. 735). 
 

Utilizo outros 
recursos    "Uso outro tipo de ferramentas" (Prof. 1353). 
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Si
m

 

Atenção/ 
Concentração 

   "Porque prende a atenção dos alunos" (Prof. 691). 
   "Para aumentar a concentração dos alunos" (Prof. 935). 

Avaliação 

    "Porque permite fazer testes de conhecimento 
interessantes e com autoavaliação" (Prof. 577). 
    “Porque me permite realizar momentos de avaliação 
com mais regularidade e assim saber onde estou e para 
onde devo ir, o que é essencial no ensino (Prof. 656). 

Ensino apelativo 

   "Permite uma apresentação mais interessante e 
diversificada dos conteúdos" (Prof. 3).  
   "Uso como forma de tornar as aulas mais atrativas. No 
entanto, só nas salas onde disponho desse recurso" (Prof. 
256). 

Facilita a 
aprendizagem 

   "É um ótimo recurso facilitador da aquisição das 
aprendizagens" (Prof. 58).  
   "Porque incentiva a aprendizagem; porque através da 
cor, do movimento, etc, ajuda a aquisição de 
conhecimentos" (Prof. 236). 

Facilita o ensino 
   "Por ser uma ferramenta muito útil no desenvolvimento 
das temáticas com os alunos; uma ferramenta facilitadora 
para o professor ensinar" (Prof. 1321).  
   "Facilita a minha prática docente" (Prof. 1447). 

Facilita o 
ensino/ 

aprendizagem 

   "Bom auxiliar (visual e auditivo) do professor para 
abordar/explorar conteúdos; Bom auxiliar para consolidar 
conteúdos; Ótimo instrumento facilitador da aquisição das 
aprendizagens" (Prof. 208).  
   "Ajuda-me no ensino e facilita a aprendizagem dos 
alunos, ou seja facilita o ensino e a aprendizagem" (Prof. 
548). 

Inovação    "Porque sou apologista da inovação, das novas 
tecnologias" (Prof. 1268). 

Instrumento de 
trabalho    "Instrumento de trabalho diário" (Prof. 553). 

Interesse/ 
Motivação 

   "Aumenta a motivação dos alunos" (Prof. 261).     
   "Aumentar o interesse dos alunos" (Prof. 456).    
   "Porque é mais uma ferramenta fantástica para manter 
os alunos interessados e motivados" (Prof. 831). 

Participação/ 
Interação 

   "Promove mais interação/dinamismo entre mim e os 
alunos e vice-versa" (Prof. 77).  
   "Porque com o seu uso os alunos participam mais na 
aula" (Prof. 1017). 
 

Potencialidades 
didáticas 

   "Porque permite-me variar de metodologias/práticas" 
(Prof. 175).  
   "Porque me permite diversificar de estratégias com mais 
facilidade e frequência" (Prof. 310).  
   "Porque funciona como "diversificador" de atividades. 
Por outro lado, a versatilidade do software permite a sua 
utilização em situações muito diferentes e de forma muito 
versátil" (Prof. 637). 
 

Potencialidades 
técnicas 

   "Pela grande riqueza e diversidade de recursos que 
dispõe" (Prof. 135). 
   "Porque possui muitas ferramentas diversificadas úteis à 
minha prática pedagógica" (Prof. 351).  
   "Aumenta o número de ferramentas que o  aluno pode 
utilizar" (Prof. 530). 
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Prático/útil    "É muito prático para professores e alunos" (Prof. 
1442). 

Outras/Resposta 
questionável 

Resposta pertinente e aceitável mas com reduzido número 
de respondentes ou respostas ambíguas/ sem lógica. 
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Conhecimentos 

insuficientes 
   "Uso os que estão disponíveis mas não os conheço o 
suficiente para poder escolher um de eleição" (Prof. 26). 

Não escolhemos 

   "Porque nem que tivesse não posso escolher o que 
prefiro. Chego à sala e uso o que está lá" (Prof. 39). 
   "Porque tenho que trabalhar com o que tenho na sala de 
aula" (Prof. 535). 

Sem base de 
comparação 

   "Só existe um modelo de QIM na escola onde leciono e 
assim não tenho como comparar com outros porque não 
conheço mais nenhum" (Prof. 12).  
   "Só uso um portanto não tenho como comparar" (Prof. 
79). 

Todos são úteis 

   "Porque são todos úteis para o professor, aluno ensino e 
aprendizagem" (Prof. 820).  
   "Porque qualquer QIM é importante para a minha 
prática pedagógica" (Prof. 1114). 

Todos 
semelhantes 

   "Porque funcionam todos de forma semelhante" (Prof. 
23).  
   "Porque apesar do programa ser diferente entre as 
marcas a sua utilização é, regra geral, muito idêntica" 
(Prof. 108).  
   "Todos são similares nas suas ferramentas e 
funcionalidades" (Prof. 544). 

Trabalho com 
todos 

   "Porque uso o que tiver que usar" (Prof. 368).    
   "Porque o QIM é um recurso muito fácil de usar e seja 
qual for o QIM a ter que usar eu uso…é fácil" (Prof. 
1142). 

Si
m

 

Mais completos 
   "Prefiro as marcas que têm mais recursos" (Prof. 90).     
   "Prefiro os mais completos" (Prof. 219). 
   "Pelo que tem mais funcionalidades" (Prof. 796). 

Mais intuitivo 

    "Porque prefiro os mais intuitivos (Smartboard)" (Prof. 
480).  
    "Porque há QIM's mais fáceis de utilizar que outros. Eu 
prefiro os mais fáceis" (Prof. 645). 

Mais uso    "Porque prefiro o que mais tenho usado" (Prof. 1267). 

Onde aprendi 

   "Porque prefiro aquele onde fiz formação e aprendi a 
usar o QIM porque não há "amor como o primeiro" (Prof. 
516).  
   "Porque estou mais familiarizado com o que aprendi a 
utilizar o QIM" (Prof. 870). 
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Outras/Resposta 
questionável 

Resposta pertinente e aceitável mas com reduzido número 
de respondentes ou respostas ambíguas/ sem lógica. 
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Complementam-se 

   "Porque para os alunos há uma linha condutora entre 
os dois: um não substitui o outro; os dois têm as suas 
funções" (Prof. 113).  
   "Porque gostam de usar os dois já que cada um tem as 
suas potencialidades. O seu uso é complementar" (Prof. 
1030).  
   "Porque ambos têm o seu papel na sala de aula. Não 
são rivais. Ambos visam a aprendizagem do aluno. Um 
complementa o outro" (Prof. 1272). 

Desconhecem as 
potencialidades 

   "Porque o QIM nem sempre é usado 
convenientemente os alunos não se "apaixonam" por ele 
porque não sabem o que ele pode realmente fazer" 
(Prof. 768).  
   "Como pouco uso o QIM eles não o podem preferir 
pois não chegaram a descobrir as suas potencialidades" 
(Prof. 878).  
   "Reconhecem que sem o QIM podem estudar e 
aprender mas sem o manual não. O manual é 
imprescindível mas o QIM é prescindível" (Prof. 937). 

Manual é 
essencial 

   "Porque o manual acompanha-os para casa, podendo 
ser consultado a qualquer momento" (Prof. 36).  
   "Porque o manual normalmente contém a informação 
mais detalhada, é de uso pessoal e é um meio que lhes 
permite a consulta mais do que uma vez, quando o 
desejam" (Prof. 868).  
   "Reconhecem que sem o QIM podem estudar e 
aprender mas sem o manual não. O manual é 
imprescindível mas o QIM é prescindível" (Prof. 937). 

Manusear os 
manuais 

   "Os alunos, apesar de gostarem do QIM, adoram 
escrever nos seus manuais e pintar com lápis, 
tintas...etc." (Prof. 384).  
    "Porque os alunos continuam a gostar muito esfolhear 
os manuais" (Prof. 1424). 

Uso facilitado    "Porque o manual é mais fácil de usar" (Prof. 1182). 

Si
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Ação 
   "Porque os alunos gostam do poder agir no QIM e ver 
automaticamente o QIM a reagir cor movimento e 
cor…" (Prof. 1447). 

Atenção/ 
Concentração 

   "É um instrumento mais apelativo que lhes desperta 
mais a atenção" (Prof. 527). 

Ensino apelativo 

   "O quadro interativo torna o ensino mais apelativo" 
(Prof. 666).  
   "O QIM proporciona um ensino mais atrativo e 
interessante" (Prof. 1321). 
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Facilita a 
aprendizagem 

   "Os alunos de hoje têm uma grande facilidade em 
trabalhar com as novas tecnologias de informação e por 
isso preferem o QIM porque lhes facilita a assimilação 
das aprendizagens" (Prof. 422).  
   "Porque os ajuda a entender melhor a matéria" (Prof. 
949). 

Inovação 
   "Porque é uma ferramenta ligada a novas tecnologias 
e eles preferem tudo o que envolve TIC porque 
nasceram na era do digital. São nativos digitais" (Prof. 
930). 

Interesse/ 
Motivação 

   "Parecem sentir-se mais motivados quando trabalham 
com e no QIM" (Prof. 692). 

Participação/ 
Interação 

   "Suscita maior interação entre professor alunos e entre 
alunos" (Prof. 208).  
   "Porque o QIM permite uma maior interação na sala 
de aula entre os seus 'atores'" (Prof. 831). 

Potencialidades 
didáticas 

   "Porque com o QIM fazem atividades mais 
diversificadas" (Prof. 1471). 

Potencialidades 
técnicas 

   "Eles gostam de escrever no quadro. A sensação é 
diferente, é colorida, tem muitos recursos ali mesmo à 
mão" (Prof. 812). 

Outras/Resposta 
questionável 

Resposta pertinente e aceitável mas com reduzido 
número de respondentes ou respostas ambíguas/ sem 
lógica. 
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Características 
da aula/área 
disciplinar 

   "Porque na minha opinião o fator que determina o seu 
uso é a disciplina ou o conteúdo a trabalhar e não o ano de 
escolaridade" (Prof. 98).  
   "Depende é do que se quer fazer na aula (…)" (Prof. 
525). 

Conhecimento 
do professor 

   "Porque depende é do que o professor sabe sobre o 
QIM. Se o souber usar vai saber usá-lo em qualquer nível 
de ensino" (Prof. 51). 

Disponibilidade 
do QIM 

   "Porque depende se existe quadros interativos nas salas 
de aula e se os que existe funcionam. Se não existirem ou 
não funcionarem com frequência isso sim será um fator 
decisivo para que não seja usado nos diferentes anos pois 
os professores não vão preparar aulas iguais de forma 
diferente, ou seja, tendo duas turmas do mesmo ano e 
numa há QIM e na outra não há o professor tem que 
preparar a mesma aula de forma diferente. Isso dá mais 
trabalho e o professor deixa de usar o QIM" (Prof. 89).  
   "Julgo que depende antes de mais se existe QIM nas 
salas ou se há disponibilidade de aceder com frequência 
às salas onde existe" (Prof. 1397). 

Interesse dos 
alunos 

   "Porque depende é se os alunos mostram interesse em 
que o QIM seja usado. Se mostrarem os professores 
continuaram a usar. Caso contrário mudarão de recurso" 
(Prof. 13). 
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Necessidade de 
uso 

   "Depende se o professor acha necessário o seu uso. Se o 
professor não achar necessário o seu uso dificilmente o 
usará e isso sim influencia a utilização do QIM mas o ano 
de escolaridade não" (Prof. 1156). 
 

Potencialidades 
técnicas 

   "Porque dispõe de recursos/ferramentas para todos os 
anos de escolaridade" (Prof. 947). 
 

Recursos 
adequados 

   "Porque depende se há recursos já feitos adequados ao 
QIM e para as diferentes disciplinas" (Prof. 93).    
   "Depende se existem atividades/recursos para o QIM 
qualquer ano" (Prof. 159).  
   "O ano não é uma variável que influencie o seu uso. A 
variável que influencia é a existência de recursos de uso 
no QIM para os diferentes anos. Se os houver estará 
reunida a condição essencial para que seja utilizado" 
(Prof. 937). 

Uso em qualquer 
conteúdo 

   "É sempre possível adequar os conteúdos ao nível de 
ensino em que estou enquadrada" (Prof. 377). 
 

Uso em qualquer 
nível de ensino 

   "As virtualidades da sua utilização são genericamente 
equivalentes para os vários anos da escolaridade" (Prof. 
8). 

Uso em qualquer 
nível de ensino 

com adequações 

   "Pode ser usado em todos os anos de escolaridade, tem 
é de se adaptar à faixa etária a quem se dirige…" (Prof. 
126).  
   "Porque desde que se façam as devidas adequações (aos 
conteúdos, disciplina) pode ser usado em todos os anos de 
escolaridade" (Prof. 961). 
 

Uso em qualquer 
situação da aula 

   "Penso que o QIM é acessível e motivador para 
qualquer idade e em qualquer ciclo e em qualquer 
momento da aula" (Prof. 1232). 
 

Vontade do 
Professor 

   "Porque a meu ver depende é da vontade do professor. 
Se o professor tiver vontade em usar o QIM mesmo que 
não o saiba usar vai encontrar estratégias para superar as 
suas limitações, para adaptar o uso aos seus alunos e para 
o usar" (Prof. 410). 
 

Si
m

 

Adequado ao 1.º 
ciclo 

  "Porque acho que faz mais sentido o uso do QIM no 1.º 
ciclo do que nos outros ciclos" (Prof. 1257). 
 

Adequado ao 2.º 
ciclo 

   "É mais apropriado para os alunos do 2.º e 3.º ciclo" 
(Prof. 1420). 

Adequado ao 3.º 
ciclo 

   "Só é útil, na minha perspetiva, no 3º ciclo. Nos outros 
anos há recursos mais fiáveis, também em suporte 
informático" (Prof. 1211). 

Inadequado aos 
mais novos 

   "Dependendo do ano de escolaridade o professor usará 
mais ou menos o QIM. Com os alunos mais pequenos é 
mais difícil controlar os alunos aquando do uso do QIM e 
como tal julgo que os professores não insistirão na sua 
utilização" (Prof. 685). 
 

Inexistência em 
certas salas 

   "Na nossa escola nem todas as salas têm QIM e como 
tal acordamos que o QIM seria usado pelas turmas mais 
velhas. Assim na nossa escola o uso do QIM depende se 
há ou não na sala" (Prof. 609). 
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Irrelevante para 
alunos crescidos 

   "Porque vai depender da faixa etária dos alunos, acho 
que para os alunos crescidos é indiferente usá-lo" (Prof. 
1124). 

Outras/Resposta 
questionável 

Resposta pertinente e aceitável mas com reduzido número 
de respondentes ou respostas ambíguas/ sem lógica. 
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Adaptações    "Porque acho que com as devidas adequações pode ser 
usado em todas as disciplinas" (Prof. 50). 

Conhecimento 
do professor 

   "Porque quando o professor sabe usar o QIM não 
importa a área curricular em que o vai utilizar pois ele 
saberá como adequar o seu uso" (Prof. 1433). 

Facilita a 
aprendizagem 

   "Porque auxilia na aprendizagem seja em que disciplina 
for" (Prof. 1081). 

Potencialidades 
didáticas 

   "Porque permite realizar exercícios e/ou atividades 
variadas e de acordo com cada conteúdo e disciplina" 
(Prof. 943). 

Potencialidades 
técnicas 

   "Porque o QIM é um recurso com uma variedade 
enorme de recursos e ferramentas e como tal tem 
ferramentas/recursos para qualquer disciplina" (Prof. 19). 
 

Recursos 
adequados 

   "Porque já existem muitos recursos "extra QIM" 
adequados ao QIM para todas as disciplinas e como tal o 
QIM torna-se adequado a qualquer disciplina" (Prof. 
593). 

Uso em qualquer 
área disciplinar 

   "Porque o seu uso pode ser de enorme relevância para 
qualquer área/disciplina" (Prof. 56). 
 

Uso importante    "Porque é um recurso importante e que pode fazer 
diferença e qualquer disciplina" (Prof. 1118). 

Vontade do 
professor 

   "Tudo depende da vontade do professor em usá-lo ou 
não" (Prof. 988). 

Si
m

 

Aprendizagem 
de vocabulário 

   "Porque o QIM é um excelente veículo para enriquecer 
e ensinar vocabulário e por isso será mais importante 
nessas áreas" (Prof. 88).  
   "Porque o QIM é um excelente meio para os alunos 
aprenderem vocabulário, pois tem muitos recursos que a 
isso possibilita mas nada influenciará, por exemplo na 
educação física" (Prof. 506). 
 

Disponibilidade 
de recursos 

   "Porque há áreas que dispõem de mais recursos 
multimédia para ser usados no QIM e, por isso, o uso do 
QIM faz mais sentido" (Prof. 46). 
 

Facilita a 
aprendizagem 

   "Porque há disciplinas onde o QIM ajuda na 
aprendizagem e noutras será irrelevante o seu uso" (Prof. 
43).  
   "Porque numas disciplinas ajuda a compreender melhor 
a matéria mas noutras não ajuda nem interfere na 
aprendizagem dos alunos" (Prof. 997). 
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Interesse/ 
Motivação 

   "Porque há disciplinas em que é mais difícil cativar os 
alunos e o QIM pode ser uma boa "arma" para colmatar 
essa dificuldade" (Prof. 100).  
   "Porque numas disciplinas o QIM consegue 
efetivamente motivar os alunos mas noutras o seu uso é 
irrelevante" (Prof. 1326). 

Natureza da 
disciplina 

   "O QIM até pode ser usado em qualquer disciplina mas 
há disciplinas onde o seu uso faz mais sentido pelas 
características das mesmas" (Prof 23). 
   "Porque umas disciplinas precisam de atividades onde o 
QIM é supremo pelos conteúdos que desenvolve e outras 
nem sequer precisam do seu uso" (Prof. 111). 

Potencialidades 
didáticas 

   "Porque o QIM possibilita realizar mais atividades e 
diversificar mais estratégias para umas disciplinas e não 
tanto para outras" (Prof. 1301). 

Potencialidades 
técnicas 

   "Porque as próprias ferramentas do QIM estão mais 
viradas para umas disciplinas do que para outras" (Prof. 
205). 

Outras/Resposta 
questionável 

   Resposta pertinente e aceitável mas com reduzido 
número de respondentes ou respostas ambíguas/ sem 
lógica. 
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Conhecimentos 
insuficientes 

   "Desconheço as suas valências para saber se ajudará a 
alcançar as metas de aprendizagem ou não" (Prof. 360). 

Distrai os alunos    "Porque em vez de ajudar os alunos distrai-os" (Prof. 
313). 

Estudo/Trabalho 

   "As metas não dependem dos meios. Dependem 
sobretudo do trabalho que fizer como complemento ao 
que aprendem na escola" (Prof. 614).  
   "Porque o que influencia incondicionalmente a 
aquisição das metas é se o aluno estuda ou não" (Prof. 
897).  
   "Porque o que influencia incondicionalmente a 
aquisição das metas é se o aluno estuda ou não" (Prof. 
1259). 

Independente do 
recurso 

   "Porque o atingir das metas está dependente do 
professor e do aluno e não do recurso" (Prof. 114).       
   "Porque as metas atingem-se independentemente da TIC 
usada" (Prof. 519).  
   "Porque as metas tem que ser atingidas 
independentemente do recurso tecnológico que se usar" 
(Prof. 1024). 

Interesse/ 
Motivação 

   "Acho que a aprendizagem do aluno é intrínseca e não 
depende do quadro interativo mas da sua predisposição 
para aprender, da sua motivação intrínseca …" (Prof. 15).  
   "Se o aluno não for interessado nem empenhado, não 
será desta forma que atingirá as ditas Metas de 
Aprendizagem" (Prof. 941). 
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Atenção/ 
Concentração 

   "Porque aumenta a probabilidade de os alunos estarem 
mais atentos para a aprendizagem" (Prof.121).     
   "Porque ao cativar a atenção dos alunos aumentará a sua 
predisposição para a aprendizagem e consequentemente 
mais facilmente alcançarão as metas de aprendizagem" 
(Prof. 242). 

Ensino apelativo 
   "Porque o QIM vai tornar o ensino mais apelativo e isso 
fará com que os alunos alcancem mais facilmente as 
metas de aprendizagem" (Prof. 508). 

Facilita a 
aprendizagem 

   "Porque é um veículo facilitador da compreensão e por 
acréscimo da aprendizagem" (Prof. 219).  
   "Sem dúvida que o QIM pode ser a alavanca importante 
para os alunos alcançar as aprendizagens" (Prof. 870). 

Facilita o ensino 

   "Porque facilita a lecionação dos conteúdos, de uma 
forma mais prática, interessante e diversificada" (Prof. 
878).  
    "Porque permite ao professor adaptar várias 
metodologias e assim chegar a um maior número de 
dificuldades dos alunos" (Prof. 1312). 

Facilita o 
ensino/ 

aprendizagem 

   "Porque ao possibilitar ao professor apresentar de uma 
forma diferente os conteúdos pode ser uma forma de 
ajudar os alunos a compreender melhor as matérias a 
lecionar" (Prof. 260).  
   "Porque o QIM permite envolver de forma mais 
significativa os alunos e professores. Se tivermos 
professores mais envolvidos no ensino este será de melhor 
qualidade bem como se tivermos alunos mais envolvidos 
na aprendizagem esta será mais profícua" (Prof. 381). 

Interesse/ 
Motivação 

   "Porque motiva os alunos e ao motivar os alunos estes 
estarão mais predispostos para a aprendizagem e como tal 
mais facilmente alcançarão as metas de aprendizagem" 
(Prof. 975). 

Participação/ 
Interação 

   "Uma vez que o QIM permite a interação entre 
professor, aluno e ensino os alunos estarão mais 
envolvidos na aprendizagem e ao estarem mais 
envolvidos alcançam mais facilmente as metas de 
aprendizagem" (Prof. 371). 

Potencialidades 
didáticas 

   "Porque o QIM consegue desencadear a uma grande 
variedade de atividades que facilitará a aquisição das 
metas" (Prof. 145).  
   "Porque permite que o professor vá mudando a sua 
metodologia e assim o QIM poderá ser um excelente 
veículo para que os alunos alcancem melhor as metas de 
aprendizagem" (Prof. 559). 
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Potencialidades 
técnicas 

   "A interatividade que está inerente ao QIM facilitará 
certamente a obtenção das metas de aprendizagem por 
parte dos alunos" (Prof. 311).  
   "Porque o QIM dispõe de recursos que se podem 
utilizar (imagens, PowerPoint, som, vídeos, jogos...) e 
estes serão uma mais-valia para que os alunos alcancem 
as metas de aprendizagem" (Prof. 817). 

Outras/Resposta 
questionável 

   Resposta pertinente e aceitável mas com reduzido 
número de respondentes ou respostas ambíguas/ sem 
lógica. 
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Apoio técnico/didático 

   "Não ter no momento que aparece uma dificuldade 
técnica ou pedagógica apoio para resolver esse problema" 
(Prof. 378). 
 "Estes quadros avariam com muita facilidade, e depois 
fico sem recursos na sala de aula até o arranjarem. O 
"socorro" às avarias é muito demorado" (Prof. 804). 

Calibrar 
   "Calibração do quadro interativo" (Prof.32).     
   "Dificuldade na calibragem do QIM" (Prof. 351). 
    "Na orientação do QIM" (Prof. 541). 

Controlar a turma 

   "Fazer com que os alunos se mantenham bem 
comportados durante o uso do QIM" (Prof. 96).  
   "Apesar de ter tido formação e até já usar o QIM a 
minha maior dificuldade prende-se com o controlo da 
turma durante o seu uso. Os alunos gostam e estão atentos 
mas todos querem usar" (Prof. 787). 

Criar recursos 
   "Dificuldade em criar um recurso com software próprio 
do QIM" (Prof. 61).  
   "Elaboração de recursos interativos" (Prof. 1127). 

Instalação/atualização 
de software 

   "Instalação do software ou atualização quando não está 
funcional" (Prof. 6). 

Ligação 

   "As ligações de certas canetas nem sempre é fácil de 
fazer" (Prof. 49).  
   "Os fios por vezes estão desligados porque os 
professores ligam os seus dispositivos para usar o QIM e 
depois ter que voltar a ligar às vezes é complicado" (Prof. 
387).  
   "Ligações várias entre o QIM e os periféricos" (Prof. 
1331). 

Limpeza do filtro 

   "Quando acendeu uma luz vermelha no projetor e não 
sabia o que fazer. Chamei uma colega que domina os 
QIM e verificou que era o sobreaquecimento da lâmpada 
porque o filtro estava completamente sujo. Não sabia que 
tinha que se limpar o filtro. Na formação não aprendi 
isso" (Prof. 416). 

Manusear ferramentas 
   "Uso de algumas ferramentas" (Prof. 44).  
   "Como há muita diversidade de softwares de QIM não 
sei usar muitas das ferramentas de alguns deles" (Prof. 
227). 
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Substituição da 
lâmpada 

   "Quando a lâmpada avaria não a sei mudar mesmo 
tendo uma suplente" (Prof. 431). 

Uso do software do 
QIM 

   "No uso de certos softwares dos vários QIM's" (Prof. 
257).  
   "Não sei desbloquear os objetos para alterar recursos e 
adaptá-los às minhas aulas" (Prof. 1269). 

Outras/Resposta 
questionável 

    Resposta pertinente e aceitável mas com reduzido 
número de respondentes ou respostas ambíguas/ sem 
lógica. 
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Autodidata 

   "Porque é um recurso onde os professores podem aprender 
sozinhos a usar" (Prof. 48). 
   "Penso que é um recurso em que podemos ser autodidatas" 
(Prof. 265). 

Domínio das 
TIC 

   "Qualquer pessoa com conhecimentos básicos de 
informática pode trabalhar com um QIM" (Prof. 1140). 

Recurso intuitivo    "Porque é um recurso muito intuitivo" (Prof. 67).     
   "Porque é fácil de usar" (Prof. 113). 

Si
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Aprender a usar 

   "Pela especificidade/valências do equipamento. É um 
recurso com muitas, muitas valências e para as saber utilizar 
é preciso formação específica" (Prof. 4).     
   "Porque com formação específica aprende-se mais 
rapidamente a utilizar este recurso" (Prof. 236).  
   "Porque será na formação específica em QIM que 
sobretudo os professores emigrantes digitais aprenderão a 
mexer no QIM" (Prof. 505). 
 

Conhecer 
especificidades 

   "Porque existem recursos no QIM que se desconhecem e só 
se descobrirão numa formação específica em QIM" (Prof. 
95).  
   "Porque é necessária para conhecer todos os pormenores 
dos recursos e das potencialidades do QIM" (Prof. 865).  
    "Porque é preciso que os professores conheçam as imensas 
e diversas especificidades (ferramentas, recursos, 
possibilidades…) que o QIM possui" (Prof. 1395). 
 

Criação de 
materiais 

    "Porque é necessário haver quem ajude a criar recursos no 
e para o QIM" (Prof. 151).  
    "Porque só com formação específica se poderá aprender a 
construir materiais próprios de cada área disciplinar" (Prof. 
435). 
 

Esclarecer ideias 

    "Porque a formação específica permite que os professores 
possam realmente "desfazer" ideias erradas que têm pois 
além de os formadores lhes explicar também lhes podem 
mostrar e eles podem fazer" (Prof. 139).  
   "Ajuda a desmistificar os segredos das funcionalidades do 
quadro e das possíveis potencialidades associadas" (Prof. 
867).  
   "Porque a formação é fundamental para tranquilizar os 
professores que vêm no QIM um "inimigo" ou um recurso 
muito difícil de usar" (Prof. 1467). 
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Motiva para uso 
   "Porque só uma formação específica "provocará" o gosto 
pelo uso do QIM na prática pedagógica" (Prof. 451).  
   "É a forma por excelência de motivar os docentes para o 
seu uso" (Prof. 1425). 

Otimizar a 
utilização 

    "Para melhorar a minha formação neste campo e 
consequentemente a sua utilização" (Prof. 21).  
    "Para permitir tirar maiores vantagens do seu uso e 
melhorar o uso que fazem do QIM" (Prof. 46).  
    "Para potencializar o uso dos QIM" (Prof. 668). 

Partilhar 
experiências 

    "Porque a formação permite partilhar experiências sobre o 
uso ou não do QIM (como o usam, porque o usam ou porque 
não usam…)" (Prof. 1192).  
    "Para haver um espaço para os professores poderem fazer 
uma troca de experiências" (Prof. 1407). 

Uso difícil 

   “Porque é um recurso complexo de usar e como tal requer 
formação na área (Prof. 2).  
    "Porque sem formação será muito difícil o uso por parte 
dos professores porque o QIM é um recurso um tanto ao 
quanto complexo para usar pela diversidade de 
potencialidades que lhe estão associadas" (Prof. 427). 

Outras/Resposta 
questionável 

    Resposta pertinente e aceitável mas com reduzido número 
de respondentes ou respostas ambíguas/ sem lógica. 
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Atenção/Concentração 
   "Uma Boa Prática com recurso ao QIM é aquela que 
consegue apreender a atenção dos alunos para a atividade" 
(Prof. 316). 

Avaliação 

   "É aquela que o usa para aferir as aprendizagens dos 
alunos" (Prof. 164).  
   "É conseguir utilizar este recurso para verificar se os alunos 
apreenderam as matérias lecionadas durante as aulas" (Prof. 
512). 

Comportamento 

   "Hoje em dia os alunos têm cada vez mais comportamentos 
desajustados dentro da sala de aula sendo muitas vezes 
indisciplinados. Assim, se o uso que o professor fizer com o 
QIM conseguir melhorar esse aspeto nos alunos é certamente 
uma Boa Prática" (Prof. 46). 

Criar recursos 

    "Uma boa prática é aquela que cria materiais específicos 
para abordar os conteúdos das disciplinas" (Prof. 103).  
    "Construir recursos pedagógicos adequados aos alunos e 
aos conteúdos a lecionar" (Prof. 882). 

Diversidade de práticas 

    "É a que consegue diversificar atividades durante as aulas" 
(Prof. 32).  
    "Boa prática ao abrigo do QIM é a que que proporciona 
novas metodologias" (Prof. 181). 
     "É a que o usa na sua vertente interativa e não só como 
tela de projeção" (Prof. 820). 
 

Ensino apelativo 

   "Uma boa prática com recurso ao QIM é a que cria um 
ensino mais apelativo" (Prof. 205).  
   "A que consegue aulas mais interessantes e motivadoras 
(Prof. 1176). 
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Facilita a 
aprendizagem 

   "Boa prática é aquela que promove aprendizagens 
significativas que contribuem para o desenvolvimento das 
crianças a nível conceptual, processual e comportamental" 
(Prof. 11).  
   "Uma Boa prática com o uso do QIM será a que conseguir 
atingir a aprendizagem que de outra forma seria mais difícil" 
(Prof. 493). 

Facilita o ensino 
   "É a prática que consegue facilitar o ensino" (Prof. 206).  
   "Usar o QIM para auxiliar o professor na abordagem dos 
conteúdos" (Prof. 394). 

Facilita o 
ensino/aprendizagem 

   "É quando o QIM se apresenta como um auxiliar do ensino 
e facilita a aprendizagem" (Prof. 88). 

Interesse/Motivação    "Uma Boa Prática com recurso ao QIM será a que consegue 
conquistar o interesse dos alunos" (Prof. 473). 

Não sabe 

   "Não sei o que será uma boa prática com o QIM porque 
nunca usei e nunca vi usar. Não conheço as suas 
potencialidades nem funcionalidades" (Prof. 237).  
   "Não sei responder" (Prof. 361). 

Participação/interação 

   "Uma Boa Prática com recurso ao QIM será a que 
conseguir tornar os alunos mais participativos, ou seja a que 
os envolver mais no seu processo de aprendizagem" (Prof. 
402).  
   "Recorrer a todas as funcionalidades de um QIM de forma 
a melhorar e diversificar a participação e a interação com os 
alunos" (Prof. 671). 

Sucesso escolar 

   "Uma Boa prática com recurso ao QIM é a que ajuda os 
alunos a atingir o sucesso educativo" (Prof. 29). 
    "A que levar o aluno a alcançar o sucesso escolar" (Prof. 
44). 

Usar corretamente 

   "Saber utilizá-lo corretamente a nível pedagógico e técnico" 
(Prof. 47).   
   "A Boa Prática do QIM é a que usa o seu software 
corretamente. Os professores que usam corretamente 
conseguem usar todas as suas ferramentas e recursos" (Prof. 
349). 

Uso frequente    "Uma Boa prática com recurso ao QIM é aquela que o usa 
com frequência" (Prof. 1292). 

Outras/Resposta 
questionável 

   Resposta pertinente e aceitável mas com reduzido número 
de respondentes ou respostas ambíguas/ sem lógica. 
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Criar recursos 
   "A construção de Fichas de Trabalho com correção 
automática, combinar ficheiros de texto, imagens e som, criar 
links para aceder à internet no QIM…" (Prof. 81). 

Diversidade de 
estratégias 

   "Observação de pinturas, tabelas, outras gravuras, análise 
de excertos de filmes; completamento de textos, quadros, 
conclusões, esquemas…" (Prof. 735).    
   "Utilização do QIM para escrever (como quadro branco), 
para apoiar os alunos com os manuais interativos; projeção de 
dvd's, filmes, powerpoint's, utilização de webquests, entre 
outros" (Prof. 1043). 



 ANEXO 
 

 
 

571 

Facilita o ensino 
   "Consiste na exploração dos conteúdos Módulo/Padrão, 
para além de toda a explicação necessária acerca da matéria a 
lecionar, possibilita a exploração de vários exemplos, 
facilitando assim o ensino" (Prof. 960). 

Facilita o 
ensino/ 

aprendizagem 

   "É a que 1- permite uma ordenação metodológica dos 
conteúdos a lecionar/ensinar; 2- uma clareza e um rigor das 
matérias expostas; 3- um envolvimento interativo da turma, 
com a matéria e o professor; 4- estimular a descoberta de 
forma variada e ilustrada" (Prof. 808). 

Interesse/ 
motivação 

   "Diferentes atividades desenvolvidas em contexto de sala 
de aula por mim que apelam à motivação e à participação dos 
alunos" (Prof. 422). 

Usar 
corretamente 

   "Utilização correta das funções do QIM, nas salas de aulas, 
pelos docentes e alunos" (Prof. 203). 

Uso de recursos 
externos 

   "Consiste na audição de uma história do PNL em que os 
alunos terão, a posteriori, de recontar verbalmente e por 
escrito em banda desenhada; a desenvolver numa sessão na 
biblioteca da escola pela professora e pelos alunos" (Prof. 2).  
   "Usar os materiais da escola virtual, da casa das ciências, 
dos novos manuais adotados possuem materiais com lupas 
mágicas, caixas de resposta, botões de ligação e outras boas 
práticas de interatividade" (Prof. 891). 

Uso frequente    "Consiste em usar o QIM com frequência" (Prof. 560). 

Uso pelos alunos 
   "Permitir aos alunos que o utilizem para explorar melhor o 
conteúdo e incentivar a discussão para se poderem registar as 
possíveis conclusões" (Prof. 1251). 

Outras/Resposta 
questionável 

   Resposta pertinente e aceitável mas com reduzido número 
de respondentes ou respostas ambíguas/ sem lógica. 

 
 

Dimensão de 
Análise Categorias Indicadores Unidades de Registo 

B
O

A
S 

PR
Á

T
IC

A
S 

C
O

M
 O

 Q
IM

 

A
ce

ss
o 

a 
B

oa
s P

rá
tic

as
  

Contactando-me 
   "Vindo à sala de aula" (Prof. 115).  
   "Pode, com a devida autorização, visitar a minha sala de 
aula" (Prof. 351). 

Contactando esse 
colega 

   "Contactando com esses colegas de trabalho" (Prof. 59).  
   "Visitando a escola, conversando com o colega" (Prof. 
1291). 

Contactando o 
Agrupamento 

   "Perguntando no agrupamento quem são os professores que 
utilizam o QIM" (Prof. 1347). 

Editoras 
   "Através das editoras" (Prof. 124).  
   "Recorrendo a materiais específicos elaborados pelas 
empresas editoriais" (Prof. 700). 

Não indicou    Não foi referido pelo professor respondente. A resposta 
estava em branco. 
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Não pode 
   "Neste momento não pode porque não tenho o contacto da 
colega que relatou essa boa prática e o blog está sem acesso" 
(Prof. 1200). 

Site 

   "Para aceder a essa boa prática posso procurar sites que 
disponibilizam materiais educativos aos professores ou cds 
interativos que acompanham os manuais" (Prof. 79).    
"http://www.youtube.com/watch?v=0AoR_B2rcR0&feature=
plcp ou visitar o werbsite da promethean planet" (Prof. 149). 

Outras/Resposta 
questionável 

   Resposta pertinente e aceitável mas com reduzido número 
de respondentes ou respostas ambíguas/ sem lógica. 
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Alunos adoram-no    "Os alunos gostam extremamente de usar o QIM" (Prof. 
474). "Os alunos adoram usar o QIM" (Prof. 622). 

Apoio 

   "Acho que o QIM é um recurso fantástico é pena que não 
haja apoio de alguém especializado para as suas avarias e 
para ajudar os professores que têm mais dificuldades no seu 
uso. Só ensinando os professores é que os QIM não serão 
usados só como tela de projeção" (Prof. 416).  
   "Considero que deveria de haver em todas as escolas um 
professor disponível para apoiar os professores no uso do 
QIM pois muitas vezes os pequenos problemas que aparecem 
são o mote para que o professor desista de usar o QIM. O que 
seria uma coisa fácil de resolver pode causar a desmotivação 
do professor em usar o QIM" (Prof. 909). 

“Banco de recursos” 

   "Deveria de haver um "sítio" online onde fossem 
"depositados" recursos para o QIM mas só depois de alguém 
fazer o crivo" (Prof. 1038). 
   "É urgente criar-se um "depósito de recursos" para QIM 
mais diversificado por áreas disciplinares e mais seguros a 
nível de estarem corretos cientificamente" (Prof. 1424). 

Dispendioso 
   "Julgo que é uma tecnologia muito cara para as escolas a 
possuírem" (Prof. 926).  
   "É um recurso oneroso" (Prof. 1097). 

Diversidade de 
estratégias 

   "Excelente recurso para novas e variadas práticas 
pedagógicas e variar estratégias" (Prof. 320). 

Ensino apelativo 
   "O QIM torna o ensino mais apelativo" (Prof. 111).  
   "O QIM torna o ensino mais atrativo para os alunos" (Prof. 
1408). 

Facilita a 
aprendizagem 

   "Tudo o que facilita as aprendizagens é positivo. Ele 
facilita e muito a aprendizagem dos alunos" (Prof. 387). 

Facilita o ensino 
   "Acho que o QIM é um excelente recurso que pode ajudar o 
professor no processo de ensino" (Prof. 381).    
   "Bom apoio pedagógico à prática letiva dos professores" 
(Prof. 794). 
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Facilita o 
ensino/aprendizagem 

   "O QIM é uma ferramenta que pode melhorar o ensino e 
facilitar a aprendizagem se devidamente usado porque nos 
tempos que correm os alunos precisam destes tipos de 
tecnologia para aprender e os professores precisam dela para 
ensinar" (Prof. 97).    
   "Considero-o um material inovador que sendo bem 
rentabilizado em contexto de sala de aula torna-se uma mais-
valia no processo ensino-aprendizagem" (Prof. 1262). 

Ferramenta de 
trabalho 

   "Instrumento de trabalho maravilhoso!" (Prof. 73). 
   "É uma boa ferramenta de trabalho" (Prof. 676).  
   "São uma ferramenta de labuta muito importante na sala de 
aula" (Prof. 1210). 

Formação 

   "Acho que deveria de haver mais formação neste campo" 
(Prof. 92).  
   "Lamento que nem todos o saibamos usar e que não esteja a 
ser dada mais formação GRATUITA nesse âmbito" (Prof. 
259).  
   "Deveria de haver mais formação em QIM" (Prof. 1267). 

Maior disponibilidade 

   "Gostava que a minha escola estivesse mais bem equipada 
com QIM" (Prof. 50).  
   "É pena que nem todos os alunos e professores tenham à 
sua disposição" (Prof. 353).  
   "Deve continuar o investimento para o apetrechamento das 
escolas com o QIM" (Prof. 1134). 

Motivador 
   "Julgo que o QIM poderá ajudar a motivar os alunos 
sobretudo naquelas disciplinas em que demonstram mais 
dificuldade/piores resultados ou desinteresse, matemática e 
português" (Prof. 371). 

Não teceu comentário 
 

Participação/Interação 

   "O QIM pode ser um recurso que poderá fazer a diferença 
nas disciplinas porque suscita mais interação nos alunos" 
(Prof. 290).  
   "Julgo que o QIM pode ajudar a participação dos alunos" 
(Prof. 939). 

Potencialidades 
técnicas 

   "Tem um grande potencial de ferramentas… (Prof. 133).  
   "O QIM apresenta ferramentas/recursos notáveis" (Prof. 
748). 

Prejudicial 

   "É pena que o ruído do projetor se torne tão incomodativo e 
até maléfico para a saúde" (Prof. 26).    
   "Penso que a utilização excessiva do QIM, quando esta não 
se encontra em posição adequada em relação à orientação da 
luz e dos alunos, torna-se muito prejudicial à vista, 
contribuindo para graves problemas a nível de visão (Prof. 
1448). 
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Prescindível 

   "Não é uma ferramenta-chave no ensino-aprendizagem, 
bem se pode lecionar sem o uso do QIM" (Prof. 153).  
   "É um recurso, tal como: os manuais, fotocópias, internet... 
É só mais um!!! Se houver usa-se mas se não houver 
trabalha-se também" (Prof. 1335). 

Software 

   "Acho que os programas dos Quadros deveriam passar a ser 
compatíveis uns com os outros" (Prof. 312).     
   "Alerta para quem ainda não viu: Haver muitos QIMs 
diferentes na mesma escola proporcionou a desânimo e a 
desistência de muitos professores de o usar" (Prof. 1261). 

Uso 

   "Espero que futuramente o QIM seja utilizado 
"verdadeiramente" no sentido técnico-pedagógico por toda a 
comunidade escolar. Espero que os professores resistentes à 
mudança observem as vantagens do uso do QIM e se rendam 
às tecnologias do presente/futuro e o usem" (Prof. 120).  
    "É preciso que usemos o QIM" (Prof. 1222). 
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Diretores 
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Aposta da escola "É uma aposta da escola…" (Dir. 19). 

Câmara Municipal 
"Porque a câmara ajudou. Centro escolar 1º Ciclo 
todas as salas estão equipadas; Na sede do 
Agrupamento, 2º e 3º ciclo /S, apenas 9 salas 
estão equipadas" (Dir. 24). 

Ensino apelativo "Porque é um recurso que ajuda os professores a 
tornar o ensino mais atrativo" (Dir. 34). 

Facilitar o 
ensino/aprendizagem 

"Porque é um recurso que ajuda no processo 
ensino/aprendizagem dos nossos professores/ 
alunos" (Dir. 9). 

Ferramenta de 
trabalho 

"É uma ferramenta de trabalho muito importante 
para o trabalho dos docentes" (Dir. 42). 

PTE "Porque foram instalados pelo PTE" (Dir. 6). 
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INTERATIVO 
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Aquisição do 
QIM 

Antes do PTE 2004; 2005; 2006 

Durante o PTE 2008; 2009; 2010 

Depois do PTE 2011; 2012; 2013 
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Decisão da Câmara 
Municipal 

"Foi a autarquia que definiu a 
marca/fornecedor" (Dir. 2). 

Esforço/opção da 
escola 

"A nosso ver é a marca com maior prestígio 
no mercado, por isso decidimos por ela" 
(Dir. 12). 
"Porque na escola foi a mais votada pelos 
professores que opinaram" (Dir. 16). 
"Melhor relação preço/qualidade" (Dir. 32). 

PTE 
"Como não foram adquiridos por nós, não 
fomos nós que escolhemos. Vieram do 
PTE" (Dir. 1). 
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Contenção de custos "(…)  Para poupar nos gastos das 
fotocópias" (Dir. 37). 

Diversidade de 
estratégias 

"(…) para a contenção de custos ao nível 
do consumo de papel e tinteiros usados 
para a impressão de documentos (Dir. 
42). 

Ensino apelativo "Possibilitar aos alunos aulas mais 
atrativas" (Dir. 28). 

Facilitar o 
ensino/aprendizagem 

"Considerá-lo que ajudaria no 
ensino/aprendizagem" (Dir. 14). 
"Sem sombra de dúvidas criar melhores 
condições para ajudar os professores a 
ensinar e os alunos a aprender" (Dir. 41). 

Inovação 
"Modernizar o equipamento ao serviço da 
prática pedagógica e abraçar a inovação" 
(Dir. 40). 

PTE 
"Como foram fornecidos pelo Ministério 
da Educação no âmbito do PTE as razões 
são as que vem definidas nesse plano" 
(Dir. 39). 
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Formação/ 
Sensibilização 

"Para formação e incentivo aos 
colegas" (Dir. 2). 

Palestras "Palestras" (Dir. 6). 

Reuniões "Reuniões de professores e Conselho 
Pedagógico" (Dir. 21). 

N
ão

 

Formação "Não tenho formação para o usar" 
(Dir. 43). 

Inadequado "Não tem componente letiva e não é 
adequado nestas funções" (Dir. 15). 

Prescindível 

"Porque ainda não tive necessidade" 
(Dir. 17). 
"Uso os projetores multimédia, nas 
salas em que necessito e não preciso 
do QIM" (Dir. 28). 
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Atenção/Concentração "Capta a atenção/concentração dos alunos" 
(Dir. 21). 

Comportamento "Os comportamentos desajustados 
diminuem (…)" (Dir. 30). 

Diversidade de 
estratégias 

"Trabalhar de forma mais diferente com 
atividades e estratégias diferentes" (Dir. 
41). 

Ensino apelativo "Aulas mais interessantes/apelativas" (Dir. 
4). 

Facilita a 
aprendizagem 

"Ajuda os alunos na sua aprendizagem" 
(Dir. 13). 

Facilita o 
ensino/aprendizagem 

"Guardar os exercícios que são feitos nas 
aulas para posterior apresentação, 
visualização, consolidação, correção ou até 
revisão e também para enviar aos alunos. 
Isso facilita o trabalho ao professor e ajuda 
os alunos" (Dir. 15). 
"Ajuda o professor situações de 
apresentação de temas/assuntos mais 
exigentes ou que requeiram redes de 
conceitos e por consequência as 
aprendizagens tornam-se evidentes" (Dir. 
17). 

Inovação "Uso das novas tecnologias e modernização 
do sistema educativo" (Dir. 32). 

Interesse/Motivação "A motivação aumenta" (Dir. 39). 

Participação/Interação 
"A interação e a comunicação professor 
/aluno e aluno/professor aumenta e 
melhora" (Dir. 5). 
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Formação 

   "O Agrupamento assegurou formação a todos 
os professores" (Dir. 3).  
   "Porque os docentes fizeram formação, 
mesmo os mais velhos" (Dir. 33). 

Tendência 
para uso 

   "Há docentes de várias gerações a usarem o 
QIM e, da mesma forma, há outros que usam 
pouco ou não usam independentemente da 
idade. Tudo depende da sua propensão para 
uso" (Dir. 12).  
   "Porque isso não depende da idade mas sim 
da sua vocação para as TIC. Temos colegas 
novos que não gostam de usar e outros novos 
que gostam. O mesmo acontece com os mais 
velhos" (Dir. 19). 

Vontade do 
professor 

   "A idade não é condicionante para nada, 
antes o é a vontade que o professor sente ou 
não para fazer determinada coisa" (Dir. 14). 

Sim 

Dificuldades 
de uso 

   "Os professores mais velhos sentem mais 
dificuldade na sua utilização" (Dir. 31). 

Predisposição 
para uso 

   "Os professores mais jovens tem mais 
vocação para usar o QIM" (Dir. 8).  
   "Os professores mais novos estão mais 
abertos às novas tecnologias. Os mais velhos 
estão um pouco mais resistentes à utilização do 
QIM" (Dir. 37). 
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Atenção/Concentração 
   "Porque o QIM consegue colocar mais atentos 
às aulas e se estiverem mais atentos as 
aprendizagens ocorrem mais facilmente" (Dir. 
45). 

Diversidade de 
estratégias 

   "O uso do quadro interativo tem muitas 
possibilidades metodológicas" (Dir. 39). 

Ensino apelativo 
   "Porque o QIM proporciona um ensino mais 
apelativo que é fundamental para as 
aprendizagens dos alunos melhorarem" (Dir. 2). 

Facilita a 
aprendizagem 

   "Ajuda no processo de aprendizagem" (Dir. 
41). 

Interesse/Motivação 
   "Porque motiva os alunos e, alunos que estejam 
motivados estão mais predispostos para 
aprender" (Dir. 14). 

Participação/Interação 
   "Maior interação professor - aluno" (Dir. 23).  
   "Maior envolvimento/participação dos alunos 
na aprendizagem" (Dir. 25). 

Potencialidades 
técnicas 

   "Porque possui imensas ferramentas que 
ajudam o aluno a adquirir esses conhecimentos" 
(Dir. 12). 



 ANEXO 
 

 
 

579 

Dimensão de 
Análise Categorias Indicadores Unidades de Registo 

E
Q

U
IP

A
M

E
N

T
O

 E
 D

IS
PO

N
IB

IL
ID

A
D

E
 D

O
 Q

U
A

D
R

O
 IN

T
E

R
A

T
IV

O
 M

U
L

T
IM

É
D

IA
  

O
 P

ro
je

to
 E

du
ca

tiv
o 

do
 se

u 
A

gr
up

am
en

to
 c

on
te

m
pl

a 
o 

us
o 

do
 Q

IM
 

Desenvolvimento de 
projetos 

"No Desenvolvimento do Projecto Empowerment 
Digital no 1º CEB, que recorre à utilização de 
ferramentas TIC, entre as quais o QIM" (Dir. 18). 
"Contemplando o seu uso aquando da realização de 
projetos" (Dir. 28). 

Formação 

"Contemplando formação neste âmbito no plano de 
formação de docentes" (Dir. 1). 
"Expressa a vontade de formar mais os docentes nesta 
área e isso vai ao encontro dos pressupostos emanados 
em sede de projeto educativo deste agrupamento" (Dir. 
11). 

Lapso "Porque nem tudo foi lembrado na sua elaboração. No 
futuro será" (Dir. 45). 

Metodologias/ 
estratégias 

diversificadas 

"No projeto educativo estão comtempladas o uso de 
metodologias/estratégias diversificadas, 
nomeadamente o uso das novas tecnologias. Uma vez 
que o QIM é um bom potenciador de metodologias 
posso considerar que contempla" (Dir. 4). 
"Contempla novos métodos de ensino-aprendizagem - 
uma das grandes potencialidades do QIM" (Dir. 14). 

Não contempla 
 

Pouca 
disponibilidade 

"Porque na última vez que mudamos o Projeto 
educativo ainda existiam poucos quadros interativos e 
agora ainda não foi revisto mas oportunamente 
contemplará" (Dir. 2). 
"Ainda há poucos QIM no agrupamento" (Dir. 16). 

Uso das TIC 

"Se o projeto educativo impulsiona o uso das novas 
tecnologias multimédia contempla e muito o uso do 
QIM" (Dir. 5). 
"No Projeto Educativo do Agrupamento está 
contemplado a utilização das novas tecnologias, sendo 
mesmo uma das áreas de intervenção prioritárias" (Dir. 
22). 
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Não avaliado 

"O tempo dirá. Para já ainda é cedo para dizer que sim ou 
não pois, ainda há poucas evidências que provem que o uso 
do QIM provoca ou não melhores resultados" (Dir. 12). 
"A aferir. Para já ainda não há factos que atestem que essa 
mudança aconteça" (Dir. 32). 

Não; Pouco uso 

"Não porque os docentes utilizam pouco os QIM" (Dir. 13). 
"Penso que não porque os professores ainda não usam este 
recurso frequentemente. A percentagem de professores que 
usa o QIM no nosso agrupamento ainda não chega a 50%" 
(Dir. 25). 

Sim; 
Atenção/concent

ração 

"Acreditamos que poderão melhorar porque a concentração 
dos alunos aumenta significativamente com o seu uso" (Dir. 
31). 

Sim; Ensino 
apelativo 

"Penso que sim, uma vez que contribui para que o processo 
de aprendizagem seja mais apelativo" (Dir. 19). 

Sim; Facilita a 
aprendizagem 

"Facilita a aquisição e retenção de conhecimentos, 
melhorando assim os seus resultados" (Dir. 25). 

Sim; 
Interesse/motiva

ção 

"Sim. Os QIM só por si não farão a diferença, mas a 
motivação que suscita se bem utilizado é a chave do 
sucesso" (Dir. 14). 
"Sim os resultados já estão a mudar porque com o seu uso 
os alunos ficam mais interessados em aprender" (Dir. 41). 

Sim; 
Potencialidades 

didáticas 

"Sim. Porque com o seu uso os professores vão poder 
realizar atividades muito variadas" (Dir. 10). 

Sim; 
Potencialidades 

técnicas 

"A utilização dos QIM potencia o ensino/aprendizagem, 
porque possui muitas e variadas ferramentas" (Dir. 38). 

Sim; Uso do 
professor 

"Sim mas para isso é preciso que os professores façam uma 
utilização correta do QIM de modo a mudar as suas práticas 
pois, mudam-se os recursos e também tem que se mudar as 
pedagogias pois senão de nada adianta mudar os recursos. 
A mudança depende então do uso que o professor fará do 
QIM" (Dir. 16). 
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Apoio técnico 

"Falta de um técnico para a reparação/manutenção" 
(Dir. 8). 
"Alguns dos equipamentos do centro escolar carecem 
ainda de uma atualização de software e instalação 
adicional. Por vezes existem problemas com as 
"canetas" de utilização no QIM e não há apoio nesse 
sentido" (Dir. 18). 

Condições das 
salas de aula 

"Alguns problemas nas salas porque têm muita 
luminosidade e não foi fácil e barato a criar essas 
condições" (Dir. 43). 

Dispendioso "A manutenção do QIM, relativamente à degradação 
do quadro e dos cabos é cara" (Dir. 44). 

Falta de tempo 

"Tempo para a exploração das suas potencialidades" 
(Dir. 14). 
"Pouco tempo disponível dos professores para 
formação. A escola exige cada vez mais tempo de 
permanência na escola. Sem tempo os professores 
não se formam e não se atualizam" (Dir. 32). 

Formação 
"A ausência de formação neste campo era evidente" 
(Dir. 6). 
"Pouca formação por parte do Ministério da 
Educação" (Dir. 30). 

Pouca 
disponibilidade 

"Essencialmente não haver quadros interativos em 
número suficiente" (Dir. 29). 

Software 
incompatível "Diferentes softwares incompatíveis" (Dir. 45). 
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