
 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Departamento de Educação e Psicologia 

 

 

O PODCASTING NO DESENVOLVIMENTO DA LEITURA: 

UMA EXPERIÊNCIA NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

 

 

Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação – Especialização em 

Comunicação e Tecnologia Educativas 

 

Maria Angélica Subtil Pereira Pinheiro Mafra 

 

Orientador: Professor Doutor Joaquim José Escola 

Coorientador: Doutora Paula Alves de Quadros Flores 

 

 

 

 

VILA REAL, 2014 

 



 

 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Departamento de Educação e Psicologia 

 

 

O PODCASTING NO DESENVOLVIMENTO DA LEITURA: 

UMA EXPERIÊNCIA NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

 

 

Dissertação de Mestrado em em Ciências da Educação – Especialização em 

Comunicação e Tecnologia Educativas 

 

Maria Angélica Subtil Pereira Pinheiro Mafra 

 

Orientador: Professor Doutor Joaquim José Escola 

Coorientador: Doutora Paula Alves de Quadros Flores 

 

 

Composição do Júri: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

VILA REAL, julho de 2014 

 



 

i 

 

Agradecimentos 

Ao Professor Doutor Joaquim José Jacinto Escola pela sua excelente capacidade de 

transmitir conhecimentos sempre solicitadores de reflexão e orientadores dos nossos 

modos de ação, numa sociedade cada vez mais orientada pelas Tecnologias da 

Informação e Comunicação.  

À Doutora Paula Maria Gonçalves Alves de Quadros Flores, minha mentora e boa 

conselheira, com um dinamismo humano e profissional invejável, por vezes 

contagiante, desde sempre disponível e interessada no desenrolar deste estudo, 

encetaram laços de entendimento e de amizade, que julgo perdurarão para sempre.  

Aos criadores de software livre por permitirem a exploração das suas criações 

gratuitamente, contribuindo dessa forma para a melhoria do ensino e das capacidades 

dos nossos alunos. No mesmo sentido fico grata à Dr.ª Paula Flores por me ter 

apresentado tão grandiosa ferramenta, embora o términus deste estudo se vislumbre, no 

desenrolar das minhas atividades pedagógicas terei todo o prazer em fazer uso do 

podcasting com os meus alunos, visto que tive a oportunidade de vivenciar momentos 

inesquecíveis, observar e refletir sobre os seus efeitos, essencialmente, a nível da 

proficiência da leitura de cada aluno, como ainda, a nível dos valores e das atitudes 

entre os envolvidos: alunos - docentes - não docentes - familiares. Um envolvimento 

rico e diversificado projetando-se para além das paredes da sala de aula. Por isso 

mesmo, agradeço também a todos os intervenientes que tiveram ação direta e indireta 

em todo este processo, inclusive os da “aldeia global” exploradores do Podcast da 

turma. 

Agradeço também à colega Carmo Pronto, educadora e vice presidente do Agrupamento 

de Alcanede pela sua atenção quando tive necessidade de apresentar Comunicações em: 

Debater o Currículo e seus campos. IX Colóquio sobre Questões Curriculares / V 

Colóquio Luso-Brasileiro, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto; e VII Conferência Internacional de TIC na Educação 

Challenges 2011 - Perspetivas de Inovação, na Universidade do Minho.  

Por fim, agradeço à minha família pela compreensão e o apoio dado nos meus 

momentos de isolamento. Em especial, agradeço à Inês por ser compreensiva e 

mimocas, e ao João pelas massagens nos ombros e pelas suas palavras de ânimo. Aos 

meus dois filhotes, um muito obrigado! A TODOS, a minha sincera gratidão. 



 

ii 

 

Resumo 

Partindo da ideia de que a inclusão de tecnologias avançadas na educação recria 

cenários na escola promissores de reconstrução de práticas pedagógicas que encetam 

novos modos de ensinar e de aprender, surgiu a presente investigação com o objetivo de 

estudar os efeitos da implementação de uma ferramenta tecnológica no desenvolvimento 

da leitura numa turma do 1º Ciclo do Ensino Básico. Nesta investigação, o podcasting 

revelou-se uma ferramenta provocadora instigando mudanças no modo de sentir e de 

viver a leitura: estimula a leitura individual e coletiva; estende o tempo de leitura 

individual, promove a introspeção e o entusiasmo no sentido de melhorar resultados 

individuais; permite a partilha de leituras e, por conseguinte, estimula a reflexão crítica 

e a comunicação entre alunos, encarregados de educação e professor; desperta o 

interesse e o entusiasmo pela produção de leituras, e, a um nível mais específico, 

procurou-se melhorar o aproveitamento e o sucesso dos alunos da turma, bem como a 

sua proficiência na área da Língua Portuguesa. Consequentemente vislumbrou-se um 

elevado entusiasmo por narrativas, num processo de aprendizagem colaborativo e 

cooperativo, ao mesmo tempo envolvente, visto que a exploração do projeto transpôs as 

paredes da sala de aula, encetando novas realidades, conforme resultados observados. A 

metodologia selecionada – Investigação-Ação – veio contribuir para a reflexão de ações 

e produção de conhecimento, transformando as práticas pedagógicas, melhorando-as. 

Este estudo possibilita futuras adaptações a outras realidades, tendo em conta que a 

ferramenta utilizada revela-se pouco exigente a nível da sua usabilidade, como 

provaram os sujeitos desta investigação.  

 

 

Palavras chave: podcasting, aprendizagem da leitura, Tecnologias da Informação e da 

Comunicação, partilha, colaboração, renovação metodológica. 
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Abstract 

Starting from the idea that the inclusion of advanced technologies in education in school 

recreates settings, promising reconstruction of pedagogical practices, which enter into 

new ways of teaching and learning, emerged this research to study the effects of 

implementing a technological tool in the development of reading in a class at a 1st 

Primary School. In this research, podcasting has proved a provocative tool instigating 

changes in the way people feel and are affected by reading; it encourages individual and 

collective reading; extends the time of individual reading; promotes introspection and 

enthusiasm to improve individual results; allows the sharing of reading and therefore 

encourages critical reflection and communication between students, parents/guardians 

and teacher; arouses interest and enthusiasm for reading, and at a more specific level we 

tried to improve the performance and success of students in class, as well as their 

proficiency in the Portuguese language. Consequently, a high enthusiasm for narrative 

was reached, using a collaborative and cooperative learning process, as well as being 

engaging, showing that the development of the project went beyond the classroom 

walls, starting new realities, as can be seen by the results. The selected methodology - 

Research-Action - has contributed to the reflection of actions and knowledge 

production, transforming pedagogical practices, improving them. This study enables 

future adaptations to other circumstances, taking into account that the tool used proves 

to be undemanding in its level of usability, as proved in this research. 

 

 

Keywords: podcasting, learning to read, Technologies of Information and 

Communication, sharing, collaboration, methodological renewal. 
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Introdução geral do estudo 

Diante de um Portugal de contrastes as barreiras ainda 

existentes têm que ser transpostas, possivelmente através de 

uma outra “linha” pedagógica de alfabetização que possa 

chegar a TODOS. 

Não há mudança sem sonho como não há sonho sem 

esperança…. 

Santos, 2011 

A leitura tornou-se um dos temas de preocupação e de estudo na educação, tanto pela 

complexidade dos processos de ensino e aprendizagem como pela sua importância no 

domínio da compreensão e comunicação, competências imprescindíveis dos cidadãos, e 

analisadas por diversos estudos. Embora os resultados dos alunos portugueses expostos 

no PISA 2009 revelem uma expressiva melhoria em áreas avaliadas incluindo a leitura, 

os níveis de alfabetização em Portugal ainda estão longe do ideal, daí vários projetos 

instituídos a nível nacional tentarem projetar um sonho possível de acontecer: gerar 

literacia na atual e futuras gerações. 

Segundo alguns autores, a compreensão leitora induz o indivíduo à reflexão do que é 

escrito ao longo da sua vida, desenvolvimento necessário para adquirir conhecimento, 

sendo essencial um constante envolvimento com a escrita para o processo de maturação 

dos estudantes, preocupação extensível aos docentes de qualquer grau de ensino, visto 

que deparamos, cada vez mais, com as dificuldades que os alunos têm na leitura de 

textos. Embora se saiba que a criança contacta com o escrito bem antes de iniciar a 

escolarização, é na escola do Primeiro Ciclo do Ensino Básico que se efetiva a 

verdadeira aprendizagem do código linguístico, portanto, é necessário que utilizemos 

estratégias diversas e apelativas à leitura dos símbolos escritos, ferramentas necessárias 

para o seu enriquecimento pessoal, indo além da simples capacidade de decifrar sinais 

gráficos. A criança deve partir para uma grande diversidade de leituras, mas 

primeiramente, deve sentir o gosto por essa proficiência, sentir prazer por ler, criado a 

partir de situações lúdicas, divertidas, atividades naturais e necessárias para a criança, 

peças importantíssimas na sua formação, tal como se afiguram as coisas digitais que 

hoje em dia são para as nossas crianças motivo de desenvolvimento atraente. Note-se 

que já nasceram numa sociedade digital conectada à Internet, geração facilmente 

integrada porque simplesmente descendem de gerações anteriores que aprenderam a 

mexer e a revolucionar as diversas tecnologias. Por conseguinte, a criação gerada 
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também navega por caminhos virtuais bastando apenas, procurar, selecionar e 

experimentar, é nesse sentido da descoberta que encontrámos ferramentas úteis, 

oportunas à criatividade, almejando-se novas criações (produções) passíveis de serem 

“consumidas” por nós próprios ou por outros. Foi neste propósito que a presente 

investigação surgiu, aliar tecnologia em prol da leitura, partindo da uma ideia primária: 

se a criança gosta da tecnologia, então porque não lhe dar a oportunidade de 

desenvolver leituras com ela? Perspetivando-se, inicialmente, um real interesse em ler 

pela novidade implementada neste estudo, o podcasting. 

O presente estudo divide-se em duas partes (A e B), a primeira parte alude à 

problemática do estudo, enquanto a segunda parte revela a metodologia empregue. A 

parte A é composta por dois capítulos (I e II), e a parte B por três capítulos (III, IV e o 

V). 

No primeiro capítulo, procurámos salientar a importância da leitura como veículo de 

formação de todos os cidadãos, mesmo sob a influência sedutora das tecnologias, 

estamos cientes da utilidade da leitura a fim de nos tornarmos cidadãos críticos e 

reflexivos numa sociedade cada vez mais digital. Nesse sentido, centramo-nos em 

recursos informáticos potenciadores de melhorar o sistema linguístico e comunicativo, 

preparador e integrador do ser humano em todos os contextos sociais, num mundo 

competitivo e globalizado. Estudos e reflexões relevam preocupações com a fragilidade 

cultural dos cidadãos do nosso país, evidenciando a falta de leituras e a relativa 

apetência por livros, visto que o sentido de ler nem sempre acontece a partir de 

ambientes familiares estimuladores e, ainda, de um ambiente de ensino cansado de 

utilizar velhas metodologias. Em prol da leitura, procurámos novos percursos, 

desafiadores do ato somente mecânico da decifração e redutor da condição para se ser 

leitor, com a finalidade de contribuir em paralelo com outras iniciativas no aumento dos 

níveis de literacia, que com o recurso ao podcasting perspetivamos também, o aumento 

da literacia digital, ambas as qualidades em detrimento de uma cultura de infoexclusão, 

de multialfabetismo. 

No segundo capítulo, inferimos a partir dos resultados da primeira experiência com o 

podcasting, embora num curto espaço de tempo, foi possível registar os primeiros 

indicativos emergidos de um contexto de turma que espelhava o pouco interesse por 

leituras recreativas dando maior preferência por outras habilidades, incluindo as digitais.  

A mudança de campo de ação por motivo de concurso docente abriu um novo caminho 
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à observação da implementação da ferramenta. O capítulo finaliza com o levantamento 

de dados sobre as caraterísticas da nova turma em estudo.  

O terceiro capítulo reporta a metodologia empregue, partindo de ideias criadas com a 

primeira experiência e sendo a professora-investigadora a titular da turma em estudo, 

após revisão literária e sem querer generalizar resultados, entendemos utilizar uma 

metodologia adequada ao contexto da ação, portanto a Investigação-Ação, a qual nos 

permite observar no momento e tirar ilações e adequar conforme o desenvolvimento das 

ações. A questão da investigação e as hipóteses viriam a dar sentido à opção 

metodológica, visto que a Investigação-Ação apresenta diversos modelos defendidos 

por investigadores que a desenvolveram conforme os contextos culturais e as suas 

próprias definições, foi uma dificuldade a enfrentar, por isso, após a compreensão dos 

diferentes pontos de vista, adequámos este estudo à compreensão sobre a opção 

metodológica: a prática e a reflexão manifestam uma interdependência relevante, as 

quais são geradoras de situações passíveis de serem resolvidas pelo professor, e os 

resultados obtidos geram conhecimento sobre a realidade estudada.  

O quarto capítulo expõe a organização da implementação do projeto a partir da análise 

de registos obtidos à medida que fomos mergulhando no terreno. O processo apresenta 

quatro fases de desenvolvimento e envolvimento dos diversos intervenientes, sendo a 

esta a fase de experimentação em diferentes atividades pedagógicas integradas no 

ensino. 

O quinto capítulo, resulta da aplicação dos últimos instrumentos aplicados aos 

intervenientes, alunos e família, como também da observação realizada pela professora-

investigadora, constituindo uma triangulação de opiniões que viriam a permitir a 

descrição dos resultados e desenvolvimento da conclusão final de todo o processo 

relacionado com a implementação do podcasting no desenvolvimento de leituras, numa 

turma do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
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PARTE A – PROBLEMÁTICA DO ESTUDO 

CAPÍTULO I – A importância da promoção da leitura 

Introdução 

O interesse pela leitura com que as crianças chegam à escola 

é a nossa oportunidade. Mas o interesse pela leitura com que 

elas deixam a escola é da nossa responsabilidade. 

F. Smith (citado por Niza, 1998, p. 176) 

A leitura é uma questão central nas preocupações pedagógicas do professor. Todavia, é 

referido frequentemente que os alunos, para além dos manuais escolares, leem muito 

pouco, ou mesmo nada. Sendo incontestável que a leitura tem um papel importante na 

formação da personalidade e no acesso à cultura dos seus alunos, o professor não pode 

ficar indiferente a esta realidade. A leitura é reconhecida como um trabalho intelectual 

de nível elevado e detém, socialmente, um estatuto de grande importância desde há 

muito. Em tempos, foi inclusivamente considerada uma aptidão superior a que só alguns 

tinham o privilégio de aceder, tornando-se um sinónimo de poder, uma faculdade das 

classes mais ricas. Foi à medida do desenvolvimento da economia de mercado 

capitalista e do seu sistema de produção que surgiu a necessidade de ensinar a ler e a 

escrever às classes trabalhadoras, perdendo então força os argumentos que defendiam a 

preciosidade de tornar extensivas a estas classes as capacidades de leitura e de escrita. A 

partir de então, a maioria dos países instituiu o ensino universal e obrigatório 

concedendo, a um número cada vez mais alargado de indivíduos, a oportunidade de 

aprender a ler. Nos padrões de educação concebidos a leitura detinha muitíssima 

importância. Ela era fundamento de toda a cultura. Saber ler tornava-se, portanto, uma 

necessidade imperiosa, dado que a maior parte da informação passava pelo texto escrito 

e quem a ela podia aceder, detinha maior poder e prestígio na hierarquia social. 

Apesar de hoje em dia se falar da crise da leitura e se culpabilizar os mass media por 

essa crise, dizendo-se que todos passam demasiado tempo vendo televisão ou 

navegando na Internet, em detrimento da leitura, e apesar das profecias terríveis que 

preconizam a morte do livro e da leitura, tal como nós a conhecemos e vimos praticando 

desde a invenção da imprensa, a leitura continua a ter uma enorme importância na 

formação dos cidadãos. No nosso dia-a-dia, verificamos que embora os mass media 
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veiculem informação a grande velocidade, de forma fácil e sedutora, que prescinde em 

grande parte dos códigos de leitura e escrita, há aspetos em que estes não conseguem 

superar o ato de ler. 

As campanhas de alfabetização continuam a ser uma preocupação dos Estados na luta 

contra a pobreza e subdesenvolvimento e os currículos escolares continuam a incluir a 

aprendizagem da leitura com estatuto de aprendizagem fundamental. 

Grande parte da informação ainda nos chega através do escrito e não podemos 

secundarizar o contributo da leitura para a formação da personalidade dos indivíduos 

(quer nos aspetos puramente individuais quer nos de relação social) e para o 

desenvolvimento intelectual. No nosso caso, a leitura recreativa é da maior importância: 

ajuda as crianças a descobrir os prazeres que encerram os livros. Uma história 

criteriosamente escolhida e o emprego de recursos tecnológicos são um ótimo 

contributo para o desenvolvimento da imaginação e do gosto pela leitura. 

Assim, para além dos aspetos funcionais úteis da leitura, muitos outros se revelam como 

fundamentais e determinantes para a continuidade da vigência desta como aquisição 

primordial. É nesse sentido que procurámos neste capítulo realçar a importância da 

leitura sem menosprezar a escrita impressa no papel, realçar a sua grandeza com a 

introdução de habilidades tecnológicas apelativas e possíveis de seduzir leituras, e criar 

leitores reflexivos numa geração nascida e conectada a uma sociedade cada vez mais 

digital, em suma, orientar tecnologia em prol da leitura. 
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1.1 A importância da leitura no processo de ensino aprendizagem 

Ler é um dos principais instrumentos de formação do homem e da sua integração na 

sociedade, pois permite-lhe melhorar o sistema linguístico e comunicativo, 

proporcionando-lhe o acesso a outras aprendizagens. Antes da leitura e da escrita, ainda 

recém-nascido, o novo ser começa por decifrar tudo o que o rodeia, aprende a ler os 

sinais exteriores e a estruturar a sua personalidade. A dependência à mãe leva-o aos 

primeiros registos do contato efetivo, a produção dos primeiros sons comunicativos e 

intencionais vão evoluindo na apreensão dos significados das palavras. Na sua contínua 

formação, a exploração dos objetos próximos, o envolvimento com os seus pares nas 

brincadeiras, a par de muitas outras situações do seu quotidiano, serão as primeiras 

leituras interiorizadas do mundo próximo: “a verdade é que o novo ser lê à sua volta e 

regista. Ela tem objetos significativos, gosta de registar” (Santos, 2009, p. 49). No 

caminho do seu desenvolvimento, o novo ser observa e questiona a leitura das palavras 

escritas pelos homens, expostas nos diversos letreiros e rótulos; a aproximação do papel 

escrito ou ilustrado nos livros, as experiências nas folhas dos cadernos rasgados, a 

exploração do material riscado, ora em ambiente familiar ora no Jardim de Infância, e 

ainda, a informação proveniente do exterior pelos mais diversos meios de comunicação, 

com forma lúdica ou não, ligam o fio condutor, «porque estão intimamente ligadas ao 

seu contexto» à aprendizagem dos símbolos escritos como preparação desejável que é, 

para a sua aventura no mundo dos grandes a acontecer com a escolarização. É 

primeiramente no ambiente familiar, e depois na escola que se espera o 

desenvolvimento das competências da leitura e da escrita, dimensões valorizadas em 

todos os contextos sociais pelo homem grande, detentor da informação num mundo 

competitivo e globalizado, ideia generalizada a partir do resultado de estudos e 

reflexões fomentadas por organizações, e.g., no seminário proposto pelo Conselho 

Nacional de Educação em colaboração com o Instituto da Biblioteca Nacional e do 

Livro e os Departamentos da Educação Básica e do Ensino Secundário do Ministério da 

Educação, realizado no dia 6 de Junho de 1994, para o debate e reflexão subordinado ao 

tema O Livro e a Leitura: o Processo Educativo tendo revelado uma profunda 

preocupação coletiva anotada pelo Presidente do Conselho Nacional de Educação: “o 

livro e a leitura constituem grandes fragilidades culturais do país, tanto de forma mais 

quantitativa como mais qualitativa”, (CNE, 1995, p. 199); e posteriormente, pelo 

levantamento de práticas de promoção da leitura nos países da OCDE (Organização 



 

7 

 

para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - Fundada em 1960 - composta por 

34 países), evidenciam os investimentos efetuados em campanhas de incentivo à leitura 

a nível internacional, como na sociedade portuguesa, dirigidas a crianças e a adultos e 

publicadas numa página da Internet do Plano Nacional da Leitura com o alto patrocínio 

de Sua Excelência o Presidente da República, sustentando a ideia de uma tarefa que 

cabe a todos os cidadãos e aos respetivos governos. 
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1.2  Significado: o que é ler? 

Durante muitos anos, o ato de ler foi entendido como uma atividade essencialmente 

percetiva. Pensava-se que o mais importante para aprender a ler era uma boa capacidade 

para discriminar formas visuais e sons. Pensava-se que o novo ser só aprenderia a ler, se 

tivesse desenvolvido um conjunto de aptidões psicológicas tais como: organização 

percetivo-motora, desenvolvimento adequado da linguagem, um determinado nível de 

estruturação espácio-temporal, correta organização do esquema corporal e um bom 

nível de desenvolvimento intelectual. Considerava-se, assim, que estes aspetos 

constituíam pré-requisitos que, sem os adquirirem, o novo ser não conseguia aprender a 

ler bem.  

Atualmente inúmeros autores definem o ato de ler como um ato cognitivo que encerra 

em si a compreensão, a produção de sentido. Segundo Alarcão (1995), as diversas 

definições do termo leitura evidenciam como aspetos essenciais: o caracter interativo; a 

dimensão semiótica; o efeito de apropriação transformadora e de construção cultural da 

realidade. Assim, citando vários autores, Niza (1998) debruça-se sobre a questão: o que 

é ler?  

 “Ler não é somente decifrar uma série de letras encadeadas numa certa ordem 

para formar palavras e frases, ler é compreender o funcionamento da linguagem 

e do pensamento”. (Rene Lafite, 1978) 

 “Ler não é decifrar, escrever não é copiar”. (Emília Ferreiro e Ana Teberosky, 

1986).  

 “Ler, é ler escritos autênticos, que vão do nome de uma rua escrita num cartaz a 

um livro, passando por um anúncio, uma embalagem, um jornal, um folheto, 

etc., em situações de vida "a sério", como dizem as crianças. É a ler de verdade, 

desde o início, que se aprende a ler, e não aprendendo a ler primeiro…” (Josette 

Jolibert, 1991). 

 “Ler é, em primeiro lugar, produzir sentido”. (Rachel Cohen e Hélène Gilabert, 

1992). 

 “Ler é, antes de tudo, compreender”. (Ezequiel T. da Silva, 1992). 

 “Ler bem não significa somente identificar palavras e aprender ideias, mas 

também meditar sobre elas, discernir as relações e o sentido implícito. Para ser 
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capaz de servir-se das ideias, o leitor deve refletir sobre aquilo que lê, pesar o 

seu real valor, apreciar a validade das opiniões ou conclusões expressas”. 

(William S. Gray). 

Também Morais (2014), relativamente à questão, refere que “aprendemos a ler para 

compreender, utilizamos a leitura para compreender, mas dizer de maneira precisa ler, 

não é compreender o que temos diante de nós, os símbolos gráficos porque não é 

exatamente isso, mas claro que isso não retira nada à importância da compreensão da 

leitura”. 

A investigação atual conclui que: 

A identificação das palavras escritas é a componente específica da leitura. Se as 

palavras de um texto não forem identificadas, não é possível compreendê-lo. A 

investigação científica realizada há mais de 30 anos sobre a leitura e a sua aprendizagem 

mostrou, sem margem para dúvida, que a teoria defendida nos anos 70 segundo a qual o 

leitor (incluindo o aprendiz de leitor) faz hipóteses sobre o texto a partir de vagos 

índices e utiliza estas hipóteses para identificar as palavras que o constituem é 

totalmente errónea. Essa teoria baseava-se na crença de que a leitura é um fenómeno 

inteiramente consciente, sob controlo cognitivo. Embora a atividade de compreensão do 

texto seja consciente, no leitor hábil ela apoia-se em automatismos preceptivos, e a 

aprendizagem da leitura consiste justamente em utilizar a descodificação das palavras, 

processo intencional e controlado, para estabelecer no seu lugar uma habilidade de 

acesso automático a representações ortográficas memorizadas. (Estudo Psicolinguístico: 

«Estabelecimento de Níveis de Referência do Desenvolvimento da Leitura e da Escrita 

do 1º ao 6º ano de Escolaridade» - RELATÓRIO FINAL, Jan 2008 – Out 2010, pp. 

123-124) 

Segundo Lerner (2002, p. 73), ler “é entrar em outros mundos possíveis”, explorar a 

realidade para a compreender melhor, é conseguir distanciar-se “do texto e assumir uma 

postura crítica frente ao que se diz e ao que se quer dizer, é tirar carta de cidadania no 

mundo da cultura escrita...” Nesta perspetiva, urge a entrada do novo ser já com grande 

saber na escola – “as crianças não esperam por nós, professores, para questionarem 

livremente o escrito” (Jolibert, 1984, p. 49).  
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1.3 Aprender a ler 

As descrições anteriores elevam o quanto é fundamental que se clarifique o conceito de 

"ler" sobretudo no espaço da escola por ser a maior responsável pela aprendizagem da 

leitura e pela promoção do gosto pela mesma, seguindo à risca, como registado em 

Mialaret (1987), o «saber ler, escrever e contar não basta»
1
, para compreender o 

manancial de informação a correr nos diferentes caminhos das sociedades do séc. XXI.  

Para ler em qualquer parte do mundo e independentemente da sua língua, o novo ser 

precisa de possuir duas aptidões: ser capaz de discriminar os símbolos usados no seu 

sistema de escrita através da visão ou do tato (no caso dos invisuais), e posteriormente 

pela interpretação dos símbolos, chegar à mensagem que pretende transmitir. Estudos 

feitos sobre os vários sistemas de escrita demonstram que as suas características têm 

muita influência na aprendizagem da leitura. A complexidade ou simplicidade dos 

símbolos gráficos e a relação que estabelecem com a linguagem são determinantes no 

desenvolvimento desta mesma aprendizagem. 

Alguns autores acrescentam ainda que os nomes das letras podem ou não servir de 

auxiliares de memorização das unidades de fala que representam e, a forma como a 

ordenação temporal dessas unidades é representada na escrita tem também peso no 

processo. O novo ser tem de perceber como se organiza a escrita, no caso português, 

será da esquerda para a direita, de cima para baixo e com espaços entre as palavras. E 

para quem alfabetiza, conhecer muito bem todo o processo de alfabetização, seguindo as 

orientações das Metas Curriculares, sendo atualmente, o documento de referência para o 

ensino e a aprendizagem.   

A aprendizagem da leitura exige, portanto, um elevado nível de capacidades para refletir 

conscientemente sobre a linguagem, e começa muito antes da entrada na escola, a 

aprendizagem escolar nunca parte do zero. Toda a aprendizagem do novo ser na escola 

tem uma pré-história (Niza, 1998). 

                                                             
1Palavras proferidas por J. Guéhenno, extraídas de uma conferência proferida, em 1950, na U.N.E.S.C.O. 

Citado por Mialaret G. (1987). A Aprendizagem a Leitura (2ªed.).Trad. de Eduardo Saló.Editorial 

Estampa. 
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1.3.1   Atitudes influenciadoras 

Desde cedo, o novo ser questiona-se e forma hipóteses de explicação do escrito 

visualizado, interroga-se sobre os objetivos da escrita e a sua natureza. Estas conceções 

precoces de escrita têm grande importância na sua aprendizagem da leitura como da 

escrita. Se houver grande discrepância entre aquilo que ele pensa sobre a escrita e a 

linguagem e aquilo que lhe é transmitido na escola, provavelmente, não conseguirá 

integrar nos seus esquemas de pensamento os conhecimentos que lhe são propiciados e 

manifestará dificuldade na aprendizagem, por isso, os primeiros contactos com a escrita 

possui grande importância na relação que estabelecerá com a aprendizagem da leitura e 

da escrita: “o interesse pela linguagem escrita varia em função da qualidade, da 

frequência e do valor das atividades de leitura e de escrita, desenvolvidas pelos que 

convivem mais diretamente com” o novo ser (Niza et al, 1998, p. 32). São pois de toda a 

importância as práticas desenvolvidas no seio da sua família e na sua educação pré-

escolar. 

Caso o novo ser provenha de famílias onde não há hábitos de leitura, ou onde se verifica 

apatia ou hostilidade para com a leitura, revelará maiores dificuldades. Por outro lado, 

se presenciar os familiares ou educadores a utilizar livros ou materiais escritos, em 

situações funcionais, certamente possuirá um conjunto de vivências que lhe permitirá 

interiorizar o sentido da escrita: quer ler livros de histórias, saber mais sobre os animais, 

escrever à avó, escrever notícias e histórias… Logo compete ao homem grande estar 

atento, reconhecer as tentativas de escrita e de leitura, e deve conversar sobre as 

atividades realizadas pelo novo ser (imita, copia caracteres, garatuja, desenha) e 

incentivá-lo a prosseguir. São estas atitudes que o levarão a desejar ler e escrever. 

Na escola é importante que o professor tenha em consideração que a aprendizagem é um 

processo complexo que se desenvolve pela vida fora, tanto dentro como fora da escola. 

Os conhecimentos que o novo ser revela, devem ser o ponto de partida para o 

desenvolvimento da escrita e da leitura e o trabalho de Língua deve realizar-se com base 

em situações significativas para ele e para o professor, isto é, deve radicar em situações 

que decorram do seu interesse, das suas necessidades, das questões que levanta acerca 

do mundo e dos conhecimentos adquiridos ao interagir com tudo o que o rodeia, 

portanto, os novos conhecimentos encontram sentido nos conhecimentos anteriores. 
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1.4 Na escola 

Na instituição escolar, o novo ser irá então iniciar um processo de decifração do registo 

escrito composto pelo nosso alfabeto de vinte e seis letras, afigurando-se relativamente 

mais fácil comparativamente aos sumérios inventores da escrita há mais de 5 000 anos, 

constituída por cerca de 2 000 símbolos diferentes, representando cada um, uma palavra 

representativa do objeto ou do ato. Neste âmbito, a investigação e o trabalho direto com 

o novo ser, acusam o ato da decifração quando somente mecânico como redutor da 

condição para se ser leitor: “a leitura é um ato complexo, simultaneamente linguístico, 

cognitivo, social e afetivo”; e considera a essência da leitura a partir da “negociação do 

significado entre o leitor e os conhecimentos que possui sobre o tema a ler” (Sim-Sim, 

2006, p. 8), pondo em questão o ato meramente mecânico da leitura e as qualidades do 

leitor que aborda o texto: “a leitura é um dos processos no qual o leitor obtém 

informação a partir de símbolos escritos, sendo para tal necessário que aquele comece 

por ser capaz de dominar o código escrito, para depois poder alcançar o seu significado” 

(Cruz, 2007, p. 45). 

Deste modo, aprender a ler significa muito mais, significa ligar o fio condutor do novo 

ser ao ato da decifração, i.e., partir das suas leituras e expandir o processo de leitura 

acumulado, numa escola estimuladora não só do processo didático mas também 

envergando práticas sociais, caso contrário, a escola não desempenhará a sua função de 

ensinante (Lerner, 2002, p. 20), e as consequências prevêem-se para além dos resultados 

escolares: 

Um nível incipiente de leitura ao terminar a escolaridade básica e obrigatória é um 

obstáculo eficaz ao desempenho de profissões especializadas, à entrada em círculos 

académicos de nível superior e ao usufruto e produção de conhecimento especializado. 

Numa sociedade cada vez mais dependente da obtenção rápida da informação, a leitura 

representa para os maus leitores o primeiro embaraço na realização de tarefas que lhes 

são solicitadas e a extração de significado torna-se um procedimento não raras vezes 

penoso, até mesmo em situações elementares, como por exemplo, a leitura de um 

simples aviso, dando lugar a atitudes de desânimo e desistência face a aprendizagens 

que dependem substancialmente da informação escrita. (Sim-Sim, 2006, p. 16) 

A este propósito surge a questão: o que é realmente saber ler? Na diversidade dos 

estudos realizados apela-se à compreensão com sentido crítico do que está e é registado. 

A título de exemplo, segundo Mialaret (1987) saber ler equivale a ser capaz de 

transformar uma mensagem escrita noutra sonora em conformidade com determinadas 
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leis bem definidas, equivale a ser capaz de a conceber e de apreciar o seu valor estético; 

é não dissociar a aquisição de uma técnica de decifração da compreensão e do 

julgamento; é compreender o que se decifra, traduzir em pensamentos, ideias, emoções 

e sentimentos um pequeno desenho que se estende ao longo de uma linha, pelo que 

equivale a dispor de um novo meio de comunicação com o próximo e corresponde a ser 

capaz de extrair o «miolo substantífico» contido na mensagem escrita e, em virtude 

disso, participar na vida intelectual de toda a humanidade. De um modo geral, reforça a 

ação que é julgar. Neste contexto, também Santos (2009, p. 40) considera que com 

razão se fala hoje da leitura dum discurso, livro, obra literária ou plástica, filme ou 

drama, no sentido de compreender as coisas que se nos apresentam duma certa forma 

que vai num ou noutro sentido, e mais ou menos fundo na sua compreensão.  

De acordo com investigadores, a compreensão do que se lê só terá sentido, se a par da 

decifração dos símbolos, a leitura do novo ser se torne fluente: “o que implica possuir 

uma rápida capacidade de descodificação e um domínio das estruturas semântico-

sintáticas que possibilitem a compreensão do texto escrito” (Sim-Sim, 2006, p. 19), ou 

seja, “quando a visualização das palavras escritas e a sua leitura sem soletração é feita 

de modo automático” (Cruz, 2007, p. 55). Contudo, a tarefa é difícil quando deparamos 

com “maus leitores”, muitas vezes devendo-se às poucas leituras registadas à entrada da 

escolarização, e ainda, no decorrer da mesma, ou porque a escola tem dificuldade em 

aceitar emoções e fantasias diversas como componentes do processo de conhecimento 

do novo ser, ou porque em ambiente familiar, não se dá voz à leitura.  

Do ponto de vista de Jean (1999, p. 115) “a voz que lê” é o espelho da criança “que, 

através da mediação da voz materna”, ou de outros familiares próximos, “recria para si 

própria e apenas para si” a história que é lida, de tal modo que “a criança pede que lhe 

releiam todas as noites” a mesma história. Com efeito, esta ação é desejada mas não 

universal, visto que, há “pais em que a leitura está arredada dos seus hábitos 

quotidianos, educando as novas gerações sem o interesse pela informação escrita […] 

muito menos o hábito de ler pela voz dos outros” (Sim-Sim 2006, p. 8). Sobre este 

problema, constata-se também, o afastamento de uma das artes mais antigas, o contar 

histórias que implica necessariamente a escuta pelo outro «contar e ouvir», arte de 

enriquecimento, visto que alimenta a imaginação, amplia o vocabulário, permite a 

autoidentificação, desenvolve o pensamento lógico, a memória, estimula o espírito 

crítico, constrói a capacidade humorística, diverte, satisfaz a curiosidade e vincula 
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valores de vida, projetado num diverso mundo literário, desenvolvido desde os 

primórdios da humanidade, quando os fenómenos da vida natural eram inexplicáveis 

pela lógica, o pensamento mágico ou mítico dominavam, dando origem à literatura dos 

mitos, das lendas e dos contos maravilhosos entre outros. Porém, não alheios a estas 

situações continuamos preocupados com a Educação Literária das crianças, sendo 

atualmente, condição necessária e orientada pelo Ministério da Educação e da Ciência 

na reelaboração do Programa de Português homologado em 2009, no Guião de Leitura 

de Implementação do Programa, bem como da orientação proveniente das Metas 

Curriculares, documentos disponíveis na página da Direção-Geral da Educação.



 

15 

 

1.4.1  A par de outros projetos 

O desafio continua a encaminhar o fio condutor para a fluência leitora do novo ser, 

tendo no horizonte como missão prioritária, a promoção da leitura e consolidação de 

hábitos de leitura. O propósito de colmatar o panorama existencial e influenciador dos 

maus níveis de literacia, i.e. (GEPE, 2009), atingidos na nossa sociedade, embora caiba 

a todos, veio também a ser condição do governo com a integração de projetos e ações de 

resolução junto de diversas entidades públicas e privadas, apelando às ferramentas 

necessárias para tornar realidade um propósito difícil de alcançar. Com efeito, todos 

juntos procuram inverter a situação e contribuir para alimentar o fio condutor, salienta-

se a importância dada à introdução de atividades promotoras de envolvimento com os 

livros através de programas implementados e divulgados:  

Criado em 2006 e tendo entrado em 2011 na sua 2ª Fase de execução, o Plano Nacional 

de Leitura tem como missão fundamental a elevação dos nossos níveis de literacia, 

promovendo os hábitos de leitura dos portugueses. Os diversos programas do PNL 

envolveram, até agora, a esmagadora maioria das crianças e dos jovens que frequentam 

o sistema educativo, tanto na sala de aula como na biblioteca e noutros espaços 

escolares. Para lá dessa presença escolar, temos procurado que os efeitos do PNL 

ultrapassem os estabelecimentos de ensino e se alarguem às áreas da leitura em família 

e da rede de leitura pública. Para a concretização desse propósito, deve sublinhar-se a 

estreita articulação do PNL com a Rede de Bibliotecas Escolares, bem como a profícua 

colaboração com a Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, sobretudo 

através da rede de Bibliotecas Municipais, assegurando sinergias essenciais para a 

eficácia da atividade do PNL. (Relatório de Atividades 2ª Fase 1º Ano - Plano Nacional 

de Leitura). 

O Programa Nacional do Ensino do Português (PNEP), iniciado no ano letivo de 

2006/07 e concluído no ano letivo de 2009/2010, procurou responder ao desafio e à 

necessidade de melhorar o ensino da língua portuguesa no 1.º ciclo do ensino básico, 

particularmente nos níveis de compreensão da leitura e de expressão oral e escrita, 

através de uma articulação estreita entre os agrupamentos de escolas e os 

estabelecimentos de ensino superior com responsabilidades na formação inicial de 

professores. (Programa Nacional do Ensino do Português [PNEP] - DGE). 

Para criar o hábito de leitura podemos também recorrer à Internet, e encontrar no site da 

Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, o seu programa de Promoção 

da leitura, e ainda, encontrar caminho para diversos projetos de promoção e divulgação 

de livros e leituras, reforçando a ideia escrita no próprio sítio: “Mas os livros, por si só, 

podem não ser suficientes. Não basta saber que eles estão ali: é preciso encontrar a porta 
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que lhes permita entrar no seu interior”. No nosso caso, podemos recorrer, portanto à 

tecnologia, e contribuir para o mesmo fim. Embora noutro sentido, Mialaret (1974, p. 

16) registou: o “saber ler equivale a dispor de um novo meio de comunicação com o 

próximo”, afirmação resultante da ilustração dada pelo autor: “saber ler é, […] 

compreender o que se decifra, traduzir em pensamentos, ideias, emoções e sentimentos 

um pequeno desenho que se estende ao longo de uma linha” (ibidem), o nosso fio 

condutor. 
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1.5 Tecnologia em prol da leitura 

Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. 

Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de 

escrever - inclusive a sua própria história.  

Bill Gates (Web) 

Durante séculos, aprender a ler, escrever e contar foram o enfoque para a inserção na 

sociedade e a formação do cidadão. A escola revestia-se de um poder significativo na 

conservação e transmissão do saber. Porém, as múltiplas transformações tecnológicas 

que ocorreram nas últimas décadas têm modificado os modos de ser e de experimentar a 

escola revolucionando possibilidades comunicacionais. O impacto dos computadores e 

da Internet, nomeadamente as novas ferramentas da Web 2.0, começam a ter efeitos 

marcantes na criação de novos contextos de aprendizagem obrigando a redefinir novas 

metodologias de trabalho e a reinventar a escola. 

Osório &  Dias (2008, p. 5), atribuem ao desenvolvimento tecnológico a causa de novas 

modalidades de suporte ao processo de aprendizagem, que se vêm desenvolvendo, tendo 

como pano de fundo, uma sociedade da informação e da comunicação, em constante 

mudança que afeta com certeza modos de pensar, de estar, de ser e modos de fazer, 

pondo em desequilíbrio procedimentos adquiridos no passado e fomentando reflexões 

extensíveis ao futuro e aos modos de aprendizagem do indivíduo ao longo da sua vida.  

Do ponto de vista de Delors (2000, p. 161):  

As sociedades atuais são pois todas, pouco ou muito, sociedades da informação nas 

quais o desenvolvimento das tecnologias pode criar um ambiente cultural e educativo 

suscetível de diversificar as fontes do conhecimento e do saber. Por outro lado, as 

tecnologias caracterizam-se pela sua complexidade crescente e pela gama cada vez mais 

ampla de possibilidades que oferecem. Podem, em especial, combinar uma capacidade 

elevada de armazenagem de informação com modos de acesso quase individualizados e 

uma distribuição em grande escala. 

As próprias diretrizes do poder político que tutela a educação em Portugal vinculam a 

ideia de que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são cada vez mais, 

uma aposta em que toda a comunidade escolar deve investir.  

O Projeto MINERVA (Meios Informáticos no Ensino: Racionalização, Valorização, 

Atualização), criado em 1985, foi a primeira iniciativa financiada pelo Ministério da 

Educação e que teve uma expressão nacional na introdução das novas tecnologias no 
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ensino em Portugal. Impulsionou o apetrechamento informático das escolas; formação 

de professores; criação de software educativo e promoveu investigação no âmbito da 

utilização das TIC.  

Em meados de 1996, o Programa Nónio - Século XXI, retomou o programa de TIC na 

educação, sendo composto por quatro subprogramas: aplicação e desenvolvimento das 

TIC no sistema educativo tendo como objetivos apetrechar as escolas com os meios 

necessários e promover a sua articulação em rede sustentada por Centros de 

Competência, potenciadores de projetos educativos com forte componente tecnológica. 

Estes e outros projetos no âmbito das TIC na educação continuaram a sensibilizar 

professores e a adequar meios nas escolas, vindo-se a verificar posteriormente, a 

implementação do Plano Tecnológico da Educação com o objetivo estratégico de 

colocar Portugal entre os cinco países europeus mais avançados na modernização 

tecnológica do ensino em 2010.  

À procura de corresponder à evolução das comunidades, o próprio desenvolvimento 

humano tem sido marcado por períodos de linguagem e comunicação diversa dando 

também forma à atual estrutura da sociedade. Pois à medida que o homem foi 

evoluindo, a comunicação com os outros esteve sempre presente, enraizada na partilha 

dos momentos do seu dia-a-dia, dos seus feitos individuais ou em grupo, foram motivo 

de invenção de símbolos representativos das suas ações, pelo que, os homens da pré-

história pintaram lindas composições comunicativas nas rochas das grutas que lhes 

servia de abrigo. Porém, no entender de Silva (1998), foi a Galáxia de Gutenberg 

(inventor da tipografia moderna) que veio a revolucionar a comunicação dos homens, 

com a inovação empregue nos processos da comunicação, anteriormente entendidos 

como circunscritos a um menor grupo de indivíduos e posteriormente de massa, com o 

emprego de caracteres suficientemente resistentes e, da impressão de jornais dirigidos a 

grupos numerosos e diversos, criando uma sociedade de leitores.  

O mesmo autor situa-nos num constante empenho criador por parte de outros: a 

Galáxia de Marconi deu início a uma nova era comunicacional de espaços complexos e 

ubíquos, com o aparecimento das telecomunicações, com Samuel Morse e Graham 

Bell, e em paralelo com as invenções no campo da imagem e do som. As imagens 

eletrónicas produziram efeitos de comunicação de massa com a invenção do cinema 

pelos irmãos Lumière, embora ainda em forma de representação teatral. A junção do 

som, em 1927, vinculou o cinema como o primeiro meio tecnológico audiovisual. A 



 

19 

 

invenção da rádio, em 1896, com transmissão da primeira mensagem hertziana em 

1989 e, mais tarde a televisão, que com a descoberta do iconoscópio por Zworykin, em 

1923, iniciou emissões regulares em 1936 em Inglaterra e em França. A rádio e a 

televisão foram caracterizadas como meios de comunicação de difusão da mensagem, 

qualquer um deles sedutores e fomentadores de imaginação, parecendo atrair ou 

condicionar pela força da linguagem imitida e da sua configuração propiciada ao 

recetor.  

Em paralelo aos mass-media, foram-se desenvolvendo os self-media (meios de 

gravação individual) os quais, no parecer de Cloutier (1975, p. 38), atribuem uma 

capacidade comum, a “gravação”, assinalando como primeiro meio a fotografia. Com 

os self-media, tanto Silva (1998), como Cloutier (1975) assinalam o retorno à 

comunicação individual. Modificando-se deste modo, o contexto de receção pela 

facilidade de acesso à informação, visto que pode ser armazenada em diversos suportes, 

como também o modo de emissão por permitir a diversidade de expressão individual 

nas mais variadas formas de comunicação. Cloutier (1975) fala-nos da época de emerec 

como sendo um ponto de partida e um ponto de chegada da comunicação. Não assimila 

apenas informação, ele próprio transmite informação e se informa, apontando para a 

educação permanente do indivíduo, acentuando o conceito de Delors (2000, p. 89) 

como educação ao longo da vida: 

Doravante, temos de aprender ao longo de toda a vida e uns saberes penetram e 

enriquecem os outros. […] as missões que cabem à educação e as múltiplas formas que 

pode revestir fazem com que englobe todos os processos que levem as pessoas, desde a 

infância até ao fim da vida a um conhecimento dinâmico do mundo, dos outros e de si 

mesmas.  

A invenção do computador situa-se no campo da multigrafia uma vez que veio integrar 

a combinação interativa de diversas linguagens como o texto, a imagem, o movimento e 

o som. Segundo Silva (1998, p. 161), essa invenção “marca o advento de uma nova era 

comunicativa”, designada de Turing, a máquina teórica e universal, imaginada pelo 

matemático inglês Alan Turing (1912 – 1954) - constituída por uma fita de papel de 

comprimento infinito e por um mecanismo que permite fazer desfilar a fita, casa por 

casa, para a direita ou para a esquerda, fazer um furo (1) numa casa ou não fazer (0). 

Controlado por um programa constituído por um conjunto de instruções lógicas capazes 

de comandar uma das três ações possíveis (ir para a direita, ir para a esquerda, fazer um 
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furo), demonstrando que a sua máquina “é funcionalmente equivalente a qualquer outra 

máquina apta a processar informação” (Pouts-Lajus & Riché-Magnier, 1998, p. 28). 

Inspirando-se nas ideias de Turing, John von Neumann (1903 – 1957), matemático 

húngaro naturalizado americano, foi considerado o pai da informática, por inventar uma 

verdadeira máquina de processamento de informação: separou fisicamente o material (o 

mecanismo, a fita de papel), os dados (os furos na fita de papel) e o programa (as 

instruções que comandam o mecanismo). A partir desse momento nasceu em 1945 o 

computador ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer). O primeiro 

computador de trinta toneladas rapidamente evoluiu e se transformou em 1981 nos 

PC’s de utilização pessoal, passíveis na aplicação de software, de sistemas integrados 

de base multimédia e de suporte ótico CD-ROM, entretanto desenvolvido. Agregadas 

as múltiplas funcionalidades numa só máquina “introduz o homo communicans num 

universo comunicativo multidimensional […] porque o indivíduo deixa de ser um mero 

espectador para se converter em emissor e processador de informação” (Silva, 1998, p. 

162). 

Progressivamente, o desenvolvimento dos media têm contribuído para reconstruir a 

realidade, criar novos hábitos e mudar padrões culturais. Nessa virtude de realidades 

sentidas no contexto nacional e, ainda das propostas curriculares, relativamente 

identificadas como “tradicionais” podemos, atualmente, recorrer a meios, 

contribuidores de processos inovadores de ensino-aprendizagem sem que estejamos 

necessariamente e somente apegados, às orientações transmitidas e experimentadas 

quando da nossa formação inicial como professores do 1º Ciclo do Ensino Básico, mas 

também, agora, fazer concorrer em paralelo com experiências adquiridas no terreno, 

outros métodos com recurso a ferramentas geradoras de multimédia e existentes na 

World Wide Web. Evoluindo criativamente, como à semelhança de outras evoluções do 

homem, porque “a criatividade como potencial inerente ao homem manifesta-se em 

todos os domínios da vida humana, desde a arte à ciência, sempre com originalidade e 

inovação” (Manuela Braumam, 2009, p. 26). O poder da criatividade tem criado 

milhares de programas educativos, embora à mão de um clic, e segundo Jonassen 

(2007, p. 27) “não existe software disponível para ensinar de forma tradicional o 

volume de disciplinas e competências lecionadas nas escolas”, os nós associados, i.e., a 
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hipermédia
2
 abre o caminho para a informação e torna-a mais dinâmica, visto que 

qualquer um pode-se tornar conhecedor e produtor do (seu) conhecimento. Porém, a 

nível das aprendizagens, a informação deve ser relacionada com os conhecimentos do 

novo ser, e o novo ser deve aprender a (re)organizar a nova informação de uma forma 

construtiva e orientada. No mesmo sentido, contrariando o papel de transmissor de 

conhecimentos, os professores têm um papel ativo na aquisição dos novos 

conhecimentos, envolvendo-se como colaboradores, mediadores e orientadores na 

procura de conhecimentos, como também como construtores, independentemente do 

objetivo a alcançar, talvez a forma mais desejável por parte de um crescente grupo de 

professores seja a da construção, i.e., fazer render os programas informáticos como 

forma de potencializar o processo de ensino-aprendizagem, publicá-los 

automaticamente na Internet sem serem especialistas de programação e de ambientes 

sofisticados de informática, indo (em parte) ao encontro da ideia progressista de 

Seymour Papert (2008, p. 70): “na realidade, todo o professor deveria ser encorajado a 

ir tão longe quanto possível no sentido de desenvolver um estilo pessoal de ensinar”. 

Ao percorrermos o mundo virtual da Web 2.0, os diversos caminhos ilustram bem a 

oferta de produção versus consumidor que ela nos patenteia com a possibilidade de 

participar, gerar, personalizar, publicar e organizar informação, da maior parte das 

vezes cativantes, mesmo quando não interessantes, a multiplicidade de websites 

constituídos, são geradores de comunidades virtuais, visto que através do registo de 

comentários, modos de avaliação e de personalização dos conteúdos inerentes às 

caraterísticas individuais ou coletivas das páginas, prestam informação relevante à 

interação e colaboração, promovem a crítica e a reflexão temática, criam relações 

conhecidas e desconhecidas, relações interpessoais dando sentido ao termo 

comunidade, verificando-se cada vez mais um aumento radical de intervenientes no 

processo de exploração e seleção dos materiais publicados na Internet, promovedores 

de uma profunda renovação da escola e dos atos educativos, implicando uma escola 

aberta à comunidade educativa desde a local àquelas espalhadas pelos mais diversos 

pontos do globo terrestre, portanto, aberta ao mundo visando a sua adequação aos 

                                                             
2 Segundo Jonassen (2007, p. 231), a hipermédia resulta da associação de diferentes nós interligados 

compostos pelos mais diversos documentos e ficheiros que poderão convergir para um mesmo assunto: a 

estrutura dos nós e das hiperligações forma uma rede de ideias relativa a uma base de conhecimentos, 

permitindo ao utilizador navegar, ou desenvolver a informação existente, ou construir a sua própria base 

de conhecimento. 
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tempos da sociedade moderna, tal como esclarece Silva (2002, p. 783), a “rede de tipo 

glocalizada constitui uma potencial plataforma para fazer emancipar progressivamente 

as comunidades, na medida em que através dela se podem desabrochar novas energias 

emancipatórias e realizar os princípios da autonomia, da participação, da colaboração e 

da solidariedade”, fortificando a ideia de considerar a renovação de atos educativos, 

com suporte na Internet, no nosso caso, como fonte de estimulo à leitura e sua 

divulgação, tendo não só o objetivo de ampliar o ato do novo ser, como partilhar e 

difundir uma ação de qualidade educativa e contribuir para a nossa riqueza coletiva. 

Nesse contexto, Quadros Flores, Peres & Escola (2009), anunciam um conjunto de 

ferramentas informáticas utilizadas por professores que afirmam realizar boas práticas 

destacando-se, relativamente à Língua Portuguesa, a utilização do processamento de 

texto, de jogos didáticos e interativos no quadro interativo, software e sites didáticos, 

apresentação de histórias em slides, utilização da plataforma Moodle como repositório 

de conteúdos ou possibilidade de hiperligação com páginas apropriadas selecionadas 

pelo professor, realização de pesquisas e produção de trabalhos, a utilização do 

Messenger e do Blog, na promoção da escrita criativa e acrescentando também o 

podcasting como instrumento promotor da leitura. Todavia, os investigadores referem 

que apesar da utilização destas ferramentas, uns professores ainda vivem cenários 

tradicionais sendo que a metodologia utilizada não mudou, mas outros já refizeram as 

suas práticas e os seus modos de ensinar e de fazer aprender, originando uma dicotomia 

de procedimentos de ensino e de entendimento entre os intervenientes. Porém a 

utilização de recursos tecnológicos tem vindo a consagrar-se primeiramente, a nível do 

uso pessoal dos docentes, observando-se atualmente a crescente usabilidade na função 

de ensino, tal verifica-se pelos resultados obtidos por conceituados investigadores, tal 

como Coutinho (2009), as TIC geram múltiplas potencialidades, criam novos cenários e 

promovem ambientes (reais ou virtuais) extremamente ricos e promotores de uma 

multiplicidade de experiências pedagógicas impulsionando as pessoas a conviverem 

com a ideia de que a aprendizagem é um processo que se desenvolve ao longo de toda a 

vida, sem fronteiras de tempo e de espaço. Também para Gonnet (2007) o mundo 

contemporâneo arrasta-nos para um novo paradigma do saber sendo que no passado o 

manual escolar representava o símbolo da transmissão de conhecimentos, mas 

atualmente são os media que concretizam e moldam a nossa representação do mundo. 

No mesmo sentido, Carvalho (2008) e Area (2008) referem que no novo século saber 

ler e escrever, como no passado, já não é suficiente, fala-se assim de um novo tipo de 
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analfabetos e até de multialfabetismo pelo que supõe domínio da tecnologia, do uso 

inteligente da informação, capacidade de comunicação e desenvolvimento de atitudes e 

valores éticos sobre a ação. Porém, o recurso às tecnologias é de profunda reflexão sem 

a qual não será possível pôr à experiência os recursos existentes, tal como refere Gros 

Salvat (2003, p. 1):  

El campo de la tecnología educativa ha reabierto muchos debates sobre las formas más 

apropiadas de enseñanza y sobre el papel de los medios como soporte para el 

aprendizaje. Por ello, las discusiones en el ámbito del diseño instructivo son de gran 

interés educativo y van más allá del mero planteamiento tecnológico. En todas hay una 

visión de lo que debe ser la educación y el aprendizaje. 

Sin embargo, no siempre el uso de la tecnología conduce a la innovación y la reflexión 

sobre las formas de enseñanza. De hecho, uno de los peligros habituales es que lo 

tecnológicamente posible se convierta automáticamente en pedagógicamente deseable. 

Los avances de la tecnología se incorporan en la educación sin que haya una reflexión y 

un estudio sobre sus repercusiones. 

No nosso caso, a reflexão incide sobre a articulação das novas tecnologias com a 

leitura, um dos principais instrumentos de trabalho, visto que muitos dos problemas ao 

nível do rendimento escolar proveem de uma leitura deficiente e da incompreensão do 

que se lê. Niza (1998) e Pereira (2008) atribuem à escola o papel de valorizar a leitura, 

pois é o centro do envolvimento, no sentido de potencializar o domínio da sua língua, 

caso contrário o novo ser perde o apetite pela leitura. Neste contexto, o processo deve 

ser entusiasmante e a seleção de textos adequados, GFEN (1978) questiona: Quantos 

novos seres com apetite de ler ficaram enfastiados com alimentos indigestos? Segundo 

Niza (1998), a leitura é sem dúvida o pilar da formação ao longo da vida, mas também 

consideramos a exploração de novas tecnologias preconizadoras do estímulo à leitura e 

à compreensão se forem utilizadas estratégias e recursos variados, consolidando a ideia 

de Cruz (2007), o uso eficaz da tecnologia estimula e motiva a aprendizagem da leitura, 

aumenta competências de reconhecimento e descodificação da leitura e desenvolve as 

competências de gestão e de compreensão da leitura. Todavia, Armstrong & Casement 

(2001) atribuem qualidade aos programas de software, mas realçam que estes devem 

ser vistos como mais um meio de apoio ao novo ser no único objetivo que conta: o de 

ser capaz de ler sozinho. É neste prisma que o papel do educador assenta real 

importância, visto que é necessário refletir bem sobre a utilização das tecnologias, 

conhecer os recursos, analisar as necessidades, e consciente, adequar então, formas de 
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aplicação enriquecedoras do nosso fio condutor, valorizando também dessa forma, a 

filosofia da Web 2.0, visto que esta facilita a rápida publicação e o armazenamento de 

produções, espelhando um ambiente social e acessível a todos os utilizadores, 

impulsiona uma pedagogia com uma cultura centrada num sistema de inter-relações de 

novos seres, parceiros entre si, construtores do saber estar, do saber ser e do saber fazer, 

portanto, desde que bem orientado, o novo ser constrói a nível pessoal, saberes de 

forma criativa e colaborativa. 

 



 

25 

 

1.5.1  Podcasting: um recurso digital na educação 

Se se nasce «não leitor» e se todos os homens possuem este 

apetite de conhecer que satisfaz para uma grande parte a 

leitura e que é tão vivo nas crianças, ainda é preciso tornar-

se leitor. 

Gloton (1978) 

Ensinar a descodificar o que está escrito pelo uso dos manuais é insuficiente para tornar 

o novo ser num leitor fluente e crítico!  

Segundo Sobrino (2000, p. 76):  

A escola tem por missão incentivar os alunos a ler, proporcionando o encontro 

agradável com os livros, desde a primeira vez que põem o pé numa aula até ao momento 

em que a abandonam, já adolescentes. Para o conseguir, o mais importante é a atitude 

que os profissionais têm perante o ato de ler, a sua vivência pessoal e o valor que 

atribuem à leitura como fonte de diversão e fruição.  

Com essa intenção procurámos novas estratégias a fim de promover a vontade de ler e 

de criar leitores, numa perspetiva de entrelaçar a educação com as tecnologias, 

diversificando modelos de utilização que já algum tempo se vêm afirmando como 

complementos educacionais, as quais parecem prometer uma maior e mais profunda 

variedade de efeitos e construção de saberes no novo ser, por um lado e, aos docentes 

que se veem confrontados com essa realidade, com implicações na construção de 

saberes e sua aplicação, pelo que se reconhece a necessidade de inovação metodológica 

no processo de ensino e aprendizagem com consequências nos modos de ensinar e de 

aprender.  

Atualmente, no 1º Ciclo do Ensino Básico, há recursos disponíveis que potenciam a 

abertura da escola ao mundo e novos modos de atuação, sendo que alunos e professores 

possam não só consumir a informação, como também produzir e divulgar conhecimento 

refletido, pensamentos e emoções. O fio condutor do novo ser é enriquecido e orientado 

para enfrentar posteriormente e ao longo da sua vida, um mundo complexo de 

comunicação e informação digital, numa sociedade cada vez mais tecnológica. Sendo 

esta uma novidade difícil de ignorar, mas em todo o mundo se verifica cada vez mais o 

suporte das tecnologias, sejam países pobres ou ricos a sua mídia tradicional está a ser 

transformada por competidores que aos poucos e poucos vai singrando e alterando os 
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nossos modos de vida, portanto a própria sociedade. Todos repensamos os nossos 

modelos de comunicação e redação para competir com os novos tempos surgidos com a 

evolução da própria sociedade, visto que o homem é o protagonista da sua ação, 

desenvolvedor desde o seu longínquo passado das ferramentas que têm mudado o modo 

como a informação é produzida e disseminada, formas apreciadas atualmente na rede, 

num manancial de informação digital criadora de uma dimensão fundamental que é a 

prática individual e coletiva, i.e. na atual realidade, qualquer internauta interessado, 

facilmente consegue com poucas dicas ou detalhes fazer crescer a sua presença digital 

ou de outros na internet, sendo cada vez mais necessário iniciar o novo ser nas suas 

práticas, caso contrário afasta-se de uma realidade premente e deveras dinâmica. Neste 

contexto, Carvalho, A. (2008, p. 12) salienta: 

Nunca é demais reforçar de que ser letrado, no séc. XXI, não se cinge a saber ler e 

escrever, como ocorrera no passado. Esse conceito integra também a Web e os seus 

recursos e ferramentas que proporcionam não só o acesso à informação mas também a 

facilidade de publicação e de compartilhar online. Estar online é imprescindível para 

existir, para aprender, para dar e receber.  

Neste cenário, surge o podcasting e os Podcasts, recursos disponíveis na Web 2.0. os 

quais permitem-nos refletir sobre o seu uso no contexto educativo e como recurso à 

implementação de novas práticas. O Encontro sobre Podcasts realizado nos dias oito e 

nove de Julho de dois mil e nove deu-nos a oportunidade de conhecer resultados de 

estudos realizados com recurso a essas ferramentas, e na nota de abertura, Ana A. A. 

Carvalho (2009), refere:  

Os Podcasts surgem em 2004 e, desde então, têm vindo a impor-se na sociedade e no 

ensino. […] É o renascer do áudio e do vídeo no ensino, fomentado pela facilidade em 

editar e em publicar online, a que se associa a facilidade de descarregar para 

dispositivos móveis que permitem que os alunos os ouçam ou vejam em qualquer hora e 

em qualquer lugar. 

O termo Podcasting surgiu da junção dos termos iPod (leitor multimédia da Apple) e 

Broadcasting (transmissão de conteúdos digitais, significado em inglês). De acordo com 

Bottentuit Junior & Coutinho (2007), Podcast é uma página, site ou local onde os 

ficheiros áudio estão disponibilizados para carregamento; podcasting é o processo de 

gravar ou divulgar os ficheiros na Web; e a pessoa que produz os ficheiros designa-se 

por podcaster. 
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O Podcast é um meio veloz de distribuição, ferramenta tecnológica disponível na Web 

2.0, afigura-se numa forma útil para arquivar gravações de leituras em diversos 

formatos, nomeadamente com extensões em mp3, mp4 e wmv. As publicações 

realizadas em modo áudio ou vídeo e publicadas online num servidor, poderão servir a 

sociedade em geral e a educação em particular, uma vez que durante e após a conceção 

crianças e pais têm a oportunidade de desenvolver habilidades. Em ambiente de sala de 

aula a importância da ferramenta é reforçada em atividades habituais de 

desenvolvimento da língua portuguesa, e posteriormente, publicadas num serviço 

agregador, como em Podomatic, realçando a ideia de “aldeia global” pelo facto da sua 

audiência se espalhar por vários pontos do planeta terrestre, bastando para tal fazer os 

downloads no site agregador ou simplesmente subscrever o RSS feed (Real Simple 

Syndiction)
3
 permitindo descarregar automaticamente os podcastings no computador ou 

em leitores portáteis, e ouvir as vezes que forem necessárias e em qualquer lugar.  

Os modos de investigação e os resultados anunciados animam a intenção de explorar os 

recursos com os nossos alunos, nas nossas salas de aula «ou fora delas!». Vários 

investigadores ao experimentarem o Podcast na sala de aula referem que o seu uso, 

desperta maior interesse durante a aprendizagem dos conteúdos e o facto de os alunos 

poderem ouvir as vezes que quiserem, permite-lhes compreender melhor o conteúdo 

(Cruz, 2009). Segundo Dias (2009), os alunos consolidam os seus conhecimentos em 

qualquer lugar e em qualquer momento. Este investigador enaltece o podcasting como 

uma ferramenta educativa promotora da área da Língua Portuguesa, no sentido dos 

próprios alunos poderem avaliar e desenvolver as suas competências a nível da leitura, 

compreensão de textos, e ao mesmo tempo tomar consciência dos seus erros e falhas, 

assim como, das suas capacidades e potencialidades na leitura expressiva. Rodrigues, et 

al. (2009) referem que os alunos atribuem valor pedagógico ao Podcast e reconhecem-

no nas suas aprendizagens. Também Faria & Ramos (2009), na sua experiência com 

crianças do Jardim de Infância, dão ênfase ao trabalho cooperativo, ativo e participado 

proporcionado pelo podcasting, salientando ainda a significativa importância dos 

trabalhos publicados na Internet por criarem um sentido de audiência para o novo ser. 

                                                             
3
 Os feeds, também conhecidos como Feeds RSS, Feeds XML, conteúdo sindicado ou Web feeds são 

conteúdos actualizados frequentemente publicados por um Web site. Estes são normalmente utilizados em 

Web sites de notícias e de blogues, mas são também utilizados para distribuir outros tipos de conteúdo 

digital, tal como fotografias, áudio ou vídeo. Fonte: Centro de Suporte e Ajuda do Windows 

mshelp://windows/?id=59e636dd-3106-4aaf-a95a-6eb8f31b6369#gtmt_blog_def
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Realçando-se a sua qualidade para o novo ser, visto que lhe permite deixar de ser 

meramente um recetor silencioso para se tornar num criador individual, cooperativo ou 

colaborativo, o espaço Web desfrutado promove a partilha em vários modos (Ilustração 

1), para si mesmo, de ele para outro, de ele para outros, de eles para si mesmo, de eles 

para um e de eles para outros, independentemente da gravação gerada e publicada. 

 

Ilustração 1 – Partilha com Podcast (elaboração própria). 

A conquista da rede com o podcasting é um convite à participação num processo 

coletivo de educação na internet, com poucos conhecimentos conseguimos tornar-nos 

autores de um veículo de comunicação, no qual a voz do novo ser pode fazer a diferença 

para si e para um todo em interação, um cenário de contribuição valorizado pela 

emissão e audição de produtos com estimado valor educativo e respeitador de princípios 

de igualdade apontando para a formação em rede do novo ser. 

Com a ideia de Adams Curry (DJ) e Dave Winner (criador de software), desde 2004 é 

possível revivermos audições à semelhança da emissão de rádio embora sem a 

preocupação do horário das diversas emissões e da distribuição publicitária, 

simplesmente dando aso à imaginação na sua conceção, tendo apenas um único limite, a 

criatividade. A ideia desencadeou diverso uso na nossa sociedade, nomeadamente, na 

formação empresarial, na adoção pela mídia tradicionais - televisão e rádio – como 

também, têm surgido as de cariz educativo e que segundo investigadores, ainda têm 

muitas possibilidades para explorar, basta para tal experimentar e adaptar métodos de 
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ensino. Para nós que experimentamos o podcasting, as histórias gravadas e publicadas 

relembram com agrado as novelas radiofónicas de outros tempos, produtoras de cenas 

imaginadas por quem as ouviu, e atentamente tentou decifrar as vozes, os enredos 

felizes e infelizes, intrigas e sarcasmos, gargalhadas e mimos, que num movimento 

dinâmico de sons despertaram estados de reflexão e relax, «Quem não se lembra dos 

Parodiantes de Lisboa?» que durante décadas conseguiram fazer sorrir os portugueses 

com críticas humorísticas à sociedade, aos usos e aos governos de então. Se vivíamos 

com intensidade esses momentos audíveis, acreditamos que o podcasting e os Podcasts 

com implementação educativa no 1.º Ciclo do Ensino Básico sejam também, excelentes 

ferramentas para inovar métodos de ensino atrativos para os novos seres, bastando para 

tal experimentar e dar notícia dos resultados conseguidos, com a finalidade de informar 

“os mais céticos, que consideram que os Podcasts podem atentar contra a leitura” 

(Carvalho & Aguiar, 2010, p. 11). 
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1.5.2  A utilidade do Magalhães 

[A] grande contribuição das novas tecnologias para o 

enriquecimento da aprendizagem é a criação de mídias 

(media) de uso individual capazes de dar suporte a um amplo 

espectro de estilos intelectuais.  

Seymour Papert (2008, p. 14) 

A integração do computador no plano educativo veio dar a possibilidade de estabelecer, 

a relação informática à simples expressão: ler, escrever e contar…usando o 

computador. Expressão simples e reduzida do seu uso, porque o computador tem a 

capacidade de se ligar aos mais diversos tipos de aparelhos que no seu conjunto dão-lhe 

versatilidade e dinâmica para lidar com todo o tipo de informação, “incluindo aqueles 

que não podem existir fisicamente” como refere Ponte, (1992, p. 43), impulsionando 

formas diversas e inovadoras de trabalhar, promovendo assim as novas tecnologias da 

informação e comunicação. Permite por exemplo: articular saberes, contextualizá-los e 

enriquecê-los com uso de informação selecionada e disponível na Internet ou dar a 

conhecer trabalhos elaborados, participar em atividades comuns e promover a 

cooperação e comunicação entre todos.  

O computador está presente num grande leque de atividades sociais e económicas, 

invadindo as nossas vidas, em maior ou menor escala, está presente no quotidiano de 

qualquer cidadão. É devido à sua utilidade no mundo do trabalho, às suas aplicações 

nas mais diversas atividades que também a escola deve pôr os alunos em contacto com 

o medium, de forma a dar-lhes uma perspetiva do mundo real, do mundo do homem 

grande. Neste sentido, Ponte (1997, p. 26) enfatiza a ideia de Seymour Papert “de que o 

que é bom para os profissionais é bom” para esta nova geração.  

No mundo dos objetos, o medium não passa despercebido aos nativos digitais ao novo 

ser. Desde muito cedo experimentam tudo, procuram conhecer a realidade próxima, 

tende a interagir com ela e a partilhar com os outros, isto é, sentem-se atraídos pelo 

digital, usam-no de modo simples e natural na sua vida social. Assim, esta geração Z, 

prefere a Internet e as redes a ver televisão. Sendo que as suas atividades preferidas são 

enviar e receber correio, encontrar-se com os amigos e conversar em tempo real. Usa a 

tecnologia mais ao nível social, ócio, jogos, relacional e de comunicação, 

desenvolvendo destrezas cognitivas e conetivas. Por outro lado, a Geração X ou BB 
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(Baby Boomers), fazem um uso mais pragmático da rede: profissional, na área das 

compras e comunicação, continuam a olhar para os seus costumes (leitura, impressão). 

Embora vista como meio de diversão, contudo é na escola que se toma consciência do 

seu uso dinâmico como auxiliar no processo de ensino – aprendizagem, a este propósito, 

Pinto (2002) realça a importância da aprendizagem ser significativa para o indivíduo, e 

afirma que cada aluno é um aluno diferente, cada grupo é um grupo, cada matéria é 

diferente da outra, existindo sempre algo nas TIC que suporta, ajuda, clarifica e informa 

o necessário para que uma aprendizagem aconteça. 

Quando o novo ser inicia a sua escolarização trás consigo linguagem pouco estruturada 

e pouco rica de significados, e ainda é mais rudimentar quando são meninos de aldeias 

entregues aos avós - Emerec ainda não aprendeu a transpor e a materializar as suas 

mensagens; por isso mesmo, tem que as confiar a um outro homem, (Cloutier,1975, p. 

24). Partindo da sua experiência pessoal anterior, é no processo de interação com os 

colegas, com os professores, com os livros, com o papel… que, iniciam a caminhada da 

acumulação, da acomodação e associação de novos vocábulos, de significados, de 

conhecimentos e, a sua compreensão e estruturação, em muitos casos, surgem da 

diversidade tecnológica experimentada, empregue ou não em formas de entretenimento, 

e.g, as PlayStation, os jogos interativos nas televisões e nos computadores elevando, 

ainda mais, a ideia de “nativos digitais”, pois o fio condutor está cada vez mais rico e 

sedento de experiências digitais presentes no nosso quotidiano. Então porquê negar o 

que é experimentado ou vivido, e tão desejoso fora do raio de ação escolar? Porque não 

tirar proveito dos conhecimentos adquiridos e daquela usabilidade dentro da escola? E 

por conseguinte, fazer render o peixe em prol da educação do novo ser?  

Independentemente da ideologia política, ou condição social e cultural, o consenso da 

importância das tecnologias da informação e comunicação na capacitação dos 

indivíduos é geral, segundo as Conclusões do Conselho da União Europeia sobre o 

papel do ensino e da formação na implementação da Estratégia Europa 2020, 

compreende-se a urgência em “investir eficazmente na qualidade, na modernização e na 

reforma do ensino e da formação, pois nelas assentará a prosperidade da Europa […] 

dotando as pessoas de mais e melhores competências e aptidões” (Conselho da União 

Europeia, 2011). Do grupo de competências inscritas no “quadro europeu de 

competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida”
 
(Conselho da União 

Europeia & Comissão Europeia, 2010), emerge a competência digital, necessária à 
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“realização pessoal, à cidadania ativa, à inclusão social e à empregabilidade na 

sociedade do conhecimento” (ibidem). O mesmo documento aponta para a necessidade 

de formalizar a aprendizagem em TIC nos currículos escolares: 

A crescente omnipresença das TIC na vida quotidiana torna imprescindível que estas 

questões sejam explicitamente abordadas no processo de ensino e aprendizagem. Há 

também que tirar mais partido do potencial das novas tecnologias para estimular a 

inovação e a criatividade, estabelecer novas parcerias e personalizar a aprendizagem. 

(Conselho da União Europeia & Comissão Europeia, 2010, p. 2) 

No intento de modernizar Portugal, foi dada importância ao desenvolvimento de 

competências ao nível das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 

contempladas com a publicação do Plano Tecnológico da Educação (PTE), em 

setembro de 2007, aprovado pelo XVII Governo Constitucional, em Diário da 

República, na Resolução de Ministros nº. 137/2007, de 18 de setembro. Na 

interpretação do plano observa-se a intenção de modernizar as escolas e “colocar 

Portugal entre os cinco países europeus mais avançados na modernização tecnológica 

do ensino em 2010” (Conselho de Ministros, 2007, p. 6564).  

Integrado no programa, o E’ Escolinha (2009) resultou da colaboração da Microsoft 

com parceiros educativos locais, nacionais e internacionais com o objetivo de 

disponibilizar tecnologias, programas e formação que ajudem os novos seres a 

prepararem-se para os desafios de uma sociedade cada vez mais informatizada:  

Desde o seu lançamento, em 2004, a Microsoft Portugal tem colaborado em projetos 

estratégicos do Ministério da Educação na área das Tecnologias de Informação, de 

que são exemplo o lançamento da Disciplina TIC e criação das Salas TIC, o e-Escola, 

o e-Escolinha, Academias TIC, e o Kit Tecnológico. (Microsoft Portugal) 

Um programa abrangente e por isso também dirigido aos alunos matriculados no 

primeiro ciclo de ensino básico, visando promover o acesso à Sociedade da Informação 

e fomentar a infoinclusão, através da disponibilização de computadores portáteis leves, 

eficientes, baratos e ligados à Internet de banda larga. A possibilidade de serem ligados 

à Internet abre novos horizontes aos alunos e abre a escola ao mundo. No primeiro 

ciclo do ensino básico tem-se agora à disposição recursos que, sob orientação, prepara 

esta geração para um futuro incerto e complexo, tal como reforça Carvalho (2008), 

neste novo século, saber ler e escrever, como no passado, não é suficiente, pois os 

diversos recursos e ferramentas integrados na Web 2.0 oferecem a acessibilidade à 

informação e facilitam a publicação de conteúdos promissores de partilha online, 
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reduzindo o esquema clássico de informação baseado na ligação unilateral de emissor-

mensagem-recetor. Estar online é imprescindível para existir, para aprender, para dar e 

receber, “efetivamente, a aprendizagem independente ocorre em permanência num 

mundo imerso no oceano da informação, da comunicação e dos computadores […] 

saciam a mente mais curiosa …” (Carneiro, 2001, p. 122). 

A utilidade do computador Magalhães a nível da Língua Portuguesa evidencia-se, visto 

que consegue diversas relações, recorrendo ao software instalado ou a software livre e 

ao dispor do utilizador na Web 2.0, garantindo a utilização de recursos multimédia, 

incluindo texto, áudio, fotografia, música e vídeo, para produzir diferentes tipos de 

conteúdos: documentos, apresentações, projetos, filmes, áudios, websites e muito mais. 

Segundo Kay, (citado por Ponte 1992, p. 43), “os programas integrados para 

processamento de texto, elaboração de desenhos, folha de cálculo, simulações, 

obtenção de informação e comunicação à distância serão o papel e o lápis do próximo 

futuro – e sugere que as crianças deviam começar a usá-los tão cedo quanto possível”, 

pelo que entendemos que pela sua flexibilidade, o computador na escola acrescenta 

naturalmente uma nova dimensão ao novo ser, a interação orientada pelo professor com 

a matéria eletrónica, enriquecedora de ensino, de formação e de grande utilidade para a 

sociedade no geral.  
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CAPÍTULO II – A projeção do estudo 

Introdução 

Geralmente todas as histórias têm um princípio, meio e fim, a história deste estudo 

começou em meados de maio do ano dois mil e nove, na escola do primeiro ciclo de 

Azambujeira, escola integrada no Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira 

da Silva, situado no concelho de Rio Maior, lugar único e com uma turma constituída 

pelos quatro anos de escolaridade. Nessa altura, perspetivou-se desenvolver 

investigação com uma ferramenta diferente, porém alguns estudos incentivaram o 

podcasting. A aplicabilidade do podcasting vislumbrava-se um recurso útil às 

necessidades educacionais e culturais em foco nos últimos anos, como ilustra Carvalho 

(2009, p. 5): “Os Podcasts constituem um recurso a não menosprezar no ensino 

presencial e a distância. A forma como podem ser usados é muito variada, dependendo 

da criatividade do professor que os reutiliza ou que os cria”. 
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2.1  A Primeira experiência 

A curiosidade de experimentar e observar os efeitos da ferramenta, e após algum tempo 

de contato individual com a mesma, levou à experiência da sua implementação na 

turma, um grupo de alunos muito heterogéneo com idades compreendidas entre os seis e 

nove anos. Alunos de um contexto social e económico baixo-médio, pouco enriquecido 

culturalmente. O ambiente da aldeia prestava-se a poucos estímulos, apenas a 

Associação proporcionava festas pontuais e, o pequeno parque com baloiços servia de 

ponto de encontro para algumas crianças. Através do diálogo, os alunos revelaram as 

suas preferências em ambiente familiar: jogos de rua, televisão e jogos de consola. Os 

alunos estavam entregues a avós e tios devido ao fator profissão da maior parte dos 

adultos, outros ficavam entregues a si mesmo até chegarem os familiares, ocupando o 

seu tempo, ora na rua ora em casa de outros, quase sempre a jogar computador, e ainda 

outros, até que os avós lhes pedissem para se deitarem.  

Os seus comportamentos práticos espelhavam-se no espaço escolar, tanto na sala de 

aula como no pátio de recreio, os jogos de manipulação, as brincadeiras associadas a 

movimentos corporais a pares ou de pequeno grupo, os jogos no computador, a 

expressão plástica ou ainda jogar à bola eram as atividades recreativas preferidas dos 

elementos da turma. A envolvência com a leitura prontificava-se quando da exploração 

dos diversos textos de cariz formal potenciados pelo manual, ou ainda, quando se dava 

cumprimento à Hora do Conto, neste caso, as leituras eram partilhadas e enfatizadas 

pela exploração oral ou escrita e por vezes com pequenas dramatizações. Em 

comparação com essas atividades, a presença de livros infantis expostos em prateleira 

própria no espaço de sala de aula, não despertavam a ocupação de tempo recreativo ou 

livre dos elementos da turma.  

Perante tal cenário perspetivou-se experimentar o podcasting na turma, a fim de 

procurar outros caminhos fomentadores de envolvência com a leitura e daí tirar ilações, 

como também aprofundar conhecimentos da usabilidade da ferramenta no contexto 

educativo.  

As primeiras experiências foram pensadas da seguinte forma: 

 Primeiro, apresentar em moldes gerais o projeto;  
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 Segundo, proceder à instalação dos programas Audacity
4
 e Lame nos 

computadores Magalhães;  

 Terceiro, selecionar narrativas e experienciar gravações; 

 Quarto, proceder a gravações; 

 Quinto, divulgar. 

A apresentação do projeto sensibilizou os alunos e teve boa aceitação. Em consequência 

ao entusiasmo verificado, surgiu o primeiro indicador de interesse, os alunos mais 

velhos sugeriram a organização de espaços destinados à acomodação de livros, à 

exploração e seleção das histórias e às gravações. Assim, os alunos dispuseram os livros 

que se encontravam na prateleira, num espaço da sala de aula diferente e composto por 

eles (Ilustração 2). Neste cenário, por opção foram também acomodados livros trazidos 

de casa pelos alunos. Um dos alunos propôs a passagem dos livros da sala do 1º andar 

(devoluta), para a sua sala de aula, no entanto, devido à falta de espaço o Hall de 

entrada do prédio escolar serviu para o efeito. No mesmo intento, também deslocaram 

da mesma sala um armário para acondicionarem os livros que queriam transportar para 

o rés-do-chão. 

     

Ilustração 2 – Seleção do espaço e organização dos livros. 

O segundo ponto cumpriu-se com a aprendizagem da instalação do Audacity e do Lame 

por parte de dois elementos mais velhos da turma, os quais posteriormente ajudaram os 

colegas à instalação da ferramenta nos computadores, da mesma forma aprenderam os 

procedimentos de gravação. Seguiu-se o terceiro ponto com a seleção de narrativas e a 

                                                             
4 O Audacity® é um programa livre e gratuito, de código fonte aberto, para edição de áudio digital. Está 

disponível para Mac OS X, Microsoft Windows, GNU/Linux e outros sistemas operacionais. 
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experimentação individual (Ilustração 3), observou-se a colaboração entre colegas das 

primeiras gravações. O contacto com os livros começou a surgir com relevância. 

     

Ilustração 3 – As primeiras experiências. 

No quarto momento surgiram outros indicadores, a necessidade do silêncio e a 

interiorização da leitura, os alunos perceberam que sem silêncio e sem o domínio da 

leitura as gravações não saíam bem, daí procurarem isolar-se, tanto no espaço de recreio 

como na sala devoluta. Os alunos com menor proeficiência leitora solicitaram ajuda a 

colegas e à professora.  

A par das experiências individuais, os alunos iniciaram a preparação individual, em 

díade ou em grupo maior de histórias para as gravações a efectuar com a professora 

(Ilustração 4).  
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Ilustração 4 – Preparação Individual, em díade e em grupo. 

Os alunos demonstraram também capacidade de organização e responsabilidade no 

ensaio de peças (Ilustração 5), raramente houve a intervenção da professora, 

procedendo apenas a pequenos esclarecimentos quando solicitada. 

     

Ilustração 5 – Ensaio de peças. 

Durante este período de experimentação e gravação, os alunos abdicaram dos momentos 

recreativos evidenciados antes da experiência, assim como também da hora de recreio, 

dando maior importância à novidade, acentuando-se o envolvimento com leituras e com  

gravações (Ilustração 6). 
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Ilustração 6 – Envolvimento com leituras e gravações. 

A vontade de ler para gravar expressou-se com entusiasmo e espontâneidade, contudo, 

houve momentos preocupantes por parte de alguns alunos pelo facto dos seus 

Magalhães começarem a manifestar problemas, mas a desmotivação não se verificou, a 

família resolveu algumas das situações, enviando as máquinas para o arranjo e, a 

partilha dos computadores entre colegas foi observada.  

Inicialmente a produção de gravações cingia-se à audição nos computadores, contudo, 

após alguma investigação surgiu a ideia de hospedar num servidor e difundir na Internet 

tendo como finalidade a divulgação, expandir o trabalho executado, perspetivando-se 

para além do ambiente familiar, garantir uma maior valorização pela produção dos 

alunos. O entusiasmo generalizou-se pautado pelo aumento do grau de interesse dos 

alunos, levando à experimentação em casa por alguns desses alunos, no entanto não 

publicadas devido à qualidade produzida, além de ruídos, houve casos de palavras mal 

prenunciadas e frases de entoação incorrecta.  
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O primeiro upload
5
 foi realizado no dia vinte e oito de junho de dois mil e nove com a 

história da Menina Gotinha de Água, história trabalhada na turma há algum tempo nas 

áreas da língua portuguesa e da área de projecto. A partir de então, a hospedagem desta 

e de mais algumas histórias no Podomatic, impulsionou maior ânimo tanto aos alunos 

como à professora. Embora a maior parte dos alunos não tivesse Internet em casa, 

alguns familiares em conversas informais com a professora, revelaram agrado pelas 

atitudes e conversas desenvolvidas em ambiente familiar pelos seus educandos. 

                                                             
5 Upload ou carregamento é a transferência de dados de um computador local para um servidor. Caso 

ambos estejam em rede, pode-se usar um servidor de FTP, HTTP ou qualquer outro protocolo que 

permita a transferência. Fonte Wikipédia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://pt.wikipedia.org/wiki/FTP
http://pt.wikipedia.org/wiki/HTTP
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2.2  Perfil da professora 

O envolvimento observado e sentido, motivou a professora a pesquisar informação 

disponível na Internet sobre a usabilidade da ferramenta e a empreender-se na aquisição 

de mais conhecimentos sobre Podcast, pelo que participou no dia oito de julho no 

Encontro sobre Podcasts e, no dia nove de julho a frequentar os workshops: Screencast 

utilizando o Software Jing; Podcast e a utilização do Software Audacity; Vodcast com o 

Movie Maker (Ilustração 7).  

     

Ilustração 7 – Formação da professora. 

A partir desse momento, a aquisição de informação e habilidades permitiu criar maior 

confiança e consequentemente maior empreendorismo com a turma, mesmo com o 

espaço temporal limitado porque a finalização do ano letivo estava prestes a acontecer, a 

motivação criada na formação e pela utilização da ferramenta com os alunos, 

alimentavam a vontade de querer fazer mais e tirar da observação reflexões do seu uso. 

Desse modo, foi oferecida a oportunidade aos alunos de se deslocarem à escola para 

gravarem mesmo em tempo de férias. Supunha-se que todo o momento de envolvência 

viria aumentar autorreflexões promotoras de orientação futura no emprego da 

ferramenta com outros alunos. 

Nesse propósito, em tempo de férias para os alunos, a maior parte deslocou-se à escola 

para gravar, inclusive os que residiam fora da localidade foram transportados por 

familiares, alguns destes, também já em período de férias (Ilustração 8).  
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Ilustração 8 – Gravações em tempo de férias dos alunos. 

Devido ao calor que se fazia sentir, os familiares foram convidados a entrar na escola, e 

a acomodarem-se enquanto decorriam as gravações, nesta situação surgiu, o 

envolvimento familiar, visto que os irmãos mais velhos que acompanharam as meninas, 

assim como alguns pais, sentaram-se ao lado dos seus educandos e, ao observarem, 

começaram a envolver-se, procurando saber como se faz, à medida que entendiam as 

indicações, passaram também a orientar os alunos (Ilustração 9). 

     

 

Ilustração 9 - Gravações com o apoio de alguns familiares. 

A experiência com esta turma teve o seu fim quando os alunos começaram a gozar 

férias fora da localidade ou a acompanharem os seus familiares para fora da mesma. Em 

todo este tempo, a experiência afigurou-se gratificante, na medida que foi possível 
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perceber como poderia ser importante o recurso ao podcasting, observando-se em pouco 

tempo a envolvência com leituras, desenvolvimento de habilidades informáticas e 

alteração de comportamentos, não só dos alunos como da professora. 
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2.3  Primeiros indicadores 

Os momentos observados no decorrer das ações na primeira experiência revelaram 

indicadores interessantes (Tabela 1): 

Tabela 1 - Primeiros indicadores. 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

Organização 

Seleção de espaços para efetuar leituras 

e gravações em silêncio; trabalho a 

pares e de grupo no ensaio de 

narrativas; seleção de tempos temporais 

dedicados ao projeto sem 

obrigatoriedade (intervalo, após a 

finalização de tarefas). 

Desenvolvimento 

de competências 

Aprendizagens 

informáticas 

Instalação do Audacity e do Lame; 

gravações individuais; apoio entre 

colegas. 

Leitura 

Seleção de livros e textos, 

interiorização das leituras, treino de 

vocábulos, entoação de frases, 

compreensão para dar enfase às 

histórias. 

Entusiasmo 

Alteração de comportamentos 

habituais: dispensa de outras atividades 

lúdicas, disponibilidade, esforço, maior 

empenho na finalização das tarefas para 

sobrar tempo e interesse. 

Partilha 
Livros, computadores, informações, 

saberes, atitudes. 

Envolvimento 

Colaboração no treino das leituras, no 

desenvolvimento das gravações 

individuais, a pares ou em maior grupo; 

correspondência familiar (conversas e 

comparência dos alunos em tempo de 

férias). 

Com base na ação observada e do consequente surgimento dos indicadores apontados 

foi elaborada a Fig. 1. A novidade introduzida, o podcasting, alterou na turma 

comportamentos, ao mesmo tempo que suscitou um ambiente de trabalho diferente com 
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caraterísticas particulares. A utilização do computador e da ferramenta avivou nos 

alunos o caráter lúdico, divertido, a motivação. Ao mesmo tempo, adquiriram 

competências com a usabilidade do computador, da ferramenta, e ainda, o 

aperfeiçoamento da capacidade leitora. O empenho surgiu logo com a modificação do 

ambiente físico, a necessidade de um espaço próprio, o arrume dos livros, levou-os 

ainda mais a vincularem-se à novidade. Nesses momentos, a colaboração sobrepôs-se à 

individualidade, por vezes com enredos elegantes e outros menos elegantes, as disputas 

na organização do espaço, nos momentos com a leitura, ou na ordem de gravar, o ir à 

escola em tempo de férias revelou o quanto os alunos estavam empenhados na 

novidade. Embora em pouco tempo, ficou a ideia de que a usabilidade da ferramenta 

simples e extremamente acessível proporcionaria aprendizagens ricas, divertidas e 

significativas. 

 

Fig. 1 – Indicadores (elaboração própria). 
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2.4  Novo Contexto 

Um novo espaço escolar e uma nova turma surgiram após concurso docente. Perante um 

novo contexto despontou então, a hipótese de testar os indicadores observados na turma 

anterior e que apontavam para uma boa prática da utilização do podcasting. No fundo, a 

reflexão sobre as potencialidades da ferramenta no âmbito da leitura, como a 

compreensão do processo de implementação da ferramenta na prática pedagógica 

atentaram à maior necessidade do seu estudo. 
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2.4.1   Contexto da investigação 

O conhecimento do novo contexto surgiu, primeiramente da atribuição de escola e de 

turma efetuada pelo Agrupamento. Posteriormente, a análise documental existente na 

escola e do Projeto Educativo do Agrupamento, deu a conhecer em maior profundidade 

o novo cenário: uma nova turma composta por dois anos de escolaridade, 3º e 4º anos 

(N= 16), a frequentar a escola do primeiro ciclo de Azoia de Cima, integrada no 

Agrupamento de Escolas de Alcanede, no concelho de Santarém.  
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2.4.1.1    Escola / Meio 

A Escola em que foi realizado este estudo localiza-se na freguesia de Azoia de Cima, 

situada num pequeno outeiro virado a sul, rodeada de oliveiras seculares. A freguesia de 

Azoia de Cima dista 16 km da sede do concelho – Santarém e 13 Km da sede do 

Agrupamento em Alcanede. E tem 8,49 Km2 de área e 537 habitantes (censos 2001). A 

densidade populacional é de 63,7 habitantes por km2. Azóia de Cima é uma povoação 

muito antiga, de fundação anterior à nacionalidade portuguesa. A base da economia é o 

sector primário. É rica na produção de azeite, trigo, fava, milho, vinho, aveia e cevada. 

A construção civil e a carpintaria fazem da indústria uma atividade importante. É uma 

freguesia procurada como segunda residência, beneficiando ainda dos lucros do turismo. 

Trata-se de uma escola pública com horário normal a funcionar em regime diurno e, 

com alunos a frequentar os quatro anos de escolaridade, compondo duas turmas, a turma 

A, (1º e 2º anos) e a turma B, (3º e 4º anos), num total de 24 alunos, pequeno grupo 

constituinte do universo total de 995 alunos (dados de 2009) do Agrupamento de 

Escolas de Alcanede, distribuídos pela Educação Pré-escolar (262); 1º Ciclo (401); 2º e 

3º ciclos (332), compreendendo o seguinte número de instituições educativas: Escola 

EB 2,3 de Alcanede (17 turmas), doze Jardins de Infância (15 turmas) e por dezasseis 

Escolas do Primeiro Ciclo (29 turmas), tendo ainda, ao seu serviço 116 docentes. 

A escola está instalada num edifício tipo habitação, as salas são separadas por uma torre 

com toques de sinos a marcar os quartos de hora, meias horas e horas certas, e ainda 

uma parte do edifício é destinada à associação de caçadores da terra. O pátio da escola, 

de dimensões reduzidas e com um pequeno alpendre apenas abrangente a uma das salas, 

está dividido pelas casas de banho não sendo possível qualquer contato senão pela 

estrada de acesso à escola. A vedação pouco alta, determina os limites do edifico e 

separa a extensão do pequeno pátio da ribanceira muito inclinada e profunda. Deste 

espaço é-nos permitido vislumbrar uma extensa paisagem ribatejana até se perder no 

horizonte. No reduzido espaço da escola desenvolvem-se as atividades letivas, as 

atividades de enriquecimento curricular e acomodou a implementação do presente 

estudo. 
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2.4.1.2    Objeto de estudo 

A fim de recolher dados constitutivos do Perfil da Turma, o Agrupamento pediu aos 

docentes a distribuição e recolha de um inquérito no início do ano letivo. Alguns dos 

dados recolhidos contribuíram para o conhecimento do grupo em estudo. Assim na 

turma alvo, o nível médio de idades dos pais é de 38 e das mães é de 33. 

As tabelas seguintes (2; 3; 4) identificam a condição social dos Pais/Encarregados de 

Educação:  

Tabela 2 - Nível de escolaridade dos Pais/EE's. 

 Pais Mães E.E. 

1º Ciclo do Ensino Básico 2 1 2 

2º Ciclo do Ensino Básico 4 7 7 

3º Ciclo do Ensino Básico 4 5 5 

Ensino Secundário 2 2 2 

Ensino Superior 0 0 0 

Outra situação: ___________ 

_________________________ 
   

 

Tabela 3 - Profissão dos Pais/EE's. 

 Sector primário  Sector secundário Sector terciário  

Pais 
1 7 0 

Mães  1 6 0 

E.E. 1 6 0 

 

Tabela 4 - Situação profissional dos Pais/EE's. 

 Empregado  Desempregado  Reformado  
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Pais 11 5 0 

Mães  7 9 0 

E.E. 7 9 2 

 

Relativamente aos seus educandos as tabelas (5; 6; 7; 8; 9; 10 e 11) dão referências do 

grupo de alunos da turma A:  

Tabela 5 - Nacionalidade dos alunos/Língua materna. 

Nacionalidade Língua Materna 

15  Portuguesa 

1  Francesa 

16 

 

Tabela 6 - Disciplinas preferidas e em que sentem mais dificuldades. 

Disciplinas preferidas 
Nº de 

alunos 

Disciplinas em que sentem mais 

dificuldades 

Nº de 

alunos 

 Língua Portuguesa 

 Matemática 

 Estudo do Meio 

 3 

 9 

 4 

 Língua Portuguesa 

 Matemática 

 Estudo do Meio 

 7 

 6 

 3 

 

Tabela 7 - Atividades preferidas nas aulas. 

Tipo de atividades preferidas nas aulas Nº de alunos 

Trabalhos de grupo 10 

Trabalho de pares 1 

Trabalho individual 0 

Aulas com material áudio e/ou vídeo 5 

Aulas expositivas 1 
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Aulas com interação professor/aluno e aluno/aluno 3 

Fichas de trabalho 4 

Aulas práticas/experimentais 3 

Pesquisa 3 

 

Tabela 8 - Tipo de dificuldades. 

Visuais Auditivas Motoras Fala Escrita Alergia Outras 

1 0 0 2 4 1 2 

 

Tabela 9 - Alunos com computadores. 

Tem computador 15 

Não tem computador 1 

 

Tabela 10 - Internet em casa. 

Tem internet 7 

Não tem internet 9 

 

Tabela 11 - Alunos com NEE. 

 NEE Apoio 

Nº de Alunos 1 E. Especial 

A análise dos processos dos alunos, e ainda, do teste diagnóstico formal aplicado 

inicialmente aos alunos, contribuiu para formar uma ideia geral sobre a turma. A 

reflexão sobre as evidências indicou a turma como bastante heterogénea, tanto a nível 

de personalidades como ao nível da aquisição e realização de tarefas de aprendizagem, 

como ainda na aplicação de conhecimentos. O 3º Ano composto por nove alunos com 

idades compreendidas entre os oito e nove anos, revelou maior desenvolvimento de 
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competências em todas as áreas, enquanto no 4º ano composto por sete alunos com 

idades compreendidas entre os nove e onze anos, dois alunos destacavam-se com 

competências esperadas para o seu ano escolar. Sendo a leitura visada no estudo, a 

observação de algumas características a nível da área do Português, incluindo a Hora do 

Conto, como também a relação entre elementos levou ao registo na Tabela 12. 

Tabela 12 - Caraterísticas dos alunos em L. Portuguesa. 

CARACTERÍSTICAS APRESENTADAS A NÍVEL DA LÍNGUA  

ALUNOS 

N = (16) 
PORTUGUÊS RELAÇÃO COM OS OUTROS 

3
º 

A
N

O
 

Alexandre  

Leitura hesitante (silabada) e 

apoiada; esforço na descriminação 

de alguns grafemas e entoação de 

frases; défice na compreensão de 

frases e interpretação de pequenos 

parágrafos. Caligrafia pouco 

percetível, bastantes erros 

ortográficos. Elabora texto curto, 

mas sem apoio desorienta-se na 

escrita das ideias apresentando 

texto confuso. Expressa-se com 

alguma clareza. 

Amigo, mas rejeitado por alguns 

colegas. Tende a desenvolver 

gracinhas de regozijo. Introvertido 

e inseguro na demonstração de 

capacidades – receio de ser gozado.  

Ana  

Leitura hesitante quando não 

preparada previamente, 

dificuldade em interpretar 

pequenos parágrafos. Caligrafia 

pouco percetível, bastantes erros 

ortográficos, desorientação na 

transmissão de ideias escritas, 

produção de pequenos textos com 

confusão na ordem das ideias 

quase sempre foge ao tema. 

Linguagem oral pobre e 

empregando vocábulos de pessoas 

idosas.  

Pouco contida na linguagem oral, 

instável na relação com os outros, 

quase sempre metida em situações 

de conflito atribuindo culpas aos 

outros. 

Bernardo  
Leitura quase fluida, decifra 

vocábulos com défice em alguns 

sons, interpreta e compreende o 

Amigo, gosta de emprestar coisas, 

brincalhão, mas muito inseguro na 

aplicação de conhecimentos prefere 
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que lê. Nem sempre lê respeitando 

os sinais de pontuação, perde-se e 

nem sempre faz a entoação. 

Caligrafia minúscula pouco 

percetível, alguns erros 

ortográficos. Boa expressão oral 

embora por vezes a dicção de 

algumas palavras não seja perfeita. 

copiar pelos amigos.  

Cláudio  

Leitura entoada e fluida, riqueza 

vocabular, compreende e 

interpreta o que lê mas manifesta 

desinteresse pela L. Portuguesa, 

rejeita escrever. Caligrafia 

desgarrada. Alguns erros 

ortográficos. Sintético na 

construção de texto e pouco 

criativo. Boa expressão oral. 

Muito imaturo manifestando 

comportamentos impróprios e 

difíceis de aturar, tanto por colegas 

como por adultos. Dificuldade em 

acatar as regras. Ofende 

verbalmente. Não assume culpas de 

situações criadas por ele, fazendo-

se sempre de vítima. Rejeita a 

turma e a escola. Despreocupado 

com as atitudes. 

Inês  

Leitura fluida, riqueza vocabular, 

alguma dificuldade na entoação, 

compreende e interpreta o que lê. 

Poucos erros ortográficos, boa 

caligrafia. Constrói texto curto 

com ideias ordenadas. Boa 

expressão oral. 

Aluna contida e reservada com os 

adultos, sociável com os colegas, 

insegura no desenrolar de tarefas de 

aprendizagem e de aplicação de 

conhecimentos. 

Jéssica  

Leitura hesitante em alguns 

grafemas, entoação correta após 

treino do texto, pouca 

compreensão e interpretação do 

que lê. Bastantes erros 

ortográficos. Dificuldade em 

desenvolver texto, pouca 

imaginação e desorientação na 

transmissão das ideias escritas. 

Caligrafia legível. Boa expressão 

oral. Dificuldade em compreender 

ordens, recados, tarefas… 

Relaciona-se bem com os outros, 

mas tende a envolver-se em 

discussões, quase sempre crítica os 

colegas, apontando as regras da 

escola. Dispersa-se e raramente 

compreende as indicações dadas. 

Quando revoltada é submissa. 

Ricardo  

Leitura fluida, realiza leituras com 

entoação, compreende e interpreta 

o que lê. Dá poucos erros 

ortográficos. Desenvolve texto 

Introvertido e correto na relação 

com os adultos, raramente se 

envolve em atritos, amigo dos 

outros, deixa copiar. Inseguro em 
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curto e sintético. A caligrafia é 

“gigante” e legível. Boa expressão 

oral. 

algumas tarefas. 

Soraia  

Leitura na língua materna 

(portuguesa) deficitária, apoiada 

na decifração de alguns vocábulos, 

compreende o que ouve ler e 

interpreta com apoio. Défice na 

escrita de palavras, frases e 

pequenos textos. Caligrafia 

diferente mas legível. Boa 

expressão oral. 

Aluna integrada no sistema 

educativo português pela primeira 

vez, iniciou a escolaridade em 

Espanha, anda à deriva na relação 

com os outros, os colegas revelam 

também alguma dificuldade em 

criar laços com a colega, 

essencialmente as meninas. 

Educada com os adultos. 

Tiago  

Leitura pouco fluida, dificuldade 

em decifrar algumas palavras, 

compreende e interpreta o que lê. 

Dá bastantes erros ortográficos. A 

caligrafia é desorganizada e por 

vezes ilegível. Escreve textos com 

pouca apetência e é sintético. Boa 

expressão oral. 

Aluno hiperativo, défice de 

concentração, destrutivo, difícil de 

compreender regras e conter 

condutas menos boas. Umas vezes 

conflituoso com colegas e adultos, 

outras vezes generoso e atencioso. 

Assume rotinas e desorienta-se caso 

haja alterações às mesmas. Desafia 

qualquer um e não se preocupa com 

as consequências. 

4
º 

A
N

O
 

André  

Leitura hesitante, défice na 

decifração e articulação de 

palavras, compreende e interpreta 

pequenos textos com muito apoio. 

Escreve palavras e pequenos 

textos com apoio individual. 

Bastantes erros ortográficos. 

Caligrafia percetível. Expressão 

oral com défice de articulação de 

vocábulos. Desorganização na 

transmissão de ideias. 

Aluno (11 anos) integrado no 

Decreto-lei nº 3/2008, segundo 

relatório neuropsicológico 

apresenta limitações significativas 

ao nível das funções mentais da 

linguagem (…) “existência de 

atraso mental ligeiro”, beneficia de 

apoio da professora de ensino 

especial. Baixa autoestima, recusa 

colaborar e desenvolver tarefas 

escolares. Amua e chora quando 

chamado à atenção.  

Carolina  

Leitura fluida mas muito lenta, 

decifra e articula bem as palavras. 

Compreende e interpreta textos 

com apoio, dificuldade em 

desenvolver texto escrito. Dá erros 

ortográficos, a caligrafia é legível. 

Boa expressão oral. 

Aluna indolente, sem iniciativa e 

pouco interessada em desenvolver 

tarefas escolares. Autoestima baixa. 

Introvertida na relação com os 

outros. 
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Cláudia  

Leitura pouco hesitante e decifra 

com alguma insegurança. 

Compreende e interpreta com 

dificuldade. Desenvolve texto 

quando apoiada. Foge do tema e 

dispersa-se na transmissão das 

ideias escritas. Caligrafia 

percetível. Bastantes erros 

ortográficos. Expressão oral pouco 

satisfatória, usa termos de pessoas 

mais velhas. Pouca riqueza 

vocabular. Atrapalha-se na 

articulação de alguns vocábulos 

mas corrige quase sem ajuda. 

Aluna com dificuldade em prestar 

atenção e em se concentrar nas 

tarefas escolares. Mesmo quando 

chamada à atenção ou acarinhada 

continua com a mesma postura, 

alheia-se da tarefa. Amiga dos 

outros e atenciosa com os adultos, 

fantasia situações e relata-as como 

se fossem reais. Baixa autoestima. 

Guilherme  

Leitura fluida com dificuldade na 

colocação de voz. Compreende e 

interpreta muito bem textos. 

Desenvolve texto escrito com 

alguma imaginação. Dá erros 

ortográficos. Boa expressão oral. 

Caligrafia pouco percetível. 

Aluno esforçado. Relaciona-se bem 

com todos. Interessado em 

desenvolver capacidades e adquirir 

conhecimentos. Defende os seus 

interesses sem se meter em 

confusões. 

Hugo  

Leitura hesitante, muita 

dificuldade em articular sons. 

Compreende e interpreta com 

ajuda. Dificuldade em desenvolver 

texto. Desorienta-se na construção 

de frases, foge do tema e dá 

bastantes erros ortográficos. 

Expressa-se com dificuldade 

articulatória de fonemas. 

Caligrafia difícil de decifrar. 

O aluno segue terapia da fala e foi-

lhe diagnosticado disortografia. 

Baixo nível de motivação. Amigo 

dos outros e correto na defesa dos 

seus interesses. 

Logane  

Leitura hesitante, muita 

dificuldade em decifrar e articular 

sons. Compreende e interpreta 

com muito apoio. Não realiza 

texto escrito sem apoio direto. 

Bastantes erros ortográficos. 

Dificuldade em expressar-se. 

A aluna revela muitas dificuldades 

a nível da leitura e compreensão de 

conteúdos, abstrai-se das situações 

de aprendizagem e de 

concretização. Desenvolve 

conversas nada condizentes com as 

áreas de estudo. Arranja conflitos 

entre os colegas. Os colegas 

chegam a rejeitar a relação com ela. 

É convencida. 
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Xavier  

Leitura fluida, mas por vezes 

pouco legível devido ao seu 

problema com os adenoides. 

Compreende e interpreta muito 

bem. Desenvolve texto escrito 

com bom encadeamento de ideias. 

Dá poucos erros ortográficos. 

Expressa-se com riqueza 

vocabular. Caligrafia percetível. 

O aluno apresenta facilidade de 

aprendizagem, é interessado e cria 

boas relações com os outros, chega 

a desenvolver atitudes de mediador 

de conflitos entre colegas e defende 

os seus interesses quando se sente 

acusado ou injustiçado. É 

colaborador e gosta de ajudar os 

colegas e os adultos. 
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PARTE B – METODOLOGIA, IMPLEMENTAÇÃO E ANÁLISE DA 

INVESTIGAÇÃO 

CAPÍTULO III – Metodologia da investigação 

Introdução 

Os procedimentos com a primeira turma (Azambujeira) idealizaram a consecução do 

projeto com a segunda turma (Azoia de Cima). Nesta ótica, este estudo procurou então, 

avaliar /refletir até que ponto a utilização do podcasting altera comportamentos, cria 

motivação pela leitura individual e recreativa, como ainda, pode melhorar o processo de 

ensino - aprendizagem tornando-o mais dinâmico e adequado às exigências dos nossos 

alunos e da sociedade no geral, reforçando as ideias de que no próximo século quem não 

souber dominar as tecnologias, utilizar inteligentemente a informação, ter capacidade de 

comunicação e desenvolvimento de atitudes e valores éticos sobre a ação será visto 

como um analfabeto e até acusado de multialfabetismo (Carvalho & Area, 2008). Nesse 

sentido, o modus faciendi do projeto visa o carácter avaliativo da introdução do 

podcasting, permitindo assim, ao professor/investigador tirar partido dos efeitos 

resultantes da ação, refletir e implementar em futuras práticas pedagógicas, como 

também partilhar com a comunidade educativa.  

Este estudo não teve como objetivo a generalização dos resultados obtidos, a “sua 

principal finalidade foi a resolução de um dado problema” (Carmo & Ferreira, 1998, p. 

210). Problema situado na vontade voluntária dos alunos em desenvolverem leituras, 

essencialmente recreativas, e consequentemente a destreza leitora, não no sentido da 

descoberta da decifração, mas no sentido de promover (criar) leitores, situação 

preocupante e denunciada por estudos realizados (GEPE, 2009), envidando-se 

atualmente esforços, a fim de combater a relativa importância que os nossos jovens têm 

pela leitura. Como também perceber a viabilidade da ferramenta na alteração de 

comportamentos na turma, ao mesmo tempo que se procura inovar estratégias, a 

presente investigação, reflete isso mesmo. Assim o presente estudo visou o 

envolvimento dos alunos com a leitura, mas de maneira diferente, ou seja, com a 

aplicação do podcasting. 

 



 

58 

 

3.1   Questão de investigação 

- Será que a implementação do Podcast na turma pode constituir uma estratégia de 

envolvimento aprazível com a leitura? 

3.2   Hipóteses de investigação 

 A implementação do Podcast constitui uma estratégia promotora de envolvimento 

dos alunos com a leitura.  

A partir desta hipótese consubstanciam-se outras duas: 

 A gravação e audição de textos estimulam os alunos à leitura.  

 O Podcast é uma estratégia a implementar na sala de aula.  

3.3   Opção metodológica – Investigação-Ação 

À procura de uma metodologia viável que nos ajudasse a desenvolver o projeto capaz de 

desencadear mudanças, fomos encontrar na revisão bibliográfica a investigação-ação. 

Segundo Grabauska & Bastos (1998) a sua origem localiza-se nos trabalhos de Lewin 

(1946 e 1952), tendo como campo de ação a Psicologia Social, no Centro de Pesquisa 

em Dinâmica de Grupos da Universidade de Michigan, procurando integrar sobretudo 

minorias étnicas na sociedade dos Estados Unidos da América, enquanto projetava 

bases científicas para as ciências sociais, a partir de um trabalho empírico. Herrera 

(2005, p. 1) também lhe atribui a criação da investigação-ação: “La investigación 

acción, es un término acuñado y desarrollado por Kurt Lewin en varías de sus 

investigaciones”, mas Máximo-Esteves (2008) refere que outros autores recuam no 

tempo e salientam o contributo de outros pensadores relevantes. Deste modo, segundo a 

autora a aplicação do método científico na resolução dos problemas educacionais, o 

crescente interesse na interação de grupos e o movimento progressista, foram situações 

que surgiram entre finais do século XIX até à primeira parte do século XX. Com efeito, 

a autora (ibid. p. 23) ainda reforça que essas ideias terão contribuído em muito para a 

génese e para o futuro impacto da investigação-ação antes e depois de Kurt Lewin, 

destacando cinco movimentos influenciadores do seu desenvolvimento: 

(1) “O movimento para o estudo científico da educação […]. Todos defendem que a 

criança tem um papel ativo na sua aprendizagem e que a Pedagogia se deveria basear na 

observação cuidada da criança e dos seus processos de aprendizagem em contexto 
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naturalista. Propõem que os professores aprendam e usem métodos científicos de 

experimentação e observação dos seus efeitos nas salas de aula; (2) O pensamento 

educacional experimentalista e progressista do início do século XX, com particular 

referência para Dewey; (3) O Movimento da Dinâmica de Grupos, a que Kurt Lewis 

deu corpo através da realização de vários projetos; (4) A atividade de reorganização 

curricular no sistema educativo dos Estados Unidos, durante o período designado por 

“era Corey”, também conhecido como o período da “investigação-ação cooperativa”; 

(5) O Movimento do Professor-Investigador, com grande impacto em Inglaterra, a partir 

dos anos 70, e em resposta às ideias divulgadas por Lawrence Stenhouse. […] este autor 

defendia que o currículo não era uma área reservada unicamente a especialistas, sendo a 

investigação um instrumento necessário para o desenvolvimento profissional dos 

professores”.  

John Dewey é destacado por Máximo-Esteves (2008) e por Latorre (2007) como uma 

das grandes figuras do movimento progressista (orientado pela ideia de progresso – 

intelectual, cultural e material), por ter contribuído bastante para a educação. 

Consideram-no ativo e inovador, na medida em que desafiou modelos tradicionais de 

ensino até então centrados unicamente no professor e no currículo, relevando uma 

perspetiva de ensino centrado no aluno, programas sustentados no pensamento 

reflexivo, atitudes democráticas e o trabalho cooperativo, dando enfase ao papel do 

professor reflexivo, afigurado a um aluno consumidor e produtor de conhecimento a 

partir da observação e reflexão das suas práticas. 

Segundo outros autores, novas exigências são interpretadas ao papel dos professores, 

que para Herrera (2005, p. 1) “conlleva entender el oficio docente, integrando la 

reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como 

un elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa”. A 

comunicação partilhada do processo reflexivo será o fim de ambientes rotineiros porque 

aqueles que não exercerem a reflexão das suas práticas, empreendem a rotina no seu 

quotidiano escolar como única prática existente, orientada pelo impulso, pela tradição e 

pela autoridade, ao invés da:  

Abertura de espírito necessária à perceção da possibilidade de múltiplas vias, a 

responsabilidade necessária para o exame da ação e a sinceridade ou honestidade, quer 

no exame da ação e seu impacto, quer sobretudo no que se diz dele, isto é, na 

comunicação partilhada que se faz do processo reflexivo. (Máximo-Esteves, 2008, p. 

27) 
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Segundo Coutinho (2009, p. 358) e Latorre (2007, p. 20), a prática e a reflexão 

manifestam uma interdependência relevante, uma vez que na prática educativa surgem 

inúmeras situações capazes de serem resolvidas pelo professor:  

Entidade que possui privilégios únicos na capacidade de planificar, agir, analisar, 

observar e avaliar as situações decorrentes do ato educativo, podendo assim refletir 

sobre as suas próprias ações e fazer das suas práticas e estratégias verdadeiros berços de 

teorias de ação;  

La educación es vista como una actividad comprometida con los valores sociales, 

morales y políticos, donde la política educativa debe propiciar las condiciones que 

ayuden al profesorado a cuestionar la práctica educativa: la manera de enseñar, las 

teorías implícitas que mantiene, el modo de organizar una clase; a plantearse de una 

manera crítica la enseñanza, a hacerse preguntas… 

A importância dada por Dewey ao pensamento reflexivo no desenvolvimento da mente, 

a partir da experimentação de situações conhecidas e dirigidas para a resolução de 

problemas práticos num ambiente natural, estimulante e democrático, contrárias aos 

ambientes de ensino e aprendizagem rotineiros, geraram características nobres e 

embrionárias da investigação-ação.  

A dimensão das experiências com a dinâmica de grupos e, a solicitação como mediador 

de conflitos sociais problemáticos contribuiu para Lewin desenvolver as bases do novo 

método de investigação, considerando que seria possível observar e refletir sobre os 

modos de vida dos diversos grupos sociais (Grabauska & Bastos, 1998; Máximo-

Esteves, 2008). Assim, para contrariar ou modificar comportamentos desenvolveu uma 

espiral permanente de investigação-ação que permanece utilizada até hoje, inclusive 

naqueles que desenvolvem a investigação mais “emancipatória”: “a administração 

social racional avança, portanto, numa espiral de fases, cada uma das quais compõem 

um ciclo de planejamento, ação e averiguação de fatos referentes ao resultado da ação”. 

(Lewin, 1946 citado por Grabauska & Bastos, 1998, p. 2) 

Segundo Latorre (2007, p. 35), as fases de ação reflexiva de Lewin (Fig. 2): 

Comienza com una «idea general» sobre un tema de interés sobre el que se elabora un 

plan de acción. Se hace un reconocimiento del plan, sus posibilidades y limitaciones, se 

lleva a cabo el primer paso de acción y se evalúa su resultado. El plan general es 

revisado a la luz de la información y se planifica el segundo paso de acción sobre la 

base del primero. 
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Fig. 2 - Modelo de Investigação-Ação de Lewin (1946, citado por Latorre, 2007, p. 34) 

Máximo-Esteves (2008) nomeia, ainda, dois princípios essenciais na estrutura dos 

planos de ação empregues pelo investigador: as decisões provinham do grupo e a 

contribuição para a resolução do problema teria que ter o compromisso do grupo todo. 

Este compromisso planeado e dirigido pelo investigador gerava uma relação dinâmica e 

socialmente mais eficaz, uma vez que exigia a inclusão de todos os elementos do grupo 

problemático e a articulação dos pontos de vista do investigador (outsider) com os dos 

elementos do grupo (insider) nos momentos do projeto de investigação. A análise da 

implementação dos projetos pensados e introduzidos por Kurt Lewin contribuíram, 

então, para a sua conceção de investigação-ação, apoiado no conceito da realidade como 

um todo, na ideia de que os fenómenos sociais diversificados e complexos não 

permitem a reprodução de estudos porque são realidades diferentes, e ainda, na ideia de 

que os compromissos sociais geram as mudanças individuais. A teoria foi-se 

constituindo com a integração de uma avaliação cuidada ao longo de todo o processo e 

dos resultados obtidos nos seus projetos de investigação. O processo movido pela ação 

em determinado contexto será a maior evidência encontrada em Lewin porque geradora 

de conhecimento contribuirá para uma melhoria da realidade estudada. Do mesmo modo 

para Herrera (2005), a investigação-ação de Lewin (1946, 1952) não é limitada a 

produzir livros, mas releva a integração da experimentação científica com a ação social 
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pelo que é um processo cíclico de exploração, atuação e avaliação dos resultados. A 

compreensão do ensino resulta duma busca contínua do processo de envolvimento, a 

reflexão e a análise das experiências realizadas promove um processo intelectual 

enriquecedor da prática profissional, na medida que permite refletir sobre a prática e 

refazer planeamentos sistematicamente tendo como fim a melhoria do ensino-

aprendizagem. 
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3.4   Perspetivas de I-A 

Não é fácil encontrar uma definição única e global de investigação-ação pela sua 

amplitude, ambiguidade e diversidade. Destacamos apenas algumas opiniões: “trata-se 

de uma expressão ambígua, que se aplica a contextos de investigação tão diversificados 

que se torna quase impossível, tal como consideram Gomez et al (1996) ou ainda 

McTaggart (1997), chegar a uma conceptualização unívoca” (Coutinho & al 2009, p. 

359); “la expresión investigación-acción se utiliza con variedad de usos y sentidos, no 

disponiendo de critérios concretos para delimitar las numerosas orientaciones 

metodológicas que la reclaman para sí” (Latorre 2007, p. 23), subjaz “uma 

multiplicidade de fatores locais, associados às tradições educacionais dos países em que 

a investigação-ação emergiu e se expandiu” (Máximo-Esteves 2008, p. 33). Nesta ótica, 

parece-nos que efetivamente este conceito tem uma amplitude genérica e que abrange 

diferentes estratégias para melhorar o sistema educativo e social. 

Latorre (2007) enquadra o percurso da investigação-ação em diferentes modelos 

concebidos por diferentes autores, sendo que foram baseados na modelação espiralada 

dos conceitos do precursor Kurt Lewin e representados nas seguintes figuras:  

 

Fig. 3 - Os momentos da Investigação-Ação (Kemmis, 1989, citado por Latorre, 2007, p. 35) 

O modelo de Kemmis (Fig. 3) evidencia um novo esquema direcionado essencialmente 

para o contexto educativo, e está assente em duas vertentes: uma estratégica e outra 

organizativa. Na estratégica temos a ação e a reflexão, enquanto a organizativa visa a 
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planificação e a observação, a interação constante entre estes elementos tendem a 

contribuir para a resolução de situações problemáticas e para a compreensão das 

práticas escolares. Este modelo gerador de uma espiral autorreflexiva de conhecimento 

e ação integra quatro momentos inter-relacionados: a planificação, a ação, a observação 

e a reflexão. Cada um destes momentos implica simultaneamente, um olhar retrospetivo 

e prospetivo como especificado na Figura 4.  

 

Fig. 4 - Os momentos da Investigação-Ação (Kemmis, 1989, citado por Latorre, 2007, p. 36) 

O movimento espiralado do modelo de Kemmis dividido nos quatro momentos ou fases 

explicam-se do seguinte modo: 

 A planificação da ação tem que ter como base a informação crítica para melhorar 

ou resolver determinada situação; 

 Um acordo para a implementação do plano; 

 A observação dos efeitos da ação tendo em conta a contextualização; 

 Nova planificação após reflexão crítica sobre os efeitos observados dando 

origem a novos ciclos de ação. 
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Já o modelo de Elliott, (Fig. 5), descrito por Latorre (2007) foi reorganizado a partir do 

modelo de Lewin, em três momentos: elaboração de um plano, sua implementação e 

avaliação; reestruturação do plano, implementação, avaliação e assim por diante. 

 

Fig. 5 - Ciclo da Investigação-Ação (Elliott, 1993 citado por Latorre, 2007, p. 36) 

Para o autor, o modelo enuncia um processo de revisão dos factos e de reconstrução a 

partir das falhas detetadas antes de se iniciar uma nova série de passos dentro de cada 

novo ciclo. Deste modo, o autor identifica no modelo uma sequência de fases: 

 Identificação da ideia geral e a consequente descrição e interpretação do 

problema a investigar; 
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 Exploração de hipóteses ou abordagem de ação ou ações a empreender para 

mudar a prática; 

 Elaboração do plano de ação, sendo este o primeiro passo que envolve a revisão 

do problema inicial e as ações específicas necessárias, a análise dos meios para 

começar a ação seguinte e a planificação dos instrumentos para ter acesso à 

informação. 

Ainda segundo Latorre (2007, p. 38), o modelo de Whitehead (Fig. 6) resulta da crítica 

apontada às propostas de Kemmis e Elliott considerando-os afastados da realidade 

educativa com os modelos propostos demasiado académicos: “alejan bastante de la 

realidad educativa convirtiéndose más en un ejercicio académico que en un modelo que 

permita mejorar la relación entre teoría educativa y autodesarrollo profesional”.  

 

Fig. 6 - Ciclo de Investigação-Ação, segundo Whitehead (1991) citado por Latorre (2007, p. 38) 

Contudo, observa-se uma espiral ilustrativa da investigação-ação no seu livro All You 

Need To Know About Action Research (McNiff & Whitehead, 2006, p. 9), e que já é 

uma alteração ao modelo de McNiff, atribuindo-lhe o nome “ação-reflexão” (Fig. 7): 
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Fig. 7 - Um ciclo de Ação-Reflexão (em McNiff & Whitehead, 2006, p. 9) 

Whitehead passa de um modelo com características lineares, centrado segundo 

Máximo-Esteves (2008, p. 77) na “pesquisa da singularidade máxima – o sujeito, 

investigado reflexivamente por si próprio – relatada segundo um formato pessoal e 

narrativo «Como posso (eu) melhorar a minha prática?»” para um processo de 

investigação-ação colaborativo na ação, porque recorre à colaboração de um colega, por 

exemplo, para a resolução de um problema, as informações recolhidas por cada um são 

objeto de verificação, fomentadoras de juízos avaliativos sobre a ação praticada com a 

intenção de a melhorarem. A experiência adquirida por ambos permite-lhes passar à 

próxima fase com a adequação de novos conteúdos e materiais a utilizar, etc. A 

experiência vivida pelos dois colegas enriquece-os profissionalmente, sendo produtivo 

para a qualidade do ensino ministrado na sala de aula e na obtenção de resultados: 

Action researchers, (…), are insider researchers. They see themselves as part of the 

situation they are investigating, and ask, individually and collectively, 'Is my/our work 

going as we wish? How do we improve it where necessary?' If they feel their work is 

already reasonably satisfactory, they evaluate it to show why they believe this to be the 

case. If they feel something needs improving, they work on that aspect, keeping records 

and producing regular oral and written progress reports about what they are doing. 

(McNiff & Whitehead, 2006, p. 8) 
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Neste contexto, Latorre (2007) vê na investigação-ação uma resposta à qualidade do 

ensino dando ênfase ao emprego da sua metodologia pelo professor-investigador, pois 

segundo o autor, a formação inicial do professor dá-lhe aptidões para melhorar, para 

inovar, para compreender os contextos educativos. Com esta visão, o autor defende a 

investigação na escola, realizada pelos docentes, a fim de responder atempadamente às 

situações problemáticas que ocorrem na sala de aula, reforçando a ideia de que nem 

todas as metodologias servem para investigar a atividade profissional. Perante este 

cenário define a investigación-acción educativa como uma família de atividades 

contributivas para o desenvolvimento curricular, para o seu autodesenvolvimento 

profissional, para a melhoria de programas educativos e sistemas de planeamento ou 

desenvolvimento de políticas educativas. E vê nessas atividades a implementação de 

estratégias comuns que posteriormente são submetidas à observação, reflexão e 

mudança. Considera-a como uma ferramenta para gerar mudanças sociais e educativas 

sobre o conhecimento social e educacional. E, ainda, confere autonomia e poder a quem 

pratica este tipo de investigação.  

 

Fig. 8 – Ciclo de investigação-ação, segundo Latorre (2007, p. 21) 

A Figura 8 representa a amplitude do ciclo da investigação em torno de quatro fases, a 

planificação, a ação, a observação, a recolha e a análise sistemática de dados “es lo que 

otorga rango de investigación” (Latorre 2007, p. 21).  

Também Lessard-Hébert (1996, p. 16) projeta a investigação-ação como um processo 

ciclo ou faseado, em que “cada novo ciclo é enriquecido pelo ciclo anterior” numa 

aspiral contínua, sendo possível agir e refletir cada situação real observada, indutoras de 

decisões futuras e de intervenção pedagógica. Nesta perspetiva, Coutinho (2008, p. 358) 

considera que: 
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A metodologia da Investigação-Ação alimenta uma relação simbiótica com a educação, 

que é a que mais se aproxima do meio educativo sendo mesmo apresentada como a 

metodologia do professor e que valoriza, sobretudo, a prática, tornando-a, talvez, o seu 

elemento chave […] no pensamento sobre a prática educativa está sempre implícito o 

conceito da reflexão. 

Qualquer um dos modelos expostos vincula bem a intenção de mudança mediante a 

dupla finalidade implícita na sua metodologia – investigar e agir – procurando obter 

resultados, refletindo em ambas as ações e norteando decisões. 

Após reflexão sobre os métodos acima expostos e tendo em conta as características da 

turma, a implementação da ferramenta, o trabalho prático do projeto no sentido da 

“mudança desejada”, como Lessard-Hébert (1996, p. 23) ilustra, o estudo envolveu 

também uma investigação qualitativa. Bogdan & Biklen (1994, p. 16) referem “a 

investigação qualitativa como um termo genérico que agrupa diversas estratégias de 

investigação que partilham determinadas características”, e situam nesse campo, a 

investigação-ação como um tipo de investigação aplicada, a qual serve a intenção do 

projeto na medida de que a produção dos resultados poderão “ser diretamente utilizados 

na tomada de decisões práticas ou na melhoria de programas e sua implementação” 

(Schein, 1987, citado por Bogdan & Biklen, 1994, p. 264) e porque é um tipo de 

investigação na “qual o investigador se envolve ativamente na causa da investigação” 

(Bogdan & Biklen, 1994, p. 293). 
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3.5   Métodos, técnicas e instrumentos de recolha de dados 

Segundo Bell (2004) a Investigação-ação torna-se atraente para os educadores pela sua 

natureza essencialmente prática da resolução dos problemas: 

Um procedimento essencialmente in loco, com vista a lidar com um problema concreto 

localizado numa situação imediata. Isto significa que o processo é constantemente 

controlado passo a passo (isto é numa situação ideal), durante períodos variáveis, 

através de diversos mecanismos (questionários, diários, entrevistas e estudos de casos, 

por exemplo), de modo que os resultados subsequentes possam ser traduzidos em 

modificações, ajustamentos, mudanças de direção, redefinições, de acordo com as 

necessidades, de modo a trazer vantagens duradouras ao próprio processo em curso. 

(Cohen & Manion, 1994, citado por Bell, 2004) 

As questões de uma pesquisa surgem de uma análise dos problemas de quem a pratica 

em determinada situação, tornando-se então o seu objetivo imediato a compreensão dos 

problemas. O investigador/ator formula primeiramente princípios especulativos, 

hipotéticos e gerais em relação aos problemas que foram identificados; a partir destes 

princípios, podem ser depois produzidas hipóteses quanto à ação que deverá mais 

provavelmente conduzir, na prática, aos melhoramentos desejados. Essa ação será então 

experimentada e recolhida a informação correspondente aos seus efeitos; estas 

informações serão utilizadas para rever as hipóteses preliminares e para identificar uma 

ação mais apropriada que já reflita uma modificação dos princípios gerais. A recolha de 

informação sobre os efeitos desta nova ação poderá gerar hipóteses posteriores e 

alterações dos princípios, e assim sucessivamente, aproximando-nos dessa forma de um 

maior entendimento e melhoramento da nossa ação. Isto implica um processo contínuo 

de pesquisa e o valor do trabalho é julgado pelo que se tiver conseguido em termos de 

compreensão, bem como das alterações desejáveis na nossa forma de agir (Brown & 

McIntyre, 1981, citado por Bell, 2004) 

Segundo Máximo-Esteves (2008), a Investigação-ação é um meio adequado para 

estudar diretamente os contextos de trabalho dos professores e, em simultâneo, 

influenciar e mudar esses mesmos contextos, seja social ou institucionalmente. É nesse 

contexto que os profissionais de ensino encontram o campo ideal para desenvolver 

projetos de Investigação-Ação, visto ser o sítio de maior atuação dos alunos, familiares, 

docentes e não docentes, todas as interações desses intervenientes enriquecem um 

cenário propício ao desenvolvimento da Investigação-Ação, devido essencialmente às 

diferentes perceções que cada um tem do mesmo espaço frequentado e durante as ações 

de mudança desenvolvidas. A participação ativa de todos os intervenientes produz 

conhecimento observado e descrito pelo investigador após a recolha de dados obtidos 
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com diversas técnicas e instrumentos aplicados durante o processo da investigação e sua 

reflexão. Sendo a observação no terreno, a técnica considerada por alguns autores, a 

mais profícua para a recolha de dados, porém descrevem diferentes atitudes ao papel do 

investigador observador consoante o tipo de estudo a realizar e capacidade de integração 

ou infiltração do investigador no campo de estudo. 

No nosso caso, a observação realizada no campo de estudo foi mista, visto que a 

investigadora era a professora da turma e o alongamento do processo de implementação 

do estudo conduziu a diferentes possibilidades de observação. Inicialmente, ao contrário 

da afirmação de Bogdan & Biklen (1994, p. 125): “nos primeiros dias de observação 

participante, por exemplo, o investigador fica regra geral um pouco de fora, esperando 

que observem e aceitem”, a necessidade de dar conhecimento da integração do projeto 

na turma, as orientações da instalação do software e gravar individualmente os alunos, 

promoveu uma observação mais de perto da evolução das ações; posteriormente numa 

atitude de maior afastamento do acompanhamento individual foi possível a observação 

mais à distância dos comportamentos e reações dos alunos, estes agora já mais à 

vontade com a usabilidade dos equipamentos e acomodação de regras, possibilitaram 

um tipo de observação mais moderada (ibidem). Ainda no decorrer do processo, a 

observação distanciou-se ainda mais pelo facto de ser possível realizar registos vídeo 

pelos próprios alunos com os Magalhães em diferentes espaços da sala de aula, e ainda, 

em outros espaços do edifício escolar (pátio, casas de banho, despensa…), estes 

distanciados da observação direta, os quais foram analisados posteriormente, tais como 

outros instrumentos de recolha de dados inerentes à observação: notas de campo, análise 

de documentos, questionários escritos, entrevista, registos áudio, vídeo e fotográfico. 

Material de recolha apontados na investigação-ação em (Bogdan & Biklen, 1994; 

Lessard-Hébert, 1996; Latorre, 2007; Bell, 2004). 
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CAPÍTULO IV – Implementação do projeto e verificação de resultados 

Introdução 

Na exploração do novo contexto escolar e ainda antes de iniciar as atividades com os 

alunos surgiram comentários de indivíduos adultos, registados primeiro na memória e 

posteriormente foram escritos num bloco de notas. Os primeiros registos ocorreram de 

conversas ocasionais com indivíduos ligados diretamente ou que já tinham efetuado 

trabalho com elementos da turma em anos anteriores.  

No decorrer das atividades letivas surgiram situações relacionadas com a área da Língua 

Portuguesa que indiciavam o menor agrado por leituras, tendo sido memorizado 

algumas das situações e outras logo anotadas no bloco de notas. 
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4.1 Registos iniciais 

A primeira fase afigurou-se difícil, devido a comentários oriundos de elementos 

envolvidos no ambiente escolar nos anos anteriores, e que surgiram nas duas semanas 

antes do início do ano letivo, tais como:  

“- A turma tem elementos com comportamentos difíceis caso do Tiago e do André… o 

André é um NEE (Necessidades Educativas Especiais) … as meninas do quarto ano são 

muito fraquinhas… o Hugo também tem muitas dificuldades a ler e a escrever… a 

turma do terceiro ano… tem também alguns casos que merecem muita atenção… mas é 

melhorzinha que o quarto ano…” - Comentário da prof.ª da Educação Especial no 

Agrupamento sede e conhecedora da turma porque tinha dado apoio de Educação 

Especial na sala de aula ao André, nos anos anteriores. 

“- Os pais não gostam muito de vir à escola… acho que houve complicações com as 

suas colegas que cá estiveram…”; “a colega desta turma saía daqui quase todos os dias 

rouca… eles são impossíveis…” - Comentário da funcionária contratada para dar apoio 

à Junta de Freguesia e à escola e conhecedora das turmas porque deu-lhes assistência 

nos anos letivos anteriores. 

Estes comentários surgiram espontaneamente, como consequência às questões efetuadas 

e resultantes da curiosidade de conhecer o novo contexto de trabalho. O receio do 

projeto poder ser ou não implementado surgiu, ainda mais porque, segundo outros 

comentários sobre a diretora do Agrupamento, não abonavam em nada a coragem de 

uma professora nova, no meio. 

Reflexão da Prof.ª – “Os alunos não se envolvem com livros de histórias presentes na 

sala de aula, preferem outros entretimentos, jogos de sala e de pátio, o tempo convida a 

isso, e ainda estamos no início do ano, as brincadeiras a pares e o jogo da bola são os 

momentos preferidos.” 

Questão intencional da Prof.ª: “-vocês já conhecem estes livros?” (apontando para a 

prateleira). Foram indiferentes. (acho que fiz mal a pergunta, se calhar devia ter dito: 

vamos ver estes livros?) (registo no dia 18 de Setembro, antes do intervalo da manhã) 

A Hora do Conto prevista no horário letivo às sextas-feiras, com início às catorze horas 

e trinta minutos até às quinze horas e trinta minutos, levaram ao registo das seguintes 

observâncias: 

Prof.ª – Inicialmente mostraram-se recetivos… começaram a ficar inquietos nos 

lugares… chamei-os à atenção… o Cláudio e o Bernardo continuaram as fosquinhices. 

Talvez precisassem de queimar energias por ser a última hora do dia, antes das 
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atividades de enriquecimento curricular. (Registo no dia 18 de Setembro, na Hora do 

Conto) 

Prof.ª – Sensibilizei a turma para o momento de leitura, reagiram bem e sentaram-se 

com postura de escuta, enquanto lia O gato das botas observei que alguns elementos 

desafiavam outros para tolices, chamei-os à atenção, outros descobriram figuras no 

livro, queriam ver. Passado algum tempo iniciaram o mesmo comportamento. O Xavier 

atento fez “xiu…!”. O Cláudio e o Bernardo continuaram. (No dia 25 de Setembro, na 

Hora do Conto) 

Prof.ª – No dia 2 de outubro, na Hora do Conto, comecei a história Um rapaz invulgar, e 

novamente os comportamentos desviantes. Interrompi e perguntei-lhes se nos anos 

anteriores fizeram a Hora do Conto.  

O Xavier respondeu: 

“- Sim senhora professora, todas as semanas.” 

Não percebi como, mas houve qualquer gesto de dúvida ou rejeição à sua afirmação 

porque logo de seguida, regateou:  

“- Sim, então não se lembram?! Nós no fim, até fazíamos trabalhos… preenchíamos 

fichas e às vezes pintávamos desenhos”.  

O Alexandre interveio com ar de convencido: 

“- Eu cá nunca fiz!”.  

O Tiago retorquiu: 

“- Pois estavas sempre atrasado a fazer as coisas!”.  

“- E tu… também.” - Apontou o Xavier para o Tiago. Reforçando logo de seguida: 

“- Ó… eram quase todos… só eu e o Guilherme é que nos despachávamos.” 

Mais algumas sessões foram feitas durante o 1º período, mas o desenrolar do projeto 

abafou a atividade, a ideia de promover leituras com o projeto sobrepunha-se, então 

surgiu a ideia de aproveitar a Hora do Conto em proveito do desenvolvimento daquele. 

A ideia de que a leitura não é uma habilidade imposta, mas sim uma habilidade que se 

decide a partir de ambientes envolventes, assentou ainda mais a vontade da 

implementação do projeto. 
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4.2   O diagnóstico - Inquérito por questionário   

O inquérito por questionário consiste num conjunto de questões escritas para obter 

respostas escritas, tendo como objetivo obter e converter informação em dados “pré-

formatados” identificadores dos fenómenos, processos ou situações específicas (Afonso 

2005, p. 101).  

De acordo com Lessard-Hébert (1996, p. 100), o inquérito:  

É uma maneira indireta de recolher dados sobre a realidade. Questionando os sujeitos 

oralmente ou por escrito, tentam obter respostas que: a) exprimam perceções ou 

opiniões sobre acontecimentos, sobre outras pessoas ou sobre si próprio ou que: b) 

permitam, por inferência, supor que os sujeitos apresentam capacidades, 

comportamentos ou processos que não poderiam observar ao vivo. 

O questionário foi a primeira técnica aplicada aos EE´s, procedimento concebido com a 

intenção de obter informação relativa ao relacionamento dos alunos com leituras, assim 

como prognosticar a aceitação dos EE’s pelo projeto, e ainda, verificar se os EE´s 

tinham conhecimento da aplicabilidade da ferramenta. Para tal, foi elaborado um guião 

(Anexo 2) estruturador e direcionado para a procura de elementos significativos de 

acordo com o tema em estudo. O questionário (Anexo 3) surgiu dessa prévia 

organização, sendo o mais simples possível porque entendia-se que os EE´s iriam ficar 

enfastiados das solicitações provenientes do Agrupamento (outros questionários), e 

também, porque após leitura de um dos questionários enviado pelo Agrupamento, 

constatou-se a presença de recolha de dados desejáveis para o projeto de investigação. 

Por conseguinte, foram acrescentadas somente, algumas questões pertinentes para o 

estudo. Neste propósito, também esteve subjacente, o receio desencadeado pelos 

comentários iniciais sobre os pais e a relação deles com a escola. Desejava-se a sua 

reaproximação à escola e não o contrário, nesse sentido, o questionário foi incluído no 

grupo de documentos solicitados pelo Agrupamento. 
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4.2.1   Análise 

A fim de diagnosticar se a leitura seria uma das ocupações livres dos alunos, formulou-

se a primeira questão introduzindo-a entre outras atividades que geralmente as crianças 

gostam de praticar. 

Joga à bola

Computador

Vê televisão

Lê

Escreve

Internet

Anda de 

bicicleta

Joga consola

Outras 

actividades

0 5 10 15 20

 

Gráfico 1 – Ocupação livre dos alunos. 

Asserção: 

Das atividades propostas a leitura fora uma das atividades selecionadas. Pela seleção 

pode-se inferir que pelo menos sete alunos praticam leituras nos tempos livres, 

precedida das seguintes atividades: “Anda de bicicleta”, “Usa o computador” e “Vê 

televisão”, sendo esta a atividade mais assinalada (Gráfico 1). 
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A questão dois procurou saber as preferências literárias dos alunos, em contexto 

familiar. 

0 2 4 6 8 10 12 14

Revistas Banda desenhada

Poesia Histórias

Não tem iniciativa

 

Gráfico 2 – Preferências literárias dos alunos. 

Asserção: 

Os alunos da turma inclinam-se mais para as histórias, seguido de revistas e depois de 

banda desenhada. Verificando-se tendência nula para a poesia. 

A terceira, quarta e quinta questões foram pensadas para inferir se as histórias realizadas 

na escola tinham sido motivo de envolvência familiar (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Envolvência familiar com as histórias da escola. 

Asserção: 

Os resultados das questões 3, 4 e 5 apontam para o interesse da maior parte dos alunos 

da turma em desenvolver diálogo sobre as histórias lidas, como ainda, desejam mais 
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envolvimento. De acordo com a escolha, treze EE´s assinalaram que a maioria das 

crianças recontou histórias exploradas na escola, nos anos letivos anteriores. Onze EE’s 

referem que as suas crianças recontam-lhes histórias lidas. Dos dezasseis EE’s, onze 

referem que a criança pede-lhe para ler ou lhe contar histórias. 

A fim de inferir da necessidade dos alunos interessarem-se por livros foi elaborada a 

sexta questão. 
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Gráfico 4 – Interesse dos alunos por livros. 

Asserção: 

Com exceção de um aluno, todos os elementos da turma solicitam a compra de livros, a 

predominância centra-se em livros de histórias, seguido dos manuais escolares e da 

banda desenhada.  

A sétima questão foi elaborada a fim de verificar a recetividade dos EE’s à possível 

gravação dos seus educandos. 
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Gráfico 5 – Recetividade dos EE’s às gravações. 
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Asserção: 

Na sétima questão, dezasseis EE´s manifestaram interesse em ouvir histórias gravadas 

pelos seus educandos (Gráfico 5). Onze responderam ao porquê, estes reforçam a sua 

vontade com as palavras resultantes da análise de conteúdo: “interessante”; 

“imaginação”; “criativo”; “boa forma de”; “sentiria muito feliz”; “ideias novas”; 

“engraçadas”; “entusiasmo”. 

A oitava questão foi pensada para apurar se os EE’s tinham conhecimentos sobre 

podcasting.  
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Gráfico 6 - Conhecimento sobre podcasting pelos EE’s. 

Asserção: 

A resposta negativa à oitava questão revela a falta de conhecimento do podcasting, 

(Gráfico 6). 
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4.2.2   Reflexão das asserções 

A análise do questionário diagnóstico apresentado aos encarregados de educação 

produziu as primeiras reflexões: os alunos envolvem-se com leituras, mas não como 

atividade primeira, tendo maior preferência por outras; os encarregados de educação 

correspondem às solicitações dos seus educandos no que toca ao envolvimento com a 

leitura, verificando-se também que a maior parte dos alunos transportam para o seu 

meio familiar as leituras realizadas na escola, através do reconto, e ainda, solicitam 

leituras e o conto de histórias em família. O contato com a leitura promoveu a vontade 

de ter livros, havendo maior preferência pelos livros de histórias, seguindo-se as revistas 

a par com os livros escolares e por último a banda desenhada, verificando-se ainda que 

não se generalizou esta última avaliação a todos os alunos, por haver um aluno que não 

pede material de leitura no seio familiar. Neste grupo verificou-se também, a 

envolvência com os meios tecnológicos, caso de “Vê televisão” assinalada com maior 

frequência, seguido de “Usa o computador”, sendo este de maior relevância para o 

desenvolvimento do estudo pretendido. A última questão revelou que os encarregados 

de educação desconheciam o podcasting, sendo relevante para o estudo porque a 

exploração desta ferramenta sugeriu a ideia de novidade ou expectativa.
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4.3   Fase 1 – Implementação do projeto 

Avançámos com a ideia representada no seguinte organograma (Fig. 9): 

 

 

 

(A)  – Representa a aceitação da implementação do projeto por (B), (C) e (D); 

(B)  – Sem o consentimento dos Encarregados de Educação (EE’s) não seria possível a 

implementação do projeto, por essa razão, foram os primeiros a tomarem conhecimento 

de (A). A reunião com os Encarregados de Educação aconteceu na primeira semana de 

aulas dia dezoito de setembro de dois mil e nove, como solicitado pelo Agrupamento, 

ou seja, esta reunião foi propositada para os EE’s receberem diretrizes provenientes do 

Agrupamento a propósito da Gripe A, preenchimento de uma ficha sobre as expetativas 

sobre a escola e a professora, como também para serem informados que iriam receber 

brevemente, um inquérito para a elaboração do Perfil de Turma. No final da reunião, os 

pais foram informados da pretensão da implementação do projeto na turma. Durante 

esta ação, alguns EE’s mostraram-se recetivos à sua apresentação promovendo diálogo 

sobre o tema, outros revelaram-se ansiosos por saírem, argumentando que já era tarde. 

Atendendo a este comportamento, e porque no momento, surgiu a ideia de testar até que 

ponto a aceitação seria plena, foram elucidados que posteriormente lhes seria enviado o 

formulário de autorização (Anexo 1) e um pequeno inquérito. 

(C) – A receção de uma boa parte das autorizações (N=13) e inquéritos (N=10) levou à 

decisão de apresentar o projeto à turma, no dia vinte e nove de setembro. 

ACEITAÇÃO DO 

PROJECTO 

(A) 

EE’s 

(B) 

ALUNOS 

(C) 

AGRUPAMENTO 

(D) 

Fig. 9 - Aceitação do projeto. 
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(D) – O projeto foi integrado no Projeto Curricular de Turma e entregue no 

Agrupamento, posteriormente aprovado. 
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4.3.1   A sensibilização 

A exploração realizada pelos alunos da EB1 de Azambujeira serviu de mote à turma da 

EB1 de Azoia de Cima. Durante a audição dos podcastings, todos os rapazes se 

revelaram expetantes, as meninas mantiveram-se sossegadas nos seus lugares a 

desenhar e a pintar com postura de escuta (Ilustração 10). 

 

 

Ilustração 10 - Audição do Podcast iniciado pela turma de Azambujeira. 

No final, os rapazes foram os que manifestaram maior curiosidade e vontade em serem 

“herdeiros” do sítio. O entusiasmo aumentou quando perceberam que seria necessário 

instalar os programas Audacity e o Lame nos Magalhães. Daí serem elucidados para 

trazerem os computadores, porém, alguns dos alunos referiram que não podiam trazer o 

computador para a escola: 
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a) “- Professora, a minha mãe não me vai deixar trazer” – Ana
6
 

b) “- Professora, tenho o computador estragado” – Alexandre 

c) “- Eu parti o meu” – Tiago 

d) “- O meu não funciona” – Cláudio 

e) “- Eu não tenho Magalhães” – Soraia 

f) “- Eu vou ver se posso” – Ricardo  

A estes alunos foi proposto o uso do computador “grande” da sala, e ainda, caso os 

colegas assim o entendessem e os pais autorizassem, poderiam partilhar os deles 

(observou-se em alguns, expressões de inconformismo).  

No dia seguinte, dia trinta de setembro, dos dezasseis alunos, dez trouxeram os 

Magalhães (Gráfico 7).  

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Sem computador

Com computador

 

Gráfico 7 - Nº de computadores por alunos. 

Os alunos a), b), c), d), e) e f) foram questionados a propósito de não trazerem os 

computadores, respondendo: 

a) Ana (com desalento): “- Professora a minha mãe não me deixa trazer… tens 

que escrever num papel a pedir.” – Intencionalmente, o solicitado não foi 

satisfeito, a curiosidade alimentou uma ideia: será que com o decorrer do 

projeto se altera o solicitado pela aluna? O que irá acontecer se não for 

satisfeito o pedido dela? 

b) Alexandre (convicto): “- Ó professora, o meu pai vai pô-lo a arranjar… 

pediu a um amigo”; 

c) Tiago (encolheu os ombros como se não se importasse): “- Então… não 

tenho... está estragado… a minha mãe já disse que não o manda arranjar”; 

                                                             
6 Filme 1 (grelha anexada) - Um dos momentos em que a Ana foi questionada. 

filme1.mp4
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d) Cláudio (altivo e convencido): “- O meu tio disse-me que ia mandá-lo 

arranjar”; 

e) Soraia (interessada, mas com ar penoso): “- A minha mãe pergunta se ainda 

posso ter o Magalhães”;  

f) Ricardo (com ar de triunfante): “- Eu trouxe!” 
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4.3.2   A exploração 

Após orientação da professora foi iniciada a instalação dos programas pelo Guilherme, 

depois o Xavier e o Hugo ajudaram (Ilustração 11). Os três alunos do 4º ano, 

entendiam-se muito bem, também pareciam mais habilidosos com os computadores. 

 

Ilustração 11 - Instalação do Audacity na hora do intervalo. 

Sem querer afetar o tempo de exploração dos conteúdos curriculares programados, 

depois de explicitados os passos de gravação foi-lhes permitido explorar os programas 

em momentos livres. Os alunos tomaram a iniciativa das primeiras explorações na hora 

do intervalo. Observaram-se atitudes inesperadas, tais como, gravar coreografias 

imaginadas e planeadas no momento, como se as imagens fossem captadas com o 

computador numa mão e o microfone na outra, ou simplesmente sentados no pátio 

concentravam-se na novidade (Ilustração 12). As meninas revelaram-se muito 

interessadas. Nesta azáfama, o intervalo prolongou-se.  
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Ilustração 12 - Exploração de gravações na hora do intervalo. 

No dia seguinte, um de outubro, mais dois alunos trouxeram as autorizações (N=15) e 

os inquéritos (N=12). O Ricardo apresentou um conjunto de adivinhas recortadas de 

uma revista: “- Ó professora se for preciso arranjo mais!”. O Guilherme trouxe de casa 

um livro (+ 365 Piadas) (Ilustração 13). Estas situações resultaram da conversa do dia 

anterior, ou seja, surgiu a hipótese de propor aos alunos trazerem livros de casa (ideia 

intencional – apreciar a partilha, e também porque poderia ser uma forma de testar o 

efetivo relacionamento dos alunos com os livros em casa). Um pouco antes da hora do 

intervalo, foram novamente elucidados sobre como gravar e sobre a contenção de 

alguns comportamentos. 
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Ilustração 13 - Guilherme e Xavier à procura de textos. 

O Hugo e o Alexandre procuraram no dossier diário, textos escritos e foram treinar a 

leitura (Ilustração 14). O Alexandre desistiu porque a professora lhe disse que o texto 

dele era igual ao do Hugo (composição coletiva) e que assim gravava quem melhor 

lesse, decidiu ir procurar outro material. Os dois alunos revelavam dificuldade no 

desenvolvimento da leitura, o Hugo evidenciava problemas de articulação/dição, o 

Alexandre na decifração de palavras e entoação. O Hugo frequentava sessões de terapia 

da fala em Santarém, e o Alexandre recusava usar as lentes dos óculos para ler, ou seja, 

visualizava por cima das hastes. 

 

Ilustração 14 - Treino de texto coletivo à hora do intervalo. 

Quem não tinha computador observava e outras vezes tentava a sua sorte no 

computador do colega (Ilustração 15).  
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Ilustração 15 – Enquanto uns gravam outros esperam. 

Exploraram o programa de gravação segundo novas orientações, sendo que surgiram 

novas situações. Os alunos: 

 Procuravam a colaboração de colegas no apoio às gravações, como consequência 

surgiram desentendimentos (Ilustração 16) – todos queriam gravar à exceção do 

André que se isolava no lugar ou num canto a ouvir música no seu computador 

«era o que mais lhe agrava, mesmo depois de questionado pela professora 

continuava na dele!» (Ilustração 17).  

 As gravações saíam deformadas porque os alunos tinham dificuldade em manter 

o silêncio e liam afastados do microfone (Ilustração 18); 

 Gravavam qualquer som vocalizado – desejavam ouvir a sua voz na gravação e 

viviam o momento com apoteose; 
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Ilustração 16 - Desentendimentos. 

 

Ilustração 17 - O isolamento do André. 
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Ilustração 18 - A colega aproxima o microfone da colega leitora depois de receber instruções da 

professora. 

O Alexandre (ansioso) convenceu a professora a gravá-lo. A primeira exigência impediu 

a turma de fazer barulho: “- Com barulho a gravação do colega fica estragada… e 

quando forem vocês também não irão gostar!”. Embora difícil, remeteram-se ao 

silêncio. «A vontade era grande! E foi satisfeita. Após verificar se tinha a autorização do 

EE, a adivinha foi postada no site.» (Ilustração 19).  

 

Ilustração 19 - Primeira gravação da turma no Podcast. 
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4.3.3   Reflexões da exploração 

A introdução do podcasting na turma de Azoia surgiu a partir da apresentação do 

Podcast iniciado pela turma da Azambujeira, a novidade assombrou-se no novo 

contexto quando os comentários intimidaram a sua implementação. A atmosfera inicial 

atingiu o receio, mas a pertinácia insistia em ir em frente. Os indicativos iniciais 

contrastaram com as evidências surgidas com a exploração dos programas. As 

autorizações concedidas e os comentários dos alunos registados deram novo alento. A 

par salientou-se o interesse dos EE´s em desejarem ouvir a voz gravada dos seus 

educandos, como ainda o desconhecimento do podcasting perspetivou a possibilidade 

da melhoria de alguns pontos de envolvimento entre os intervenientes com o novo 

processo. O facto de os dados apontarem para o envolvimento dos alunos com leituras 

em casa, mas a ignorância e predisposição para a leitura dos livros existentes na sala de 

aula, e ainda, o envolvimento com a narrativa na Hora do Conto, provocaram algumas 

questões:  

 Será que os alunos se interessam mesmo por leituras?  

 Serão as brincadeiras somente as atividades preferidas, no espaço escolar? 

 Será que ler é uma chatice? 

As relações difíceis também se verificavam entre os alunos – alunos e alunos – adultos, 

essencialmente com as auxiliares e os professores das Atividades de Enriquecimento 

Curricular, embora não registados no diário, alguns procedimentos tiveram que ser 

tomados, tais como contatos diretos com os EE’s, tendo como objetivo a contenção de 

atitudes indisciplinadas por parte de alguns alunos. Os ímpetos de relação observados na 

turma, realmente justificavam o comentário inicial da senhora que dava apoio à escola e 

à Junta de Freguesia. Havia uma necessidade de contenção de atitudes constante, que 

por vezes, esgotava o tempo de rentabilizar as aprendizagens programadas. No entanto, 

a sensibilização ao projeto perspetivaram alterações de comportamentos, suscitado ora 

pela partilha de indicações aquando da exploração, ora pela partilha de materiais 

escritos para gravar ou ainda a usabilidade dos computadores dos colegas, os interesses 

levaram a moderar atitudes: saber esperar e delicadeza. 

A primeira gravação na turma também contribuiu em muito, pois a contenção de ruídos 

durante o momento de gravação, abria o caminho à educação de comportamentos, 

adivinhando-se mais respeito pela ação e pelos colegas. A gabarolice do Alexandre com 
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a “postagem” da gravação despertou ainda mais a vontade de fazer podcastings na 

turma. O aluno, ao falar do agrado causado no seio familiar, denunciou inocentemente, 

os recursos tecnológicos usados em casa:  

“- O meu pai estava em casa… eu pedi-lhe para ir à net e ele deixou… a minha mãe só 

me deixa ir ao computador do meu pai quando o meu pai está em casa… ela não 

percebe nada daquilo e não quer que o meu irmão estrague o computador… foi ele que 

estragou o meu… o meu pai já pediu a um amigo para o arranjar”.  

A observação do dinamismo causado pela ação gerou ideias organizacionais no intuito 

de equilibrar três dimensões emergidas: gravações de leituras, comportamentos e 

aprendizagens (Fig. 10). As três dimensões geraram um jogo de hipóteses: se as 

gravações forem motivo de interesse dos alunos, talvez contribuam para a alteração de 

atitudes, então temos que arranjar textos. Se as atitudes alterarem talvez se produzam 

aprendizagens com maior interesse, então temos que gravar mais. Se o comportamento 

melhorar talvez as gravações saiam melhor, mas para saírem melhor dependem da 

qualidade das gravações, então temos que arranjar textos cativantes. Para haver 

qualidade de gravações é necessário que os alunos realizem bem as leituras, e para as 

realizarem bem, necessitam de treino, então é necessário apoio no texto lido. Para haver 

apoio na leitura do texto é preciso que haja texto e para haver texto tem que haver autor. 

Então como arranjar texto? Pedir aos alunos para criar? Direitos de autor? (registo da 

Prof.ª no fim de semana - 03/10/009) 

 

Gravações 

Comportamentos  

Aprendizagens 

 

Quadro 1 – As três dimensões.  
Fig. 10 - As três dimensões. 
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4.4   Fase 2 - Planeamento da ação 

A observação da fase da sensibilização impelia à necessidade de implementar uma 

metodologia de ação envolvendo as três dimensões:  

 

 

 

A dimensão 1 (Figura 11) surgiu da questão: Como fazer podcastings de forma a obter 

gravações de qualidade? Nessa intenção, as gravações foram divididas em três fases de 

ação: (i) forma de dar apoio individual na leitura / gravação; (ii) forma de incutir 

espírito de equipa; (iii) avaliação da capacidade de consecução sem apoio direto da 

professora, ou seja, conseguir fazer sozinho.  

 

 

A dimensão 2 (Figura 12) resultou da responsabilidade de cumprir o programa (3º e 4º 

anos) e de atender às dificuldades diagnosticadas nos alunos da turma. Por isso 

entendemos criar ambientes de trabalho que permitissem desenvolver sistematicamente 

(1) GRAVAÇÕES DE LEITURAS: 

i. Individuais com a professora 

ii. Coletivas com a professora 

iii. Sem a professora 

(2) APRENDIZAGENS: 

i. Leitura expressão e 

compreensão do oral 

ii. Construção de texto 

iii. Gramática 

Fig. 11 – Metodologia da ação. 

Fig. 12 – Cumprimento do programa curricular. 
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hábitos de leitura e aprendizagens de língua portuguesa introduzindo modalidades de 

leitura de diversos materiais, e ainda, a produção de texto centrados nos interesses dos 

alunos e elaborados segundo a sua criatividade, intentou-se também, elaborar 

mecanismos de reconstrução e de enriquecimento de ideias lidas, ouvidas ou ainda 

contadas tornando-os seres pensantes e escreventes, seguindo a ideia de Mialaret (1987, 

p. 15): o “saber ler equivale a ser capaz de transformar uma mensagem escrita noutra 

sonora em conformidade com determinadas leis bem definidas, equivale a ser capaz de a 

conceber e de apreciar o seu valor estético”. Neste sentido, os mecanismos normais e de 

uso no desenvolvimento da língua portuguesa não foram descurados, ao mesmo tempo 

que se evitou os problemas dos direitos de autor.  

 

 

A dimensão 3 (Figura 13) surgiu da necessidade de consciencializar os alunos para 

comportamentos adequados à feitura de gravações com qualidade e não meramente 

banais uma vez que seriam expostas num site público, pelo que surgiu logo no início do 

projeto o contrato de darem o máximo na produção das mesmas ajustando 

comportamentos. Esta condição afigurava-se num esforço suplementar tanto no controle 

do silêncio como também no treino e compreensão das leituras, caso contrário, os 

alunos sabiam que as gravações não seriam publicadas. A condição foi rígida porque 

tinha ainda, a intenção de moldar comportamentos relacionais entre os diversos atores 

da ação, uma vez que a história da turma indicava comportamentos negativos nas suas 

relações interpessoais, espelhando atitudes egocêntricas, e em alguns alunos, 

comportamentos desinteressados durante a consecução das tarefas de aprendizagem.  

(3) COMPORTAMENTOS: 

ii. Melhoramento da relação 

interpessoal / colaboração 

iii. Cumprimento de regras 

iv. Interesse / Dinamismo 

Fig. 13 – Adequação de comportamentos. 
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4.5   Fase 3 – Ação 

A dimensão (1) implicou três modalidades de ação estruturadas da seguinte forma: 

4.5.1   O papel da professora 

A professora no seu papel de orientadora e facilitadora do processo acreditou num 

trabalho aberto e envolvente tendo em conta os alunos, a escola e a família, no mesmo 

sentido, procurou criar condições materiais e humanas de verdadeira comunicação para 

que os alunos pudessem manifestar os seus interesses e necessidades, exprimir 

sentimentos, trocar experiências e saberes. O apoio da professora na leitura e na 

gravação vinculou maior atenção na dição de palavras, na entoação de frases, na 

compreensão do que é lido, no desenvolvimento do texto escrito, sem esquecer o 

funcionamento da língua, entendido numa perspetiva de correção linguística oral e 

escrita. Neste âmbito concentrou-se também em promover um ambiente acolhedor que 

inspirasse confiança, valorizasse e elogiasse o progresso dos alunos e os aspetos 

positivos para estimular os alunos, aceitasse as caraterísticas de cada um ou seja tratasse 

cada aluno como uma pessoa. O diálogo esteve sempre presente a fim de aperfeiçoar o 

vocabulário, desenvolver o espírito crítico e a sua relação com os outros, transmitir o 

sentimento de credibilidade da capacidade dos seus alunos. 

4.5.2   Trabalho de equipa 

O trabalho de grupo permitiu realizar tarefas comuns, promotoras do sentido de 

responsabilidade e indutoras de leituras partilhadas, composição de textos e gravações. 

Nesse propósito, a turma foi organizada em quatro grupos e cada um com quatro 

elementos. Introdução de quatro temas fomentadores de gravações: textos recreativos; 

histórias familiares; textos criados; textos de autor. Através da ação colaborativa 

pretendeu-se o cruzamento de ideias, de conhecimentos e o entendimento interpessoal. 

4.5.3   Trabalho individual 

A consecução de gravações sem apoio direto da professora, teve em vista a importância 

da leitura na formação pessoal e social da criança, assim como, a sua valorização e 

projeção pessoal na capacidade de produzir, a partir de modelos adquiridos a quando da 

experiência orientada e decorrente da implementação do podcasting. 
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4.5.4   Efeitos 

No decorrer da ação os efeitos observados traduziram-se em: 

 Melhoramento na decodificação de palavras; 

 Maior clareza e progressiva autonomia na expressão oral; 

 Maior comunicação oral decorrente das situações vivenciadas; 

 Maior enriquecimento do vocabulário; 

 Utilização correta da língua nos momentos de aprendizagem e de planificação de 

atividades (discussão, debates, leituras); 

 Gosto pela recolha de material informativo e literário; 

 Entendimento com os colegas no desenvolvimento e seleção de leituras, 

gravações e material composto (escrita, processamento de texto, cartazes, 

ppt…); 

 Capacidade em expor aos outros trabalhos individuais e de grupo;  

 Prática da escrita como meio de desenvolver a compreensão na leitura; 

 Produção e gravação de textos escritos como meio de os enriquecer e de dar 

sentido à sua produção; 

 Promoção e divulgação de leituras de textos literários como meio de enriquecer 

o seu património literário; 

 Interiorização de modos de correção auto e heterocorreção do material 

produzido; 

 Apropriação do texto lido; 

 Maior fluência na leitura; 

 Adequação de comportamentos relacionais; 

 Apropriação de diferentes registos de língua e gosto nas representações 

proporcionadas por eles (dramatizações, banda desenhada, cartazes…); 

 Interiorização do emprego de regras gramaticais. 
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Os resultados traduziram-se num maior empenho a nível da concentração, da 

perseverança, da competência leitora e escritora. O dinamismo consagrou um grande 

número de gravações como se pode verificar no site da turma. A montagem de alguns 

momentos – MOMENTO 1
7
 - publicado no site evidenciam o referido. Estas gravações 

ocorreram em momentos de recreio, e outras enquanto elementos do grupo esperavam 

pela sua tarefa, como também outras, em momentos em que o trabalho individual 

apenas exigia o máximo de cuidado com a manipulação de objetos, movimento corporal 

na sala e o arrastamento das cadeiras para não ficar registado ruídos nas gravações. Esta 

particularidade, nem sempre se conseguiu respeitar, o que levou a novas repetições de 

gravações tornando o ato moroso e aborrecido para todos. A partir do momento em que 

os alunos se confrontaram com os barulhos nas gravações e após o diálogo sobre os 

modos de não perturbar o silêncio
8
, observou-se um maior respeito pela ação, alguns 

alunos chegaram a andar em bicos dos pés na sala, outros em movimentos silenciosos 

relembravam as regras ou continham os parceiros, se não fosse respeitado, tinham logo 

os colegas a censurar o descuido. 

Observámos o grande envolvimento dos alunos no cumprimento dos contratos 

combinados e, inesperadamente o envolvimento de alguns alunos ainda apáticos com o 

desenrolar do projeto, caso do André e do Cláudio. Na formação dos grupos foram 

pensadas as caraterísticas dos alunos e ajeitados conforme a proficiência de cada um. Os 

de caráter de líder foram distribuídos por cada grupo, assim como, aqueles que 

apresentavam mais dinamismo, da mesma maneira foram distribuídos aqueles que 

indicavam menos habilidades. A mistura de capacidades compunham os grupos na 

intenção de todos se poderem fazer valer durante a interação pretendida. Os quatro 

temas selecionados tinham o objetivo de familiarizar os alunos com a maior diversidade 

possível de textos escritos. A primeira tarefa atribuída foi a identificação dos dossiers, 

estes destinavam-se ao armazenamento dos textos que após tratamento / correção seriam 

gravados. Uma grande parte dos alunos não gostava de desenvolver escrita sendo que 

pensou-se numa alternativa motivadora que consistia em copiar o texto processando-o 

no word antes de proceder à gravação. Esta estratégia teve como objetivo, além da 

motivação para a escrita, avaliar o seu interesse pelo podcasting e em simultâneo a 

                                                             
7 MOMENTO1 – em http://profangelica.podomatic.com/ ou em Filme 2 (grelha anexada) 

8 Filme 3 (grelha anexada) 

http://profangelica.podomatic.com/
filme2.mp4
Filme3.mp4
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consolidação de noções gramaticais e estruturais. Os resultados desta ação revelaram-se 

bastante positivos: 

 O André pouco sociável com os colegas e com os adultos e pouco interessado 

em fazer parte do projeto foi um dos alunos a alterar em muito o 

comportamento. O Xavier, o elemento mais dinâmico do grupo e entusiasmado 

com o desenvolvimento do projeto conseguiu pô-lo a participar (Ilustração 20). 

   

Ilustração 20 - O envolvimento do André. 

 O contrato de copiarem e processarem o texto no Word foi cumprido. Nesta 

ação, os grupos foram orientados para selecionarem texto, copiarem a 

manuscrito e processarem no Word, posteriormente o texto seria gravado. Houve 

grupos que tomaram a iniciativa e distribuíram tarefas entre eles: um selecionava 

o texto e, caso fosse do agrado de todos passava a outro elemento que o copiava 

a manuscrito, por fim, os restantes dividiam o texto e processavam-no no Word, 

faziam a sua montagem, imprimiam-no e depois escolhiam quem gravava com a 

professora, nesta última tarefa havia quase sempre disputa pela gravação, o que 

implicava a moderação por parte da professora. Segue a ilustração da ação 

(Ilustrações 21 e 22): 
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Ilustração 21 - Trabalho em grupos. 

   

Ilustração 22 – Seleção de texto, cópia e processamento. 

 

Ilustração 23 - Alteração de comportamentos - Cláudio. 

 Na Ilustração 23, podemos observar um dos alunos, o Cláudio a passar texto, 

este aluno dizia não gostar da língua portuguesa, recusou-se a colaborar nas 

tarefas de exploração e construção de texto, mesmo durante as tarefas de grupo 

opunha-se à sua integração e prática. No entanto, fomos surpreendidos com a 

sua decisão inesperada de passar texto, embora numa atitude individualista: 
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selecionou o texto à vontade dele e procedeu às restantes tarefas 

individualmente. 

 Durante a rotatividade dos dossiers observámos que o tema “narrativas 

familiares” não era do interesse dos elementos dos grupos. A atividade consistia 

em cada um dos elementos relembrar-se de uma história contada por alguém da 

família e escrevê-la no papel, ou ainda, recolher histórias junto de familiares que 

posteriormente seriam corrigidas, processadas e gravadas. Apenas o Tiago disse 

que tinha uma história que a avó lhe tinha contado, no entanto escrevê-la tornou-

se uma tarefa incómoda, e como habitualmente, as coisas que não eram do seu 

agrado desapareciam. Cada vez que o dossier das “narrativas familiares” 

mudava de grupo, a reação à sua receção era de pouco agrado, era desmotivante 

observar os elementos deste grupo amorfos enquanto os restantes trabalhavam 

entusiasmados. Quando chegou ao grupo da Carolina, esta referiu que teve uma 

tia que fazia poemas e que guardava alguns com ela. Surgiu então a ideia de a 

Carolina gravar os poemas da tia Mónica. A Carolina apresentava uma postura 

indolente, desinteressada perante as atividades escolares, (a mãe preocupava-se 

muito com a filha), contudo, observou-se maior dinamismo desde o momento 

que começou a experimentar o Audacity (Ilustração 24). 

 

Ilustração 24 - A Carolina empenhada em gravar. 

 Com este passo, surgiu a questão: será que a Carolina com os poemas da tia 

motiva os colegas pelas narrativas familiares? Somente a Jéssica correspondeu à 

ideia, convenceu a mãe a construir um texto, depois de ensaiado, foi gravado 
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com a colaboração dos colegas do grupo e também postado no site. Porém não 

foi motivo suficiente para desencadear o maior interesse da turma pela ideia.  

 Após o upload da gravação, surgiu a ideia de apresentar à turma a página do 

Podcast armazenadora dos uploads até então efetuados. O objetivo tinha como 

intenção registar em modo de vídeo
9
 não só a reação dos alunos, mas ainda 

reforçar a ideia de fomentar o interesse à família de gravarem conforme 

idealizado.  

No dia vinte e três de novembro foi posto à prova o interesse dos alunos pelo Podcast, 

esse momento foi propositado e pensado da seguinte maneira: planificou-se poucas 

tarefas escolares com a intenção de proporcionar espaços de atividades lúdicas 

selecionados pelos alunos, foi-lhes dito que podiam fazer o que quisessem, desde 

desenhos, leituras, jogar no computador Magalhães (permitido em casa ou ao fim do 

cumprimento de todas as tarefas escolares), desenhar no quadro da sala de aula, jogar 

jogos de mesa, montar lego... Quando ocupados, foi-lhes comunicado que a Internet 

estava ligada e que podiam explorar o Podcast. De imediato um grupo de alunos 

aprontou-se para a sua exploração
10

: 

Estão o Bernardo, o Xavier, a Cláudia, a Jéssica e o André, no computador grande a 

ouvir a história “João pé de feijão”. Juntou-se a Carolina e a Inês. Repetem “fi… fo… 

Fum…” (repetem mais do que uma vez) estão entusiasmadíssimos. O resto da turma 

continua no recreio. Só pode assistir pequenos grupos por causa do espaço. A Logane 

espreitou, mas afastou-se para comer. A Carolina saiu do grupo e juntou-se à Logane, a 

seguir foi desenhar para o quadro. Acabam por sair da sala. A Tânia mostra curiosidade 

em ouvir um pouco, no entanto sai, tem obrigações como auxiliar. 

O Bernardo comunica-me que já acabou. Eu disse-lhe que havia mais para ouvir. O 

Bernardo reagiu: “- Iah… boa!”. 

O Guilherme, o Cláudio e a Soraia faltam (estão doentes). 

Andam a vasculhar. O Bernardo grita: “- este é da Inês!” 

Encontraram a do “Veado” da Inês. Estão atentos a ouvir. Exigem silêncio para 

ouvirem. Continuam a ouvir a história da Inês. A Logane e a Carolina aparecem de 

novo, juntam-se ao grupo para ouvir. Voltam a afastar-se de novo, vão fazer um 

                                                             
9 Filme 4 (grelha anexada) 

10 Filme 4 (grelha anexada) 

Filme4.mp4
Filme4.mp4
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desenho. Junta-se o Tiago. A Cláudia está mais interessada em ver a Tânia a fazer a 

Árvore de Natal, mas parece atenta à história. 

A Tânia solicita observação à montagem da árvore (ver se está direita, antes da 

colagem). O Alexandre interpela várias vezes, quer ouvir a gravação dele, mas o grupo 

não se mostra interessado. O Xavier exige silêncio quer ouvir a história. É a história 

dele “O caldo de pedra”. Reagem e comentam a história em voz baixa. Na carteira, 

ligeiramente à direita, a Logane e a Inês desenham e pintam. A Carolina e a Cláudia 

observam-nas e falam baixinho. Mantêm o silêncio. O André reage à música da história 

com movimentos corporais. 

O grupo, aflito, diz ter apagado a gravação (sem querer, terminaram a sessão da página 

ao fecharem a janela). Tive que lá ir, estavam aflitos. Ficaram contentes quando lhes 

indiquei como fazer. Mantêm-se no sítio com algumas brincadeiras pelo meio. A 

Logane veio entregar-me o desenho dirigido a mim (miminhos), já não é o primeiro. As 

duas foram para o quadro. A Cláudia e a Inês estão a recortar o desenho. O Bernardo e a 

Jéssica estão a começar a disparatar, ela queixa-se que o Bernardo está a bater-lhe no 

rabo. 

Estão a reagir com movimentos corporais e a repetir o “Tão balalão…”. O Xavier diz a 

lengalenga da “Bola”. O coro afinou, querem ouvir novamente, repetem em coro. A 

Jéssica foi para o quadro. Ficou o grupo formado pelos quatro rapazes. Junta-se a Ana, 

repetem novamente “a bola é redonda…”. A Tânia ri-se, está mesmo ao lado a fazer as 

Árvores de Natal. 

Agora estão a ouvir a poesia do Cláudio, repetem também com movimentos corporais 

(estão entusiasmados). O grupo das meninas, Cláudia, Carolina, Inês, Logane exageram 

no barulho, desenham no quadro. 

A “Criada de Papelão”, chama a atenção do grupo do quadro, agora todos repetem a 

lengalenga com movimentos corporais. Há alunos no recreio. Não se juntam. 

Começam a ouvir as adivinhas, tentam responder. Diz o Alexandre: “- é o zero, o que é 

que havia de ser!” (Com ar de chateado, ainda não conseguiu ouvir a gravação dele) 

Começaram a ver o filme dos 3 Porquinhos agregado à história da Ana. Continuam a 

reagir com alguns movimentos corporais. Ficaram mais silenciosos e atentos. A Ana 

teima com o Xavier que a história é a dela. Ele diz que não é nada, é um filme. 

Continuam entusiasmados com o filme “Lobo Mau”. Riem-se. O grupo aumenta. 

Reagem às cenas do filme do “Lobo Mau”. 

O Hugo, o Tiago e o Ricardo continuam a jogar no Magalhães. O Xavier foi buscar o 

dossier das histórias criadas, o Hugo foi ter com ele, ambos acompanham a audição da 

história com a que está escrita. 
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O Bernardo quer ver outra vez o filme. O grupo repete em voz alta “quem tem medo do 

lobo mau…”. Acabou o filme. Voltam às gravações, agora a adivinha “Como se tira a 

temperatura a um tigre?”, o Hugo juntou-se ao grupo, o Ricardo foi para o lugar jogar 

com o Magalhães mais o Tiago, juntou-se a Logane. A história do “vento” chama a 

atenção do Tiago (é a dele): “essa é minha…” gesticulando lá do lugar onde joga com o 

Magalhães. (23/11/009 – um pouco antes do intervalo da manhã até à hora de saída para 

o almoço). 

Da parte da tarde o grupo foi maior mas teve que ser dividido, era muito grande para o 

espaço. Ficaram o Ricardo, a Carolina e o Tiago a explorar o Podcast. A Jéssica estava 

a querer enfiar-se no grupo, mas viu-me e disfarçou.  

Fiquei sem bateria no telemóvel para filmar. 

O grupo Carolina, Alexandre, Tiago, pedem ajuda ao Hugo, não sabem como abrir as 

gravações na página. O Hugo diz que é no “Play”. Repetem as lengalengas, até o André 

que está no lugar a preencher uma ficha. 

Novo grupo, no computador: Hugo, Alexandre e Jéssica. 

O Xavier está a copiar um texto para amanhã praticar sozinho a gravação e a montagem. 

(23/11/009 – no período da tarde) 

Os alunos foram adquirindo habilidades informáticas significativas e autoconfiança 

suficiente no desenvolvimento das leituras, pelo que lhes foi proposto elaborarem pelo 

menos uma gravação sem monitorização da professora, ao mesmo tempo, que o trabalho 

anterior continuava. Neste contrato, o Guilherme foi o primeiro a empreender-se (uma 

lengalenga; A sopa de letras e uma anedota), posteriormente surgiu um grupo de alunos 

que conseguiram produzir gravações de qualidade, tais como o Xavier (Rio poluído; A 

Páscoa), o Hugo (o pai na história do Dragão Arnaldo; A bordo de um vai vem; Não 

devemos enganar os outros; O meu cão), a Cláudia (Sapateiro remendeiro), a Jéssica 

(lengalenga; Numa casa muito estranha) e a Carolina (Gatinho felpudo). Os restantes 

colegas não corresponderam de imediato à espectativa, uns porque tinham o computador 

avariado e outros porque evidenciaram maior interesse e segurança se fossem 

acompanhados, daí surgirem também gravações a pares, e ainda, outras apoiadas 

solidariamente pelos colegas mais habilidosos
11

.  

A fim de observar e obter informação sobre os comportamentos dos alunos nos 

momentos das gravações individuais e a pares, porque se isolavam, nesta fase foi 

solicitado aos alunos que procedessem à gravação dos momentos em modo vídeo, ao 

                                                             
11 Filme 3 (grelha anexada) 

Filme3.mp4
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mesmo tempo que usavam o Audacity, porém, veio a verificar-se que os dois programas 

em ação não correspondiam ao esperado, o lento processamento em modo vídeo em 

alguns computadores, gerou gravações sem qualidade esperada, e inviabilizou o upload 

de gravações, obrigando os alunos a um esforço inesperado, a desistência perspetivou-

se, no entanto, a utilização da Webcam veio a contribuir para uma nova vontade de 

gravar. A facilidade permitida pela usabilidade do programa, e a mistura da imagem 

com o som alterou em parte, o recurso total ao Audacity por parte de alguns alunos. Este 

“novo caminho” em nada prejudicou a intenção do projeto porque o que importava é 

que os alunos se envolvessem com a leitura. As gravações em modo vídeo registaram 

comportamentos interessantes, essencialmente de corresponsabilização, cooperação, 

companheirismo, cumplicidade, afetividade… indicando um encadeamento de ação 

unificador de dois processos humanos, o da afetividade e o da aprendizagem. A 

camaradagem gerada nos momentos das gravações estabeleceram relações entre os 

intervenientes que em tudo indicavam uma maior proximidade entre todos, nessas ações 

surgiram motivos de total confiança no outro, sendo prova, as gravações a pares em 

espaços isolados e sem vigia de adultos
12

. A parceria estabelecida e raramente orientada 

terão sido motivo de grandeza no desenvolvimento das atitudes dos alunos, contrariando 

a ideia de que a escola constitui-se unicamente, num espaço essencialmente educativo 

onde somente se possibilita ao aluno a construção e reconstrução de saberes. A 

observação dos clips induziram à reflexão sobre a importância dos afetos resultantes da 

interação como contributo para o desenvolvimento cognitivo, e por conseguinte, ambos 

os processos constituintes do ser humano parecem interagir na construção de 

aprendizagens significativas, enfatizando a ideia de Santos (2007, p. 2): “a produção de 

conhecimento é um processo de intercâmbio e negociação de significados; é uma 

construção humana que coloca em jogo pensamentos, ações e sentimentos e, nesse 

sentido, é uma construção que se produz em dadas condições e em um determinado 

contexto”. 

                                                             
12 Filme 3 (grelha anexada) 

Filme3.mp4
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4.6   Fase 4 – Alargamento da experiência 

No decorrer do processo das gravações surgiu o interesse de experimentar outras 

vontades com o podcasting, as quais nasceram de situações inesperadas: 

4.6.1  O Ouvir e Escrever 

Aproximando-se a época natalícia foram distribuídos à turma alguns poemas relativos 

ao tema para treinar e gravar. No momento da gravação do Tiago, o aluno não sabia do 

seu poema, no entanto, lá encontrou! Enquanto gravava, apareceu o Guilherme a dizer 

que o poema era dele! Perante a situação, foi-lhes dito que gravariam os dois e depois 

escolhia-se a melhor gravação. Durante a montagem das duas gravações foi detetado na 

gravação do Guilherme uma palavra mal pronunciada “pastlicina”, de imediato surgiu a 

ideia de testar à semelhança de um ditado, embora já não esteja “na moda” segundo 

Potts (1979), considerado por outros um ato mecânico desinteressante porque só testa a 

memorização de palavras (Abreu, I.; Sequeira A.; Escoval A. 1990). Contudo tal como 

Potts (1979), consideramos ainda uma prática útil e a empregar por vezes, o Ouvir e 

Escrever «seu substituto no título», teve como finalidade, corrigir a consciência da 

palavra no aluno. Nesse propósito, delineou-se uma estratégia com aplicação no dia 

08/01/010. O aluno não podia saber que a intenção seria corrigi-lo; por isso os dois 

poemas foram um teste de audição aplicado à turma toda em tempos diferentes, um 

antes do intervalo da manhã e o outro após o intervalo; após o registo efetuado, apenas 

foi considerada em todos os alunos a palavra em causa; desenhou-se no quadro uma 

grelha com os nomes de todos os alunos, e a palavra tal como cada um a escreveu, 

observou-se que a maior parte dos alunos escreveram a palavra com erro (Tabela 13). 

Mas o pretendido foi corrigir o “past” do Guilherme. 

Tabela 13 - Correção da palavra plasticina. 

Ouvir e Escrever 

Alunos 

Poesia do 

Guilherme 
Poesia do Tiago  

Logane plasticina plastisina 0 

Tiago plastisina plasticina 0 

Guilherme pastlicicina plasticina 1 
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Soraia plastisina plastina 0 

Alexandre plasticima plasticina 0 

Hugo plasticina plasticina 0 

Cláudia plasticina plasticina 0 

Inês plasticina Saiu, foi a consulta 0 

Xavier plasticina plasticina 0 

Cláudio plasticina plasticina 0 

Ana plasticina pasticina 1 

André Não escreveu pistechina 1 

Carolina plasticina plasticina 0 

Ricardo plastissina plastissina 0 

Bernardo plasticina plasticina 0 

Jéssica Faltou  

Seguiu-se o tratamento da palavra com recurso ao dicionário, divisão silábica e reescrita 

da palavra correta na folha diária. Após o estudo da palavra, os alunos ouviram 

novamente a palavra do Guilherme na gravação, e só nesse momento, é que acusaram 

de ele não a dizer bem. Depois do almoço o aluno foi testado: 

Depois de chegarmos do almoço, ainda à porta da escola testei o Guilherme, 

disfarçadamente «fiz-me esquecida e perguntei-lhe qual a palavra que tínhamos 

trabalhado no quadro», ele disse a palavra corretamente, mas antes fez uma breve pausa 

como que procurando algo na sua cabeça. (08/01/010 – à porta da escola, após o 

almoço) 

Nova estratégia surgiu para testar a palavra a qual viria a ocorrer no dia 29/01/010, 

embora espontânea porque tudo coincidiu naquele momento, ao Guilherme competia 

cumprir a tarefa da semana, a tarefa dos recados, o Ricardo e o Bernardo queriam usar 
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uma bolinha verde (ervilha) no reconto, propositadamente, a ervilha que existia 

desapareceu, na falta de plasticina verde, o Guilherme foi incumbido de pedir à 

professora da outra turma um bocadinho de plasticina verde, no entanto, já a professora 

e a auxiliar estavam prevenidas para ouvirem atentamente a palavra pronunciada pelo 

aluno. Tanto a professora como a auxiliar confirmaram a correta articulação da palavra 

proferida pelo Guilherme
13

. 

Novamente, outro Ouvir e Escrever foi realizado dia 08/02/010 de manhã, com a 

intenção de verificar se os alunos conseguiam atribuir pontuação e estrutura ao texto, à 

semelhança do texto criado pelo autor, nesse intento, foi selecionada a gravação da 

Ovelha Xoné, texto criado e gravado com a voz do Guilherme. Todos os alunos foram 

recetivos à exceção do Cláudio que se recusou a participar. À semelhança de um Ditado, 

os alunos levaram o texto para casa para estudar, no dia seguinte (08/02/010), após 

diálogo de preparação para a conceção da tarefa com os alunos, todos ouviram a história 

uma vez em modo áudio. Posteriormente, em modo de escuta de períodos curtos do 

texto, procederam à sua escrita. Devido à dificuldade de alguns colegas acompanharem 

ou assimilarem de imediato, foram reouvidos pequenos períodos, caso do André, por 

apresentar um processamento neurológico de linguagem lento. Considerando-se uma 

tarefa difícil para o André, este surpreendeu pelo empenho e entusiasmo evidenciado na 

sua realização
14

. A tarefa desenrolou-se de forma interessante, porém não correspondeu 

ao esperado, visto que a necessidade de repetir partes ou a totalidade de um período 

torna-se moroso, para além de que os alunos revelaram dificuldade em corresponder à 

pontuação do texto (Ilustração 25). 

                                                             
13 Ouvir e Escrever - Filme 8 (grelha anexada) 

14 Ouvir e Escrever: Ovelha Xoné - Filme 8 (grelha anexada) 

 

filme8.mp4
filme8.mp4
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Ilustração 25 – Ouvir e Escrever de uma aluna do 3º ano (boa aluna a língua portuguesa). 
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4.6.2   A dramatização 

De entre uma grande diversidade de atividades criadoras que a criança gosta de gerar 

surge, a representação corporal através da mímica, primeiro o criado do café, depois o 

motorista de táxi, ou a arrumadora de cinema, ou ainda, situações com temas 

imaginados por ela, atos representativos de situações reais ou imaginadas, um extenso 

campo de manobra dedicado à criatividade. “É um regalo para quem tem oportunidade 

de observar um destes espetáculos, montado por crianças autónomas, para seu próprio 

prazer, com o seu entusiasmo e a sua graça”, (Gloton & Clero, 1997, p. 202).  

Na circunstância de procurarmos algo para apresentar na festa de Natal, surgiu a ideia 

de dramatizar com as sombras dos alunos a história Cão que ladra não morde, a 

cumplicidade do projeto foi envolvente, na medida que, a professora Catarina, da turma 

A, propôs a história compatível com a ideia, sendo ainda possível, a integração dos seus 

alunos na peça. No dia 11/12/009, as duas turmas juntas conheceram e exploraram a 

história (Ilustração 26).  

 

Ilustração 26 – Apresentação da história às turmas. 

No dia 14/12/009 foram distribuídos os diálogos pelas personagens selecionadas, e após 

o seu estudo procedeu-se à gravação de cada aluno, ao mesmo tempo que na sala da 

professora Catarina ensaiava-se a coreografia do fim da peça com o apoio da professora 

de música. Os alunos não tiveram dificuldade em desenvolver a dramatização do que 

ouviam com os movimentos corporais ensaiados e muitos dos gestos propostos por eles 

(Ilustração 27). A dramatização foi apresentada ao público no dia 18/12/009. A 
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dramatização foi do agrado de todos os intervenientes e também da comunidade 

presente no evento
15

. 

 

Ilustração 27 – Dramatização mimada – Festa de natal. 

Outras dramatizações foram experimentadas no decorrer da preparação das gravações, 

tais como os ensaios das lengalengas, difíceis de se cingirem apenas a um único 

elemento da turma, gerando motivo de ensaio em pequenos grupos e em grandes grupos 

pelo entusiasmo suscitado, pelas brincadeiras geradas, pela entoação e pelos difíceis 

trocadilhos, empolgaram a turma e desafiaram-na à memorização e gravação dos 

pequenos textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Filme 9 - Festa de natal (grelha anexado) 

filme9.mp4
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4.6.3   O reconto oral 

Outra forma de reconto foi pensada, e pôs à prova várias competências dos alunos: 

capacidade de seleção, compreensão e retenção dos passos essenciais da história lida, 

orientação e aquisição de regras, criatividade na construção de personagens e 

preparação de cenários com a reutilização de diversos materiais, a maior parte de 

desperdício, encadeamento de ideias e entendimento com os colegas no desenrolar da 

ação
16

, esta atividade revelou-se bastante exigente porque a compreensão do texto e a 

estruturação do enredo para pôr em prática requeriam maior concentração e imaginação. 

A progressão no domínio da oralidade foi observada, evoluindo de formas espontâneas 

do oral para formas mais elaboradas, nomeadamente a nível da comunicação oral, com 

progressão e clareza, riqueza vocabular e da retenção da narrativa, enriquecedor da 

expressividade de cada aluno. Os alunos com menor proficiência, caso da Logane, 

(ainda mais porque escolheu uma história grande), exigiu maior envolvimento com a 

história, maior esforço mas nunca desistiu. Nas primeiras tentativas percebeu-se que a 

história não “entrava”, mas por isso mesmo revelou-se bastante criativa, qualidade até 

então desconhecida na aluna, rapidamente criava momentos inexistentes na história, 

mas com sentido. A aluna foi esforçada, levou o livro para casa, estudou a história, 

revelou a falta de apoio em casa na orientação da sua leitura e compreensão, foi recetiva 

ao apoio individual na compreensão dos principais passos da história por parte da 

professora e inclusive da assistente auxiliar, e à medida que compreendia a ação e o 

encadeamento dos diálogos, procedia-se à sua gravação, embora tenham ocorrido em 

diferentes espaços temporais.  

Outros colegas foram também orientados várias vezes, tanto pela falta de compreensão 

e memorização dos passos principais da história, como pela coordenação verificada 

entre os pares, provocando paragens na gravação, estas só foram retomadas, após 

insistência no estudo da história e coordenação entre os intervenientes, foi o caso do 

Alexandre e do André (neste caso a ansiedade de querer gravar e o convencimento 

sobrepunha-se à preparação da história). Tanto um como o outro apresentavam nas 

aprendizagens défices de concentração e de compreensão, a descoordenação inicial, e o 

facto de o André experimentar o diálogo que tinha escrito numa folha (Ilustração 28), 

levou-os à exigência de uma melhor preparação, a qual foi conseguida devido à força de 

quererem o upload da gravação.  

                                                             
16 Filme 10 (grelha anexada) 

filme10.mp4
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Ilustração 28 - O André recorrendo-se da história escrita numa folha. 

A Soraia e a Jéssica leram algumas vezes a anedota e tentaram a gravação, no entanto, 

as alunas não conseguiram realizar o entrosamento dos diálogos, a Soraia tentou 

recontar inventando o texto, enquanto a Jéssica movimentava as personagens, pelo que 

foram orientadas, surgindo posteriormente, uma ótima gravação, verificada pela reação 

dos colegas e dos adultos que assistiram ao conto da anedota. A Inês e a Ana, muito 

animadas, e confiantes porque ensaiaram por várias vezes o reconto, tanto no espaço 

escolar como em casa da Inês. Ambas cientes da ação e do movimento das personagens 

foram pouco orientadas, o maior problema foi a montagem do cenário, no enlace de 

observarem a sua apresentação, os colegas prontificaram-se a ajudá-las, no final a 

satisfação dos colegas apontaram para um excelente trabalho. O Ricardo e o Bernardo 

procuraram desenvolver o reconto, mas muito inseguros, principalmente o Bernardo, 

que acentuou uma das suas caraterísticas, a insegurança, principalmente quando se 

exigia responsabilidade nas tarefas escolares e na aplicação de conhecimentos, para 

além de que não tinha conseguido a autorização para ser exposto no Podcast em modo 

de vídeo (a mãe receava a exposição física do filho na Internet), por esse motivo parte 

do reconto do par foi lido pelo Bernardo no lado oposto da filmagem. O Cláudio, 

individualista e quase sempre atrapalhando os momentos de concentração dos colegas, 

procurou desenvolver o reconto apoiado num colega de sua confiança, convenceu o 

Xavier, e em conjunto, construíram as personagens e desenvolveram o reconto. Neste 

reconto, o Xavier demonstrou as capacidades habituais de partilha e entreajuda, 

revelando-se amigo e paciente com o colega. O Tiago desafiou o Hugo a elaborar as 

personagens e o cenário, e em conjunto desenvolveram o reconto. Enquanto o Hugo 

manipulava as personagens, o Tiago recontava. Numa primeira tentativa, os dois 
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elementos não se revelaram coordenados, pelo que se afastaram do grupo grande e 

foram treinar no pátio da escola sem qualquer ajuda. O Xavier e o Guilherme 

trabalharam a história, pensaram construir as personagens, levaram a ideia para casa e 

tentaram fabricar o que imaginavam. Os passos da ação em casa foram gravados sem 

que os alunos tivessem dado conta de que a Webcam estava a gravar, por conseguinte, a 

observação desses momentos gravados reforçaram ideias sobre a sua individualidade e 

cumplicidade. Embora residissem próximos um do outro, a condição social 

desfavorecida de um, não permitia muita convivência no interior da residência do outro, 

pelo que a gravação registada no Magalhães do Guilherme foi surpreendente
17

. O 

primeiro reconto da história foi melhor, o diálogo estava enredado com os movimentos 

das personagens, porém as ações foram dificultadas devido à constipação do Xavier, a 

dificuldade em respirar levou a uma nova gravação. Contudo na nova gravação, o 

Xavier continuava ciente da história e evidenciou maior facilidade no reconto e na 

coordenação com as personagens, ao mesmo tempo que orientava o colega nalguns 

passos do reconto, devido às interrupções o upload foi o da primeira gravação. A 

Carolina e a Cláudia juntaram-se e prepararam o reconto que foi tentado várias vezes 

por terem muita dificuldade em interiorizarem os passos principais do conto, perante a 

situação, em casa, envolveram as mães no treino, e ainda sob orientação na escola, 

conseguiram desenvolver o reconto memorizado. Na tentativa de reconto individual, foi 

solicitado ao Guilherme o reconto da história do Pinóquio, mas perante a dificuldade de 

construir todas as personagens, foi sugerido a utilização de outros objetos existentes na 

sala de aula, o resultado foi do agrado de todos. Durante as gravações dos recontos, 

parte dos elementos da turma que aguardavam pela sua vez, ou assistiam, envolviam-se 

livremente com os livros
18

. No decorrer destas ações foi interessante o emergir da crítica 

construtiva
19

. 

 

 

 

                                                             
17 Filme 10 (grelha anexada)  

18 Filme 11 (grelha anexada) 

19 Filme 3 e filme 12 (grelha anexada) 

filme10.mp4
filme11.mp4
Filme3.mp4
filme12.mpg
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4.6.4   O reconto escrito 

O reconto escrito foi uma experiência interessante, pretendia-se observar a capacidade 

de escrever a história ouvida no Podcast. A ideia surgiu durante a planificação de 

atividades conjuntas sobre a comemoração do Dia de Reis, com o Jardim de Infância e a 

turma A. Os alunos procederam a gravações relativas ao tema, depois em grande grupo, 

no dia das atividades, a audição de podcastings proporcionaram a exploração oral, e 

posteriormente, foram motivo de composição em forma de banda desenhada, resultando 

“postagens” no Podcast. No momento da audição, no espaço do Jardim de Infância, os 

elementos que gravaram revelaram atitudes de vaidade e contentamento, desfizeram a 

posição de sentados à chinesa para a posição de joelhos, erguendo o corpo de forma a 

revelarem-se aos colegas. Na sala, cada turma aprontou-se a construir uma banda 

desenhada, alguns alunos (turma B) solicitaram novamente a audição da história No 

rasto da estrela, e fizeram-se acompanhar de papel para tirar notas (Ilustração 29).  

 

Ilustração 29 – Audição e registo de partes da história. 

Os meninos do Jardim de Infância elaboraram a banda desenhada com a orientação da 

educadora, e o mesmo procedimento aconteceu com a turma A (1º e 2º anos) da 

professora Catarina (Ilustrações 30 e 31).  

     

Ilustração 30 – Composição da história em banda desenhada. 
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Ilustração 31 – Bandas desenhadas elaboradas pelas turmas e J. Infância. 

Outras formas de reconto surgiram, com a intenção de perceber a capacidade dos alunos 

na captação e retenção da história (Ilustração 32), e ainda, na capacidade de estruturar 

texto (Ilustrações 33, 34 e 35).  

     

Ilustração 32 – Audição da história para elaboração do reconto escrito. 
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Ilustração 33 – Reconto de um aluno (razoável) do 3º ano. 

 

 

Ilustração 34 – Reconto de um aluno (bom) do 4º ano. 
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Ilustração 35 – Reconto de uma aluna (fraca) do 4º ano. 
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4.6.5   A Criatividade 

Cada criança tem em si uma profunda força interior e o 

embrião do artista. 

João dos Santos (2009: p. 152) 

A criatividade esteve presente em muitos momentos de ação do projeto, visto que a 

leitura não foi meramente recetiva, o desenrolar dos acontecimentos e a liberdade 

interpretativa dos textos fizeram emergir a imaginação a partir do significado dos 

símbolos escritos, portanto uma relação ativa entre estes e o leitor. Etimologicamente, o 

verbo ler, tem a sua raiz no verbo latino “legere” que significa colher, mas antes de 

colher foi necessário plantar, assim, a ação proporcionada com a implementação do 

projeto, a preparação, a exploração e a gravação das leituras fomentou bastantes 

momentos criativos que preencheram em parte o Podcast, e outros que vão para além 

dos registos possíveis de serem feitos aqui, deste modo, em toda ação colheu-se o 

sentido do que foi escrito por outro ou por si. A este propósito, podemos exemplificar 

com alguns trabalhos publicados, registos nos dossiers e em vídeo: 

 O macaco de rabo cortado
20

, história alterada e ilustrada pela turma com o objetivo 

de concorrer ao concurso Conta-nos uma história Podcast na Educação (Anexo 4) - 

http://www.erte.dgidc.min-edu.pt/index.php?section=293; 

 O Rio Poluído impulsionou trabalho de projeto, os alunos adquiriram habilidades 

de navegação na Web, de seleção de informação, de realização e montagem de 

vídeos
21

 com o Movie Maker, como também apresentações em PowerPoint; 

 A usabilidade da ferramenta gerou criatividade coletiva, tal como: a dramatização 

da história d’ Os Sete Cabritinhos
22

, ação estimulada por um dos alunos do 4º ano 

envolvendo os restantes colegas;  

 A vontade de criar texto esteve presente em alguns alunos, caso da Inês, após ter 

terminado atempadamente as tarefas de matemática: “- Professora, posso fazer uma 

história? Está a apetecer-me” (Ilustração 36): 

                                                             
20 Filme 8 e filme 13 (grelha anexada) 

21 Filme 14 (grelha anexada) 

22 Filme 15 (grelha anexada) 

http://www.erte.dgidc.min-edu.pt/index.php?section=293
filme8.mp4
filme13.mp4
filme14.mp4
filme15.mp4
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Ilustração 36 – A história da Inês. 

Todo o projeto foi repleto de atividades diversificadas, porém consideramos o trabalho 

do Macaco de rabo cortado o mais completo, na medida que movimentou o maior 

número de habilidades: pesquisa do conto na internet, e no contexto familiar, o 

empréstimo do livro da 2ª classe por parte de uma das auxiliares, a alteração do conto, o 
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reconto escrito e oral, o processamento, a ilustração, a colaboração da professora de 

música e a intervenção da mãe da Jéssica no ensaio da canção, a participação no 

concurso, e o envolvimento dos encarregados de educação na dramatização da peça no 

final do ano letivo.  
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4.6.6   O Trabalho de Projeto 

É impossível que ocorram grandes transformações positivas 

no destino da humanidade se não houver uma mudança de 

peso na estrutura básica de seu modo de pensar.23 

J. Hogg, (1874) 

O Projeto de projicere significa “lançar em frente”, pressupõe que desenvolver um 

projeto implica a intenção de fazer algo no futuro um tanto ou quanto distante, no nosso 

caso, visa apoiar a criança a entender, a criar, a formar-se como cidadão participativo, 

responsável, crítico e criativo, ao mesmo tempo, a participar na escolha de melhores 

caminhos entre os diversos horizontes que compõe a humanidade, neste âmbito, 

sabemos à partida que os diferentes contextos vivenciados pela criança influenciam a 

construção da sua identidade social. Por conseguinte, a resolução de problemas deve 

partir de problemas da vida real para chegar a soluções úteis, também em termos de vida 

real, deverão fazer-se através da experiência e da reflexão. Os programas de ensino dão-

nos a oportunidade de envolver os nossos alunos em atividades pedagógicas, visando a 

participação ativa e responsável no processo da sua formação e do seu desenvolvimento 

em atividades de projetos de diversa natureza, de caráter transdisciplinar e transversal, 

impulsionadores de reflexões. Visto que o podcasting d’O Rio Poluído apresenta um 

problema real, surgiu então, a oportunidade de envolver a turma em mini projetos 

relacionados com a poluição. A intenção educativa, a abertura à seleção de melhores 

caminhos, teve como objetivo principal sensibilizar os alunos para um problema real e 

atual e proporcionar momentos de reflexão. Em grande grupo foram discutidas situações 

relacionadas com a poluição, foi proposto a organização de grupos e seleção do tipo de 

poluição a desenvolver, o processo de conceção e apresentação ficou ao critério de cada 

grupo. A estratégia utilizada foi a de desenvolverem o tema de livre vontade e com 

relativa orientação, desejando-se a aprendizagem cooperativa baseada na interação 

social dos elementos em grupo de quatro elementos, tendo como maior objetivo a 

interseção de competências de cada aluno adquiridas até então, e desenvolver 

aprendizagens significativas individuais e coletivas. Este modo estratégico teve também 

                                                             
23 - No great improvements in the lot of mankind are possible, until a great change takes place in the 

fundamental constitution of their modes of thought. John Stuart Mill citado em "London society: Volume 

26" - página 371, J. Hogg, 1874. http://pt.wikiquote.org/wiki/John_Stuart_Mill  

 

http://pt.wikiquote.org/wiki/John_Stuart_Mill
http://pt.wikiquote.org/wiki/John_Stuart_Mill
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como intenção, aprofundar conhecimento do envolvimento efetivo dos alunos em 

atividade, a sua capacidade de proposta e na resolução de problemas, de criatividade e 

aplicação de habilidades até então adquiridas. Tendo também implícito a utilidade de 

podcastings temáticos. 

No desenrolar das ações, o diálogo entre elementos do mesmo grupo foi bastante ativo e 

a cooperação também, discutiram o que fazer e como fazer. Após acordo entre 

elementos distribuíram tarefas: pesquisa, composições, processamento de texto, 

ilustrações e apresentações. À medida que os grupos foram apresentando o seu trabalho, 

os restantes alunos puderam colocar questões ou dúvidas, às quais o grupo tentou 

responder, criando-se uma auto e heteroavaliação, verificando-se por vezes, novas bases 

para novos desafios ou projetos. 

O Rio Poluído foi um tema de envolvimento afetivo, do agrado dos alunos, pela 

dinâmica revelada, imaginação e criatividade, mas também porque incentivou-os a 

pensar em coisas que gostariam evitar e outras aplicar, gerou-se um grande processo de 

intercâmbio de competências e habilidades, como exemplo, temos o caso do Guilherme 

que solicitou ajuda à professora para montar um PowerPoint, mas devido à opinião da 

professora realizou a montagem no Movie Maker
24

, posteriormente, outros colegas 

adquiriram a habilidade com o referido aluno e procederam também a montagens. 

Ainda na transmissão de habilidades, o André ensinou outros elementos a integrar 

música nos filmes (segundo ele, tinha aprendido com o irmão que “percebia de 

computadores”). Durante a conceção dos pequenos projetos, os alunos procuraram 

informação recorrendo a diversas fontes orais e documentais: livros, enciclopédias, 

internet; colaboração de elementos familiares na conceção de alguns trabalhos, tais 

como leituras, pintura, organização dos textos escritos, solicitação de material, 

adequação de algumas montagens. O trabalho em pequeno grupo permitiu-lhes 

compreender informação e selecionar as mensagens a expor, nesta ação mostraram-se 

bastante responsáveis e todos trabalharam para objetivos comuns, apresentar um 

trabalho representativo da ideia do grupo e interessante, a fim de ser exposto no 

Podcast. Todo o conjunto de situações praticadas nesta ação terão contribuído para a 

valorização e aprendizagem individual e coletiva, como se pode observar pelos produtos 

finais apresentados
25

. Salientando-se portanto, a prestabilidade de Podcastings 

                                                             
24 Filme 16 (grelha anexada) 

25 Filme 17 (grelha anexada) 

filme16.mp4
filme17.mp4


 

124 

 

temáticos. Nesta realização podemos enquadrar, a afirmação de Ponte (1992, p. 95): “O 

trabalho de projeto corresponde, por isso, a uma dimensão educativa fundamental tendo 

em conta as necessidades da sociedade da nossa época.” 
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4.6.7   O envolvimento familiar 

A hipótese do envolvimento familiar resultou da dificuldade que os alunos revelaram 

em recordar, recolher e transpor para o papel narrativas familiares ouvidas em contexto 

familiar. Este impasse gerou a seguinte dúvida: será que a criança se envolve mesmo 

com a família no conto de histórias? O envolvimento observado na escola de 

Azambujeira também alimentou a ideia de experimentar algo semelhante. Assim, foi 

proposto aos alunos convidarem elementos familiares para gravarem uma história na 

sala de aula, sem condicionamento de horários, ou seja, dentro da disponibilidade 

daqueles em detrimento dos da professora. No entanto, surgiu outra dificuldade: que 

textos haveriam de gravar? Por sorte fomos encontrar um grande conjunto de textos de 

António Torrado, publicados em PDF
26

, armazenados numa pasta no computador da 

escola, pelo que entendemos não haver problemas com os direitos de autor, em último 

recurso escolheríamos textos dos manuais dos alunos, ou ainda textos criados na sala de 

aula. Perante a diversidade daqueles textos, escolhemos alguns, e sensibilizados, os 

alunos procederam ao convite dos familiares. Ao mesmo tempo que levaram o texto a 

casa com a intenção de os convencer, e caso aceitassem, a proceder ao treino da sua 

leitura. Como resultado, as respostas iniciais revelaram relativo interesse por parte de 

alguns familiares, talvez por inibição. A primeira pessoa a ser gravada foi a mãe da 

Jéssica, embora nervosa, resultou bem, dando voz ao texto A velha mais velha, da 

autoria de António Torrado. Por conseguinte, pensámos que contribuiu em muito para a 

sensibilização da participação idealizada, dando início a um primeiro ciclo de leituras 

gravadas com a voz: da mãe do Bernardo, da mãe da Carolina, da mãe da Inês, dos pais 

do Hugo (a mãe foi à escola gravar e o Hugo gravou o pai em casa), da mãe do Xavier e 

da mãe da Cláudia. 

Nesta fase de gravações com os adultos foram apreciados os seguintes comportamentos: 

 

 

                                                             
26 APENA – APDD – Cofinanciado pelo POSI e pela Presidência do Conselho de Ministros. 
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Tabela 14 - Comportamento dos adultos. 

Comportamentos 

Adultos 

Antes da gravação Durante a gravação Após a gravação 

Mãe da Jéssica 

Gravação a 

23/11/009 

2ª Feira 

Publicada em 

24/11/009 

Nervosa, queria usar 

palavras caras, mas 

saíam atrapalhadas, 

logo no momento de 

iniciar a gravação 

desatou a rir com 

dificuldade em conter-

se.  

“Ó professora, não sei 

mesmo no que me vi 

meter…mas olhe que eu 

estudei… vamos lá a 

ver se não me engano”. 

Receosa de errar, 

leitura rápida: 

“Bolas lá me 

enganei outra 

vez… que raiva… 

tanto que eu 

estudei…”; “e se 

eu fizesse 

assim…”; “como é 

que é?!”; “anh… 

então eu repito… a 

senhora é que 

sabe”. 

“Nunca pensei 

que isto fosse tão 

difícil… vamos lá 

a ver o que é que 

sai… mas eu 

estudei, a Jéssica 

bem viu!” 

Mãe do Bernardo 

Gravação a 

25/11/009 

4ª Feira 

Publicada em 

28/11/009 

Incomodada, mas as 

moscas quebrou o 

pouco à vontade, 

entrámos numa de 

afasta a mosca e a 

brincadeira quebrou um 

pouco a rigidez. “Ai 

professora, estou tão 

nervosa… eu tenho uma 

voz horrorosa… se não 

fosse pelo meu filho, eu 

não fazia isto”. 

Articulação difícil 

em algumas 

palavras, défice de 

entoação: “Oh 

prof.ª eu enganei-

me não foi?!... Eu 

posso repetir” 

“Oh professora 

veja lá não me 

meta noutra!” 

Mãe da Carolina 

Gravação a 

Introvertida, nervosa 

mas com vontade de 

gravar. “Vamos lá… eu 

Muito rápida a ler: 

“Aonde… ah… 

pois foi… ai isto é 

“Isto deve estar 

uma trapalhada.” 
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30/11/009 

2ª Feira 

Publicada em 

03/12/009 

treinei muito… até as 

minhas colegas à hora 

do almoço me 

ajudaram… está quase 

decorado”. 

mesmo difícil…” 

Mãe da Inês 

Gravação a 

07/12/009 

2ª Feira 

Publicada em 

08/12/009 

Contida disfarçava o 

nervosismo. “Espero 

corresponder bem à 

coisa… ao que vai 

fazer”. 

Compenetrada, 

rápida e 

incomodada 

quando se 

enganava. “Ai li… 

eu gosto muito de 

ler… nestas 

coisas…”. 

“Também acho que 

correu bem”. 

“Pareceu-me 

bem… sabe não 

estou habituada a 

estas coisas… 

sinto-me 

nervosa… mas 

penso que sim… 

está bem… mas a 

professora é que 

sabe…”  

Mãe do Hugo 

Gravação a 

07/12/009 

2ª Feira 

Publicada em 

12/12/009 

Humilde e contida: “Eu 

li os bocados que o 

Hugo sublinhou”. 

Ria-se quando se 

enganava, nervosa 

mas atenta.   

“Vamos ver se eu 

convenço o meu 

marido a 

gravar… a minha 

parte já está… o 

Hugo não me 

largava”. 

Mãe do Xavier 

11/12/009 

6ª Feira 

Publicada em 

12/12/009 

Incomodada com a 

presença da minha 

colega de apoio 

(acelerou): ”tenho o 

meu pai no carro… 

tenho que o levar à 

consulta… não posso 

demorar” 

Rápida a ler, sem 

entoação. 

“Acha que já 

está?”. 

Mãe da Cláudia Motivada, interessada, Trapalhona a ler “Deve estar uma 
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07/12/009 

2ª Feira 

Publicada em 

13/12/009 

brincalhona: “ai no que 

me vi meter”; “estive à 

hora do almoço a 

estudar o texto, quase 

não comi, e as minhas 

colegas a ver se eu dizia 

bem”; “olhe que eu 

venho cá pela minha 

filha que não me 

larga… mas tu tens que 

lá ir… as outras mães 

também vão…”. 

mas corretora da 

sua leitura (foi 

filmada
27

) 

bela coisa!” 

Embora não se tivesse verificado mais gravações, a ideia de envolver os familiares dos 

alunos todos, persistia. Do conjunto de livros existentes na sala, um livro despertou o 

interesse do Bernardo para gravar, Ler Doce Ler, cujo autor dos textos é José Jorge 

Letria. Numa das insistências do Bernardo para gravar um dos poemas do autor, 

constatámos que tanto o título como os poemas eram dedicados ao livro e à leitura, 

também verificámos que o número de estrofes correspondiam à ideia de envolver alunos 

e familiares na gravação dos poemas. Perante a situação foi solicitado à editora por 

correio eletrónico a autorização da gravação dos textos. Após a devida autorização 

(Anexo 5), foi possível fotocopiar os poemas e colá-los no caderno de casa, esta ação 

foi a forma encontrada para os alunos levarem a casa o poema, não só para procederem 

ao seu estudo, como também, para sensibilizar à sua gravação. Do conjunto dos 

familiares sensibilizados, só a Logane é que não conseguiu. Neste processo, houve 

gravações efetuadas em ambiente familiar pelos alunos, outros foram à escola gravar, 

como se pode observar na montagem exposta no Podcast da turma
28

. A ideia de 

envolver a família estava concretizado, porém outra hipótese surgiu no momento em 

que planeávamos a festa do final de ano com a docente do Jardim de Infância. A ideia 

de envolver os EE’s numa dramatização “surpresa” para apresentar aos seus educandos 

ganhou consistência, tendo subjacente uma das peças gravadas pelos alunos da turma B, 

                                                             
27 Filme 5 (grelha anexada) 

28 Ler Doce Ler – em http://profangelica.podomatic.com/ ou em Filme 6 (grelha anexada) 

filme5.mp4
http://profangelica.podomatic.com/
filme6.mp4
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O Macaco de Rabo Cortado. Em reunião geral de encarregados de educação foi-lhes 

proposto a ideia e dado a ouvir o podcasting feito com a turma. Após alguma indecisão, 

a mãe da Cláudia provocou o interesse e logo de seguida a mãe do Hugo reforçou:  

“- Só se for fora de horas… porque não posso faltar ao trabalho”.  

A vontade generalizou-se e outras EE´s dos meninos do JI instigaram ainda mais a ação: 

“- Vá… nós vamos dançar e vocês fazem o teatro…”.  

A mãe do Xavier revelou-se inquieta:  

“- Eu não tenho jeito para isso... “.  

A mãe da Soraia, incomodada:  

“- Mas eu já participo na dança do Jardim… como é que eu consigo vir aos dois ensaios? 

Nem pensar…”  

A mãe da Logane, grávida, disse logo:  

“- Eu… eu é que não posso… com esta barriga… nem pensar”.  

Aos poucos e poucos, as personagens da história foram surgindo, mas faltava a 

personagem da lavadeira e a do macaco. Nesse impasse surgiu a Dr.ª Rita, atrasada para 

a reunião, pediu desculpa e:  

“- Não sei do que é que estão a falar, mas… se for preciso… eu também ajudo”.  

A Dr.ª Rita ficou com o papel do Macaco, e as outras mães ficaram de convencer 

alguém do grupo a fazer o papel de lavadeira. Algumas ideias foram discutidas, foram 

dadas sugestões para a construção do cenário, marcados tempos de encontro para os 

ensaios e combinado segredo total para com os seus educandos. Na impossibilidade das 

docentes participarem, as EE´s tomaram conta de tudo. Em alguns momentos foram 

relatadas situações vividas nos encontros para os ensaios: 

“- Aquilo é giro… a gente farta-se de rir… no princípio sentia-me… assim um pouco 

afastada…mas ganhei coragem e aproximei-me, depois a mãe da Cláudia… que nós até 

não nos engraçávamos muito bem uma com a outra… pediu-me logo para cortar lá uns 

cartões… depois a gente discute muito... mas no fim largamo-nos a rir… olhe, passa-se 

lá um bom bocadinho… pronto… é diferente… e a gente também precisa destas 

coisas…” (mãe do Tiago à hora de saída da escola); 

“- Ele não sabe de nada… tenho que lhe mentir para ver se não descobre… combinei 

com o pai dele e arranjo sempre uma desculpa… mas já me perguntou, aonde é que vou 

e… aquilo já lhe anda lá a fazer qualquer coisa… mas vou ver se ele não descobre… 
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mas é muito esperto…” (mãe do Hugo à hora do almoço, ao pé do café do Sr. 

Francisco) 

“- Ó professora, você mete-me em cada uma… só você é que me metia nisto… eu não 

sou nada destas coisas… mas olhe tem sido divertido… mas já ando estoirada, é dança 

aqui é ensaio ali… ainda dou em doida…” (mãe da Soraia, descia as escadas da pré à 

hora do almoço) 

A dramatização foi conseguida e o público revelou-se surpreendido, tal como os 

alunos
29

. No fim surgiram alguns registos de interesse: 

“- Então professora, acha que nos portamos bem?” (mãe da Carolina, no fim do 

espetáculo) 

“- Acha que fizemos figura de tolas?” (mãe da Soraia, no fim do espetáculo) 

“- O Tiago estava mesmo surpreendido… eu ouvi-o a dizer para o colega… que não 

sabia se era eu… e depois com aquele bigode… ainda ficou mais confuso… e dizia… 

mas aquela boina é minha…” (mãe do Tiago, no fim do espetáculo) 

“- Então professora… era assim que queria? Acha que o Macaco se portou bem?” (Dr.ª 

Rita, no fim do espetáculo) 

“- Estou triste professora… então quer ver… o Tiago fartou-se de ralhar comigo… que 

eu não tinha nada que fazer aquilo… que a história não era minha… e que parecia uma 

tola” (mãe do Tiago, na entrega da avaliação) 

“- Ele estava todo orgulhoso… lá em casa e por fora… diz a toda a gente o que eu 

fiz…” (mãe do Hugo, após alguns dias) 

“- Eu tentei dar o meu melhor, mas ainda me enganei lá numa coisita… mas a Inês 

gostou” (mãe da Inês, na entrega da avaliação) 

 

 

 

 

 

                                                             
29 O Macaco de Rabo Cortado – em http://profangelica.podomatic.com/ ou em Filme 7 (grelha 

anexada) 

http://profangelica.podomatic.com/
filme7.mp4
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O podcasting gerou também criatividade coletiva a nível dos adultos quando da sua 

participação na dramatização da festa de final de ano (Ilustração 37): 

 

Ilustração 37 – Dramatização do podcasting O macaco de rabo cortado, no final de ano. 
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4.7    Obstáculos à eficiência do podcasting 

Durante o percurso do projeto surgiram constrangimentos inesperados que tornaram a 

evolução da exploração das situações morosas e por vezes desesperantes: surgiram 

problemas técnicos com alguns Magalhães; o espaço da sala condicionou algumas ações 

e inviabilizou gravações
30

; a necessidade de um Router limitou a exploração do Podcast 

pelos elementos da turma; a desatenção a alguns pormenores; a inexistência de ligação à 

internet nas casas dos alunos, o que lhes inviabilizou o prazer de desfrutar do Podcast 

com os familiares: 

“Professora, boa noite… estou a telefonar-lhe para me dizer… como é que se vai… 

àquela coisa das gravações…” (mãe da Soraia) 

“Mas a Soraia escreveu o endereço no caderno de casa…” (professora) 

“Ela escreveu num papelinho… mas não sabe onde o tem… estamos aqui no café e a 

Soraia quer ir às gravações… mas não se lembra como chegar até lá…” (mãe da Soraia) 

“Mas no café ?!... têm Internet aí?” (professora) 

“Sim… a gente quase não consegue ouvir… está muito barulho aqui… mas a Soraia é 

teimosa…” (mãe da Soraia) 

“Mas têm que pagar?” (professora)  

“Pois temos… a Soraia está farta de me gastar moedas… e os outros também…” (mãe 

da Soraia) 

“Quais outros?” (professora) 

“Então… a Logane… o Bernardo…” (mãe da Soraia) 

“Mas assim fica muito caro!” (professora) 

“Pois, mas a gente também gosta…” (mãe da Soraia) 

“Mas para não gastar tanto pode ir à escola…” (professora) 

“Ah, mas agora estamos aqui todos…” (mãe da Soraia) 

“Todos, quem?” (professora) 

                                                             
30 Filme 18 (grelha anexada) 

filme18.mp4
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“Então, estou eu… e o pai da Soraia, a mãe do Xavier e os pais da Logane… o 

problema é que isto leva muitas moedas… e demora a abrir!” (mãe da Soraia) 

(Registo do telefonema atendido no domingo à noite, no dia 14/02/010, efetuado após o 

desfile de Carnaval escolar realizado no dia 12/02/010) 
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4.8   Imprevistos no decorrer do projeto 

Ao mesmo tempo que ocorriam as gravações, surgiram momentos imprevistos que 

contribuíram para a desconcentração no momento de gravar, e inutilizou algumas 

gravações, ao mesmo tempo que diminuiu alguma tensão e fortaleceu relações entre 

todos
31

, principalmente na procura de soluções. As avarias de alguns Magalhães 

levaram a algum desânimo tanto por parte dos alunos como dos seus encarregados de 

educação, caso do Xavier, deixou de conseguir alimentar o seu computador e segundo 

informação posterior, a peça de encaixe da ficha de alimentação tinha-se partido com o 

uso, após nova peça e utilização, deixou de funcionar novamente, segundo a mãe teve 

que pagar o arranjo; caso do Bernardo que tinha o computador à borda da sua carteira, 

um colega ao passar tocou-lhe e o computador caiu ao chão e consequentemente estalou 

o monitor, veio do arranjo sem alimentador, a mãe ficou desalentada pela dificuldade de 

obter resposta por parte dos serviços da reparação, acabou por comprar outro 

alimentador. O incumprimento das regras de proteção dos Magalhães contra os vírus 

dificultaram a rentabilidade do projeto, os alunos lamentavam-se que não podiam 

acionar o antivírus porque tinham que pagar. 

 

                                                             
31 Filme 19 (grelha anexada) 

filme19.mp4
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CAPÍTULO V – Resultados observados e análise  

Introdução 

Segundo Robert Bogdan & Sari Biklen (1994, p. 205), a “análise de dados é o processo 

de busca e de organização sistemático de transcrições de entrevistas, de notas de campo 

e de outros materiais que foram sendo acumulados”, e considerada por Lessard-Hébert 

(1996, p. 137), como “uma operação intelectual, que consiste na decomposição de um 

todo nas suas partes, com o propósito de fazer descrição e procurar as relações entre 

essas partes”, tendo como objetivo aumentar a compreensão dos dados e permitir a sua 

leitura compreensiva por parte de outros. Por conseguinte, os dados brutos obtidos com 

a observação realizada requerem atos de leitura, compreensão, identificação, 

comparação e redução, para posteriormente serem apresentados num processo 

inteligível para os leitores da descoberta, da mudança, caso ocorra ou não. 
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5.1 Na escola 

Os resultados observados na escola traduziram-se pela alteração de comportamentos: 

maior empenho, entusiasmo e dinamismo perante as atividades de leitura e de escrita, 

como também, durante as gravações (Ilustração 38).  

  

 

Ilustração 38 - Envolvimento com a leitura sem condição. 

No início do primeiro período apareceu na escola um vendedor de livros, apenas 

conseguiu vender livros à turma A, os alunos da turma B, revelaram-se apreensivos, 

alguns referiram:  

“- A minha mãe não quer, diz que tem lá muitos livros para eu ler…” – Alexandre;  

“- A minha também não quer, lá na casa do meu pai há muitos livros… se eu precisar ele 

deixa-me lê-los…” – Ana;  

“- Ó professora, eu queria mas a minha mãe diz que eu só gosto de ter livros…” – 

Bernardo;  

“- A minha mãe não pode…” – Soraia; 

“- Professora, eu leio muito, mas a minha mãe diz que agora não quer” – Inês; 

“- Para quê professora, é uma seca” – Tiago; 



 

137 

 

“- Eu tenho-lhe comprado umas coleções, mas ele nem lhes mexe, viu assim por dentro e 

depois nunca mais… estão lá arrumados” – mãe do Hugo; 

“- Ele não lhe pega, prefere outras coisas… anda lá nas brincadeiras dele, joga no 

computador… isso não.” – tio do Cláudio. 

Gradualmente surgiu maior dependência de leituras, como consequência aumentou o 

número de livros na sala de aula. Inicialmente foi observado uma menor coleção de 

livros, mas aos poucos e poucos os alunos aumentaram o seu número com livros 

provenientes de casa. O relacionamento com os livros
32

 foi notório a partir do segundo 

período letivo. 

Na segunda volta do vendedor, no final do segundo período, os alunos revelaram maior 

abertura, entusiasmo, todos apreciaram livros, pelo que surgiu a possibilidade de todos 

os alunos adquirirem livros, observou-se um grande interesse, porém o resultado da 

aquisição foi menor, «a cara da Soraia… a incerteza de agarrar no papel quando lhe foi 

dito para levar o papel a casa para a mãe decidir a compra» acusou as possibilidades 

financeiras dos familiares, mas ficou registado o interesse geral em adquirir livros, para 

além de que a situação proporcionou um momento surpreendente: o Xavier agarrou num 

dos livros e os colegas acomodaram-se à sua volta para ouvir a história (Ilustração 39). 

Quase se diria que os alunos conseguiram associar os efeitos da tecnologia com o 

objetivo de efetuar leituras sem condição e com entusiasmo, o incentivo estava 

conseguido?! 

 

Ilustração 39 - O Xavier a ler a história do novo livro. 

                                                             
32 Filme 11 (grelha anexada) 

filme11.mp4
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Outro momento empolgante foi observado, sem compromisso, sem condição, a 

criatividade emergiu, as experiências proporcionadas pelo projeto terão desencadeado 

tal ação?! O acontecimento surgiu no dia dois de fevereiro, à tarde, quando se deu a 

rotação dos temas de grupo. O grupo dos “textos criados” pediu para pensar a história 

que tinha que elaborar, no espaço do recreio. Como decorria gravações individuais, o 

pedido foi concedido. Entretanto, os elementos do grupo dos “textos familiares” 

pediram para ajudar o grupo dos “textos criados”. No contrato de ajudarem e de não 

irem brincar foi-lhes concedido a intenção. Observado o comportamento dos alunos no 

exterior pela janela da sala e perto do computador “grande”, deu-se continuidade à 

gravação individual. Quando a execução desta tarefa quase findava, surgiram dois 

alunos com um ar muito agitado, a solicitar a presença da professora no pátio: 

“professora, professora venha lá fora, venha ver…”. A surpresa foi repleta de 

criatividade, os alunos desenvolveram a dramatização d’O lobo e os sete cabritinhos, 

história infantil explorada pelos alunos (segundo eles) quando frequentaram o Jardim de 

Infância. A surpresa impediu de registar em filme a ação, porém surgiu a ideia de 

apresentar a dramatização
33

 no dia seguinte, à turma da professora Catarina (1º e 2º 

anos). A apreciação comentada pelos alunos e adultos presentes foi bastante positiva.  

Outro momento de grande revelação surgiu com o carnaval, este propiciou a observação 

do interesse manifestado até então pelos alunos e pela família, os registos obtidos no 

momento do desfile foram publicados
34

 no Podcast. O evento envolveu os alunos da 

turma com fantasias direcionadas para as personagens dos podcastings, mesmo aqueles 

que já tinham outros disfarces, quiseram participar de acordo com as personagens de 

leituras realizadas, gravadas e integradas no Podcast: a mãe do Xavier telefonou para a 

professora para saber onde poderia comprar um fato de frade para o filho (personagem 

da narrativa O caldo de pedra); a mãe da Soraia telefonou para saber se conhecia 

alguém que pudesse emprestar um fato de fada à filha (personagem da narrativa A fada 

caracolinhos); a mãe do Tiago foi à escola pedir opinião para elaborar o fato do filho, de 

acordo com a lengalenga A bola; na sala, a Carolina disse que a mãe ia-lhe arranjar um 

fato de gatinho, de acordo com a gravação O gato e o cão; a mãe do Bernardo telefonou 

para pedir a opinião sobre o disfarce do filho, porque este queria ir vestido de A velha 

mais velha; a assistente auxiliar da escola também pediu opinião, disfarçou-se de Sr. 

                                                             
33 Filme 15 (grelha anexada) 

34 Filme 20 (grelha anexada) 

filme15.mp4
filme20.mp4
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Joaquim, personagem da peça de Natal. A cumplicidade do projeto foi um momento 

alto e manifesto de entusiasmo, não só pelas fantasias ilustradoras das histórias 

trabalhadas como também pelo facto de haver uma aceitação plena e interessada por 

parte dos EE’s, como ainda, envolveu elementos não relacionados diretamente com o 

projeto.   

Outros episódios foram apreciados tais como o caso da Ana que após várias tentativas, 

conseguiu convencer a mãe a deixá-la levar o computador para a escola (Ilustração 40). 

 

Ilustração 40 - A Ana com o seu computador. 

O Alexandre, o Tiago e o Cláudio também conseguiram levar o computador para a sala 

de aula, mas o computador do Alexandre acabou por ir para o “lixo” (como ele referiu) 

porque para além de não desempenhar todas as funções, também não aceitou a 

instalação dos programas Audacity e Lame. E o do Tiago foi substituído pelo da mãe 

porque não conseguia entrar no Magalhães com a password habitual.  

A mãe do Alexandre telefonou para combinar a entrega das avaliações trimestrais para 

um dia do segundo período, visto que não podia ir no dia marcado para o efeito 

(23/12/009), e aproveitou para saber se o Alexandre andava bem na escola: “- …mas ó 

professora, quando a gente lhe pergunta sobre a escola, só quer falar das gravações…”. 

(20/12/009, domingo à noite) 
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O caminho do projeto alargou o raio de ação e promoveu o envolvimento de outras 

docentes da escola, (Ilustração 41): 

    

      

 

Ilustração 41 - Envolvência de outras docentes. 
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5.2   Opinião dos alunos 

Relativamente à opinião dos alunos obtida com a aplicação da ficha (Anexo 6) em 

23/11/009, constatou-se que o impacto do Podcast envolveu quatro grandes pontos: 

modificação do ambiente, aumento do gosto pela aprendizagem da leitura e pelo prazer 

de ler, aumento do esforço pessoal e motivação (Tabela 15). 

Tabela 15 - Análise da opinião dos alunos, 23 / 11 / 009. 

OPINIÕES 

 

DIMENSÕES  

ALUNOS ANÁLISE 

Modificação do 

ambiente 

“pouco barulho”; “os colegas que 

estavam a ouvir não falavam”; ”às 

vezes fazem barulho na sala de 

aula”; “nós fizemos pouco 

barulho”; “as cadeiras arrojavam no 

chão”; “devemos estar calados” 

Os alunos apreenderam a 

importância do silêncio 

perante a necessária exigência 

de concentração na leitura e na 

gravação, por isso 

desenvolveram maior controlo 

de comportamentos: 

movimentos corporais, 

manuseamento de objetos e 

não falar. Nas gravações 

individuais ou a pares 

procuraram espaços isolados.  

Aumento do 

gosto pela 

aprendizagem 

da leitura e pelo 

prazer de ler 

“as histórias ficaram bonitas” 

“gostei porque gosto de aprender”; 

“os meus colegas gravaram muito 

bem”; “porque eu sei ler”; “gostei 

da voz da música e da leitura”; 

“gostei das histórias e dos poemas”; 

“são boas”; “tinha de melhorar na 

voz, não dar erros”; “fiquei rouca”; 

“a minha voz é muito fria”; 

“falavam bem”; “e as pessoas 

Os alunos avaliaram as suas 

leituras na hora de gravar e 

tomaram maior consciência 

das suas capacidades na 

audição das mesmas, ao 

mesmo tempo desenvolveram 

a capacidade crítica e estética. 
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gostarem da voz”; “porque eu li 

muito baixinho”; “a voz mais alta”; 

“tentar ler como deve ser”; “estou a 

ler melhor” 

Aumento do 

esforço pessoal 

“esforcei-me”; “fiz com muita 

coragem”; “o que estava a gravar 

esforçou-se”; “eu dou o melhor”; 

“os meus colegas esforçaram-se”; 

“sugiro que me esforce”; “que 

treine melhor”; “ler melhor”; 

“temos que fazer ginástica” 

A vontade em querer gravar 

bem e mais, aumentou a 

consciência do esforço, a 

concentração nas leituras e na 

preparação das atividades 

preparatórias. Maior empenho 

na colaboração. 

Motivação  

“é uma experiência fantástica”; 

“Gostei muito”; “os meus pais vão 

gostar”; “ficou muito bonito”; 

“gostei adorei”; “gostei de ouvir”; 

“podíamos acrescentar mais uma ou 

duas gravações”; “a minha mãe é 

que escolheu a minha gravação”; 

“eu gostei muito do Podcasts”; “é 

muito giro”; “é muito fixe”; “achei 

fixe e espetacular”; “é muito bonito 

engraçado”; 

Os alunos sentiram grande 

entusiasmo pelo trabalho 

realizado e vontade em querer 

continuar com as gravações.  
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5.3   A Cbox 

Com a finalidade de obter mais dados foi agregado uma Cbox no Podcast, era 

importante obter o feedback proveniente dos alunos, a fim de apreciar o 

desenvolvimento do mesmo. E ainda com a intenção de passar mensagem para a opinião 

pública do sentimento e interpretações gerado pelo projeto nos alunos. E também com a 

espectativa de sensibilizar ou motivar a quem quisesse empreender-se em algo 

semelhante. Assim, as questões solicitadoras e as respostas obtidas foram as seguintes: 

 Sabes o que é um Podcast? (23/03/010) 

Guilherme: “- Os podcasts são sítios da net onde se pode publicar ficheiros de áudio e 

vídeo”; 

Ricardo: “- É onde se pode fazer gravações e pode explorar”; 

Hugo: “- O podcast é um site na net que tem áudios, vídeos e fotos”; 

Xavier: “- Um podcast encontra-se na net e é um sítio que se dá a conhecer”; 

Bernardo: “- Um podcast é um site onde se pode pôr gravações e filmes e encontra-se na 

net”; 

Ana: “- O podcast é um site para pôr gravações e podemos escrever qualquer coisa”; 

André: “- O podcast é um sítio onde podemos pôr vídeos e pôr áudios”; 

Carolina: “- Um podcast é a publicação de vídeos e fotos onde se encontra na net”; 

Logane: “- O podcast é aonde se pode pôr histórias, fotografias e vídeos”; 

Inês: “- O podcast é um ficheiro áudio ou vídeo e é distribuído pela internet”; 

Soraia: “- É onde metem gravações”; 

Alexandre: “- É um ficheiro de áudio, vídeo e gravações”; 

Tiago: “- O podcast é um sítio onde se pode ouvir gravações em áudio e vídeo”; 

Jéssica: “- O podcast é onde nós ouvimos gravações e vídeos. O podcast é giro, 

podemos ouvir tudo o que gravamos. No podcast eu gosto da história da Casa Muito 

Estranha que eu fiz”; 

 O que é Podcasting? (18/04/010) 

Inês: “- O podcasting é um ficheiro áudio, vídeo e etc.”; 

Logane: “- É uma forma de publicação de áudio, vídeo e fotos”; 

Bernardo: “- O podcasting é um ficheiro de áudio na internet”; 

Guilherme: “- O podcasting são ficheiros publicados na internet, de áudio e vídeo”; 
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Cláudio: “- O podcasting é um ficheiro de áudio e vídeo”; 

Hugo: “- O podcasting é um ficheiro de áudio ou de vídeo publicado na Net”; 

Carolina: “- O podcasting é o que se publica na internet, vídeos, fotos e gravações”; 

Ana: “- O podcasting é uma publicação das nossas gravações”; 

Jéssica: “- O podcasting é uma coisa que nós vemos e ouvimos na internet, que nós 

gravamos e metemos na internet”; 

Ricardo: “- O podcasting é o que se publica na internet: vídeos, fotos e gravações”; 

Xavier: “- O podcasting é uma publicação de áudio e vídeo na Net”; 

Alexandre: “- O podcasting é um ficheiro que gravamos em vídeo, áudio e é publicado 

na Net”; 

Soraia: “- O podcasting é um ficheiro publicado em áudio e vídeo na Net”; 

Cláudia: “- O podcasting é um ficheiro feito por nós e publicado na internet”; 

Tiago: “- O podcasting é um ficheiro na Net onde se pode ouvir gravações dos alunos 

ou das mães”; 

André: “- O podcasting é um ficheiro de áudio gravado por nós e publicado na Net”; 

 Gostas de “alimentar” este podcast? (27/04/010) 

Inês: “- Sim, gosto muito de alimentar o podcast”; 

Logane: “- Sim, gosto muito de alimentar o podcast”; 

Bernardo: “- Sim. Gosto muito de alimentar porque assim as pessoas podem ver e ouvir 

as nossas gravações”; 

Guilherme: “- Eu gosto muito de alimentar o podcast porque assim podemos ter mais 

pessoas a ver-nos e a ouvir-nos noutros países”; 

Cláudio: “- Sim. Gosto muito de alimentar o podcast”; 

Hugo: “- Eu gosto de alimentar o podcast porque tem gravações divertidas”; 

Carolina: “- Eu gosto muito de alimentar o podcast”; 

Ana: “- Sim, gosto de alimentar o meu podcast”; 

Jéssica: “- Sim. Eu gosto de alimentar o meu podcast”; 

Ricardo: “- Sim eu gosto de alimentar o podcast porque é muito fixe”; 

Xavier: “- Sim porque é divertido”; 

Alexandre: “- Sim, eu gosto de alimentar o podcast”; 

Soraia: “- Sim, gosto muito”; 
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Cláudia: “- Sim porque é engraçado e importante para nós”; 

Tiago: “- Sim, gosto muito de alimentar o nosso podcast”; 

André: “- Sim, eu gosto muito de alimentar o podcast”; 

 Gostas de ouvir a tua voz? Porquê? (02/05/010) 

Inês: “- Sim, gosto muito de ouvir a minha voz porque gosto de me ouvir”; 

Logane: “- Sim, gosto muito de ouvir a minha voz porque é gira”; 

Bernardo: “- Sim. Eu gosto da minha voz porque é bonita e elegante”; 

Guilherme: “- Sim, porque é divertida”; 

Cláudio: “- Sim. Gosto muito de ouvir a minha voz porque é bonita”; 

Hugo: “- Sim, porque é engraçada”; 

Carolina: “- Sim, gosto muito de ouvir a minha voz é muito encantadora”; 

Ana: “- Sim. Eu gosto de ouvir a minha voz porque é bonita”; 

Jéssica: “- Sim. Eu gosto de ouvir a minha voz porque acho que é bonita”; 

Ricardo: “- Sim. Eu gosto muito de ouvir a minha voz porque é gira”; 

Xavier: “- Sim. Por que é engraçada”; 

Alexandre: “- Sim, eu gosto de ouvir a minha voz”; 

Soraia: “- Gosto muito da minha voz porque é linda”; 

Cláudia: “- Sim porque ela fica bem nos podcastings”; 

Tiago: “- Sim, gosto muito de ouvir a minha voz porque fica bem no podcast”; 

André: “- Sim, porque eu gosto de ouvir-me na Net”; 

 Em que local costumas explorar o Podcast? Porquê? (09/05/010) 

Inês: “- Costumo ouvir o Podcast na escola porque não tenho tempo de ouvir em casa”; 

Logane: “- Costumo explorar na escola, no café, na casa da minha avó porque é 

divertido e bonito”; 

Bernardo: “- Na escola e na minha casa, porque o podcast é muito interessante”; 

Guilherme: “- Eu costumo explorar o podcast em casa da minha tia porque ela tem 

computador com internet”; 

Cláudio: “- Eu nunca vejo o Podcast porque não tenho Net em casa, mas vejo na 

escola”; 

Hugo: “- Eu costumo ouvir na escola e em casa porque é fixe ouvir as nossas vozes”; 
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Carolina: - “Eu costumo explorar o Podcast em casa e na escola porque adoro ir lá ver 

as nossas gravações”; 

Ana: “- Eu costumo explorar o Podcast na escola porque gosto das gravações e porque 

eu não tenho Net”; 

Jéssica: “- Eu costumo explorar o Podcast na escola porque não tenho Net em casa mas 

se tivesse via o Podcast”; 

Ricardo: “- Na escola porque não tenho internet em casa”; 

Xavier: “- Eu costumo explorar o Podcast na escola porque não tenho internet em casa”; 

Alexandre: “- Eu costumo ver o podcast em casa e na escola porque é interessante”; 

Soraia: “- Eu costumo explorar o Podcast em casa da minha avó, na escola e no café. 

Porque gosto muito do Podcast”; 

Cláudia: “- Eu costumo explorar o podcast em casa porque eu tenho internet”; 

Tiago: “- Na escola porque gosto de ir ao Podcast ver as nossas gravações”; 

André: “- Eu costumo explorar o podcast em casa porque eu tenho internet”; 

 Achas que as tuas gravações melhoraram as tuas leituras? Porquê? (11/05/010) 

Xavier: “- Sim porque leio mais e aprendo mais”; 

Guilherme: “- Sim, porque faz-me treinar a leitura e ler melhor”; 

André: “- Sim, porque eu gosto de ler mais para o podcasting”; 

Bernardo: “- Sim, porque antes era muito mau a ler”; 

Ricardo: “- Sim. Elas melhoram as minhas leituras” 

Hugo: “- Sim, porque me ajuda a ler melhor”; 

Alexandre: “- Sim, com as gravações eu melhorei”; 

Cláudia: “- Sim porque fico entusiasmada e leio melhor”; 

Tiago: “- Sim, porque eu gosto de gravar e por isso treino a minha leitura”; 

Carolina: “- Sim as minhas gravações melhoraram na leitura porque estive com mais 

atenção a ler”; 

Logane: “- Sim acho que as minhas leituras fizeram-me bem porque tive que ler muito”; 

Inês: “- Sim porque antes lia um bocadinho mal”; 

Jéssica: “- Sim. Acho que as minhas gravações melhoraram e as minhas leituras 

também”; 

Ana: “- Sim eu acho que as gravações melhoraram a minha leitura porque estudei 

melhor algumas palavras”; 



 

147 

 

Soraia: “- Sim, porque esforcei-me a ler”. 
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5.4    Opinião familiar – Ficha de atitudes e Questionário 

 Ficha de atitudes 

Após a observação do entusiasmo evidenciado pelos alunos com o decorrer do projeto, 

surgiu a questão: será que os comportamentos dos alunos também sofreram alterações 

em contexto familiar? Para obter feedback do seio familiar, foi elaborada uma ficha de 

atitudes (Anexo 7) e entregue na última semana do primeiro período, os resultados 

compõe o Gráfico 8.  

 

Gráfico 8 - Atitudes reveladas em contexto familiar - dezembro. 

Asserção: 

Os resultados assinalados identificam o maior entusiasmo pelos jogos de computador 

seguido de “Gravar sons”, pelo que entendemos que os alunos experimentavam a 

novidade; o envolvimento com a leitura, a escrita e o ouvir histórias foram assinaladas 

com maior frequência em comparação com as restantes atividades pelo que deduzimos 

que o entusiasmo foi notório no seio familiar.  
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 Questionário escrito 

A fim de averiguar a continuação do interesse pelo projeto foi dado a preencher outro 

questionário (Anexo 8) no dia onze de fevereiro antes do desfile de carnaval (12 de 

fevereiro), e recolha dos questionários a 18 de fevereiro. O questionário apontava para a 

perceção dos EE’s, desejou-se então, analisar a visão familiar sobre os efeitos do 

projeto, também para tirar ilações sobre os efeitos observados na sala de aula.  

A primeira apreciação situou-se na vontade de saber se a criança iniciou conversas a 

propósito do projeto, pelo que deu-se a selecionar quatro hipóteses (Gráfico 9). O 

resultado foi o seguinte: 
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Do Podcast Não falou do projeto

 

Gráfico 9 - Podcast - motivo de conversas. 

Asserção: 

Segundo a seleção dos EE’s, a criança teve a iniciativa de falar nas gravações 

realizadas, seguido do Podcast. Entendeu-se que a leitura não seria a novidade do 

momento, talvez porque todos os alunos desenvolviam o mecanismo de leitura antes da 

implementação do podcasting. 

Na segunda hipótese foram dadas várias afirmações a selecionar a par daquelas 

observadas na sala de aula. Da análise dos resultados elaborou-se o Gráfico 10. 
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Gráfico 10 – Observações em ambiente familiar. 

Asserção: 

Segundo a opinião dos EE’s, durante a consecução do projeto, a criança revelou maior 

“Concentração na leitura para gravar bem” e ” Interesse em ir ao site (Internet) ouvir as 

gravações” seguido de “Interesse em ler” e “Interesse em procurar histórias da família”, 

segue por ordem decrescente as seguintes manifestações: “Interesse na sua participação 

nas gravações”; “Interesse em criar histórias para gravar”; “Interesse em gravar para 

ilustrar brincadeiras”; foi assinalado uma vez que revelou “Desinteresse em gravar 

leituras no computador” e “Interesse em comprar algum livro “. 

A terceira questão direcionada para o interesse dos EE’s em ouvir as gravações no 

Podcast dos seus educandos, revelou o grau de interesse (Gráfico 11), visto que nove 

alunos foram assinalados nos inquéritos do Agrupamento como “Não tem Internet” 

(Tabela 10).  
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Gráfico 11 - Interesse dos EE’s em ouvir as gravações dos seus educandos. 

A quarta questão foi pensada na apreciação dos efeitos do Podcast, na perspetiva dos 

EE´s, as afirmações selecionadas deram os resultados observados no Gráfico 12. 

 

Gráfico 12 - Apreciação do Podcast pelos EE’s. 

Asserção: 

Em ordem decrescente, os EE’s consideram que o Podcast  “Estimula a criatividade na 

criança”; “Estimula a criança a ler”; “É motivo de diálogo no seio familiar”; “Promove 

aprendizagens”; “Desenvolve competências tecnológicas na sua criança” e “É motivo de 

orgulho para si”; “Envolve a família nas leituras” e “Estimula a divulgação aos 

familiares e amigos”. 

À solicitação da descrição de podcasting, no ponto 5, os EE’s deram a sua opinião, 

traduzindo-se nas seguintes respostas: 

“Acho que é uma boa iniciativa.”; 

“Não conheço.”; 

“Forma de publicação de arquivos digitais (áudio e vídeo, etc.) na internet.”  
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“Podcasting é as gravações que as crianças fazem na internet aperfeiçoando a Língua 

Portuguesa e os seus conhecimentos.”; 

“Podcasting é um site na Internet onde podemos gravar as nossas histórias da vida, 

documentos e outros assuntos.”; 

“Podcasting são gravações.”; 

“Fazer gravações no P.C. e pôr na internet.”; 

“É muito difícil, pois nunca tive a oportunidade de ouvir ou trabalhar neste trabalho 

(podcasting), mas admiro muito.”; 

“É uma publicação de arquivos de media digital na internet que permite ser divulgado e 

acompanhado pelos utilizadores.”; 

“Entendo por podcasting que é uma página na internet onde os pais e outros familiares 

podem ver o que se faz de gravações dos seus filhos.”; 

“Podcasting para mim é um projeto de gravações que tem estimulado muito as nossas 

crianças em muitas áreas.”; 

“São as gravações que fazem.”; 

“Parece-me que são as leituras gravadas e metidas na internet.”; 

“São as gravações que ouvimos na internet com as vozes dos garotos.”; 

“Não tenho a certeza mas, o meu filho diz que são gravações e depois vão para a 

internet.”; 

“Não sei bem, mas a minha filha anda no computador a gravar e depois ouvimos na 

internet.”  

Asserção: 

As descrições registadas apontaram para um maior conhecimento geral do termo 

podcasting, contrariando o desconhecimento total do mesmo na ficha diagnóstica 

apresentada antes da implementação do projeto. O diálogo proporcionado pelo 

entusiasmo dos alunos ou a exploração do site em ambiente familiar, talvez fosse 

motivo para as descrições apresentadas. 

No ponto seis foi solicitada a opinião dos EE’s sobre o desenvolvimento do projeto com 

a turma e em particular com o educando. As respostas foram as seguintes: 

“Acho que está a ter um bom desenvolvimento com ela e com os colegas da turma.”; 

“Acho muito importante é uma forma de aprender a ler melhor.”; 
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“Aliciante. A Jéssica aprendeu a manobrar o computador. Estimulou-a a participar com 

mais vontade nos trabalhos propostos da escola. O trabalho na Net demonstra a 

capacidade, a criatividade, a aprendizagem e as competências dela.”; 

“Este projeto é uma forma de incentivar mais o meu filho na aprendizagem e 

desenvolvimento de algumas tarefas, nas quais ele tem mais dificuldade. Uma vez que é 

hiperativo, também este projeto o ajudou a dialogar e trabalhar em grupo com a turma.”; 

“É um projeto que desenvolve a imaginação da criança e ajuda a melhorar a leitura, a 

dar menos erros ortográficos. Ajuda-os também a compreender muitas das vezes o 

significado de certas palavras que de outra maneira não lhe despertaria nenhuma 

atenção.”; 

“Acho o projeto muito interessante e o meu filho adora participar. E ajuda-o muito a 

saber trabalhar com o computador. Está muito mais à vontade.”; 

“Gosto muito, acho que é muito bom e o meu filho está muito motivado.”; 

“Nunca pensei um dia que, um projeto destes fosse parar na escola onde anda a minha 

filha, mas admiro e tento ajudar para que a minha filha assim o sinta.”; 

“Considero positivo porque no momento em que vimos os trabalhos dele e dos colegas, 

ele demonstrou orgulho em ter realizado os trabalhos expostos no site, sendo um bom 

incentivo para querer realizar este tipo de trabalhos.”; 

“Acho que é muito bom, faz com que desenvolva as suas capacidades a nível da leitura 

e da escrita e não só.”; 

“O projeto em particular na minha filha é bastante positivo, e anda muito motivada”; 

“O projeto é muito interessante e em relação à minha criança noto um bom 

desenvolvimento principalmente na leitura”; 

“É um projeto muito interessante, sinto que está a fazer muito bem ao meu filho, acho-o 

muito mais interessado em ler.”; 

“O projeto está a fazer muito bem à turma e o Hugo está muito motivado.” 

“É um projeto motivador e a minha filha gosta muito dele, acho que está a melhorar na 

leitura e já faz muitas coisas com o computador, penso que a turma só tem a ganhar com 

este projeto.” 

“É um projeto interessante, vejo o meu filho mais interessado nas coisas da escola, ele 

fala muito do projeto, sinto que está feliz.” 
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5.5    Pro Stats do Podomatic 

A par destes resultados outros foram observados ao longo da implementação do projeto. 

O facto de o Podcast ser público, o ProStats do Podomatic permitiu acumular 

resultados de exploração por cibernautas
35

. Após a triagem efetuada, observou-se, num 

primeiro período, downloads espalhados pelo território nacional continental (Fig. 14) e 

outros em diferentes pontos da superfície terrestre (Figs.15 e 16), levantando a hipótese 

de comunidades portuguesas distanciadas do seu país terem encontrado o Podcast e 

possivelmente reviverem a sua língua materna com as narrativas publicadas. A este 

propósito questionámo-nos também, se a exploração dos podcastings em território 

nacional reanimam a audição de novelas radiofónicas, ou se os docentes que recorrem a 

este tipo de audição de narrativas o fazem para estimularem a motivação dos alunos e 

recriarem as suas práticas docentes. 

 

Fig. 14 – Downloads em território nacional, em 28/08/009. 

                                                             
35 Cibernauta significa utilizador de um espaço virtual ou de uma rede internacional de telemática. Trata-

se de um palavra composta de ciber(nético) + -nauta.  

Ciber é um elemento de composição proveniente do inglês “cybernetics” (1948) < gr. “kubernétés”, 

“piloto, dirigente” (ver govern-), que ocorre em palavras importadas do inglês bem como em 
neologismos formados no português, como cibercafé, ciberespacial, ciberespaço, cibernauta, 

ciberpirata ou... Ciberdúvidas.  

O termo cibernética tem origem grega 'kubernétikê' (sc. 'tekhnê'), «arte de pilotar, arte de governar» e, na 

acepção actual, foi introduzido no inglês em 1948 pelo matemático norte-americano Norbert Wiener 

(1894-1964) e depois aceite pelas outras línguas.  

O elemento -nauta provém também do grego 'naútés, ou' (marinheiro, marujo), através do latim 'nauta, 

ae' (ver “nau”-), port. nauta, em compostos como aeronauta, argonauta, astronauta, cosmonauta, 

lunauta, protonauta. Fonte: http://www.ciberduvidas.pt/pergunta.php?id=12602 (consultado em 

07/08/012) 

http://www.ciberduvidas.pt/pergunta.php?id=12602
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Fig. 15 - Downloads para além de Portugal, em 28/08/009. 

 

 

Fig. 16 - Downloads espalhados pela superfície terrestre, em 28/10/009. 

A análise dos downloads (Fig. 17), dos gráficos de audiência (Fig. 18), assim como, da 

página de Rankings (Fig. 19) deu-nos a perceção que muitos observavam a novidade. 



 

156 

 

 

Fig. 17 - Downloads em 28/10/009. 

 

Fig. 18 - Visão global de audiência em 28/10/009. 

 

Fig. 19 - Rankings em 08/11/009. 
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A exploração veio a tomar maior consistência durante o mês de novembro, aumentando 

os dados captados pelo ProStats do Podomatic. Os downloads aumentaram em todo o 

país como se observa na Figura 20, foi curioso observar nesse período, o número de 

downloads atingidos na região de Lisboa, muitas das vezes descarregados num único 

ponto (Figs. 21 e 22).  

 

Fig. 20- Aumento dos downloads em Portugal, captado em 11/11/009. 

 

 

 

Fig. 21- Downloads na região de Lisboa, captado em 30/11/009. 
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Fig. 22 – Pontos de Downloads, captado em 30/11/009. 

Durante o mês de dezembro de 2009 (Fig. 23) observou-se um número crescente de 

exploração dos podcastings até então criados e à disposição de quem quisesse usufruí-

los, sendo nesse momento, as adivinhas com maior número de downloads registados, 

seguido em ordem decrescente, as histórias, os textos familiares, as lengalengas e por 

fim as anedotas. 

Fig. 23 - Downloads preferidos, captados em 03/12/009. 
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Os dados na Figura 24 registaram a afluência ao Podcast da turma num período de três 

meses. Neste período foi notório o interesse na sua exploração, quer em número de 

“postagens”, quer de diversidade de narrativas, nomeadamente durante o mês de 

novembro. 

 

Fig. 24 - Afluência em três meses, captado em 03/12/009. 

Durante o mês de novembro, no qual foram postados um maior número de podcastings 

e também a sua diversidade foi maior. Os Rankings obtidos ilustraram bem o grau de 

interesse (Figs. 25 e 26). 

 

Fig. 25 - Categoria Overall, em 12/12/009 . 
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Fig. 26 - Categoria My Category (educação), em 12/12/009. 

Com a finalidade de pôr à prova a última hipótese, foi feito um esforço suplementar 

para criar podcastings temáticos, neste momento relacionados com a época natalícia. O 

upload veio a acontecer antes de atingirmos o auge da influência do espírito natalício, 

sendo que, os resultados do ProStats do Podomatic reforçaram a ideia do interesse por 

narrativas temáticas. A narrativa Entrevista com o Pai Natal, gravada com a voz da mãe 

da Cláudia, foi agregada no dia treze de dezembro de 2009 dando início ao processo, e 

os dados observados confirmam a contínua exploração do site durante o período de 

férias escolares. O upload do mesmo género temático manteve o interesse pelo Podcast, 

como observado nas Figuras 27, 28 e 29. Contudo salientou-se um decréscimo de 

exploração do site no final de dezembro, como registado nas Figuras 30 e 31. 

 

 

Fig. 27 – Aumento do interesse com narrativas natalícias, captado em 29/12/009. 
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Fig. 28 - Interesse com narrativas natalícias, captado em 30/12/009 - Categoria Overall. 

 

 

Fig. 29 - Interesse com narrativas natalícias, captado em 30/12/009 - Categoria My Category 

(educação). 
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Fig. 30 - Visão global no final de dezembro, captado em 31/12/009. 

 

 

Fig. 31 – Decréscimo no final de dezembro, captado em 03/01/010. 

Vincada a ideia de produzir mais alguns podcastings temáticos, logo na primeira 

semana do início do segundo período, os alunos foram sensibilizados para o estudo de 

textos relativos à atividade da comemoração do Dia de Reis, pelo que surgiu algumas 

gravações centradas no evento. O upload de quatro, relacionadas com o evento, veio a 

acontecer no dia quatro de janeiro e outras duas, no dia seis de janeiro, dia da 
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comemoração. A ação proporcionou a exploração em contexto educativo relativamente 

às atividades comuns entre a EB1 e o Jardim de Infância de Azoia de Cima, como 

anteriormente explanado. 

 

Fig. 32 - Rankings com o Dia de Reis, captado em 06/01/010 - Categoria Overall. 

 

 

Fig. 33 - Rankings com o Dia de Reis, captado em 06/01/010 - Categoria My Category (educação). 
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Fig. 34 – Visão global, com o Dia de Reis, captado em 06/01/010. 

 

 

Fig. 35 - Statistics com o Dia de Reis, captado em 06/01/010. 

A reflexão sobre os resultados (Figs. 32 à 35) firmou ainda mais a ideia de que, os 

podcastings temáticos eram rentabilizados em outros contextos escolares. A vinte e um 

de janeiro foram captados downloads no arquipélago dos Açores (Fig. 36) pelo que 
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relevámos o interesse do Podcast a nível nacional, contribuindo para o aumento dos 

dados da exploração do Podcast, e, consecutivamente, para o aumento da autoestima 

uma vez que foi dado oportunidade aos alunos de observarem os resultados, estes de 

acesso restrito e só mediante a introdução de uma password puderam ser visionados. 

 

Fig. 36 - Açores - Captado em 21/01/010. 

 

A Figura 37 refletiu a evolução positiva da exploração do trabalho da turma e revelou a 

importância do usufruto da ferramenta utilizada.  

 

Fig. 37 - Statistics ao fim de 6 meses, captado em 28/02/010. 
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No início do mês de março, os dados evidenciaram algo de extraordinário que despertou 

a nossa curiosidade (Figs. 38 e 39) pelo número de visitas à página, e ainda, o aumento 

de feeds views que indicaram um grande acesso ao feed RSS do Podcast pelo que 

significou o acesso de um elevado número de pessoas (7 dias = 178 feeds views).  

 

Fig. 38 - Statistics captado em 05/03/010. 

 

Fig. 39 - Visão global captado em 05/03/010. 
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Num período de dezassete dias os downloads aumentaram surpreendentemente como se 

observa nos Rankings da Figura 40. No mesmo momento foi possível perceber o 

sucedido, verificando-se um acentuado interesse proveniente da China (Fig. 41), 

contribuindo da mesma forma para a grandeza do trabalho efetuado pela turma. Neste 

mês o Podomatic desenvolveu uma ação inesperada, na medida que atualizou os dados 

estatísticos da página, a partir desse momento, os números registados deixaram de ser 

cumulativos desde o início do projeto. Devido ao imprevisto foi agregado à página um 

Free Counter, no dia 21 de março. 

 

Fig. 40 - Statistics, captado em 16/03/010. 
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No dia seguinte, os resultados aumentaram ainda mais pelo que deduzimos que na 

China houve um elevado interesse pelo Podcast da turma, como se observa nas Figuras 

41 e 42.  

 

Fig. 41 - Downloads na China, em 16/03/010. 

 

Fig. 42 - Interesse da China, captado em 17/03/010. 
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A visão global (Fig. 43) apresentou o crescente interesse pelo Podcast e os Rankings do 

site subiram nas categorias Overall e My Category (Figs. 44 e 45). Na mesma altura foi 

também captado downloads na ilha da Madeira (Fig. 46). 

 

Fig. 43 - Visão global, captado em 17/03/010. 

 

 

Fig. 44 - Rankings, captado em 18/03/010 – Categoria Overall. 
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Fig. 45 - Rankings, captado em 18/03/010 – Categoria My Category (educação). 

 

 

 

Fig. 46 - Downloads na Madeira, em 20/03/010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

173 

 

Na Figura 47, pode-se observar a evolução da exploração do Podcast, denotando-se 

maior afluência em meados de março e princípio de abril. 

 

 

Fig. 47 - Statistics, Captado em 04/04/010. 
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Com a aproximação das provas de aferição e outros momentos de avaliação, os 

podcastings foram afastados, no entanto, o Podcast continuou a ser explorado como 

registado nas Figs. 48 e 49. 

 

Fig. 48 - Downloads em 20/05/010. 

 

 

Fig. 49 - Downloads em 24/05/010. 

 



 

175 

 

Em tempo de férias letivas foi observado a contínua exploração do Podcast, assim 

como, num período de um ano, verificando-se maior concentração de downloads em 

Portugal continental e na China (Figs. 50, 51, 52, 53, 54 e 55). 

 

 

Fig. 50 - Downloads em 05/06/010. 

 

 

Fig. 51 - Decréscimo de Downloads a nível internacional, captado em 05/07/010. 
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Fig. 52 - Decréscimo de Downloads a nível nacional, captado em 05/07/010. 

 

Fig. 53 - Statistics ao fim de um ano, captado em 20/08/010. 
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Fig. 54 - Resultados conducentes com a ilustração anterior (1 ano). 

 

 

 

Fig. 55 - Downloads a nível mundial, relativos a 1 ano, captado em 20/08/010. 
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Em novo período letivo foi registado a continuação de downloads, com um registo 

significativo no Brasil (Fig. 56), mas sem registo da maior afluência registada até então 

na China. 

 

Fig. 56 - Downloads no Brasil em 24/10/010. 

Porém novo registo foi obtido em dezembro de 2010 e verificou-se o contínuo interesse 

por parte da China e de outros (Fig. 57). 

 

Fig. 57 - Novo interesse por parte da China, captado em 12/12/010. 
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Em vinte e um de janeiro de dois mil e onze, a afluência continuou, no entanto em 

menor quantidade de downloads em Portugal e maior quantidade na China (Figs. 58 e 

59). 

 

Fig. 58 – Menor interesse em Portugal, em 21/01/011. 

 

 

 

Fig. 59 – Maior interesse na China, captado em 21/01/011. 
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Num período de seis meses, desde agosto de dois mil e dez a fevereiro de dois mil e 

onze o Podcast prestou-se ao continuo interesse dos cibernautas como se observa na 

(Fig. 60). 

 

Fig. 60 - Resultado dos últimos 6 meses até 20/02/011. 
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No dia dezanove de março de dois mil e doze foi observado os dados estatísticos na 

nova configuração do ProStats do Podomatic, correspondentes ao período de tempo, 

entre março de dois mil e onze e março de dois mil e doze. A análise dos resultados 

assinalados a partir das regiões assinaladas em Geography, Overview, Episodes e em 

Downloads, refletem o contínuo interesse na exploração do Podcast da turma, (Figs. 61, 

62, 63, 64 e 65). 

 

Fig. 61 - Dados obtidos em 19/03/012 - Geography. 
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Fig. 62 - Dados obtidos em 19/03/012 - Overview. 
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Fig. 63 - Dados obtidos em 19/03/012 - Episodes. 
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Fig. 64 - Dados obtidos em 19/03/012 - Downloads. 

 
 

 

 

 

Fig. 65 - Total de downloads, obtido em 19/03/012. 
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5.6   Followers 

A divulgação do Podcast criou amigos seguidores - FOLLOWERS - o que nos levou a 

acreditar que o interesse entusiasmará outros Podcasters na criação ou alimentação de 

Podcast (Fig. 66): 

 Os seguidores integrados na página 

 

Fig. 66 - Seguidores incorporados na página. 
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5.6.1   Comentários ao podcasting  

Ao longo do processo fomos surpreendidos com diversos comentários, no nosso 

entendimento, bastante encorajadores: 

 Os meninos da Educadora Teresa do J. I. de Azoia de Cima 

“Olha, os meus pequeninos continuam-me a pedir para ouvir histórias” 

 Os alunos da professora Catarina de Eb1 de Azoia de Cima 

 “Os meus alunos perguntaram-me quando é que podiam ouvir outra vez as gravações 

da professora Angélica” 

 A Ana, colega do mesmo Agrupamento 

“Diz lá, aquele teu trabalho é feito só com o Magalhães? Eles estão mesmo bem com 

aquelas leituras todas…” 

 Educadora Mariana do J. I. de Azambujeira integrado no Agrupamento 

Fernando Casimiro em Rio Maior - Santarém 

“Lá no Agrupamento não se fala de outra coisa, naqueles corredores só se fala do teu 

Podcast”  

 Via correio electrónico, “comments” e incorporado (Figs. 67 à 71): 

 

 

Fig. 67 - Correio eletrónico de uma colega conhecida. 

 

 

Fig. 68 - Correio eletrónico de desconhecido. 
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Fig. 69 - Comentário no Podomatic. 

 

 

 

 

Fig. 70 - Comentários na página, com pedido de autorização no Podomatic. 
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Fig. 71 - Comentário de uma aluna da Eb1 de Azambujeira aos alunos da Azoia de Cima. 
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5.6.2   Incorporações do podcasting  

No Podomatic foi-nos possível seguir links e encontrar quem nos encontrou, de entre 

muitos que nos visitaram, seguem alguns exemplos desses caminhos (Figs. 72, 73, 74, 

75 e 76): 

 

Fig. 72 - Incorporações no Podomatic. 

 

Fig. 73 - História incorporada num Blog. 
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Fig. 74 - Descoberto e publicado em podcast.com. 

 

Fig. 75 - Descoberto e publicado em My YAHOO! 
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Fig. 76 - Interesse educativo. 
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5.7   Asserção Final 

A análise dos resultados observados e expostos pelos alunos e encarregados de 

educação, e participação de outros docentes e não docentes, constataram transformações 

de caráter, de ambiente e de entendimento com as leituras sob a influência do 

podcasting.  

Na escola, salientou-se a alteração de comportamentos pelo maior empenho, entusiasmo 

e dinamismo no desenrolar de leituras com a introdução das gravações, opinião 

registada pelos alunos, “podíamos acrescentar mais uma ou duas gravações”, “esforcei-

me”, “treinei melhor”, “… sim porque leio mais e aprendo mais”. Os EE’s consideraram 

que “gravar sons”, “estimula a criança a ler” contribuindo para um maior envolvimento 

com a leitura, a escrita e o ouvir histórias. Um interesse observado também, no decorrer 

do segundo período.  

O empenho em desenvolver gravações alterou em muito o comportamento dos alunos, o 

respeito pelo outro resultou da necessidade de manter o silêncio no momento das 

gravações, atitude salientada pelos alunos, “nós fizemos pouco barulho”, “devemos 

estar calados”, evidenciado o maior esforço de contenção e concentração, do mesmo 

modo observado em ambiente familiar visto que foi registado o aumento da 

“concentração na leitura para gravar bem”. 

O interesse foi evidente durante o desenrolar das ações, confirmado nos diversos 

registos áudio e visuais, e da opinião dos alunos, verificando-se ainda, a sua projeção na 

opinião da família: “Acho muito importante é uma forma de aprender a ler melhor”; 

“Gosto muito, acho que é muito bom e o meu filho está muito motivado”; “mas ó 

professora, quando a gente lhe pergunta sobre a escola, só quer falar das gravações…”, 

e no envolvimento de outros, docentes e não docentes. 

A influência do podcasting observou-se pela vontade de ler sem condição no espaço 

escolar, alterando vontades, caso do Tiago, “Para quê professora, é uma seca”, visto que 

veio a ser o aluno mais interessado em desenvolver leituras, o mesmo sendo evidente 

em outros alunos, e como se verifica nos diversos registos visuais. E ainda, quando da 

seleção de livros deixados pelo vendedor no segundo período, sendo condicionada a 

decisão da compra de livros pelo fator económico, em alguns casos. A grande vontade 

de expor as suas gravações aos outros contribuiu para o aumento e qualidade das 

gravações influenciando a capacidade leitora e a criatividade, esta partindo do 



 

208 

 

individual para a influência coletiva, e.g., a dramatização d’O lobo e os sete cabritinhos, 

e no evento do carnaval com fantasias direcionadas para as personagens dos 

podcastings. O consentimento de levar o Magalhães para a escola verificou-se, como 

ainda, em alguns casos, confiaram aos seus educandos a usabilidade dos seus 

computadores pessoais, em casa e na sala de aula. 

No mesmo contexto foi observado o desenvolvimento de habilidades informáticas e 

aquisição de noções e compreensão de termos associados às ações, e, g.: “O podcasting 

é um ficheiro que gravamos em vídeo, áudio e é publicado na Net”; “podcasting é as 

gravações que as crianças fazem na internet aperfeiçoando a Língua Portuguesa e os 

seus conhecimentos”; “é um projeto motivador e a minha filha gosta muito dele, acho 

que está a melhorar na leitura e já faz muitas coisas com o computador, penso que a 

turma só tem a ganhar com este projeto.” 

Contemplando as figuras, foi possível observar com orgulho, a dinâmica praticada e a 

relevância gerada com a comunicação via Internet. Contribuiu para viajantes 

participarem, sem convite, no Podcast, oferecendo a todos os interessados, a 

oportunidade de contribuir para a construção da nova media do século XXI, bem como, 

conquistar a rede e participar num processo de criação coletiva na Internet. Não sendo 

demasiado exigente, com poucos conhecimentos básicos, foi possível reconhecermo-

nos como donos de um pequeno espaço fomentador de comunicação. Ficámos convictos 

que as ferramentas de publicação acessíveis na Web2 revolucionam o modo como 

comunicamos, produzimos e divulgamos a informação, deixamos de ser unicamente 

consumidores e recetores para tornarmo-nos criadores incentivadores, visto que o 

interesse registado pelas leituras gravadas indica desencadear novos ou idênticos 

processos.  
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5.8   Últimos instrumentos de análise  

5.8.1   Análise do questionário aplicado aos alunos 

No dia 18/06/010, último dia de aulas, quarenta e um dias após o penúltimo upload 

efetuado em 08/05/010, com a gravação Ler Doce Ler, e após a festa de final realizada 

no dia 17/06/010, foi aplicado um inquérito (Anexo 9) aos alunos. O inquérito foi 

organizado em três momentos temporais: o antes, o durante e o agora. E ainda, com 

questões, direcionadas para quatro envolvimentos surgidos no decorrer do projeto: Eu e 

o computador, Eu e as gravações, O meu Podcast e A minha família. A Chuva de 

Ideias, foi integrada a partir da qual os alunos escreveram pequenas frases relacionadas 

com palavras e pequenas ideias resultantes das observações registadas durante o 

desenrolar do projeto. 

Os três momentos temporais porque, procurou-se analisar comparativamente, os efeitos 

da implementação do projeto como potenciador de envolvimento com a leitura, e 

consequentemente, como gerador do desenvolvimento da competência leitora, e ainda, 

devido ao desenrolar das ações, alargou-se também, como gerador da competência 

escritora dos alunos. As outras pequenas questões enquadradas nos quatro 

envolvimentos emergiram da sequência de atitudes e comportamentos observados, no 

decorrer do processo de implementação. O Eu e o computador, na medida que os alunos 

iniciaram o ano letivo com apenas alguns conhecimentos de usabilidade do computador, 

a maior parte utilizavam o computador como uma máquina de jogos, revelando maior 

habilidade com os jogos integrados no Windows e na Caixa Mágica (Linux). O Eu e as 

gravações foi a relação mais direta com o processo do podcasting e promoveu questões 

para a recolha de dados individuais sobre os seus efeitos. O meu Podcast, visto que todo 

o trabalho publicado era apreciado pelos alunos, e porque houve situações de 

exploração não esperadas, caso de não conseguirem aceder rapidamente à página, e 

ainda, casos em que não tinham Internet em casa, podendo contribuir dessa forma para a 

desmotivação. A minha família porque a implementação suscitou a curiosidade de 

envolver a família com “as coisas” da escola, perspetivando-se alteração de 

comportamentos por aqueles face à escola e às tarefas realizadas pelos alunos, como 

também, procurar saber se contribuiu para o interesse dos seus educandos pela 

implementação do podcasting e consequentes interesses. A Chuva de Ideias surgiu em 

conformidade com um jogo que surte efeito na exploração da construção de textos com 

os alunos, o jogo criativo favorece a escrita de frases soltas e espontâneas, sem a 
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preocupação de ser correto ou errado, o que importa é que a ideia pensada surja de 

imediato na oralidade e logo de seguida na escrita, centrados nesse jogo os alunos 

desenvolveram frases de acordo com as palavras e as pequenas ideias sugeridas. Neste 

jogo, em termos didáticos, é dado ao aluno a possibilidade de exteriorizar afetividade e 

pensamentos, indo para além da redação mecânica, ou seja, os alunos após leitura da 

proposta formam ideias e exteriorizam-nas oralmente, procedendo posteriormente ao 

seu registo, numa primeira fase não importa as regras do funcionamento da língua, 

importa sim, um leque de frases exteriorizadas que numa outra fase implicam diversas 

tarefas de desenvolvimento da linguagem oral e escrita.  

Considerando a ocupação das crianças com diversas atividades lúdicas aprazíveis, as 

questões (1/7/13) foram pensadas, a fim de perceber se com o podcasting, os alunos 

incluiriam a leitura nessas atividades, desse modo foi considerada a seguinte questão:  

- Quais os passatempos favoritos? 

     Antes do Podcast       Durante o Podcast        Depois do Podcast 

 

Gráfico 13 - Passatempos favoritos segundo opinião dos alunos. 

Asserção: 

Os resultados situados nos três tempos temporais (Gráfico 13) apontaram para a 

integração da leitura como passatempo a partir da implementação do projeto, porém, a 

maior sinalização verificou-se em “Durante o Podcast”, mas decresceu após a paragem 

da produção de podcastings, do mesmo modo, surgiu também a “escrita” e “gravações” 

como passatempo e manteve o interesse de 62,5% dos alunos da turma. 

As questões (2/9/14) foram pensadas, a fim de confirmar as respostas anteriores, e 

ainda, inferir sobre os locais de realização de leituras, neste caso, procurou-se saber se 
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os alunos expandiam a sua vontade de ler para além do espaço familiar e do espaço 

escolar:  

- Realizavas leituras? / - Onde as realizaste? / - Neste, momento, realizas leituras? 

     Antes do Podcast       Durante o Podcast   Depois do Podcast 

   

Gráfico 14 - Locais de leitura em três momentos temporais. 

Asserção: 

Os resultados (Gráfico 14) situam a realização de leituras dos alunos “Em casa” e “Na 

escola”, observando-se um aluno que assinalou a realização de leitura “Noutros sítios” 

no momento temporal “Depois do Podcast”. 

Na intenção de os alunos fazerem uma retrospetiva à sua leitura no passado, foram 

elaboradas as questões (3/4/5): 

- Gostavas de ler? - Nessa altura, como era a tua leitura? / - O que sentias 

enquanto lias? 

 

Gráfico 15 - Estado da leitura antes do Podcast. 
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Asserção: 

Na apreciação da leitura no momento “Antes do Podcast”, 68,75% dos alunos 

apreciaram a sua leitura como gostavam “Muito” de ler, seguido de 31,25% dos alunos 

como gostavam ler “Bastante”; também avaliaram a sua leitura: 25% = “Suficiente”, 

62,5% = “Boa”, e 12,5% = “Muito boa”. E ainda, 31,25% dos alunos assinalaram que 

sentiam “Dificuldade” na realização da leitura, 31,25% sentia “Alguma dificuldade” 

enquanto liam e 62,5% assinalaram que sentiam “Nenhuma dificuldade” enquanto liam 

(Gráfico 15). 

As questões (8 e 10), relativas ao momento “Durante o Podcast” foram pensadas para 

apreciar as potencialidades do podcasting sobre a vontade de ler e a avaliação sobre a 

sua competência leitora nesse momento: 

- Realizaste leituras? / - Classifica a tua leitura? 

 

Gráfico 16 - Estado da leitura durante o Podcast. 

Asserção: 

Durante o desenvolvimento do Podcast, os alunos assinalaram-se envolvidos com 

leituras e apreciaram a sua leitura, que comparativamente com os resultados anteriores, 

a leitura “Suficiente”= 12,5% e “Boa”=56,25% decresceram e aumentou a seleção de 

“Muito Boa”= 31,25% (Gráfico 16). 

Passado um período de quarenta e um dias sem podcasting surgiu a necessidade de 

aprofundar os efeitos da implementação do projeto, nesse propósito foram elaboradas as 

questões (15 e 16): 
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- Agora, lês muito? / - A leitura que tu realizas agora, é: 

 

Gráfico 17 - Estado da leitura depois do Podcast. 

Asserção: 

A partir de meados de Maio, após o último podcasting realizado pela turma, a 

envolvência com as leituras decresceu e 75% dos alunos classificaram a sua leitura de 

“Boa” (Gráfico 17). 

A questão 18, teve como finalidade inferir sobre a potencialidade do podcasting na 

seleção de preferência dos modos de realização de leituras: 

- Como preferes fazer leituras?  

 

Gráfico 18 - Preferências nos modos de gravação. 
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Asserção: 

Os alunos assinalaram como maior preferência a “Leitura de textos” logo seguido “Com 

Podcast” e manifestaram maior desejo pela gravação (Gráfico 18). 

A questão 11 apelou à apreciação dos alunos da sua compreensão leitora, durante a 

gravação das leituras: 

 

Gráfico 19 - Apreciação leitora. 

Asserção: 

No geral, os alunos assinalaram compreensão das leituras que gravaram: “Compreendi 

pouco o que li” = 6,25%, “Compreendi o que li” = 62,5% e “Compreendi muito o que 

li” = 31,25%, (Gráfico 19). 

A inclusão da escrita de textos a gravar também foi motivo de apreciação por parte dos 

alunos, nesse sentido foram introduzidas as questões (6, 12, 17), relativas aos três 

momentos temporais: 
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- O que sentias ao escrever? / - O que sentiste ao escrever? / - Agora, a escrita que 

tu realizas, é: 

     Antes do Podcast          Durante o Podcast  Depois do Podcast 

 

Gráfico 20 - Apreciação da escrita nos três momentos temporais. 

Asserção: 

A maior parte dos alunos atribuem dificuldades (68,75%) à sua escrita antes do início 

do projeto, e mudaram de opinião (75%) durante a implementação do projeto. No 

terceiro momento temporal, no final do ano, a apreciação da sua capacidade escritora 

teve os seguintes resultados “Suficiente”= 18,75%, “Boa”= 56,25% e “Muito Boa”= 

25%, denotando-se uma evolução positiva (81,25%) no desempenho da escrita após o 

desenrolar das ações com o projeto (Gráfico 20). 

A observação de comportamentos no decorrer do projeto definiu os temas: Eu e o 

computador, Eu e as gravações, O meu Podcast e A minha família. Eu e o computador 

foi o primeiro tema proposto à opinião dos alunos com as seguintes questões: (19, 20, 

21, 21.1, 22, 22.1, 23 e 23.1). 

A primeira questão (19) serviu de introdução à sequência de questões a introduzir e 

também para confirmar os dados adquiridos no início do ano. O resultado obtido 

confirma a informação inicial, mas não corresponde verdadeiramente à posse de um 

computador por aluno, na medida de que, alguns alunos serviram-se do computador de 

familiares em casa, e ainda, em alguns casos levaram-nos para a escola, sendo 

entendível pelos alunos que possuíam computador. 
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- Tens computador? 

Sim 15

Não 1
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Gráfico 21 - Nº de computadores por aluno, no final. 

Asserção: 

Dos dezasseis alunos da turma, quinze referiram possuir computador. Uma aluna iniciou 

e terminou o ano letivo sem Magalhães, porque a aluna iniciou a escolaridade em 

Espanha e já não lhe foi dado a possibilidade de se inscrever na aquisição do portátil. 

O computador foi o instrumento usado na implementação do projeto, por conseguinte, 

os alunos tiveram a oportunidade de explorar uma diversidade de situações em 

conformidade com o projeto, promovendo a questão 20: 

- Assinala com uma X o que gostas de fazer no computador. Depois sublinha 

o que aprendeste este ano. 

 

Gráfico 22 - Preferências e aprendizagem com o computador. 
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Asserção: 

Todos os alunos assinalaram as habilidades desenvolvidas com os computadores, 

notando-se maior interesse com as relacionadas com a implementação do projeto 

(Gráfico 22). Essas aquisições deveram-se às atividades empreendidas na conceção dos 

podcastins e exploração do Podcast. 

A questão 21 foi elaborada a fim de confirmar a usabilidade do computador em casa, e o 

interesse em desenvolver atividades anteriormente assinaladas: 

- Usaste o Magalhães em casa? 

 

Gráfico 23 - Usabilidade do computador em casa. 

Asserção: 

No geral, os alunos usaram o computador em casa à exceção de uma aluna que não 

tinha (Gráfico 23). 

Com a intenção de conhecer o que faziam com o computador em casa a questão anterior 

foi reforçada com a questão 21.1: 

- Porquê? 

 “Por que precisava de fazer gravações”; 

“Eu usava o Magalhães em casa para jogar”; 

“Por que não queria trazê-lo para a escola”; 

“Por que não queria ficar viciada”; 

“Para ir à Net”; 

“A minha mãe não me deixava trazer o Magalhães”; 
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“Por que gosto de jogar e explorar o Podcast”; 

“Por que não tinha nada para fazer e utilizava o Magalhães”; 

“Preciso de fazer trabalhos no Magalhães, pintar desenhos e fazer textos”; 

“Por que precisava de ir à Net”; 

“Gostei muito de estar a jogar, a fazer textos e desenhar”; 

“Para aprender, ler e jogar”; 

“Por que eu às vezes gravo coisas como histórias”; 

“Por que precisamos dele para as gravações”; 

“Por que foi preciso fazer filmes, escrever e fazer gravações”. 

Asserção: 

As razões de usabilidade do Magalhães em casa são de diversa natureza, mas salientam-

se as que estão relacionadas com o projeto. 

As questões 22 e 22.1 foram elaboradas com a intenção de obter resultados direcionados 

para o desenrolar do projeto, ou seja, confirmar a intenção do projeto relativa à 

produção de gravações, embora surgisse também a necessidade do processamento de 

texto. 

- Usaste o Magalhães na escola? 

 

Gráfico 24 - Usabilidade do computador na escola. 
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Asserção: 

Os alunos usaram o Magalhães na escola, inclusive a aluna que não tem, tal como 

outros colegas porque houve partilha de computadores (Gráfico 24). 

- Porquê? 

“Por que precisava de fazer gravações”; 

“Só quando a professora mandasse”; 

“Por que não tenho”; 

“Para fazer trabalhos”; 

“Por que tinha medo que alguém me estragasse o computador”; 

“Para fazer trabalhos e fiz gravações”; 

“Eu não podia trazer”; 

“Por que preciso de fazer trabalhos no computador”; 

“Por que como nos intervalos não tínhamos bola, jogávamos Magalhães e aproveitávamos para 

fazer gravações”; 

“Por que às vezes precisava dele para fazer gravações”; 

“Por que precisava de fazer trabalhos”; 

“Eu trazia o Magalhães para a escola para fazer trabalhos”; 

“Para fazer gravações e jogar”; 

“Por que podemos fazer gravações e jogar no intervalo”; 

“Por que é útil para escrever os textos e fazer as gravações”; 

“Por que esqueço-me dele”. 

Asserção: 

Os alunos identificaram momentos de usabilidade do Magalhães na escola, verificando-

se maior ocorrência de habilidades relacionadas com a implementação do projeto. 

Devido a alguns momentos ingratos surgidos com a usabilidade dos Magalhães surgiu a 

questão 23: 
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- O teu computador avariou?  

 

Gráfico 25 - Anomalias no computador. 

Asserção: 

Durante o desenvolvimento do projeto, os computadores foram revelando anomalias 

(Gráfico 25), um caiu da mesa de um aluno e o monitor estalou, três foram inutilizados 

supostamente pela usabilidade, outros não aceitaram as Pens de configuração do 

sistema, e ainda outros foram atacados por vírus. 

Ainda a este propósito foi elaborado a questão 23.1 direcionada para a resolução dos 

problemas com a máquina: 

- Se avariou, como resolveste a avaria? 

“Meti-o no arranjo”; 

“Não sei, a minha mãe é que sabe”; 

“Não resolvi”; 

“Eu não o arranjei, eu pedi a um colega para o arranjar”; 

“Telefonei para o número que está na capa do Magalhães”; 

“Levei-o ao técnico”; 

“Telefonei ao número de apoio do computador”; 

“Tirando o Avast do computador já não avariava”; 

“Indo a um senhor para o arranjar”; 

“Tive que entregar a um colega do meu pai porque o carregador avariou”; 

“Não resolvi a avaria porque não dava e ninguém sabia”; 

“Eu acho que tenho de comprar outro carregador”; 
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“O meu computador não tem arranjo”. 

Asserção: 

Os alunos indicaram o que fizeram para solucionar problemas nos Magalhães. E ainda, 

a incapacidade por parte de outros, não sendo possível em alguns casos a resolução 

devido à destruição total das máquinas. 

Eu e as gravações foi o segundo tema a ser avaliado, com as seguintes questões (24, 25, 

26, 26.1, 27, 28, 29 e 30), tendo o propósito de recolher opinião sobre habilidades 

conseguidas com as gravações: 

- Durante as gravações 

 

Gráfico 26 - Habilidades conseguidas com as gravações. 

 

 

 

 

 

 



 

222 

 

- O que é que gostaste mais de fazer? 

 

Gráfico 27 - Preferências de gravação. 

 

 

- Qual das ações, consideras mais difícil de fazer? Porquê? 

 

Gráfico 28 – Dificuldade na consecução. 
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- Avalia as tuas gravações 

 

Gráfico 29 - Avaliação das suas gravações. 

 

- Avalia as gravações dos teus colegas 

 

Gráfico 30 - Avaliação das gravações dos colegas. 
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- Como preferes fazer gravações? 
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Prefiro sozinho

Prefiro com um colega

Prefiro com mais do que um colega
 

Gráfico 31 - Preferências nos modos de gravação. 

- O que sentiste enquanto trabalhaste? 

 

Gráfico 32 - Grau de interesse no decorrer das ações. 

Asserção: 

Os alunos assinalaram as capacidades desenvolvidas com a realização das gravações 

(Gráficos 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32). Salientam-se a capacidade de gravar (56,25%), 

seguindo-se as capacidades da leitura (50%) e montagem de gravações (50%). Os 

alunos assinalaram o que gostaram mais de fazer: “Gravar com colegas” (56,25%), 

seguindo-se “Gravar a minha voz” (18,75%) e “Gravar sozinho/a” (18,75%), e ainda 

“Gravar colegas” (6,25%), contudo (56,25%) dos alunos considerou o ato de “Montar 

gravações” o mais difícil de realizar, seguido da capacidade “Gravar” (18,75%) e em 



 

225 

 

paralelo as ações “Ler” e “Escrever” (12,5%) as menos difíceis, tendo justificado a sua 

escolha com as seguintes respostas: 

“Porque damos quase sempre erros mas depois fica bem”; 

“Porque eu tinha muita dificuldade como fazer isso”; 

“Porque não montei gravações”; 

“Eu não consigo montar gravações”; 

“Porque eu não percebo nada de gravações”; 

“Porque tenho dificuldade a escrever no computador”; 

“Porque era difícil de ver onde estava o erro, a voz atrapalhava”; 

“Porque não sei ler muito bem”; 

“Eu não sabia montar as gravações”; 

“Porque é difícil e dá trabalho montar as gravações”; 

“Porque é aquilo que eu menos tenho experiência”; 

“Porque cansa tocar nas teclas do computador”; 

“Porque não sei”; 

“Ensina-me a aprender palavras novas”; 

“Porque tenho dificuldade nas frases e nas palavras”. 

“Porque não tenho computador para treinar”. 

Asserção: 

No geral, na avaliação das suas gravações, todos gostaram: “Gosto muito” (56,25%) e 

“Gosto” (43,75%), do mesmo modo, avaliaram as gravações dos colegas sendo notório 

a seleção de “Gosto muito” (87,5%), seguido de “Gosto” (12,5%). Das preferências 

sobre como fazer gravações, selecionaram com maior preferência “Prefiro com um 

colega” (62,5%), “Prefiro sozinho” (18,75%), “Prefiro com a professora” (12,5%) e 

“Prefiro com mais do que um colega” (6,25%). Destacando-se o interesse durante o 

trabalho efetuado: “Muito interesse” (56,25%), “Entusiasmo” (25%) e “Pouco 

interesse” (18,75%). 

Ainda dentro do mesmo envolvimento, e no sentido de verificar se a definição de 

podcasting registada na Cbox no dia 18/04/010, se mantinha, elaborou-se a seguinte 

questão (31): 

- O que é para ti o podcasting? 
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“É um ficheiro de áudio e de vídeo”; 

“O podcasting é um ficheiro publicado na net”; 

“É um ficheiro de áudio e de vídeo e de imagens”; 

“O podcasting para mim é as gravações arranjadas dentro do site”; 

“É onde se publica as gravações e põe-se no site”; 

“O podcasting para mim é gravações que se põe na Internet e no Podcast”; 

“O podcasting é para mim as gravações publicadas no Podcast”; 

“O podcasting é um ficheiro de gravações”; 

“O podcasting para mim é o início da gravação até à publicação na Internet”; 

“É um ficheiro de gravação que se pode ouvir e ver e é publicado na Internet”; 

“O podcasting para mim é onde se guarda gravações”; 

“Para mim o podcasting é um ficheiro que pertence ao Podcast”; 

“O podcasting são as gravações do Podcast”; 

“O podcasting para mim é divertido, podemos gravar, ler, desenhar e aprender a montar”; 

“O podcasting para mim é um ficheiro áudio ou vídeo”; 

“O podcasting para mim são as gravações feitas e enfiadas no site”. 

Visto que a ação do projeto permitiu observar momentos de desenvolvimento e de 

construção da criatividade nos alunos, criaram-se questões apelativas ao seu espírito 

crítico e estético (32, 32.1, 33 e 34):  

- Classifica os podcastings. 
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Gráfico 33 - Classificação dos podcastings. 
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- Porquê? 

“Para mostrarmos o que sabíamos fazer”; 

“Porque é divertido e é uma coisa que gravamos e lemos e eu também gosto muito de ler”; 

“Não me interessa”; 

“Com o podcasting podemos gravar, ouvir e fazer outras coisas”; 

“Porque nos fazem aprender coisas novas para a nossa escrita”; 

“Tem gravações interessantes para os nossos familiares as verem publicadas na Net”; 

“Porque são giros e gosto de ouvir a voz dos outros”; 

“Porque o Podcast é muito fixe”; 

“Gostei muito”; 

“É giro e também servem para os outros ouvirem e verem”; 

“Porque podemos aprender a gravar e a montar filmes”; 

“Porque posso ouvir e ver filmes”; 

“Porque é divertido e engraçado”; 

“São giras”; 

“Porque gosto de ouvir as vozes dos colegas”; 

“Porque podemos aprender”. 

Asserção: 

Os alunos consideraram os podcastings interessantes (Gráfico 33), resultando por 

ordem crescente, os seguintes dados: “Pouco interessantes” (6,25%), “Interessantes” 

(25%) e “Muito Interessantes” (68,75%). Segundo eles, servem para “mostrar a 

familiares e a outros”; para “ler”, “gravar”, “ouvir”, “aprender”, “montar”, “ver” e para 

“fazer”. E ainda gostam deles porque parecem servir como atividade lúdica: “divertido”; 

“giro”; “muito fixe” e “engraçado”. 

- Qual é para ti o podcasting mais interessante? Porquê?  

“O Rio Poluído porque está bem trabalhado”; 

“O meu, O Nabo Gigante”; 

“Acho, o do reconto do Rio Poluído que é o meu”; 

“A gravação que eu gostei mais foi A Cinderela”; 

“Praia Divertida mas Contida, porque fui eu e mais uma menina que a gravámos”; 
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“A gravação mais interessante é a do Macaco de Rabo Cortado”; 

“A Velha Maricutelha porque foi do grupo todo”; 

“A Velha Mais Velha porque é muito engraçado”; 

“O mais interessante é a minha gravação A Agricultura”; 

“É o Zé Pestana e o Zacarias, porque é muito giro e está bem feito”; 

“Para mim o podcasting mais interessante é o Rei Batoteiro”; 

“A adivinha do Burro”; 

“O João Pestana porque a história estava bem montada”; 

“É a Ovelha Xoné. A história é engraçada”; 

“O Macaco sem Rabo porque é feito por todos os colegas”; 

“Todos os podcastings são interessantes”. 

- Qual é para ti o podcasting menos interessante? Porquê? 

“O texto Viajar porque tinha alguns erros”; 

“Não é nenhum”; 

“São todos porque não me leva interesse nenhum, menos o do Rio Poluído (reconto) ”; 

“Para mim o menos interessante foi o Lírio”; 

“É a história do Caracol, porque quem a gravou estava a gaguejar”; 

“A gravação que eu menos gosto é do Sapateiro Remendeiro”; 

“A adivinha do Burro porque não tinha graça e era muito pequena”; 

“O Bolo-rei porque eu não gosto de Bolo-rei”; 

“É o do Sapateiro Remendeiro”; 

“É a Princesa e a Ervilha, porque é feia e não gostei das personagens, uma não tinha olho e a outra 

tinha”; 

“Para mim o menos interessante foi o Lírio”; 

“A ovelha Xoné”; 

“Rei Batoteiro porque a menina que gravava enganava-se muito”; 

“O Nabo Gigante, a história é muito grande”; 

“Nenhum”; 

“Nenhuns, porque todos os podcastings são interessantes”. 
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Asserção: 

Ao classificar os podcastings os alunos empreenderam os sentidos, crítico e estético: 

“está bem trabalhado”; “gostei mais”; “muito engraçado”; “está bem feito”; “bem 

montada”; “tinha alguns erros”; “o menos interessante”; “a gaguejar”; “menos gosto”; 

“não tinha graça”; “muito pequena”; “não gosto de”; “é feia”; “não gostei das 

personagens”; “é muito grande”; “é engraçada”. Ao mesmo tempo que espelharam 

características de personalidade: “O meu”; “é o meu”; “eu e mais uma menina”; “grupo 

todo”; “a minha”; “feito por todos”; “Todos os podcastings são interessantes”.  

Visto que a promoção das leituras gravadas se situaram em página criada em site 

próprio para o efeito, neste caso, em Podomatic, as questões (35, 36, 36.1, 36.2, 37, 

37.1, 38, 39 e 40) foram elaboradas para depreender sobre a influência da página no 

desenvolvimento do estímulo pela continuação de leituras gravadas. A esse propósito a 

questão 35 iniciou o processo de recolha de opinião:  

- Avalia o teu Podcast? 

 

Gráfico 34 - Avaliação do Podcast. 

Asserção: 

Todos os alunos evidenciaram gosto pelo Podcast (Gráfico 34). 

O facto de ser conhecido o número de alunos com Internet em casa (N=7), informação 

obtida com o questionário aplicado pelo Agrupamento, e após observação da aquisição 

de uma pen por parte de um dos alunos (Xavier), despertou a curiosidade de obter novos 
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dados, e ainda, no caso da situação de não terem net em casa, onde exploraram o 

Podcast. As questões 36, 36.1 e 36.2 revelaram os seguintes dados: 

- Tens Internet em casa? / Visitaste o Podcast? / Onde? 

     

Gráfico 35 - Acesso à internet versus exploração do Podcast. 

Asserção: 

Metade da turma refere não ter Internet em casa (Gráfico 35), o que talvez tenha 

impedido a exploração do Podcast com maior frequência, porém o número de 

elementos com acesso à Internet em casa duplicou em relação aos dados obtidos com o 

questionário aplicado pelo Agrupamento. Da análise de conteúdo efetuada às respostas 

dadas à questão direcionada ao local de exploração obteve-se a seguinte diversidade: 

“Escola”; “Casa”; “Café”; “Tia”; “Pai”. 

As questões 37 e 37.1 surgiram em consequência de momentos observados aquando da 

exploração do Podcast, foi um dos momentos baixos do projeto e chegou-se a pensar 

que os alunos perderiam o interesse pelo projeto.  

- Foi fácil aceder ao Podcast? Porquê? 
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Gráfico 36 - Condições de acesso ao Podcast. 

Asserção: 

Embora se pensasse que seria motivo para desinteressar a turma, os resultados das 

opiniões dos alunos foram contrários à ideia formada com a observação, na medida que 

a maior parte (87,5%) assinalou facilidade de acesso (Gráfico 36), após análise de 

conteúdo realizada às respostas dos alunos à questão (Porquê?) foram as seguintes: “Net 

rápida”; “ajudámo-nos”; “fácil abrir”; “eu sei”; “consegui aceder”; “fácil ir”; “eu tenho 

mais experiência”; “é só clicar”; “é fácil entrar”. 

Uma vez que os alunos colaboraram pouco na aparência da página do Podcast e 

aceitaram sem crítica tudo o que foi integrado surgiram as questões 38 e 39: 

- Escreve sobre o que menos gostas de ver na página (Podcast). 

“Os jogos”; 

“Eu gosto de tudo”; 

“Não gosto de ver filmes”; 

“O que eu gosto de ver menos na página foi as escritas às cores”; 

“São as imagens porque o que interessa são as gravações”; 

“Gosto de tudo”; 

“As gravações só com as nossas vozes”; 

“Eu gosto de tudo”; 

“Eu gosto de tudo”; 

“O que eu gosto menos de ver na página é o macaco que lá está”; 



 

232 

 

“Gostei menos de ver na página foi os Links”; 

“É a imagem do padeiro”; 

“O que menos eu gosto do Podcast é as letras”; 

“A Princesa e a Ervilha”; 

“O que menos gosto de ver na página é a Cbox”; 

“Eu gosto de tudo”. 

- Escreve sobre o que mais gostas de ver na página (Podcast). 

“As gravações”; 

“De tudo”; 

“Gosto de ver jogos”; 

“O que gostei mais de ver na página foi O menino e o gato”; 

“O que eu mais gosto de ver na página é o mocho”; 

“O que mais gostei de ver no Podcast foram as imagens”; 

“A CBox”; 

“Dos Links no Podcast e das gravações”; 

“Eu adoro o Podcast”; 

“O que eu gosto mais de ver na página é o mocho”; 

“Gostei mais de ver montar a página”; 

“Gosto de ver vídeos”; 

“As apresentações das gravações”; 

“O da Ovelha Xoné”; 

“O que mais gosto de ver na página são os links”; 

“Está tudo fixe”. 

Asserção: 

As opiniões foram diversificadas e positivas na medida que revelaram o interesse e o 

cuidado pela página da turma, abrindo a hipótese de posteriores melhoramentos. 

A questão 40 surgiu da necessidade de reiterar sobre a continuidade do projeto num 

futuro próximo, ao mesmo tempo que se procurava a confirmação dos alunos do seu 

interesse pelo Podcast:  
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- Gostarias de continuar a alimentar o Podcast? Porquê? 

  “Sim, porque…” 

“…foi muito giro fazer gravações”; 

“…eu também faço gravações”; 

“…é fixe”; 

“…estamos habituados”; 

“…eu adoro as gravações”; 

“…é muito interessante”; 

“…divertimo-nos muito”; 

“…é importante”;  

“…tem coisas giras, fofas e engraçadas”; 

“…gosto muito”; 

“…eu gosto muito de alimentar o Podcast”; 

“…gosto do Podcast”; 

“…é giro”; 

“…eu gosto muito dele”; 

“…é divertido”; 

“Sim gostaria de alimentar o Podcast”. 

Asserção: 

A leitura dos resultados revelaram o interesse de todos os alunos em quererem continuar 

a alimentar o Podcast pelas mais diversas razões apresentadas, não houve respostas 

negativas. 

A participação familiar foi um dos processos gerados pela implementação do projeto e, 

a fim de obter opinião dos alunos foram elaboradas as questões 41, 41.1, 42 e 43 

integradas no tema A minha família. 

As questões 41 e 42.1 solicitaram aos alunos, a avaliação da participação familiar, visto 

que, também surgiram algumas reações menos esperadas por parte de alguns alunos, 

caso do Xavier que não revelava afetividade pela mãe, chegou a dizer que não gostava 

dela e por isso era criado pelas tias; caso do Ricardo que apresentava relativa confiança 

no desempenho da mãe, a senhora sofria de depressão; caso da Logane que se queixava 
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que a mãe não lhe dava importância; caso do André que disse que a mãe não 

participava; caso do Alexandre que arranjou hipóteses à negação da participação dos 

pais, caso da Inês que trouxe a notícia de casa “- A minha mãe não tem jeito para isto!”. 

Estes relatos durante o processo foram motivo para avaliar o grau de participação da sua 

família, tendo-se obtido os seguintes resultados: 

- Avalia a participação da tua família.  

 

Gráfico 37 - Avaliação da participação familiar. 

- Justifica a tua resposta. 

“Ajudaram-me e participaram bem”; 

“Mas não foi a minha família toda, só foi a minha mãe”; 

“Só participou uma vez”; 

“Os meus pais gostavam muito do Podcast”; 

“A minha mãe participou bastante porque se interessa em mim”; 

“Por que estavam com entusiasmo a ver as nossas gravações”; 

“Praticamente todos da minha família trabalham e não têm tempo”; 

“Os meus pais participaram muito”; 

“Por que fiz poucas gravações”; 

“A minha família participou muito pouco”; 

“Participou bastante porque houve várias experiências com a família”; 

“A minha família participa muitas vezes”; 
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“Participou muito a gravar e na festa de fim de ano”; 

“Por que a professora não mandou”; 

“Por que fizeram várias gravações”; 

“A minha mãe participou e fez-me uma surpresa no teatro do Macaco de Rabo Cortado”. 

Asserção: 

Segundo as respostas dos alunos, a família teve um papel envolvente (Gráfico 37), as 

justificações dadas pelos alunos apontam para número superior de participação, 

comparativamente, com as manifestações dos alunos no decorrer do projeto. 

A questão 42 foi formada para vincular o interesse da turma pelo envolvimento familiar 

na hipótese de dar continuidade ao projeto e também para confirmar o grau de interesse 

relativo às questões anteriores, a esse propósito os resultados traduziram-se da seguinte 

forma: 

- Gostarias que eles participassem em mais gravações? 

 

Gráfico 38 - Desejo de mais participação. 

Asserção: 

Segundo os dados, os alunos gostariam que a sua família participasse em mais 

gravações (Gráficos 38). 

A questão 43 surgiu com a intenção de apurar se a implementação do projeto foi motivo 

de conversa em meio familiar, tendo subjacente, algumas conversas com os 

encarregados de educação, a questão revelou os seguintes dados: 
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- Em casa, conversaste sobre a tua experiência com o Podcast? 

 

Gráfico 39 - Diálogo em casa. 

Asserção: 

Os resultados salientam o interesse suscitado pelo projeto, à exceção de um aluno todos 

os outros dialogaram bastante em ambiente familiar sobre o projeto (Gráfico 39).  

O desenvolvimento da Chuva de Ideias veio a contribuir para uma maior leitura de todo 

o processo desencadeado pela implementação do podcasting, os resultados obtidos 

viriam a confirmar o envolvimento dos intervenientes já referidos e a motivação gerada. 

As palavras e as pequenas ideias introduzidas resultaram de observações dos modos 

gerados ao longo do processo e induziram os alunos a registar as seguintes frases: 

 O Podcast 

“A gravar e a ler melhor”; 

“Eu gosto do Podcast porque tomo muito bem conta dele”; 

“É fixe para ouvir”; 

“É divertido e engraçado, dá para ler e gravar”; 

“Eu gosto muito do Podcast, por isso é que o alimento bem”; 

“No Podcast encontra-se gravações”; 

“É um site onde se publica vários podcastings”; 

“Gosto muito do Podcast”; 

“É engraçado para mim”; 

“O Podcast tem algumas gravações giras e outras feias”; 
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“Eu adoro alimentar o Podcast”; 

“O Podcast tem histórias fixes”; 

“Nós estamos a gravar para pôr a gravação no Podcast”; 

“O Podcast é giro e nas férias vou visitar”; 

“O Podcast é muito fixe porque ouvimos histórias novas”; 

“Eu gosto de participar e explorar o Podcast”. 

 As leituras 

“Eu gosto muito de ler”;  

“São boas”;  

“São muito boas para a memória”;  

“Eu gosto mais das leituras no Podcast e de fazer leituras”;  

“Muito boas, e eu e os meus colegas lemos bem”;  

“As leituras são difíceis para mim”; 

“Fazem-me melhorar a leitura”;  

“As leituras da escola são muito giras e divertidas”;  

“Eu adoro fazer leituras para o Podcast”;  

“Gostei das leituras no Podcast”;  

“Os meus colegas leem muito bem”;  

“Eu adoro as leituras dos meus colegas e as minhas e da professora”;  

“Há leituras que são engraçadas e há outras que não têm piada”;  

“E até aprendem línguas novas”;  

“Li muito”;  

“Foram engraçadas e foram para aprendermos”. 

 As gravações 

“Eram muito boas e divertidas”;  

“Eu gosto das minhas gravações”;  

“São boas”;  

“Gosto muito de fazer gravações”;  

“Para mim são muito importantes”;  
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“Eu gosto de fazer gravações para o Podcast”;  

“Engraçadas e divertidas”;  

“Gosto de fazer gravações”;  

“Gostei muito das gravações”;  

“As gravações são fofas e interessantes”;  

“Eu adoro as gravações e também adoro pô-las no Podcast”;  

“Li mais ou menos”;  

“Eles gravam muito”;  

“Adoro as minhas gravações e dos colegas”;  

“As gravações são muitas e são divertidas de montar e ouvir”;  

“Gostei de gravar, a minha voz é bonita e fui fixe a ler”. 

 O espaço da sala de aula durante as gravações 

“A sala era muito barulhenta e tivemos de ir para espaços mais isolados”; 

“Foi bom porque não tinha barulho”; 

“É muito grande e às vezes silencioso “; 

“Manteve o silêncio durante as gravações”; 

“Eu e os meus colegas fomos para a rua fazer gravações porque era só barulho”; 

“Durante as gravações há muito barulho. Às vezes quando estamos a fazer gravações para o 

Podcast, a sala tem muito barulho”; 

“Silencioso e calmo”; 

“Quando alguém está a fazer gravação é preciso estar em silêncio”; 

“Foi muito barulhento”; 

“Foi bom e sossegado, sem barulho”; 

“O espaço da sala durante as gravações não é adequado por causa do barulho”; 

“São suficientes para todos”; 

“O espaço durante as gravações é na casa de banho, na despensa, para não haver barulho”; 

“Não se pode fazer barulho senão estraga”; 

“Era barulhento, pequeno e aberto”; 

“Tive de ir para outros sítios porque os meus colegas não se calavam”. 
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 O envolvimento com os colegas 

“Nós trabalhámos em conjunto e gostei”; 

“O envolvimento com os meus colegas é que trabalhámos em grupo”; 

“Às vezes é mau mas das outras vezes é bom”; 

“Foi bom, trabalhei com eles”; 

“Eu dei-me muito bem com os meus colegas e participei com eles”; 

“O envolvimento com os colegas foi bom”;  

“Bom e agradável”; 

“Trabalhar em conjunto é muito bom”; 

“Para fazer gravações”; 

“Foi muito bom”; 

“O envolvimento com os colegas é bom”; 

“Fiz poucos trabalhos com eles”; 

“Eu envolvi-me bem com os meus colegas”; 

“É bom para mim gravar e para os meus colegas”; 

“Faziam muito barulho e não estavam calados”; 

“Gostei de trabalhar com eles”. 

 O envolvimento da família 

“Eles prepararam um teatro em conjunto e ajudaram-nos, e viram o podcasting, e os meus pais 

fizeram uma gravação”; 

“Só a minha mãe é que fez um texto sobre A Velha Mais Velha”; 

”É bom”; 

“Também foi bom”; 

“A minha mãe e o meu pai já me viram na Internet e gostámos bastante, a minha mãe participou 

interessada”; 

“O envolvimento com a família no Podcast foi muito bom”; 

“Divertido e com a família a ler é mais giro”; 

“Os meus pais interessam-se com o Podcast”; 

“Sim, muito”; 

“Foi importante”; 
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“Eu gostei muito do meu envolvimento com a família no Podcast”; 

“Foram importantes para mim”; 

“A minha família envolveu-se bem no trabalho”;  

“É bom, mas a minha mãe foi a única a gravar”; 

“Era bom e até a minha tia que não sabe ler se envolveu”; 

“Gostei da minha mãe e das outras mães a trabalhar no Podcast”. 

 O envolvimento com a professora 

“Ajudava a aprender”; 

“É bom a professora ajuda-nos coisas sobre o Podcast”; 

“É um bocado mau e bom quando estou a escrever”; 

“Foi muito bom participar”; 

“Eu dei-me bem com a professora”; 

“Eu gosto muito da professora, ela ajuda-nos a montar gravações para o Podcast”; 

“Muito giro e com a professora a trabalhar connosco é mais fácil”; 

“Gostei de trabalhar com a professora, a professora é fixe”; 

“Sempre com o ensinamento”; 

“Foi giro e muito bom, a professora é brincalhona”; 

“Gosto muito da professora Angélica porque nos ensinou o que é o Podcast”; 

“A professora ajudou-me com as palavras do texto”; 

“O meu envolvimento com a professora foi bom”; 

“É bom a professora dizer o que se tem de fazer”; 

“Ensinou-nos muita coisa e era boa para nós”; 

“Aprendi coisas que não sabia no Podcast”. 

Asserção: 

As frases registadas na Chuva de Ideias deram evidências significativas do grau de 

interesse por parte dos alunos pelo projeto, e reforçaram os dados obtidos anteriormente. 

Com A Chuva de Ideias surgiu a Ilustração 42: 
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Ilustração 42 - No ponto de vista dos alunos (elaboração própria). 

5.8.2   Asserção Final - Questionário 

Os resultados analisados apontaram para a espectativa inicial da implementação do 

projeto, as questões referentes aos três tempos temporais, o antes, o durante e o agora 

referindo-se este, ao momento presente do preenchimento do questionário, mas aplicado 

depois do envolvimento com o podcasting, que comparativamente indicaram a 

produção de leituras ora em casa ora na escola e com maior atividade durante o decorrer 

do projeto, assim como, a evolução de procedimentos e de habilidades com recurso à 

tecnologia. Os alunos assinalaram o menor envolvimento com as leituras, com o 

afastamento do projeto, contudo 75% dos alunos classificaram de “Boa” a realização de 

leitura, e situaram as suas preferências na “Leitura de textos” “Com Podcast”, tendo 

implícito o desejo de gravar as leituras. Nesse processo, a maior parte dos alunos 

(93,75%) assinalou compreensão dos textos explorados e progressão no desempenho da 

escrita (81,25%). A inoperância de alguns computadores e a inexistência de outros, não 

impediu os alunos de selecionarem habilidades desenvolvidas com o computador tanto 

em casa como na escola e inerentes à conceção de podcastings e à exploração do 

Podcast, visto que durante o desenvolvimento houve partilha de máquinas. No campo 

das gravações, salientaram-se habilidades adquiridas: gravar, ler e montar gravações. A 

ação “Gravar com colegas” (56,25%) foi a mais desejada e a ação de “Montar 
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gravações” foi considerada a mais difícil. Esta seleção foi ao encontro de observações 

anteriormente registadas em modo vídeo e nos momentos de exploração observada, 

salientando-se o espírito de equipa, a entreajuda, a cumplicidade e a cooperação, 

condutas vinculadas pelo registo verificado na avaliação atribuída às gravações dos 

colegas, destacando-se nesse campo o “Gosto muito” (87,5%), e ainda, na seleção da 

preferência “Prefiro com um colega” (62,5%). No mesmo sentido, os alunos indicaram 

“Muito interesse” pelo trabalho efetuado e classificaram os podcastings de “Muito 

interessantes”, visto que serviram para “mostrar a familiares e a outros”, para “ler”, 

“gravar”, “ouvir”, “aprender”, “montar”, “ver” e para “fazer”. Na exploração dos 

podcastings a apreciação foi positiva, na medida que os alunos foram críticos 

construtivos e desenvolveram sentido estético. Embora inicialmente, uma boa parte da 

turma revelasse não possuir Internet em casa, e durante o desenrolar do processo alguns 

recorressem a familiares, ou ao café com acesso, o desinteresse não foi assinalado, pelo 

contrário, no final, o número de alunos com Internet em casa cresceu e desejaram 

continuar com o Podcast. A lentidão de carregamento de dados na página do servidor 

Podomatic, aconteceu em alguns momentos de exploração efetuados pelos alunos, pelo 

que se julgou virem a desinteressar-se da sua exploração, porém, as respostas dadas 

pelos alunos (87,5%) contrariaram essa ideia e ainda reforçaram maior interesse em 

continuar em alimentar a página. A avaliação feita pelos alunos caraterizou a prestação 

da família no decorrer do projeto, salientando a sua participação direta como 

indiretamente. Os dados indicaram a presença do projeto em ambiente familiar e 

contrariaram as manifestações desinteressadas no início de alguns elementos familiares. 

Os registos obtidos com A Chuva de Ideias reforçaram as questões, evidenciaram 

aspetos descritivos e observados, e ainda, captados em modo vídeo, estes compõem a 

grelha (Anexo 12) passível de ser explorada, tendo também resultado a Ilustração 43: 
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Ilustração 43 - Alguns momentos registados. 
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5.8.3   Análise da entrevista aos EE’s 

A partir da composição de um guião (Anexo 10), foi aplicada uma entrevista aos EE’s 

(Anexo 11) no dia 28/06/2010, dia marcado para a entrega das avaliações trimestrais 

dos alunos da turma, e organizado segundo uma escala de atendimento, na qual os 

tempos foram estimados (± 20 min.) de forma a poder entrevistar todos os EE´s num 

primeiro momento e logo a seguir proceder à entrega das avaliações dos alunos.  

As questões foram direcionadas para três temas consequentes do emergir de situações 

observadas durante o processo de implementação: O seu educando e o computador; 

Leituras e Podcast; A sua participação. Com estes três temas procurou-se obter o 

feedback dos EE’s, supondo-se, em contato direto com os alunos e como segundos 

observadores da ação gerada, ao mesmo tempo que, pretendeu-se obter informação para 

inferir a partir do cruzamento de dados resultantes da opinião dos alunos, das respostas 

dos encarregados de educação e da opinião da professora. 

Os EE’s tiveram conhecimento da entrevista individual no momento, assim como da 

forma de gravação. Também foram informados, que a mesma servia apenas o presente 

estudo e caso não quisessem participar, a entrevista não seria efetuada. Embora 

consentido, inicialmente, alguns EE’s revelaram algum nervosismo, mas desvanecido, 

após as primeiras questões. Os dezasseis EE’s foram entrevistados e os resultados 

tratados através de análise de conteúdo. 

A marcação formal do dia e da hora de entrega das avaliações trimestrais foram motivo 

para os encarregados de educação comparecer, à exceção da avó do Cláudio por se 

encontrar a recuperar de uma intervenção cirúrgica, tendo vindo no seu lugar o tio, seu 

segundo tutor legal, segundo documentos judiciais. 

 O seu educando e o computador 

O primeiro tema abordado - O seu educando e o computador - pretendeu obter 

informação a partir da opinião dos EE’s e relativa ao envolvimento dos alunos com a 

máquina, principalmente, reações às ações praticadas e às situações inesperadas, e que 

soluções foram tomadas. Por conseguinte, as primeiras questões deram os seguintes 

resultados: 
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1.  (……) tem computador pessoal (Magalhães)? 

 

Gráfico 40 - Aquisição do Magalhães na opinião dos EE’s. 

2. Quando é que adquiriu o Magalhães? 

Asserção: 

Todos os EE’s com exceção da mãe da Soraia referiram que os seus educandos 

iniciaram o ano escolar com os Magalhães adquiridos em 2009 (Gráfico 40). Segundo a 

mãe da aluna Soraia, esta não iniciou o ano escolar com o Magalhães porque veio de 

Espanha e ainda não tinha conseguido a atribuição do Magalhães.  

2. a) (……) gosta de utilizar computador? 

 

Gráfico 41 - Preferência do seu educando pelo computador. 

Asserção: 

Na análise de conteúdo todos afirmaram que os alunos gostavam de utilizar o 

computador, porém um referiu que o seu educando gostava pouco (Gráfico 41).  

3. Durante o ano letivo, (……) desenvolveu atividades com o computador? 
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3. a) Onde? 

 

Gráfico 42 - Locais de utilização do computador. 

3. c) Em qual computador? 

 

Gráfico 43 - Utilização do Magalhães versus outro computador. 

 Asserção: 

No geral, referiram que os alunos desenvolveram atividades no computador, tanto em 

casa como na escola (Gráfico 42), contudo, a mãe da Soraia e o tio do Cláudio 

evidenciaram pouco conhecimento das atividades praticadas. Os EE’s também referiram 



 

247 

 

que os alunos para além de usarem o seu Magalhães usaram outros computadores 

(Gráfico 43). 

4. Sabe quais as atividades que (……) desempenhou com o computador? 

Logane

Ana

Guilherme

Ricardo

Alexandre

Bernardo

Inês

Jéssica

Cláudia

Carolina

André

Hugo

Xavier

Tiago

Soraia

Cláudio

ler escrever jogar podcast/podcasting outras coisas gravar contar histórias

 

Gráfico 44 - Conhecimento das atividades desenvolvidas. 

Asserção: 

Os EE’s com exceção da mãe da Soraia e do tio do Cláudio revelaram conhecer as 

diversas atividades desempenhadas pelos seus educandos com o computador: “ler”; 

“podcast/podcasting”; “contar histórias”; “escrever”; “outras coisas”; “jogar”; “gravar” 

(Gráfico 44). 
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4. a) Qual foi a atividade mais apreciada pela família? 

 

Gráfico 45 - Atividade mais apreciada pela família. 

Asserção: 

No geral, os alunos transportaram para o ambiente familiar o desenrolar da ação 

promovida com a implementação do projeto (Gráfico 45), caso das gravações e a 

exploração do Podcast, ambas tarefas mais apreciadas pela família, contudo, o 

desconhecimento por parte do tio do Cláudio verificou-se. 

 

No desenrolar das tarefas escolares levadas para casa verificou-se um relativo apoio 

familiar, logo surgiu a ideia de apurar o mesmo com as ações relacionadas com o 

projeto:  
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5. (……) solicitou-lhe ajuda na realização de alguma tarefa, com o computador? 

5. a) Qual? 

 

Gráfico 46 - Solicitação de ajuda. 

Asserção: 

Segundo os EE’s, dos dezasseis alunos, quatro pediram ajuda no desenvolvimento de 

tarefas (Gráfico 46), tais como: “gravar”; “pôs-me a gravar”; “contar as histórias”; 

“ajudei-o a treinar leituras… carradas delas”; “correção dos erros e pontuação”; “pôr a 

música de fundo”; “na apreciação da leitura: - achas que eu estou a ler bem?”; “escrever 

os textos”; “a mim não, ele pedia mais era ao irmão, que eu me lembra só me pediu para 

fazer a gravação”; “não tinha computador em casa”. 

 

No desenrolar da ação foi observada a pouca vontade de deixar alguns alunos levar o 

Magalhães para a escola, verificando-se maior abertura após a publicação de algumas 

gravações, nesta situação a mãe da Ana foi a que menos se predispôs à solicitação da 

filha, com o objetivo de obter informação foram propostas as seguintes questões:  
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6. (……) trouxe o computador para a escola sempre que a professora pediu? 

6. a) Porquê? 

 

Gráfico 47 - Autorização do Magalhães na escola. 

Asserção: 

A análise de conteúdo realizada às respostas afirmativas permitiu obter o seguinte 

registo: “o computador já era próprio para a escola”; “para fazer trabalhos”; “para fazer 

histórias”; “porque é necessário”; “porque manda trazer”; “porque a professora pedia”; 

“para fazerem trabalhos ou para gravações”; “porque achava que podia trazer”; “para 

mexer no computador”; “para trabalhos da escola principalmente o podcasting”; “só por 

ele andava todo o dia com ele”; “para trabalhar com ele”. Enquanto as respostas 

negativas, foram justificadas com os seguintes registos: “não sabia”; “os outros meninos 

também querem mexer”; “porque estava escavacado”; “porque eu não sei quando é que 

você lhe pede o computador”. 

No decorrer das ações aconteceu avarias na maior parte dos computadores tendo 

contribuído para o atraso de gravações e outras ficaram sem qualidade de publicação, 

nessa situação, julgou-se ser motivo para os alunos desmotivarem e dar por terminado a 

exploração desejada, a fim de auscultar a opinião dos EE’s, a esse propósito, foram 

concebidas as seguintes questões: 

7. (……) teve problemas com o computador? 

7. a) Como foi resolvido? 

7. b) Que sugestões daria para o futuro? 
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Gráfico 48 - Conhecimento de avarias nos Magalhães. 

Asserção: 

Dos dezasseis EE’s, doze tiveram conhecimento das avarias dos computadores 

Magalhães (Gráfico 48), e procuraram resolver as anomalias por diversos meios: 

“assistência”; “conhecidos”; “professora”; “alunos”; “na D. João II disseram-me que 

tinha que levar uma peçazinha… assim tipo chip, mas que já tinha que pagar, porque 

queimou, então tinha que levar novo”; “encarregados de educação”; “familiares”; “ele 

estoirou o computador e não sabíamos como mandar arranjá-lo”.  

Num caso ou outro os EE’s sentiram-se insatisfeitos com os serviços técnicos prestados, 

daí a questão 7.c): “arranjá-los bem, uma vez que os pais pagam”; “sei lá”; “haver 

pessoas profissionais a trabalhar, responsáveis”; “indo a um técnico ou então se houver 

alguém na escola”; “que nunca desistam do apoio da garantia”; “mando para a fábrica, 

eles arranjam”; “um técnico que viesse à escola”; “haver lojas que pudessem funcionar 

com garantia”; “ligar para o número e pedir o arranjo”; “olhe, enviei o computador para 

a assistência com o carregador, e veio sem o carregador… já telefonei várias vezes e 

estou a ver que fiquei sem ele”; “é a segunda vez que o mando, mas agora querem que 

eu pague, e a peça é a mesma”. 

8. Qual foi a reação (……) quando o computador avariou? 

Segundo a análise às respostas dadas, houve diferentes sentimentos observados: 

“Desiludida”; “aborrecida”; “triste”; “chateada”; “aborrecido”; “desanimada”; “pouco 

chateado… a professora leva o computador para arranjar”; “não mostrou muita 
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preocupação”; “não ficou nada preocupado… tu partes e eu vou por trás e arranjo”; “ele 

não se preocupou, tinha lá mais”; “agora para ele é a morte dele”; “não ficou muito 

chateada porque era só aquele coisinho de enfiar a pen, ela sempre podia usar o 

computador, por isso”; “disse logo, a professora arranja com a pen”. 

Asserção: 

No geral, os EE’s contribuíram para manter o funcionamento dos computadores 

recorrendo a familiares, desconhecidos, à professora e à assistência técnica, 

independentemente da solução e do resultado dos arranjos, prevaleceu o interesse de 

continuar a satisfazer os seus educandos na usabilidade do computador. 

O segundo tema - As leituras e podcasting – resultou de indicadores relatados pelos 

alunos, segundo eles experimentavam e dialogavam sobre o projeto em contexto 

familiar, as questões seguintes tiveram o propósito de recolher informação sobre os 

efeitos da aplicação do podcasting no desenvolvimento da leitura: 

1. Quando é que sentiu que a/o (……) teve maior envolvência com a leitura? 

Análise às respostas: “com as histórias”; “para pôr no Podcast”; “a partir da 3ª classe”; 

“foi mais nessa situação, em que ela tinha que procurar as coisas na enciclopédia e 

depois escrevê-las para pôr no Podcast”; “durante o ano letivo”; “em casa, nos livros de 

histórias”; “nas gravações”; “quando começou a ler outro tipo de livros”; “procurar 

desenvolver as histórias que ela contava que ela tentava gravar”; “eu não me lembro 

nada disso”; “quando fez gravações cá na escola”; “quando começou o podcasting”; 

“quando começou a trabalhar com os computadores”; “este ano”; “vi-a mais 

entusiasmada, este ano”; “na vontade de gravar”. 

Asserção: 

No geral, com exceção de um elemento consideraram a maior envolvência com a leitura 

no presente ano letivo, revelando as diversas atividades resultantes da aplicação do 

podcasting.  

Com o intuito de direcionar as respostas para os efeitos da implementação do projeto e 

como foi observado dificuldades na compreensão do texto lido por uma boa parte dos 

alunos foram elaboradas as seguintes questões:  

2. Na sua opinião, de que forma as gravações contribuíram para a leitura do seu 

filho? 
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Respostas analisadas: “puxaram por ela, ela não queria que houvesse falha nenhuma nas 

gravações, vi-a mais envolvida com os livros, ela ganhou mais entusiasmo em ir ler, ir 

procurar novas coisas para estar ali a ler”; “contribuíram bastante, faz a pontuação 

corretamente dá ênfase à leitura, o texto parece que fica com vida não é aquele ler a 

despachar, ler por ler, tem mais interesse, mais empenho”; “acho que ajudaram imenso a 

desenvolver a leitura”; “eu noto que ele agora já não gagueja tanto, está a ler muito 

melhor… e influenciou-o mais a ler, acho mais diferença”; “ele está a ler muito melhor, 

mas muito melhor, essa ideia foi positiva porque incentivou-os a ler”; “ajudou-a… ela 

trocava um pouco… às vezes o t com o d… passava certas frases, saltava-as, começava 

a ler, adivinhava o resto, tornou-a mais concentrada para não dar tantos erros”; “eu acho 

que ajudaram um pouco”; “ai, acho que contribuiu muito, ela não sentiu obrigação em 

ler para o Podcast”; “eu acho que favoreceram-na, ela ainda estava muito coiso na 

leitura, ela estava pouco desenvolvida, gaguejava muito a ler, acho que a desenvolveu 

muito, que ajudou bastante”; “contribuíram tanto que ele anda todo coiso … eu acho 

que lhe fez bem”; “muito boas, pelo menos ele começou a ler corretamente”; 

“contribuíram bastante para a leitura e para a escrita”; “acho que muito”; “desenvolveu 

a capacidade dele muito melhor, muito mais”; “eu acho que contribuiu em muita coisa, 

ela fez aquilo que gostava e foi um assunto que ela se empenhou, gostava de ler tudo o 

que os colegas metiam no Podcast”; “no sentido de que como estava um bocado mais 

preocupado em fazer boa figura à frente das filmagens, se calhar aplicava-se um bocado 

mais a ler”. 

Asserção: 

Na opinião dos EE’s, a implementação do projeto contribuiu para o envolvimento com 

as leituras, para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da capacidade leitora, como 

também, criar autoestima e empenho nos seus educandos.  

Como os alunos tiveram como condição a escrita e o processamento das histórias antes 

de gravar, pensou-se a seguinte questão: 

2. a) Acha que as gravações melhoraram ou pioraram a compreensão do texto 

escrito? 

Respostas analisadas: “melhoraram a compreensão do texto e a leitura, conseguia num 

papel fazer o resume do texto com mais atenção”; “melhoraram em tudo, na 

compreensão do texto e da leitura”; “ele contava a história”; “melhoraram e muito”; 
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“evoluíram sim”; “só melhorou”; “ah sim, melhoraram”; “ela compreendeu o que leu”; 

“eu acho que melhoraram, ela falava do texto que lia”; “ele falou do que gravou”; 

“dantes o pai lia o texto com ele e se o pai lhe perguntasse alguma coisa ele não sabia o 

que estava a ler, não sabia o que tinha lido”; “melhoraram, melhoraram”; “era uma coisa 

que ele gostava, começou a desenvolver melhor a compreensão dele, começou a 

compreender melhor os textos”; “sim ela lia, e eu fazia-lhe perguntas e ela ia 

respondendo”; “ele é bastante reservado”; “ele começou a compreender mais como é 

que tinha de se fazer uma história”. 

Asserção: 

Os EE’s consideraram a evolução dos seus educandos, na compreensão do texto escrito, 

descrevendo diferenças, comparativamente com momentos anteriores à implementação 

do projeto, salientando-se uma melhoria com o desenrolar das ações preconizadas com a 

implementação do podcasting. 

2. b) Que atitudes observou nele/a? 

Da análise às respostas resultou os seguintes registos: “andava muito empenhado, lia 

mais do que o costumava ler”; “chegava a casa e ia… e às vezes até dizia não façam 

barulho porque eu estou a gravar”; “procurava mais livros, procurava mais a expressão 

escrita, mesmo em revistas… o que fosse, e eu lia com ele”; “eu não tive conhecimento, 

porque eu não estava ao pé dele”; “vi-a mais empenhada, vi que a Jessica tinha melhor 

aproveitamento, tinha melhor capacidade fazia as coisas com mais rapidez”; “muito 

interessada… a Soraia era raro agarrar num livro, e até ia buscar livros a casa dos 

amiguinhos para ler, que já estava farta de ler os dela e então iam trocando os livros”; 

“este ano está diferente, gosta mais de ler”; “está a relacionar-se mais com a leitura, 

muito mais”; “agora à noite vai pegar num livro… e ela dantes não tinha essa 

iniciativa”; “entusiasmada, com vontade de fazer”; “vi-o a mexer em livros e não sei se 

não os trouxe”; “pedia ao irmão para o ajudar no computador, achei-o mais interessado 

e com vontade”; “empenhado”; “anda sempre com o livro atrás agora, e dantes não 

andava”; “eu notei uma grande diferença porque ela chegava a casa muito animada, 

estava sempre bem-disposta a fazer”; “a maneira de pensar em relação ao trabalho, 

porque se a gente mandasse fazer, ele não fazia corretamente, quando era mesmo a fazer 

os resumos de certas redações que a professora mandava, ele não sabia como é que 
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havia de raciocinar para escrever, e ele agora já não… já faz, já sabe… acho mais 

diferença”. 

Asserção: 

Os EE’s, no geral, observaram diferenças comportamentais e descreveram esses 

comportamentos indicativos de entusiasmo, empenho e motivação. 

As ações relativas à recolha e tratamento de “histórias familiares”, à exploração de 

livros trazidos de casa e o desejo de comprar livros foram observadas na sala de aula, a 

fim de desenvolver ilações com a opinião familiar, foram elaboradas as seguintes 

questões:  

3.  (……) procurou histórias na família?  

 

Análise às respostas: “pais”; “bisavó”; “à irmã”; “avós”; “avô”; “tias”; “mães”. 

 

Gráfico 49 - Confirmação de procura de histórias em ambiente familiar. 

3. a) E livros em casa? 

Análise das respostas: “ela gosta mais de inventar as histórias dela”; “ela tem uma 

coleção grande”; “tem livros mais técnicos, ele quer ser engenheiro”; “ele adora livros 

está sempre a pedir livros para a gente comprar, ele já tinha essa tendência, mas agora 

tem mais vontade”; “com o Podcast, ele agora tem mais interesse”; “não”; “sim, 

bastante”; “ela tem livros lá em casa, mas não me lembro de os ter procurado”; “ela 

gostava muito era do livro do segundo ano, que gosta muito de ler aquelas lições que lá 

estão que até gravou Uma casa muito estranha”; “tem muitos e procurou para gravar”; 

“ele tem livros de histórias e lia para mim”; “os livros que a gente tem, são aqueles 
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livros grandalhões que os miúdos não gostam”; “sim e trouxe para a escola”; “ele 

procurou livros, na casa da minha sogra… do tempo do meu marido”. 

Asserção: 

Os EE’s confirmaram a procura de histórias familiares por parte dos alunos, junto de 

familiares próximos (Gráfico 49). E a maior parte observou os seus educandos na 

recolha de livros em ambiente familiar. 

A próxima questão foi elaborada com a intenção de confirmar, se os alunos solicitaram 

a compra de livros em contexto familiar, uma vez que manifestaram essa vontade na 

sala de aula quando da vinda do vendedor de livros à escola. 

3. b) Sugeriu-lhe a compra de livros? 

 

Gráfico 50 - Sugestão de compra de livros. 

Asserção: 

Com exceção de um caso, os EE´s confirmam o interesse de os alunos quererem 

comprar livros (Gráfico 50). 

 

Partindo da ideia de que gravar seria tarefa difícil para o aluno, mas no desejo de querer 

fazê-lo bem, perspetivou-se motivo de solicitação à família na ajuda do treino da leitura, 

e perspetivou-se também, a avaliação das gravações realizadas a partir da observação 

familiar, com as seguintes questões: 
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4. A Sr.ª / O Sr. ajudou-o a treinar leituras antes das gravações? Porquê? 

 

Gráfico 51 - Ajuda no treino de leituras. 

Análise das respostas: “porque ela não queria”; “já ajudava antes, quando ele começou a 

ler líamos histórias com ele”; “muitas das vezes não percebo nada”; “porque ele insistia, 

ele nunca quis que eu o ajudasse… ó mãe eu faço como sei”; “porque ele também não 

pediu ajuda, ele treinava sozinho”; “eu já considero que ela lê bem que não precisa de 

ajuda”; “para ficarem melhores, para o trabalho ficar mais bonito”; “porque achava-a 

muito entusiasmada e também para a ajudar a ver se ela desenvolvia mais a leitura”; 

“porque quando ele dava algum erro eu tentava emendá-lo”; “era ele, e nem ele queria”; 

“era ele que fazia, nem que repetisse três ou quatro vezes, era sempre ele, depois no fim, 

vinha-me mostrar a ver se estava bom, no fim mostrava-me sempre”; “porque ele ao 

treinar fica muito mais à vontade para gravar”; “talvez por falta de tempo”; “por falta de 

tempo”; “porque nem sequer sabíamos… olha amanhã vou ter uma gravação… nunca 

comentava nada”; “não queria dar erros”. 

Asserção: 

Segundo os EE’s nem todos os alunos solicitavam ajuda no treino das leituras (Gráfico 

51), apresentando razões diversas (56,25%), enquanto outros (43,75%) procuraram a 

ajuda. 

4. a) Como avalia a leitura (……) nas gravações? 

Análise das respostas: “fez bem porque agora já está ali a ler… tem estado a evoluir, já 

vi várias vezes as gravações e nota-se a diferença, nota-se bem”; “é boa, ele lê 

fluentemente e é raro enganar-se”; “ouvi poucas gravações… está muito melhor”; “eu 

acho que ele lê muito bem”; “acho que lê bastante bem e faz as pausas nos momentos 

corretos”; “eu acho que ela lê bem, está muito melhor do que estava”; “eu gostei muito 
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de ouvir”; “gostei, gostei sim”; “acho que ela lê… lê muito melhor”; “podia ser um 

bocadinho melhor, mas já não foi mal”; “eu penso que para mim… pelo menos está 

boa”; “estão boas, acho que sim, eu gosto… então aquela do Macaco sem rabo… essa 

ainda é a melhor”; “fez as gravações bem e concentrado, gostei”; “eu acho que está 

muito bem”; “nota-se que ele tem uma voz nítida, bastante realçada… até parecia um 

adulto a ler”; “a minha mãe até gostou bastante, estava impressionada, nem parecia a 

voz dele”. 

Asserção: 

Segundo os EE’s as gravações contribuíram para a evolução dos seus educandos a nível 

da competência leitora.  

5. Que reações observou no/a (……) após a publicação das gravações no Podcast? 

Análise das respostas: “disse a toda a gente… sentiu-se orgulhosa”; “ficou muito 

contente, ficou muito animada, ficou muito entusiasmada”; “gostou muito, está sempre 

a dizer para a gente ir ver”; “ele ficou muito contente e nós sentimos essa felicidade”; 

“Ah, isso… uma felicidade doida”, “estava muito contente, interessado mesmo em saber 

ler mais, ele sentiu-se feliz, ah se sentiu”; “ficou muito feliz e quis mostrar à família e a 

quem o conhecia”; “ficava logo muito agitada quando chegava a casa… ó mãe já lá está 

a minha gravação, tens que vir ver”; “ela ficou muito vaidosa”; “sempre que havia 

novas atividades que eles gravavam, ela chegava a casa e dizia”; “sempre entusiasmada 

em querer-me mostrar”; “e se eu não fosse ver ele zangava-se mesmo”; “chegava a casa 

e dizia sempre… olha… já lá está… queres ver? Que ele passou mais tempo na Internet 

a ver isso passou”; “muito orgulhoso do trabalho que ele fez e contou logo à família 

toda, meteu logo tudo ao sol”; “a reação foi dar o site a toda a família, o site foi 

transportado de mão para mão”; “sorridente e orgulhoso”. 

Asserção: 

Os EE’s relataram atitudes de contentamento, de felicidade, de orgulho após a 

exploração do Podcast, realçando a vontade de expandir o sentimento experimentado 

pela família e conhecidos. 

A necessidade de pôr à prova a vontade dos alunos em elaborar gravações, foi a de 

aplicar escrita, habilidade do desagrado da maior parte dos alunos, caso de ter que 

passar a narrativa a manuscrito e no Word, a este propósito, foram elaboradas questões 
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para reforçar com a opinião dos EE’s, as observações realizadas na sala de aula, e ainda 

obter feedback, no sentido de observarem evolução do educando a nível da competência 

escritora: 

6. Durante o desenvolvimento do projeto, (……) tinha que passar as histórias à 

mão ou no computador. Também houve a composição de histórias criadas por 

ele/a.  

6. a) De acordo com estas tarefas, que reações observou no/a (……)? 

Análise às respostas dadas: “o que eu reparava… ela chegava a casa, sentava-se e 

fazia… quando era a matemática ela tentava descartar-se”; “que ela ainda hoje anda a 

passar histórias para o computador”; “um bocadinho aborrecido por ser tanto trabalho, 

mas ele sempre fez”; “ele demonstrou sempre um grande interesse”; “se for uma coisa 

que ele acha que está mal, é capaz de me perguntar, mas se achar que está à maneira 

dele, ele não comenta nada”; “não me apercebi”; “tanto a escrever à mão como no 

computador eu observei e foi interessada”; “gostava de o fazer, quando falava disto, 

mostrava-se contente com vontade de aprender e saber mais”; “ela nunca comentou 

desagrado, não comentou que tinha de passar para um papel e passar para o computador, 

ou que tinha tido muito trabalho a fazer aquele texto… não”; “ela comentou… ó mãe já 

consigo escrever mais depressa”; “ele nem sequer me falou nisso”; “eu, realmente vi lá 

histórias no computador… vi”; “ai que ele andava empenhado andava”; “não fez 

comentários”; “não me lembro nada dessas coisas”; “eu cheguei a ver ele a fazer lá em 

casa uma composição, mas não comentava”. 

Asserção: 

Embora a tarefa de passar as histórias a manuscrito ou processá-las no Word fosse uma 

tarefa de esforço, com o objetivo de avaliar o grau de interesse dos alunos em quererem 

continuar com o podcasting, segundo o relato dos EE’s os alunos não perderam o 

interesse. 
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6. b) Na sua opinião, estas tarefas terão contribuído para o desenvolvimento da 

escrita do (……)? 

 

Gráfico 52 - Contributo para o desenvolvimento da escrita. 

6. c) Ele/a fez-lhe perguntas sobre o que queria escrever? 

Análise às respostas dadas: “ela escrevia e depois chegava ao pé de mim e perguntava”; 

“não”; “hum… não, a ler sim, mas a perguntar para escrever não”; “algumas e ajudei-o 

lá em casa”; “ajuda não pede só mesmo se não souber”; “não tenho a certeza, mas acho 

que não”; “chegou a perguntar, sim”; “sim, chateava-me muito”; “havia palavras mais 

difíceis que ela tinha medo de escrever mal e depois perguntava e eu ajudava-a”; “sim, 

ela ficava indecisa e perguntava-me algumas coisas”; “sim para fazer o começo”; “não, 

foi só durante as férias”; “não, isso foi parte que coube à minha tia”; “só quando era 

composições, isso sim, eu ajudava-o”; “às vezes pedia ajuda”; “nunca”. 

Asserção: 

Dos dezasseis alunos, cinco afirmaram não ajudar os seus educandos na realização da 

escrita, enquanto os outros prestaram ajuda, também foi relatado a entreajuda de outros 

familiares. 

7. De uma forma geral, qual foi para si, a contribuição que o Podcast teve para o 

desenvolvimento do/a (……)? 

Análise às respostas dadas: “ajudou-a bastante a fazer histórias, a gravar, a escrever e ter 

que puxar pela cabeça… sem obrigação nenhuma, acho que foi bom, acho não… tenho 

mesmo a certeza que ela desenvolveu a partir daí que começou mais com o Podcast e 

com as gravações e com as leituras acho que ela melhorou, e até mesmo em si, ela 

parece que cresceu mais, incentivou-a mais, ficou mais à alerta das leituras, da escrita, 



 

261 

 

das coisas”; “em termos do Português, desenvolveu o vocabulário, a escrita 

principalmente”; “o Ricardo andava mais contente, entusiasmado com os trabalhos”; 

“em questão de aprender a ler, foi melhor”; “teve a mais-valia de ele adquirir alguns 

mais conhecimentos a nível de alguns programas de computador, e mais a escrita e a 

leitura”; “criar autoestima”; “a Jessica adquiriu conhecimentos que não tinha, que não 

sabia”; “a escrever no teclado, a criar aqueles teatros que ela fazia com criação, ganhou 

mais confiança na leitura e na escrita”; “foi muito bom para todos, foi o desempenho 

que eles tiveram e que eles gostaram, nós notámos isso nas crianças”; “eu acho que foi 

muito bom, desenvolveu-a bastante”; “sim contribuiu, achei-o mais entusiasmado, 

empenhado com mais interesse”; “no geral, ele acabou por melhorar em tudo”; “ai acho 

que lhe fez muito bem”; “vi-o mais motivado, mesmo pela escola”; “desenvolver 

desenvolveu, na escrita, na leitura, na relação com os amigos, eu sei lá mais, eu sei que 

desenvolveu porque nota-se a diferença na Soraia, nota-se”; “desde que começou aí com 

o Podcast que ela foi diferente”; “incentiva-o a fazer”. 

Asserção: 

No geral, segundo os EE’s os alunos adquiriram competências, não só a nível da língua 

portuguesa, mas também a nível tecnológico por se empreenderem também na 

usabilidade do computador, salientando-se novamente, a elevada autoestima, a 

motivação e o interesse gerado pela ação do projeto.  

 

O terceiro tema - A sua participação - resultou da participação direta e indireta de 

elementos familiares no projeto. Visto que o envolvimento familiar foi uma das 

situações preconizadas pela ação, tendo como finalidade, contribuir para o entusiasmo e 

desenvolvimento dos alunos, e ainda, para a aproximação da família “às coisas da 

escola”, houve a necessidade de obter informação a partir dos EE’s, com as seguintes 

questões: 

 

 

 

 



 

262 

 

1. A Sr.ª / O Sr. participou nas gravações? 

2.  

Gráfico 53 - Participação familiar nas gravações. 

Asserção: 

Os EE’s relataram que os alunos fizeram os convites aos familiares para gravar 

(Gráfico 53), no entanto, alguns justificaram a sua não participação com o sentirem-se 

pouco à vontade, a falta de tempo e a falta de transporte, conseguindo no entanto, a 

participação de outros elementos familiares: pais, avós e tias. 

2. Aceitaria um novo convite? Porquê? 

Análise às respostas dadas: “sim, principalmente porque o faria para a minha filha”; 

“sim, porque achei giro”; “sim acho que é importante”; “sim, foi interessante”; “sim, 

porque achei engraçado”; “aceitaria, porque achei interessante, gostei”; “aceitava, foi 

giro, foi bonito, gostei muito”; “sim, participaria”; ”porque é tudo assim uma novidade 

à primeira… gravar para nos estarem a ouvir e a verem-nos… e depois a pensar na filha, 

claro, sempre a ajudar”; “sim, então, claro, se for preciso”; “sei lá… senti-me um 

bocadinho envergonhada, não me senti muito à vontade… aceitaria”; “se tivesse 

possibilidade de fazer… depende do que for e do horário também”; “aceitaria porque 

até foi engraçado e ajudou na minha relação com ele”; “sim, porque não? Para o ajudar 

também, para ele ficar a saber que a mãe também se interessa pelas coisas da escola 

dele”; “aceitaria porque acho que aquilo é muito engraçado e muito interessante, tem 

muita coisa para a gente aprender e para as minhas crianças”; “acho que sim, ela não viu 

nada de mal”. 
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Asserção: 

Todos os EE’s aceitariam um novo convite justificando como sendo um meio engraçado 

de auxiliar o seu educando.  

3. Qual é a sua opinião sobre a sua participação no Podcast? 

Análise às respostas dadas: “incentiva mais as crianças”; “eu acho que podia ter 

participado mais, mas os horários por vezes não permitem, quando chego a casa a 

pessoa tem… é assim, o tempo é mesmo curto”; “acho que foi positiva”; “gostei de 

participar, nunca tinha feito”; “o Alexandre ficaria muito contente”; “os meninos 

ficarem felizes porque não estão sozinhos”; “acho que não participei mal, foi 

interessante, foi diferente, foi… para nós, foi uma novidade e eu gostei”; “eu gostei 

muito de fazer e é um trabalho com eles, eu mesma também acho que cheguei a 

aprender alguma coisa no computador que nada percebia”; “ah… eu acho que é 

engraçado, é muito giro… muito à frente, na minha altura não havia nada disto, gosto 

muito desta novidade”; “eu acho que foi bom, gostei de participar e também me 

treinei”; “podia ter sido melhor e ainda estou para ver quando me for ver… senão 

estiver em condições, não mostro a ninguém”; “foi uma brincadeira, pronto… para o 

ajudar a ele porque queria mesmo que a gente entrasse, foi mais para fazer a vontade ao 

Hugo”; “ficou bem e gostei, foi coisa que nunca tinha feito”; “acho que é boa porque é 

uma segurança para ele também, e que o ajuda”; “ó professora, eu não sei porque ainda 

não vi”; “acho que pode ser também um incentivo para ele… viu a avó a fazer uma 

coisa que nunca fez”. 

Asserção: 

Na opinião dos EE’s consideraram uma forma diferente de participação, achando-a 

divertida ao mesmo tempo que incentivadora, porém com dificuldade em corresponder 

devido a questões laborais e introversão. 
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4. O/a (……) convidou-o a gravar? 

 

Gráfico 54 - Convite à gravação. 

4. a) Qual foi a sua reação? 

Análise às respostas dadas: “não tenho sempre disponibilidade para poder-me deslocar”; 

“mas ó Ana, a mãe não tem assim tempo disponível”; “a reação foi porque não tinha 

tempo, mas ele sabe isso”; “no início não tinha assim muito interesse”; “os horários por 

vezes não permitem”; “disse-lhe que não tinha tempo”; “houve um dia que eu disse que 

não podia”; “ah, disse-lhe logo que sim”; “ai, ai… ai a onde é que eu me vou meter, foi 

mesmo assim”; “a mãe começa a gaguejar, não lê nada com jeito”; “não foi muito boa, 

fiquei assim um bocadinho… eu pensei… isso depois logo se vê”; “o pai é que foi mais 

custoso”; “ah primeiro disse-lhe que não, como não estou habituada, não é…”; “achei 

engraçado”; “eu disse-lhe que não, eu sou muito envergonhada, não sirvo para essas 

coisas”; “eu não percebi bem e depois com a gravidez”. 

4. b) E quando foi a professora a convidar? 

Análise às respostas dadas: “a minha reação não foi nenhuma, como não tenho 

possibilidades…”; “ela disse logo, ó mãe andei-te sempre a dizer e agora que foi a 

professora, tu disseste logo que sim!”; “foi só porque o horário… a minha 

disponibilidade do horário de trabalho, não… não dava com o da professora”; “aceitei”; 

“eu fiquei assim a pensar, digo assim, será que será bom?”; “disse-lhe também que não 

tinha tempo para essas coisas, mas acabei por vir”; “eu primeiro fiquei assim um 

bocadinho… mas vim”; “pensei, ai jesus no que eu me vou meter”; “disse cá para mim, 

olha que agora no fim de velha para o que eu tenho que ir fazer, mas pronto, mas depois 

gostei…”; “mau… safei-me de uma… já não me posso safar de outra!”; “bem eu 

sempre disse que fazia, não tínhamos escapatória tinha que ser”; “que remédio tive que 
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dizer que sim senhora”; “ele também já me tinha dito que eu tinha que ir… mas eu quis 

vir, ninguém me obrigou”; “que achei muito bem, porque não é todos os dias e nem é 

sempre que as professoras que aceitam ou convidam os pais a participar neste tipo de 

coisas… nas atividades, porque é raro”; “ah, eu também lhe disse que não ao princípio, 

você é que me convenceu”; “a minha mãe aceitou”. 

Asserção: 

Como combinado com a professora, à exceção de um aluno, todos os outros convidaram 

os EE’s, a realizarem pelo menos uma gravação na sala de aula com a professora. 

Porém alguns elementos revelaram pouco à vontade em aceitarem o convite como se 

verifica nas respostas em 4b), mesmo após várias tentativas preconizadas pelos alunos. 

Na mesma intenção e observando alguma insatisfação em alguns alunos que não 

conseguiam convencer os familiares surgiu novo convite, mas realizado pela professora, 

verificando-se correspondência à solicitação (5c). Nesta tentativa, houve cinco casos 

mais renitentes à ação, justificando-se com a incompatibilidade de horários, outra com a 

gravidez, outra porque sabíamos que não se encontrava bem (depressão), e ainda, duas 

mães, estas talvez por introversão. Diferentes estratégias foram pensadas, duas foram 

propostas pelos alunos, que se propuseram a gravar em casa os elementos familiares. 

Noutro caso, foi conseguida a gravação de uma mãe, porque foi explorada a valorização 

da relação mãe-filho, visto que o filho era criado pelas tias. Outra estratégia conseguida 

para um dos alunos foi propor a gravação à auxiliar da escola, tia desse aluno, a qual 

reagiu muito bem à proposta. Nesta ação faltou apenas um familiar para completar o 

ciclo de envolvência familiar. 

A questão seguinte surgiu como consequência a uma situação apreciada na sala de aula, 

em certo momento um aluno disse não gostar da mãe que tem e apontou-lhe defeitos. 

Havendo também na turma outros casos de relação parental difícil, surgiu a ideia de 

procurar informação contrária a partir da envolvência gerada. 

5. Qual foi a reação (……) quando soube da sua participação? (ou da sua não 

participação) 

Análise às respostas dadas: “não reagiu mal, nem fez comentários”; “ficou muito 

contente”; “ele não ficou assim muito triste, não vais tu, a tia Tânia grava”; “ah ficou 

muito feliz”; “Ai, isso ficou pelas nuvens, ficou feliz”; “nem queria acreditar”; “ele 

ficou com ar de espantado”; “ah, ficou muito contente”; “ficou a olhar para mim e 
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perguntou-me qual era o dia”; “não sei, foi a minha mãe… viemos cá, mas não 

comentou nada”; “ele não soube… apenas ficou desconfiado porque viu-me a sair da 

escola naquele dia… perguntou-me o que vi cá fazer”; “ele compreendeu… o horário do 

trabalho não me deixou”; “ela sabe que no meu estado é difícil”; “muito contente… 

ficou mesmo muito contente”; “disse-me para treinar bem a história”; “correu para a 

avó a contar-lhe, e assim que o pai chegou foi logo a primeira coisa que lhe disse”. 

Asserção: 

De acordo com as respostas dadas pelos EE’s, os alunos tiveram diversas reações, uns 

de contentamento, outros de espanto, mas a reação da aluna que não conseguiu a 

gravação familiar foi a mais marcante: “- a minha mãe não me liga nenhuma… nem nas 

histórias… ela não me ajudou, bem podia ir outra vez para França”. 

Supostamente a participação dos EE’s seria motivo de exploração do Podcast, sabendo 

à partida, que nem todos usufruíam de Internet em casa, surgiu a curiosidade de obter 

informação da sua possível exploração, para tal foi construída a questão seguinte: 

6. Teve dificuldade em ir à Internet explorar o Podcast?  

Análise às respostas dadas: “foi ela que abriu aquilo tudo”; “um bocadinho porque eu 

também não percebo muito disso”; ”não, consegui entrar logo”; “não, consegui ir a 

outro lado ver”; “sim, eu na Internet nunca lá mexi”; “ai, tive um bocado, eu entrava 

mas depois, aquilo não estava ali à mão, tinha que andar mais para a frente, tinha que ir 

por outro caminho”; “o Bernardo é que me ensinou… mãe tens que fazer assim…”; “ai 

não… nenhuma, está tudo muito bem estruturado, é nós só chegarmos lá, inserir o site e 

temos logo as páginas”; “tive porque eu também não tinha Internet lá em casa”; “não… 

nesse caso até é fácil”; “o André também me explicou como é que eu lá ia”; “não… 

bastou ir só ao site e o Hugo ajudou-me”; ”não, nada… vi no café”; “sim, porque aquilo 

é um castigo para entrar, leva muito tempo ou é da minha Internet ou do meu 

computador, é muito lento”; “tive alguma”; “não porque eu tenho também a página nos 

favoritos, ao clicar ele vai diretamente”. 

Asserção: 

Os EE’s revelaram alguma dificuldade em aceder à Internet, recorrendo aos 

conhecimentos dos seus educandos em diversos locais de acesso. Em alguns casos, 

foram à escola explorar o Podcast porque lhes foi oferecido essa hipótese. 
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7. Teve facilidade em abrir as gravações? 

Análise às respostas dadas: “nem sei, ela é que chegou ali, e é que abriu e é que me 

mostrou”; “abriu bem… só uma vez à noite… é que achei difícil, devia de estar a 

Internet muito sobrecarregada, é que estava um bocado lento”; “o computador onde eu 

vi, às vezes é um bocadinho lento”; “sim… eu acho que sim”; “não me apercebi de 

nada, estava tudo muito bem”; “sim, pelo menos nas que eu vi correram bem”; “as 

vezes que eu vi, estive aí consigo, você é que as abriu”; “sim, quem foi fazer isso foi o 

meu marido, mas não houve problemas”; “correram bem, eu ali até apanho bem a net e 

tudo”; ”no Magalhães dele não… aparece aquela rodinha e para, mas no grande ele põe 

seguido, não sei como é que ele faz isso, porque no Magalhães aparece a bolinha e para 

mesmo a gravação”; “no café onde eu vi, abria-se bem, não tinha era muito som, não se 

ouvia quase nada mas era do computador em si, não tem a ver com a gravação”; “os 

filmes como o do Rio Poluído, não se conseguia ver tudo, aparecia a tremer, e aparecia 

a rodinha e não conseguia abrir o vídeo”; “não… a correr param, estão sempre a parar, 

anda um bocadinho para, anda outro bocadinho para e assim tira um bocadinho um 

encanto das gravações”; “ir lá ainda se consegue porque a Soraia ajudou, abre bem, mas 

depois como há muita gente no café, não se ouve com o barulho”; “houve algumas que 

tive dificuldade em abrir”; “houve algumas que levaram tempo a abrir, mas não sei 

porquê”. 

Asserção: 

Os EE’s relataram a demora em abrir algumas gravações contribuindo para uma 

exploração menos apelativa. Na sala de aula foi observado situação idêntica, chegando 

ao ponto de se julgar desmotivante. 

A questão seguinte surgiu da necessidade de se obter avaliação sobre o trabalho exposto 

no Podcast. 

8. Na sua opinião, que apreciação faz das gravações expostas no Podcast? 

Análise às respostas: “acho bem”; “para já permite às outras crianças do outro lado… de 

fora poderem ouvir o que é que outros alunos fazem”; “acho que está bonito, está um 

trabalho… vê-se que eles tiveram entusiasmo, acho que está bom”; “algumas mais 

interessantes que outras, mas na generalidade é engraçado”; “eu gostei”; “só ouvi as 

gravações feitas no computador”; “quem as fez está de parabéns”; “na minha opinião é 
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que está giro, incentiva os pais a continuarem a fazer e é produtivo para alguém que vá 

ver… para crianças menos favorecidas, por exemplo”; “eu acho que elas estão muito 

bonitas, estão muito originais e ficou tudo muito bem feito, muito bem trabalhado, foi… 

uma coisa que foi feita com grande entusiasmo, com muita criatividade e os miúdos 

estavam bastante contentes, foi com muita alegria que eles o fizeram, vê-se bem”; “está 

tudo muito bem, qualquer pessoa compreende e vê que realmente foi feito com gosto e 

está muito bem”; “acho que está um trabalho bem feito”; “valeu a pena, é sempre uma 

recordação para um dia mais tarde eles poderem ver”; “acho que está bom, está giro, 

teve um pouco de tudo do ano”; “estão boas”; “estão giras e interessantes”; “estão 

ótimas, foi um bom trabalho”. 

Asserção: 

Porém, na opinião dos EE’s as gravações são úteis, revelam esforço, são engraçadas, 

interessantes e reveladoras de muito trabalho. 

Para haver Podcast, no nosso caso, é necessário ler, a confirmação do envolvimento dos 

EE´s com as leituras foi necessária, no mesmo efeito para obter mais informação de 

envolvimento, elaboraram-se as questões seguintes: 

9. O Podcast envolveu a família em leituras? 

9. a) E em conversas? 

    

Gráfico 55 - Podcast, motivo de leituras e conversas. 

 



 

269 

 

9. b) Pode expor alguns comentários? 

Análise às respostas: “dizia-me o meu marido… mas o que é que ela está a dizer… e 

então dizia-me que antes de gravar punha-se ali com o papel”; “olha só para estas 

piadas, e coisas assim do tipo”; “ele a contar o que é que fazia, o que é que estava 

gravado… esse tipo de coisas”; “agora não me estou assim a lembrar de nada, de 

repente”; “o voltar atrás e tornar a gravar sempre a mesma coisa”; “chegámos a estar a 

jantar e ela estar a comentar ao pai para fazer uma gravação, por exemplo”; “sim, eu a 

gravar ao computador e a professora a filmar”; “diziam que não pareço eu a ler”; 

“estávamos a falar e ela diz assim: - ó mãe então o que é que tu dizes do trabalho que a 

gente tem estado lá a fazer na escola? Acho que está… a mãe gosta, está… um trabalho 

bem desenvolvido e só foi bom, foi para ti”; “eu agora até já leio melhor”; “não me 

lembro”; “eu pelo menos com o meu marido, falávamos muito do desenvolvimento 

dele, ele às vezes estava a ler a história, e eu olhava para o pai e fazia-lhe sinal, vês que 

ele consegue ler muito melhor, fazíamos sinais, pronto… como ele lia muito melhor e 

seguidinho… ele antes de começar o quarto ano ainda tinha que juntar as letras, mesmo 

quando foi à terapia da fala, as últimas vezes, ela (terapeuta) diz que ele tinha 

melhorado”; “mas ele com a minha tia costumava conversar muito”; “ele comigo fala 

pouco”; ”eu disse… a professora da Soraia é tonta e a mãe do Xavier igual… é do 

mesmo acordo”, «mas é tonta porquê?» “porque você só mete a gente nessas coisas, 

enquanto não meteu a gente a dançar e a cantar não descansou! Pois foi… mas foi uma 

boa ideia sua contribuir com as gravações, foi bom para os miúdos e foi bom para nós 

porque estávamos a precisar de uma professora assim tonta que viesse para cá, e pronto, 

tonta mas com respeito, atenção. Mas às vezes precisamos assim de uma mãozinha, 

precisamos assim de uma professora que nos dê uma mãozinha senão que é para a 

gente”; “ai, gostou muito da história que eu gravei… ainda me chama “Mirita”… diz 

como fazem aqui as coisas… e ao irmão quando cá vem, não há quem a cale… sei lá… 

fala das gravações e do que eu fiz e que às vezes tem que ralhar com os colegas para 

não fazerem barulho… ninguém a cala”. 

Asserção: 

No geral, os EE’s relacionaram o Podcast como motivo de envolvimento da família em 

leituras e em conversas, nesse sentido, resultaram comentários sobre a ação dos 

encarregados de educação e os efeitos da ação, salientando-se expetativas, 
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principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento dos alunos, e também, ao seu 

bem-estar na ação praticada. 

A Chuva de Ideias foi experimentada na entrevista, a fim de obter mais apreciação 

crítica das ações: 

10. O que pensa sobre:  

 O Podcast, no desenvolvimento da leitura 

Análise às respostas: “ajuda, ajuda-a, eles tentam sempre desenvolver mais a leitura… 

ajuda”; “penso que influenciou, pronto, a criança a procurar as histórias, a procurar 

coisas assim… que pudesse ser para pôr no Podcast e desenvolve a leitura porque ela ao 

procurar está a ler”; “muito importante”; “acho que ajuda muito e puxa… e motiva, as 

crianças mostram um interesse maior por ler”; “eu acho que é muito bom, pelo menos 

para eles aprenderem a ler e saberem como é que hão de fazer as composições e a 

maneira de redigirem, acho que é muito bom”; “acho que é bom”; “acho que foi 

bastante bom, pelo menos ela saltava certas palavras e começou a lê-las mais certinhas, 

na minha opinião facilitou bastante a leitura porque acho que os alunos evoluíram, ela 

também saltava a pontuação muito das vezes, e acho que agora aprendeu a fazer a 

leitura correta, a fazer as pausas”; “ah sem dúvida que desenvolve a capacidade de ler, 

desenvolve a leitura no dia-a-dia, não é, a criança fica a ler mais e melhor, o Podcast 

contribui para um melhoramento da leitura”; “muito bom, é muito bom, é sim 

senhores”; “acho que foi muito bom, acho que foi uma maravilha, desenvolveu muito as 

crianças, aquelas que estavam mais atrasadas com a leitura, assim como a minha, por 

exemplo”; “penso que é muito bom, eles leem melhor, puxa mais por eles”; “eu penso 

que foi bom, pelo menos para todos, para os que tinham mais dificuldade 

principalmente”; “ai faz muito bem para os miúdos”; “toda a importância é muito 

importante, muito, porque os miúdos… é uma coisa que lhe interessa muito e como lhe 

interessa, esforçam-se para o fazer bem e então aí vão desenvolver cada vez mais as 

capacidades deles, não é”; “eu acho que é muito bom, pelo menos na minha filha 

desenvolve muito e espero que nos outros também”; “se calhar ajuda também a 

prenunciar-se corretamente perante uma leitura”. 
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Asserção: 

Segundo os EE’s o Podcast contribuiu para o desenvolvimento da capacidade leitora 

dos alunos e estimulou-os a procurar leituras. Para outros o nível do desenvolvimento 

da capacidade de redação melhorou. Alguns consideraram também, o contributo na 

redução de défices acentuados nos alunos a nível da decifração e da articulação dos 

sons. 

 A importância do Podcast, na envolvência da família 

Análise às respostas: “ela meteu a família nisso, mesmo que a gente não quisesse, entre 

aspas, ela meteu a família, por isso…”; “também acaba por envolver porque ela faz 

perguntas, pergunta se está certo se não está”; “também muito importante”; “o Podcast 

contribui para envolver a família, sim também modifica”; “na minha opinião não é 

importante para envolver a família, acho que não, no meu caso não, mas falando no 

geral… sim, foi giro, gostei imenso de ver”; “acho que sim, também em parte, porque 

sempre me pedia mais ajuda a ler com ela e a fazer essas gravações”; “envolve, é 

importante na relação familiar”; “eu acho que sim”; “também ajuda”; “acho que 

também foi muito bom porque foi muito comentado, falámos sobre isso”; “envolveu, 

mas foi mais a mim, foi boa”; “sim, pelo menos na parte deles ficarem contentes, pelo 

menos, de a gente entrar, e da gente comunicar com eles e… eu penso que sim”; 

“também é importante, aproxima”; “também tem… também tem porque o meu filho, 

neste caso, incentiva de tanto falar, de tanto dizer… incentiva-nos a ir ver, ir espreitar, ir 

conhecer o trabalho deles, acaba por desenvolver a envolvência”; “ó professora, eu sou 

sincera, envolver envolveu, mas muito pouco porque o pai não tem tempo, a mãe não 

tem tempo e andamos ali todos à briga uns com os outros, envolveu qualquer coisita”; 

“sim, acho que torna o Cláudio orgulhoso, no sentido que ele vê que o trabalho dele tem 

alguma importância, nesse aspeto que vê que os outros familiares… que a avó e eu, 

neste caso, a gente vai ver, e a gente vem cá participar”. 

Asserção: 

No geral os EE’s relataram sobre a importância do Podcast na envolvência familiar, nos 

modos de comunicação e ação proporcionados pela audição e visionamento, a 

significância resultante do trabalho produzido e observado em família. 
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 A importância do Podcast, na envolvência do seu filho com os outros e com 

a professora 

Análise às respostas: “com todos… mesmo no computador dela, ouvia várias vozes, 

todos a participarem”; “eles unem-se mais”; “conversam mais entre eles para chegarem 

às conclusões do que está bem do que não está”; ”também é a mesma coisa”; 

”importantíssimo porque, interagem uns com os outros”; “ele… o Joel é da outra turma, 

anda no segundo ano e ele já vai comentando, vai puxando o primo, já vai incentivando 

o Joel a ler, mais na brincadeira com o computador”; “penso que desenvolveu bastante a 

trabalhar em conjunto”; “é uma maneira de eles comunicarem uns com os outros, 

tirarem decisões duns, tirarem decisões doutros, é muito giro”; “ah, não sei, o Bernardo 

é reservado”; “acho que sim, bastante”; “na relação com os outros, melhor”; “ah sim, 

eles conversam muito sobre o assunto… foi motivo de conversa”; “envolve com os 

colegas para ver quem conseguia fazer, o que o outro conseguia fazer, e quem é que 

fazia melhor e mais bonito, e aí puxava por eles”; “a palavra que ela me dizia era que a 

professora é fixe porque fazia aquilo… ela agora viu que a professora Angélica deu um 

extra que para ela e para os outros miúdos de certeza também, onde eles gostavam de 

fazer, foi uma responsabilidade para ela, e a responsabilidade que ela gostou foi de 

poder estar a gravar”; “foi uma atitude mais pessoal, para melhorar”; “eu acho que foi 

muito importante também, andavam todos muito contentes e interessados no trabalho”; 

“acho que ajudou a um relacionamento mais aberto, existe uma maior confiança de 

parte a parte e isso ajudou o Ricardo”; “não lhe posso dizer o que ele acha, ele cala-se, 

mas eu penso que pelo menos é uma ajuda”; “talvez os aproximasse, talvez uma forma 

de o conhecer melhor, foi o 1º ano, de uma forma ou de outra vai conhecendo e talvez aí 

a brincar, ele lhe dissesse qualquer coisa da personalidade dele, a forma de ser e de estar 

e de pensar”; “acho que a professora está a fazer um excelente trabalho, não há muito 

mais a acrescentar, está a disponibilizar muito do seu tempo”; “sim, a professora 

transmitiu os conhecimentos e a Jessica adquiriu esses conhecimentos e aproximou mais 

a aluna e a professora”; “acho que foi bastante bom, para mim foi uma coisa que não 

tem explicação, abriu-a, ela mudou, foi outra criança com esse trabalho, ela desenvolveu 

bastante, anda com outro entusiasmo”. 

Asserção: 

Segundo os EEs as relações entre todos inclusive com a professora foi mais aberta e de 

aproximação. Os alunos interagiram e desenvolveram atitudes de grupo, mas também de 
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competição, ao mesmo tempo que nessa ação revelaram mais as suas caraterísticas, os 

seus défices e as suas habilidades. A relação proporcionada pelo projeto foi de mútua 

confiança e de valorização relacional. 

 A importância do Podcast, na sua envolvência com a escola/ e com os 

outros EE’s/ e com a professora. 

Respostas dadas (com a escola): “uma vez que não participei, não posso… mas… acho 

bem”; “também já foi um bocadinho”; “também, contribuiu para haver outras ligações 

com a escola”; “acho que participo mais nas atividades do Ricardo, ele incentiva, puxa 

por nós, não é”; “não sei, não lhe posso dizer”; “acho que sim”; “sempre me fez cá vir 

mais vezes, pessoalmente, houve maior abertura, porque fora isso só mesmo nas 

reuniões”; “sim a mim envolveu, não é, vim cá ver, gostei, mas o que me trouxe mais 

aqui foi a simplicidade da professora, a maneira como ela também trata as crianças”; 

“talvez fique mais ligada aos trabalhos dela, foi uma maneira de a gente se ligar mais”; 

“eu gostei porque ao mesmo tempo também me ri muito”; “eu envolvi-me mais com a 

escola”; “de certa forma, tive que cá vir de livre e espontânea vontade”; “contribuiu 

para eu me envolver com a escola”; “eu tenho pouco tempo, esse é o meu grande 

problema mas já me envolvi, fiz uma gravação e participei no teatro, ai foi tão 

engraçado, achei muito divertido eles não estavam à espera, foi a primeira vez que 

houve assim uma participação dos pais”; “pois olhe, o Podcast conseguiu fazer neste 

ano aquilo que não conseguiram fazer há três ou quatro anos atrás, nunca me meti em 

projeto nenhum com a escola e agora… pois, acho que fomos únicas, para o ano 

estamos cá outra vez, não faz mal! A Soraia ficou de boca aberta”. 

Asserção: 

Os EE’s consideraram que para além dos contatos e reuniões formais, experimentaram 

uma forma de escola diferente, com maior envolvimento e abertura. 

Respostas dadas (com os EE’s): “é engraçado que chegámos a estar no café… eu, a 

Cláudia e a mãe do Xavier a comentar, isso foi motivo de conversa para a gente falar 

sobre isso”; “foi diferente”; “foi engraçado”; “eu gostei, houve um maior convívio, 

houve ânimo, houve sempre brincadeiras, tivemos sempre inspirados, contribuiu para 

uma convivência saudável… maior”; “ah foi muito giro”; “acho que foi bastante 

produtivo, um bocadinho nervosos de início, foi saudável, praticamente só nos víamos 

quando vínhamos à escola ou nas festinhas, mas estava tudo muito mais individual, e ali 
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como nos juntávamos para ensaiar, pronto havia brincadeiras, deu ataques de riso, a 

torto e a direito, mas pronto ficou bem”; “foi uma ligação boa, foi sim senhoras, serviu 

de convívio para nós, deu para a gente se dar bem”; “eu acho que também foi bom”; 

“arranjamos mais amizades”; “também, bastante, envolvemo-nos, foi uma festa, mas foi 

mesmo, a gente ria-se muito, brincávamos umas com as outras”; “acho que sim, 

também foi engraçado, foi diferente”; “sim, acho que sim, e conhecemo-nos melhor 

umas às outras, o nosso trabalhar, o nosso desenvolvimento na peça foi espetacular”; 

“tem que fazer mais coisas destas”; “eu não tive grande contacto com eles porque eu 

ensaiei o canto e a dança”. 

Asserção: 

De acordo com o relato dos EE’s o projeto envolveu-os num convívio saudável também 

diferente das reuniões formais, experimentaram ações de ânimo e de colaboração 

criando uma maior abertura entre os elementos participativos. 

Respostas dadas (com a prof.ª): “acho que a professora Angélica deu uma oportunidade 

às crianças, acho bem, acho que não era estar só ali durante um dia inteiro, escrever, 

matemática, ler…”; “não tinha participado nada assim, tipo a escola… consigo, acho 

que foi bom”; “também, foi a professora do último ano da escola primária, por acaso até 

correu bem e acho que eles ficaram… tiveram uma boa 4ª classe, só quem a 

aproveitou”; “também porque a professora também é muito “reinante” e também nos 

facilita um pouco… bastante a nossa participação”; “a professora, eu acho que, para 

mim… foi uma porta para chegarmos ao podcasting, a simplicidade, a humildade, a 

maneira como trata também as crianças e sabe lidar com as crianças”; “ah não… foi 

giro, foi divertido, o Podcast aproxima”; “também foi muito bom, nunca tinha tido 

assim uma relação e acho que me pôs muito à vontade”; “houve maior abertura”; “foi 

muito boa”; “foi, acho que sim… quer dizer, bem que a professora tem uma abertura 

diferente”; “também serviu para nos aproximar mais”; “ah também houve e foi ótimo, 

mas não me mete em mais nenhuma! Fiz uma figura tonta ali, naquilo (na festa) que 

horror”; “a professora foi o motor da coisa”. 

Asserção: 

Os EE’s avaliaram a prestação da professora caraterizando-a de uma forma positiva na 

relação com todos os intervenientes nesta ação, fomentadora da novidade, de abertura e 

de proximidade entre todos. 
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11. Na sua opinião, o projeto deveria continuar no próximo ano letivo? (caso NÃO, 

porquê?) 

 

Gráfico 56 - Continuidade do projeto. 

12. O que sugere para melhorar este projeto, no futuro? 

Respostas dadas: “agora está-me apanhar de surpresa… melhorar, melhorar não sei… 

sei lá assim de repente, pronto mas continuando a ideia do que estava, eles procurarem 

novas coisas, fazerem, pronto, unirem-se, alguma coisa que eles achem que seja 

importante para eles todos”; “sei lá… equipamento, na escola principalmente”; “podem 

escrever mais, ajuda-os a desenvolver mais a leitura, a comunicação entre eles também 

melhora, acho eu, e eles trabalham mais em conjunto, não é”; “a contribuição dos pais, a 

envolvência dos pais é muito importante porque eles ficam muito surpreendidos, ficam 

muito contentes”; “talvez força de vontade, não desistam, não desistam”; “não sei, 

algum teatro com as crianças, não sei, assim… tratarem uma história como nós 

fizemos”; “de maneira que participassem mais crianças para eles se sentirem todos mais 

envolvidos”; “às vezes trabalhar mais, não é, eles treinarem mais, se calhar em casa, 

prepará-los melhor e depois fazer as gravações… talvez, mas que está muito bem feito 

está, trabalho muito bonito”; “que os pais colaborem sempre, é muito giro e ajuda-os 

muito”; “tentarmos ajudar a fazer um novo trabalho”; “sei lá, ideias agora não me 

ocorrem”; “tipo começar isso com os miúdos mais pequenos”; “eu acho que está tudo 

bem, agora não me vem nada à cabeça”; “eu não sugiro nada, eu só sugiro que você 

esteja cá para o ano para andar com isso para a frente”; “também se calhar, 

experimentar fazer uma leitura em conjunto, em vez de ser uma história para cada um, 



 

276 

 

tipo, uma história dois alunos, fazer tipo em conversa, cada um ler o seu texto, interagir 

entre os dois”; “fazer um palco com fundo falso, as dimensões também influenciam 

muito no som, baseando na minha experiência, um carro pequeno consegue conjugar 

mais som dentro, do que um carro enorme, portanto quanto maior é o espaço, mais se 

espalha o som, se calhar ali naquela sala onde a minha mãe fez a gravação, se calhar 

como é mais pequena, visto também ter bastantes objetos, móveis e isso tudo, também 

ajuda um bocado a cortar o eco”. 

Asserção: 

Todos os EE’s concordaram na continuidade do projeto no próximo ano letivo, 

efetivando a importância dada pelo mesmo, embora surpreendidos com a questão 12 

não evitaram a oportunidade de fazer sugestões de melhoramento.  

5.8.4   Asserção Final – Entrevista  

A atribuição de computadores à turma verificou-se em 2009, com exceção de uma aluna 

por integrar o sistema escolar português fora dos requisitos legais de atribuição de 

computadores Magalhães, embora a mãe envidasse esforços, a aluna nunca chegou a ter 

o Magalhães. Os EE’s confirmaram a usabilidade do Magalhães e de outros, no decorrer 

do ano letivo, no encadeamento de atividades relacionadas com a implementação do 

projeto: “ler”; “podcast/podcasting”; “contar histórias”; “escrever”; “outras coisas”; 

“jogar”; “gravar”, incluindo a exploração do Podcast. No geral, os EE’s revelaram 

maior preferência pelas gravações e pela exploração do Podcast. Dos dezasseis, quatro 

EE´s afirmaram que os seus educandos solicitaram ajuda na elaboração de tarefas 

relacionadas com a perfeição da leitura, desenvolvimento da escrita e conceção de 

gravações. Inicialmente, nem todos os EE’s foram recetivos à ideia de os alunos 

levarem os Magalhães para a sala de aula: “não sabia”; “os outros meninos também 

querem mexer”; “porque estava escavacado”; “porque eu não sei quando é que você lhe 

pede o computador”, nesta situação o caso mais renitente veio a acontecer com a mãe da 

Ana, contudo a aluna também conseguiu (sem ajuda da professora), convencer a mãe a 

autorizá-la a levar o Magalhães para a escola, as tensões foram aliviadas com o 

desenrolar das ações: “o computador já era próprio para a escola”; “para fazer 

trabalhos”; “para fazer histórias”; “porque é necessário”; “porque manda trazer”; 

“porque a professora pedia”; “para fazerem trabalhos ou para gravações”; “porque 

achava que podia trazer”; “para mexer no computador”; “para trabalhos da escola 
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principalmente o podcasting”; “só por ele andava todo o dia com ele”; “para trabalhar 

com ele”. No decorrer das ações os Magalhães começaram a manifestar problemas 

técnicos, embora avariados, não foi motivo de escusar as atividades, visto que, a família 

importou-se com a situação, e de várias maneiras, tentaram remediar as situações, ora 

com o empréstimo dos seus computadores pessoais, ora recorrendo a diversos meios 

para recuperar os Magalhães, contudo, alguns EE’s revelaram desconhecer a resolução 

da situação, outros fizeram esforço económico cedendo às propostas de arranjo, ainda 

outros, simplesmente confiaram na curiosidade de conhecidos e familiares que diziam 

saber de computadores, também em alguns casos, valeu a pen de configuração do 

sistema ao cuidado do Agrupamento. Os sucedidos foram motivo de descontentamento 

por parte de alguns EE’s e desencadearam estados de sofrimento nos seus educandos, 

mantendo-se a motivação pelo desenrolar das ações desencadeadas pelo projeto. 

O segundo tema resultou de conversas observadas na sala de aula e da necessidade de 

confirmar situações observadas no mesmo contexto a partir da observação de outros, 

neste caso, informação proveniente do ambiente familiar do aluno. Assim, em relação 

ao tema - As leituras e podcasting – os EE´s referiram um maior envolvimento dos 

seus educandos com leituras durante o ano letivo, e descreveram situações decorrentes 

da aplicação do podcasting no desenvolvimento da leitura. De acordo com os relatos, 

houve uma acentuada evolução a nível da capacidade leitora e da compreensão de 

textos, comparativamente a momentos observados antes da ação promovida pela 

implementação do projeto, consequentemente, os seus educandos evidenciaram elevada 

autoestima e empenho, para além de um grande entusiasmo, descrito não só pelas 

palavras dos EE’s, mas também, pelos seus gestos e trejeitos faciais manifestadores de 

contentamento. Ao invés, o relato por parte de alguns EE’s sobre a procura de “histórias 

familiares” foi menos efusivo, mas confirmaram o interesse dos alunos pela procura 

junto de familiares próximos: “pais”; “bisavó”; “à irmã”; “avós”; “avô”; “tias”; “mães”. 

Segundo os EE’s os alunos procuraram livros em contexto familiar e, desejaram 

comprar mais livros. Na intenção de desenvolverem gravações em casa, a informação 

obtida, refere a solicitação no aperfeiçoamento de leituras junto dos EE’s (43,75%), 

enquanto 56,25% não pediram ajuda. Nesse envolvimento, foi solicitado avaliação da 

leitura com a audição das gravações aos EE’s: “fez bem”; “é boa”; “muito melhor”; “lê 

muito bem”; “lê bastante bem”; “está muito melhor”; “eu gostei muito”; “gostei sim”; 

“lê muito melhor”; “já não foi mal”; “está boa”; “estão boas”; “gostei”; “muito bem”; 
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“parecia um adulto a ler”; “gostou bastante”, esta apreciação seguida da exploração das 

gravações no Podcast, foram motivo de contentamento e de orgulho. Nem a prova de 

esforço introduzida (escrita e processamento da narrativa antes da gravação), foi motivo 

de desmotivação, para além de que, segundo alguns relatos, a atividade sobrepunha-se a 

qualquer outra levada para casa, sendo considerada uma tarefa contributiva para o 

desenvolvimento da escrita e de solicitação de apoio familiar em alguns casos. No geral 

os EE’s consideraram o Podcast um contributo valioso e motivante para o 

desenvolvimento dos seus educandos tanto a nível da competências leitora e escritora, 

como ainda na aquisição de habilidades de usabilidade com a máquina e dos diversos 

programas de software experimentados. 

Relativamente ao terceiro tema - A sua participação – voltado mais para a participação 

familiar, quatro dos EE’s entrevistados não procederam a gravações individuais (mãe do 

Guilherme; mãe do Alexandre; tio do Cláudio, seu segundo tutor; mãe da Logane), 

desses quatro, três foram revezados por outros elementos familiares: avó do Guilherme 

(vivia em casa do Guilherme); avó do Cláudio (com quem vivia); tia do Alexandre 

(irmã da mãe e auxiliar na escola); a mãe da Logane manifestou fraco interesse em 

envolver-se, tal como em outras situações referentes à escola e à sua educanda, porém 

todos estavam cientes da ação desenvolvida. O envolvimento familiar foi realizado 

através de convite, primeiramente pelos alunos, e em alguns casos mais esquivos, pela 

professora, resultando o envolvimento de mães, pais, avós e tias. Embora a reação aos 

convites fosse de desconforto em alguns casos, visto que não estavam habituados a 

exporem-se, os resultados pouco a pouco desvaneceram os receios, e de acordo com a 

opinião dos EE’s, a sua participação foi um incentivo às crianças, ao mesmo tempo que 

experimentaram com gosto uma situação nova. Também a expectativa originada pela 

questão 5, revelou reações de felicidade entre EE’s e educandos, outros de espanto 

embora outros de relativo interesse. O grau de interesse supostamente levaria os 

envolvidos a explorar o Podcast, assim como, a dar a conhecer a outros, a análise às 

respostas sugerem um aumento do número de instalações de Internet (N=13) diferente 

às identificadas no início do ano letivo e também às assinaladas pelos alunos no 

inquérito final (N=8). Na sequência da questão introduzida (6) pôde-se ainda inferir 

sobre a capacidade adquirida pelos alunos de lidarem com os caminhos da Web, visto 

que foram referenciados pelos EE’s como tendo-lhes ensinado como chegar ao Podcast, 

ora em casa ou ainda noutros locais como por exemplo no café. Alguns manifestaram 
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dificuldade em abrir as gravações, descrevendo-as morosas e por vezes quebradoras do 

ritmo de audição e visualização, talvez por serem pesadas, ou o acesso encontrar-se 

sobrecarregado, também a exploração no café não foi a mais conveniente devido à má 

qualidade do som. Mesmo assim, o trabalho exposto no Podcast teve uma avaliação 

positiva por parte dos EE’s, considerada sugestiva e de grande utilidade para quem o 

encontre. A maior parte, sentiu-se envolvido em leituras e em conversas que 

proporcionaram diversos comentários conotados de espanto e admiração pelos efeitos 

sentidos e expetativas sobre o desenvolvimento dos seus educandos. Na Chuva de 

Ideias, os EE´s valorizaram o Podcast, considerando-o um estímulo à leitura, ao 

desenvolvimento da capacidade leitora e escritora, e corretor da articulação e 

consciência de palavras. Na mesma sequência, foi considerado, na generalidade, um 

fomentador de grande envolvimento entre todos: alunos, encarregados de educação, 

professora, colegas de escola… destacando relações de abertura e de proximidade 

sentidas entre todos os elementos envolvidos, sendo desejado pelos EE’s a continuação 

do projeto no futuro, predispondo-se a participar. 
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5.9   Opinião da professora - investigadora 

Na opinião da professora, o desenvolvimento da experiência corresponde, em parte, às 

opiniões dos alunos e às respostas dos encarregados de educação: “vi-o mais motivado, 

mesmo pela escola”. O esforço despendido no desenrolar das situações foi 

desvanecendo perante os efeitos observados, ou seja as horas despendidas em boa parte 

na conceção de gravações, foram compensadas pelo envolvimento e reações observados 

nos alunos, nos seus familiares e em outros. Antes da implementação do Podcast, os 

alunos apresentavam diariamente uma postura de passividade e de esforço pouco 

dinâmico perante as aprendizagens e nenhum interesse em procurar livros como 

ocupação recreativa. Nas relações interpessoais surgiu com frequência conflitos entre 

colegas e adultos, e desobediência às regras combinadas, os alunos prestavam-se mais 

ao trabalho individual e a colaboração cingia-se praticamente ao facilitismo entre pares. 

As dificuldades de alguns alunos e a falta de confiança nas suas capacidades requeriam 

atenção redobrada por parte da professora. Na turma estavam integrados alunos com 

características peculiares, porém, no decorrer das ações, fruto da implementação do 

projeto, todos aumentaram os níveis de interesse pelas tarefas escolares, essencialmente, 

as promovidas pela implementação da novidade, a autoestima, a responsabilidade e o 

controlo de atitudes foi bastante observado, a entreajuda elevou as atitudes de cortesia e 

o entendimento entre todos. A aplicação do podcasting atingiu todos, mas todos, para 

exemplificar basta referir: a criança hiperativa alterou em muito o seu comportamento 

tornando-se mais afável para com todos e cumpridor das regras, empenhou-se nas 

tarefas e desejou constantemente gravações, e foi “apanhado” constantemente em 

leituras e partilhou livros trazidos de casa; a criança integrada no Decreto-Lei nº 3/2008 

devido às suas limitações significativas ao nível das funções mentais da linguagem, 

nomeadamente na interpretação e produção de textos, raciocínio e cálculo mental, no 

início da experiência, tal como na maior parte das atividades escolares, recusou-se a 

colaborar, mas à medida que as ações do grupo foram crescendo, as suas atitudes foram-

se também modificando, os colegas de grupo atribuíram-lhe funções a que ele 

correspondeu, preparou leituras, desenvolveu escrita e processamento de texto, 

participou nas gravações, partilhou habilidades adquiridas com o irmão mais velho, 

também ele foi “apanhado” várias vezes envolvido em leituras, e também partilhou 

livros que trouxe de casa, as novas atitudes foram indicadores de evolução e relatadas 

pela professora do ensino especial em relatório formal no final do 2º período: “no 
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contexto sala de aula este período esteve menos tímido e apresentou maior abertura e 

motivação para as atividades escolares. Para isso contribuiu o projeto em que a turma 

está envolvida “Podcast”, atividade na qual se empenhou e envolveu”; três crianças 

com baixo rendimento escolar elevaram em muito a autoestima durante as atividades 

“isto é giro” - referiu a Ana - refletindo-se também nos comentários dos encarregados 

de educação: “agora à noite vai pegar num livro… e ela dantes não tinha essa 

iniciativa”.  

No geral, EE’s e alunos mostraram, treinaram e melhoraram aptidões no decorrer da 

experiência e evidenciaram-se no envolvimento com as atividades propostas de uma 

forma construtiva, entusiasmada e envolvente: “aceitaria porque até foi engraçado e 

ajudou na minha relação com ele”; “Eu gosto muito do Podcast, por isso é que o 

alimento bem”. Os alunos, em pequeno grupo estabeleceram regras, orientaram a 

conceção das tarefas, partilharam escrita e processamento de texto; selecionaram, 

combinaram e treinaram leituras; foram cúmplices e partilharam responsabilidades, 

mesmo sem vigia do adulto, ajudaram-se mutuamente nas gravações e partilharam 

habilidades informáticas. O maior feito observado foi a iniciativa dos próprios alunos à 

envolvência com os livros como ainda não tinha observado. Houve momentos em que o 

papel teve que ser invertido, visto que os alunos chegaram a concentrar-se em leituras 

quando as tarefas escolares eram outras e requeriam também a sua atenção. A proposta 

de envolvência dos encarregados de educação foi bem aceite pelos alunos e 

incentivaram familiares a participar, podendo-se dizer que no geral, os EE’s 

envolveram-se com “as coisas” da escola, e essencialmente, com as tarefas dos alunos 

“porque ele ao treinar fica muito mais à vontade para gravar”; “ela escrevia e depois 

chegava ao pé de mim e perguntava”. Nos momentos de gravação, tal como os 

educandos, os encarregados de educação, também partilharam momentos de pouca 

confiança com as leituras: “eu sou muito envergonhada”; “a mãe começa a gaguejar, 

não lê nada com jeito”; embora receosos de falharem ou de fazerem má figura, 

concretizaram-nas, ora com a professora ora com os seus educandos e ainda sozinhos, 

em alguns casos. Tanto EE’s como alunos corresponderam às exigências e às 

apreciações de uma forma passiva e construtiva. Os alunos estiveram ao lado da 

professora e de alguns colegas quando as coisas não corriam bem, as críticas revelaram-

se pela positiva e o interesse foi bastante evidente “gostava de o fazer, quando falava 

disto, mostrava-se contente com vontade de aprender e saber mais”. No mesmo sentido, 
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os encarregados de educação acreditaram no projeto “muito à frente, na minha altura 

não havia nada disto, gosto muito desta novidade”, e atribuíram grande relevância às 

publicações exploradas no Podcast: “eu acho que elas estão muito bonitas, estão muito 

originais e ficou tudo muito bem feito, muito bem trabalhado, foi… uma coisa que foi 

feita com grande entusiasmo, com muita criatividade e os miúdos estavam bastante 

contentes, foi com muita alegria que eles o fizeram, vê-se bem”; “na minha opinião é 

que está giro, incentiva os pais a continuarem a fazer e é produtivo para alguém que vá 

ver… para crianças menos favorecidas, por exemplo”. 

Ao longo da experiência observou-se comportamentos e atitudes nos alunos que 

traduziram o impacto do Podcasting conforme Tabela 16. 

Tabela 16 - Comentários da professora às atitudes observadas. 

Comportamentos e atitudes 

observados 
Comentário da professora 

 Predisposição para 

desenvolver as atividades 

complementares às gravações 

Os alunos procuraram leituras, realizaram pesquisa, 

copiaram e elaboraram texto, bandas desenhadas, 

ilustrações e dramatizações, e ainda utilizaram outros 

programas WebCam, Movie Maker e PowerPoint 

para além do Audacity. 

 Entusiasmo por gravar 

 

Quando as gravações não corriam bem devido à 

dificuldade de articulação de fonemas; na dicção de 

palavras e falta de conhecimento de vocábulos novos; 

na compreensão do texto; o espaço físico da sala; os 

problemas técnicos e a inoperacionalidade de 

computadores, não foram fatores impeditivos de 

desânimo ou desistência dos alunos. 

 Maior envolvência com a 

leitura 

 

A partir do momento que perceberam que para gravar 

seria necessário texto escrito, o contacto com os 

livros aumentou; os alunos trouxeram também livros 

de casa; compraram alguns; em outras situações de 

aprendizagem, houve alunos que tiveram que ser 

chamados à atenção; em momentos livres e em tempo 
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de recreio envolveram-se em leituras sem qualquer 

indicação por parte de outros. 

 Empenho pela destreza 

escritora e leitora, 

compreensão e interpretação 

 

Respeitaram o fator de dificuldade até ao fim, ao 

selecionarem texto para gravar, os alunos tinham que 

passar esse texto para o computador, caso contrário 

não seria gravado (este fator foi introduzido porque 

inicialmente, os alunos não revelaram gosto pela 

escrita, procurou-se a desistência com a sua 

introdução); induziu-os à estrutura de texto; 

consciência da palavra escrita; e para quem não se 

limitava só a copiar, a interiorização da história 

aconteceu, e ainda familiarizaram-se com o Word. 

 Enriquecimento vocabular e 

expressividade oral 

 

Antes de qualquer gravação, os alunos treinavam a 

leitura, primeiro em silêncio, a fim de se deixarem 

envolver com a narração; depois leitura em voz alta 

para treino da expressividade das palavras e da 

conotação dada pela pontuação; durante as gravações 

surgiu o treino de dicção de palavras e consciência de 

outras; a aprendizagem de palavras novas verificou-se 

em alguns casos pelo emprego oral das mesmas nas 

conversas, na discussão de temas e na composição 

escrita.  

 Situações geradoras de 

comunicação interpessoal 

O trabalho organizado em grupo proporcionou o 

desenvolvimento de conversas sobre os mesmos 

assuntos entre elementos do mesmo grupo e entre 

pares surgindo raros desvios. 

 Melhoramento de atitudes 

para com todos 

As atitudes menos boas em tempo de aula 

aconteceram com menor frequência, o entendimento 

entre elementos do mesmo grupo e o empenho na 

concretização das tarefas deve ter contribuído para 

tal, assim como, a necessidade de evitar ruídos 

durante as gravações visto que desejavam gravações 
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no Podcast com qualidade.  

 Desenvolvimento da 

criatividade, empreendorismo 

e perseverança 

Todos partilharam ideias imaginadas durante a 

interiorização dos textos, na sua expressividade, na 

criação de textos, na dramatização, na elaboração e 

apresentação de trabalhos; todos empreenderam-se na 

consecução das tarefas mesmo em momentos mais 

difíceis (intempéries, problemas técnicos, repetição 

de gravações) e perseverança porque nunca 

desistiram mesmo quando a repetição cansava os 

intervenientes.  

 Desenvolvimento da 

colaboração e interação entre 

todos (alunos - alunos; alunos - 

professora; alunos - família; 

família - professora; 

professoras - professoras) 

Elos atingidos, nomeadamente, na conceção de 

textos, na realização de leituras e participação nas 

gravações, o maior envolvimento aconteceu com a 

festa de final de ano com a dramatização d’O macaco 

sem rabo, todos os intervenientes (alunos-docentes-

auxiliares-encarregados de educação-autarquia) 

foram participativos.  

 Desenvolvimento de 

habilidades informáticas 

Processamento de texto no Word, nas gravações 

áudio e vídeo, montagem de filmes, ppt’s e na 

exploração do Podcast, pesquisa na Internet. 

 Desenvolvimento da 

cumplicidade 

Na medida que as crianças desenvolveram ações de 

entreajuda e resolveram situações de conflito sem 

haver a necessidade de intervenção por parte do 

adulto.  

 Desenvolvimento da 

capacidade de liderança e 

sentido crítico 

No funcionamento de cada grupo foram-se revelando 

os elementos com características influenciadoras 

sobre os outros, orientando os restantes na realização 

das atividades.  

 Desenvolvimento da 

capacidade de 

atenção/concentração 

As gravações de leituras exigem não só da pessoa que 

grava a concentração no texto, como os colegas da 

turma tinham que estar atentos para não produzirem 
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ruídos que condicionassem a gravação. As gravações 

a pares exigiram atenção redobrada pelo colega que 

gravava porque tinha que tomar atenção à sua leitura 

e à máquina. Na montagem das gravações quando 

tinham que efetuar cortes de montagem.  

 Aumentou o número de 

livros na sala de aula 

Os alunos partilharam livros que trouxeram de casa e 

outros que compraram. 

 Os alunos começaram a 

transportar livros na mochila 

Alguns alunos começaram a andar com um livro na 

mochila e evidenciaram leituras.  

 Maior atenção por parte da 

professora no desenvolvimento 

das leituras dos alunos 

O processo de gravação serviu para refletir sobre o 

que nas leituras normais deixam passar em 

despercebido com os nossos alunos, essencialmente a 

dicção de palavras.  

 Aumento da autoestima dos 

alunos com dificuldades 

As gravações conseguidas e publicadas no Podcast, 

embora conseguidas com maior esforço serviram para 

despertar confiança e aumentar a autoestima. As 

produções seguintes resultaram numa significativa 

melhoria.  

 Atitudes 

No terceiro período, por haver necessidade de 

cumprir outras obrigações escolares, a produção de 

gravações de leituras, menos empolgadas, levou à 

regressão em alguns comportamentos, porém, 

prevaleceram as atitudes de colaboração, entreajuda e 

interação. Os alunos ficaram mais autónomos nos 

seus afazeres e continuaram a solicitar trabalho em 

grupo e a pares, até ao final do ano letivo. Os textos 

criativos cresceram em ideias e estrutura, mas a 

exploração de livros em comparação com outras 

atividades recreativas decresceu.  

Evidentemente que todo o projeto foi consequência da aplicação de uma ferramenta, 

todavia, põe-se a questão, se não houvesse motivação da professora pelas tecnologias, o 
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processo teria dado os seus frutos? Em todos os momentos da ação foi possível absorver 

os efeitos da aplicação, as ações geradas, as observações, geradores que empolgaram 

ainda mais, a motivação de fazer cada vez mais e melhor, o entusiasmo sentido talvez 

tenha sido meio fator para que os restantes intervenientes fossem os maiores entusiastas, 

de uma forma ou outra, ou as duas juntas, terão contribuído para que os alunos se 

envolvessem sem obrigação com leituras, a promoção foi criada, mas e o espírito leitor? 

O tempo dirá! E o envolvimento familiar? Neste momento, o envolvimento familiar 

com “as coisas” da escola prevalece, as conversas informais em outros lugares, assim 

como na escola, ainda marcam momentos da entrevista: “também porque a professora 

também é muito “reinante” e também nos facilita um pouco… bastante… a nossa 

participação”; “a professora, eu acho que, para mim… foi uma porta para chegarmos ao 

podcasting, a simplicidade, a humildade, a maneira como trata também as crianças e 

sabe lidar com as crianças”; “foi, acho que sim… quer dizer, bem que a professora tem 

uma abertura diferente”. Na verdade, ficou a pairar a dúvida gerada pelo sentimento 

sentido, aplicação do podcasting sem professora entusiasta, dará frutos… no nosso caso, 

leitores?! 
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Conclusão 

A experiência absorvida no processo de desenvolvimento desta investigação e descrita 

por este meio trouxe muitas perceções de envolvimento proporcionadas pela 

implementação de um recurso tecnológico à mão de um click na web 2.0, perspetivando 

desde a primeira experiência com a turma de Azambujeira um potencial a descobrir. Foi 

com a turma de Azoia de Cima que realmente foi observado, a verdadeira força do 

podcasting. Em todo o tempo de exploração observou-se a transformação de atitudes 

face à leitura, e à alteração de comportamentos individuais e coletivos, salientando-se 

portanto, um elevado grau de envolvência conseguido com alunos, familiares e 

parceiros educativos e, ainda, apreendeu-se a importância da sua usabilidade no ensino 

como estratégia a empreender nas diversas áreas do saber, visto que a competência 

leitora é uma habilidade transversal a todas as áreas do ensino. Ficámos convictos que o 

podcasting e a publicação num Podcast será um complemento de grande utilidade ao 

ensino, uma vez que a preocupação de fazer bem para publicar, concentra as atenções 

no saber ler, na vontade de ler e na ostentação do indivíduo, por essas razões, muitas das 

vezes, o empreendimento nas leituras, embora dinâmico, foi cuidadoso, no sentido da 

correção da articulação de palavras, da entoação de frases, da escrita de textos, da 

ocorrência de erros ortográficos, do aumento da riqueza vocabular... A cooperação e a 

colaboração em interação, embora orientada, despertaram uma liberdade consentida e 

um grande entusiasmo por leituras sem condição obrigatória, neste aspeto, a expressão 

“que grande seca” proferida por alguns alunos deixou de fazer parte na sala de aula e 

possivelmente no ambiente familiar, conseguindo-se gravar uma diversidade de textos 

quer fossem de autor, quer textos concebidos pelos alunos e seus familiares. Perante os 

resultados analisados entendemos que a usabilidade da ferramenta tecnológica 

contribuiu para a formação completa do indivíduo e do cidadão, conceito valorizado 

atualmente com a introdução das Metas Curriculares no que toca à Educação Literária, 

vislumbrou-se, portanto, num excelente recurso em prol da leitura. Além disso, 

aumentou o empreendorismo, a perseverança, a autoestima, isto é, o esforço pessoal dos 

alunos, incluindo aqueles que evidenciavam dificuldades de aprendizagem ou ritmos de 

aprendizagem mais lentos. Observando-se também efeitos análogos nos elementos 

familiares envolvidos no processo, estes para além de aceitarem participar, inicialmente 

com timidez e receosos de não conseguirem corresponder à intenção, vieram a revelar 

uma grande abertura com as “coisas da escola”. De tal forma que a sua autorização em 
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publicar no site Podomatic, abriu uma maior consciência da utilidade das gravações, 

projetando-se do particular para um todo desconhecido e não previsto inicialmente, ou 

seja, fomos surpreendidos pelo interesse a nível internacional, pelo que entendemos que 

o Podcast construído, realça a ideia de “aldeia global” pelo facto da sua audiência se 

espalhar por vários pontos do planeta terrestre, e ainda, viabiliza a ideia de que a 

conquista da rede com o podcasting é um convite à participação num processo coletivo 

de educação na internet. 

Com a implementação do podcasting, viemos também a descobrir, a sua possível 

utilidade em outros campos de educação, nomeadamente a nível da terapia da fala e da 

educação especial, abrindo um grande leque de possibilidades no campo da psicologia 

educativa, essencialmente, no trabalho de remodelação de comportamentos e 

dificuldades de aprendizagem.  

Por conseguinte, a hipótese formulada e perspetivada foi enriquecida através das 

observações e descrições realizadas, antevendo-se um maior emprego em todos os 

campos de ensino, bastando para tal experimentar a ferramenta disponível na Internet, e 

dar sentido às tarefas com criatividade, adequando metodologias à semelhança da 

Investigação-Ação por nos possibilitar em cada ação planeada, refletir as ações e 

adequar melhoramentos.  

Em suma, consideramos que, efetivamente, esta tecnologia pode responder a velhos 

problemas hoje vividos nas escolas, como a falta de motivação dos alunos, o baixo 

empreendorismo, a partilha de trabalho e a pouca participação dos pais, como ainda, se 

prevê a sua grande utilidade na criação de leitores (reflexivos), sendo este um dos 

objetivos mais ambicionados nos vários projetos implementados no ramo educacional, 

com a finalidade de contribuir para a riqueza alfabética do nosso país.
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Anexo 1 - Autorizações. 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

A fim de pôr em prática o projeto de investigação no âmbito do Curso de Mestrado em 

Comunicação e Tecnologia Educativas promovido pela Universidade de Trás -os- 

Montes e Alto Douro – UTAD, solicita-se aos Ex.mos Encarregados de Educação a 

autorização para gravar e publicar em http://profangelica.podomatic.com/ gravações 

efetuadas ao e pelo seu educando, as quais terão em atenção o anonimato da criança. 

Eu___________________________________________________________________ 

Encarregado/a de Educação de_____________________________________________ 

Autorizo   Não Autorizo     a publicação / divulgação das gravações 

áudio do meu educando no site supracitado e relativo ao processo de investigação 

mencionado. 

O/A Encarregado de Educação 

_____________________________________________ 

Grata pela sua colaboração. 

A professora titular de turma 

Maria Angélica Mafra 

http://profangelica.podomatic.com/


 

299 

 

AUTORIZAÇÃO 

A fim de dar continuidade ao projeto de investigação no âmbito do Curso de Mestrado 

em Comunicação e Tecnologia Educativas promovido pela Universidade de Trás -os- 

Montes e Alto Douro – UTAD, solicita-se aos Ex.mos Encarregados de Educação a 

autorização para gravar o seu educando em modo vídeo e publicar em 

http://profangelica.podomatic.com/. 

Eu___________________________________________________________________ 

Encarregado/a de Educação de ____________________________________________ 

Autorizo   Não Autorizo     a publicação / divulgação das gravações 

vídeo do meu educando no site supracitado e relativo ao processo de investigação 

mencionado. 

O/A Encarregado de Educação 

_____________________________________________ 

Grata pela sua colaboração. 

A professora titular de turma 

Maria Angélica Mafra 

http://profangelica.podomatic.com/
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Anexo 2 - Guião do Questionário diagnóstico aos EE’s. 

V
O
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A

Ç
Ã
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 (

N
O

 G
E

R
A

L
) 

D
A

 T
U

R
M

A
 P

E
L

A
 L

E
IT

U
R

A
 

Passatempos / 

Interesses 

Descobrir no geral 

que passatempos 

preferem 

 Como ocupa 

o seu tempo 

livre?  

1. A criança nos tempos 

livres:  

 Joga à bola      Usa 

o computador       Vê 

televisão       Lê       

Escreve       Internet 

 Anda de bicicleta          

 Joga consola       

TEMA  A 

LEITURA 

 

Objetivos:  

 Saber se a 

turma tem 

leitores. 

Objetivos implícitos:  

 Saber se a 

turma teve ou 

tem ambiente 

de envolvência 

com narrativas. 

Descobrir 

preferências de 

leitura 

 Interessa-se 

pela leitura? 

2. A criança toma a 

iniciativa de ler:          

Revistas          Banda 

desenhada           

Poesia            

Histórias             Nada 

Envolvimento 

com histórias 

lidas / 

contadas 

Descobrir se os 

alunos reviveram / 

revivem narrativas 

 Relatou / 

recontou 

histórias 

vividas? 

 Solicita 

narrativas? 

3. A criança recontou 

histórias exploradas na 

escola, nos anos letivos 

anteriores?     

4. A criança reconta-lhe 

histórias lidas? 

5. A criança pede-lhe 

para lhe ler ou lhe contar 

histórias? 

            Não     Sim 

Interesse em 

possuir livros 

Testar a vontade de 

ler na turma 

6. A criança pede-lhe 

para comprar livros: 

 Escolares     

 Histórias 

 Revistas infantis 

 Banda desenhada 
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 Poesia       

         Não pede     

Antecipar a visão do 

projeto  

Antever a ideia de 

gravação 

 

7. Gostaria de ouvir 

histórias gravadas com a 

voz da sua criança?   

 

  Sim        Não   

Porquê?  

Tema  

FERRAMENTA 

TECNOLÓGICA 

Objetivos:  

 Perspetivar 

sobre a 

implementação 

do projeto; 

 Saber se os 

EE’s conhecem 

a ferramenta. 

Verificação 

Descobrir se os EE´s 

conhecem podcasting 

8. Sabe o que é 

podcasting?       

   Sim       Não   

No caso de selecionar o 

Sim, faça uma pequena 

descrição:  
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Anexo 3 – Questionário Diagnóstico - EE’s. 

 

PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO / IMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

1. A criança nos tempos livres:  

         Joga à bola      Usa o computador       Vê televisão       Lê       Escreve       Internet 

 Anda de bicicleta          Joga consola       

      1.1 Outras Atividades:  

2. A criança toma a iniciativa de ler: 

 Revistas          Banda desenhada           Poesia            Histórias             Nada 

3. A criança recontou histórias exploradas na escola, nos anos letivos anteriores?     Não     Sim 

4. A criança reconta-lhe histórias lidas?     

5. A criança pede-lhe para lhe ler ou lhe contar histórias? 

  Não 

  Não 

 Sim 

 Sim 

6. A criança pede-lhe para comprar livros: 

  Escolares     Histórias        Revistas infantis      

  Banda desenhada       Poesia         Não pede     

 

7. Gostaria de ouvir histórias gravadas com a voz da sua criança?      Sim        Não   

Porquê? __________________________________________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

8. Sabe o que é Podcasting?         Sim       Não   

No caso de selecionar o Sim, faça uma pequena descrição:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

As novas tecnologias têm vindo a assumir um crescente protagonismo na Educação. Neste âmbito, 

importa experimentar e analisar a implementação de ferramentas tecnológicas em contexto de sala 

de aula, pelo que, solicitamos a sua colaboração no preenchimento deste questionário diagnóstico. 

A informação é anónima e confidencial e só será usada no contexto desta investigação. 

Muito obrigado pela sua colaboração! 
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Anexo 4 - Concurso “Conta-nos uma história” Podcast na Educação. 
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Anexo 5 - Autorização da editora (Ler doce Ler). 
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Anexo 6 – Avaliação do Podcast aplicado aos alunos. 

AVALIAÇÃO 

DO PODCAST 

(alunos) 

 

 

Gostei 

Muito 

 
Gostei 

 
Gostei 

Pouco 

 
Não 

Gostei 

Porquê? 

Qual a tua 

opinião sobre o 

Podcast?  

    

 

 

 

 

Avalia a tua ou 

as tuas 

gravações? 

    

 

 

 

 

Avalia as 

gravações dos 

teus colegas? 

    

 

 

 

 

De todas as 

gravações qual 

é a tua 

preferida? 

    

 

 

 

 

Qual das 

gravações 

preferes menos? 

    

 

 

 

 

Continuação 
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O que sugeres para 

desenvolvermos 

com o podcasting?  

 

 

 

 

 

Ouve de novo as 

tuas gravações e 

escreve o que deve 

ser melhorado nas 

próximas. 

 Porquê? O que sugeres para melhorar? 

A voz 

 

 

 

 

 

 

 

 

A música 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

A leitura 
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Anexo 7 – Ficha de Atitudes – correspondência casa/ escola. 

FICHA DE ATITUDES OBSERVADAS PELOS EE’s – dezembro 

 

A criança revela entusiasmo por:  

 
 Ler   Jogar no computador 

 Passar as folhas do livro sem ler o que 

está escrito   Escrever no computador 

 Escrever nas páginas do livro   Usar a Internet 

 Ver só as figuras da história  Pintar no computador 

 Ler a história a outros   Gravar histórias  

 Gravar sons no computador  Fazer outra coisa qualquer do que ler   

 Escrever histórias criadas por ela    Filmar com o computador   

 Desenhar e a partir dos desenhos criar 

histórias orais   
Ouvir histórias dos vossos tempos ou dos 

tempos dos avós 

 Dialogar sobre as histórias ouvidas na 

família 
 Compreender as histórias lidas e ouvidas 
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Anexo 8 – Verificação do contínuo interesse dos alunos na opinião dos EE’s. 

PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO / IMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

1. A criança tomou a iniciativa de falar sobre: 

                        As leituras realizadas                     As gravações realizadas              

                       Não falou do projeto                       A publicação das gravações no site (Internet) 

2. Durante a exploração do projeto, a criança, revelou: 

 Interesse em ler 

 Concentração na leitura para gravar bem 

 Desinteresse em gravar leituras no computador 

 Interesse em criar histórias para gravar    

 Interesse em procurar histórias da família  

  Interesse em gravar para ilustrar brincadeiras   

 Desinteresse nas atividades propostas 

 Interesse em ir ao site (Internet) ouvir as 

gravações 

 Interesse na sua participação nas gravações 

 Comprar algum livro   

 Desagrado pelo projeto 

3. Já teve oportunidade de ouvir as gravações no Podcast?      Não  Sim 

4. Na sua opinião, o Podcast: 

 Estimula a criança à leitura  

 Estimula a criatividade na criança  

 Não estimula a criança 

 É motivo de diálogo no seio familiar 

 Desenvolve competências tecnológicas na sua criança 

 É uma perda de tempo 

 Promove aprendizagens  

 Envolve a família nas leituras  

 Não envolve a família  

 Envolve a família nas gravações  

 É motivo de orgulho para si  

 Não estimula a sua participação  

 Estimula a divulgação aos familiares e amigos  

5. Descreva à sua maneira, o que entende por Podcasting? 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

6. Expresse a sua opinião sobre o projeto desenvolvido com a turma e em particular com a sua criança. 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 9 – Inquérito aplicado aos alunos. 

 

 

 

Os teus dados: 

  Feminino   Masculino Idade: _______ Ano Escolar: _______ 

 

Antes do Podcast: 

1. Refere 4 passatempos favoritos: 

______________________   ______________________   ______________________   ______________________ 

2. Realizavas leituras?        

(Assinala com X) 

  Em casa   Na escola   Noutros sítios 

  

3. Gostavas de ler? (Assinala com uma X só uma resposta) 

  Nada   Quase nada   Algumas vezes   Muitas vezes 

 

4. Nessa altura, como era a tua leitura?  (Assinala com uma X só uma resposta) 

  Insuficiente   Suficiente   Boa   Muito boa 

 

5. O que sentias enquanto lias?  (Assinala com uma X só uma resposta) 

  Muita dificuldade   Alguma dificuldade   Dificuldade   Nenhuma dificuldade 

 

6. O que sentias ao escrever? (Assinala com uma X só uma resposta) 

  Muita dificuldade   Alguma dificuldade   Dificuldade   Nenhuma dificuldade 

 

 

 

Inquérito sobre a utilização do Podcast numa turma do 1º Ciclo do 

Ensino Básico 

Este inquérito pretende conhecer a tua experiência com o Podcast. 

Sê verdadeiro e responde corretamente ao questionário. 

Obrigado pela tua colaboração. 

Obrigado pela tua colaboração. 
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Durante o Podcast: 

7. Refere 4 passatempos favoritos: 

______________________   ______________________   ______________________   ______________________ 

8. Realizaste leituras?  (Assinala com uma X só uma resposta) 

  Nenhumas   Algumas   Bastante   Muitas 

 

9. Onde as realizaste?  

(Assinala com X)  

  Em casa   Na escola   Noutros sítios 
 

10. Classifica a tua leitura.   (Assinala com uma X só uma resposta) 

  Insuficiente   Suficiente   Boa   Muito boa 

 

11. Durante a gravação das leituras:     (Assinala com uma X só uma resposta) 

  Não compreendi o 

que li 

  Compreendi pouco o 

que li 

  Compreendi o 

que li 

  Compreendi muito o 

que li 

 

12. O que sentiste ao escrever?  (Assinala com uma X só uma resposta) 

  Nenhuma dificuldade   Alguma dificuldade   Dificuldade   Muita dificuldade 

 

13. Agora, refere 4 passatempos favoritos: 

______________________   _______________________  ______________________   _______________________ 

14. Neste momento, realizas leituras?  (Assinala com uma X só uma resposta) 

  Em casa   Na escola   Noutros sítios 

 

15. Agora, lês muito?    (Assinala com uma X só uma resposta) 

  Nada   Quase nada   Algumas vezes   Muitas vezes 

 

16. A leitura que tu realizas agora, é:  (Assinala com uma X só uma resposta) 

  Insuficiente   Suficiente   Boa   Muito boa 
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17. Agora, a escrita que tu realizas, é:   (Assinala com uma X só uma resposta) 

  Insuficiente   Suficiente   Boa   Muito boa 

 

18. Como preferes fazer leituras? 

 (Assinala só duas) 

  Com Podcast    Sem Podcast 

  A gravar textos do livro de leitura    A gravar a partir de livros de histórias 

  A gravar textos    A ler textos 

 

Eu e o computador 

19. Tens computador?  (Assinala com uma X só uma resposta) 

  Sim   Não 

 

20. Assinala com uma X o que gostas de fazer no computador. Depois sublinha o que aprendeste este ano. 

  Desenhar   Pintar   Escrever   Jogar   Ler 

  Gravar voz   Gravar imagens   Montar gravações no Audacity   Montar filmes   Ir à net 

 

21. Usaste o Magalhães em casa?       (Assinala com uma X só uma resposta) 

  Nunca   Algumas vezes   Frequentemente   Sempre 

 

21.1 Porquê? __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

22. Usaste o Magalhães na escola?               (Assinala com uma X só uma resposta) 

  Nunca   Algumas vezes   Frequentemente   Sempre 

 

22.1 Porquê? __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

312 

 

23. O teu computador avariou?                        

  (Assinala com X) 

  Sim   Não 

 

23.1 Se avariou, como resolveste a avaria?  

R:.____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Eu e as gravações 

24. Durante as gravações:  

  (Assinala com X) 

 Muito Pouco Pouco Bastante Muito 

Desenvolvi a leitura     

Desenvolvi a escrita     

Aprendi a gravar     

Aprendi a montar gravações     

 

25. O que é que gostaste mais de fazer?        (Assinala com uma X só uma resposta)  

  Gravar a minha voz   Gravar colegas   Gravar com colegas   Gravar sozinho/a 

 

26. Qual das acções, consideras mais difícil de fazer?     (Assinala com uma X só uma resposta) 

  Ler   Escrever   Gravar    Montar gravações 

 

26.1 Porquê?___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

27. Avalia as tuas gravações 

(Pinta um só boneco)  

Gosto muito 

 

Gosto 

 

Gosto pouco 

 

Não gosto 
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28. Avalia as gravações dos teus 

colegas 

(Pinta um só boneco)  

Gosto muito 

 

Gosto 

 

Gosto pouco 

 

Não gosto 

 

29. Como preferes fazer gravações?  (Assinala com uma X só uma resposta) 

  Sozinho   Com um colega   Com mais do que um colega    Com a professora 

 

30. O que sentiste enquanto trabalhaste? (Assinala com uma X só uma resposta) 

  Desânimo   Pouco interesse   Entusiasmo    Muito interesse 

 

31. O que é para ti o podcasting? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

32. Classifica os podcastings. (Assinala com uma X só uma resposta) 

  Desinteressantes   Pouco interessantes   Interessantes   Muito interessantes 

 

32.1 Porquê? __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

33. Qual é para ti o podcasting mais interessante? Porquê? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

34. Qual é para ti o podcasting menos interessante? Porquê? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

O meu Podcast 

35. Avalia o teu Podcast? 

(Pinta um só boneco)  

Gosto muito 

 

Gosto 

 

Gosto pouco 

 

Não gosto 

 

36. Tens Internet, em casa?  

(Assinala com X) 

  Sim   Não 
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36.1 Visitaste o Podcast?   (Assinala com uma X só uma resposta) 

  Nunca   Poucas vezes   Algumas vezes   Muitas vezes 

 

36.2 Onde?____________________________________________________________________________________ 

37. Foi fácil aceder ao Podcast?  

(Assinala com X) 

  Sim   Não 

 

37.1 Porquê? __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

38. Escreve sobre o que menos gostas de ver na página (Podcast). 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

39. Escreve sobre o que mais gostas de ver na página (Podcast). 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

40. Gostarias de continuar a alimentar o Podcast? Porquê? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

A minha família 

41. Avalia a participação da tua família.  (Assinala com uma X só uma resposta) 

  Participou muito pouco   Participou pouco   Participou bastante   Participou muito 

 

41.1 Justifica a tua resposta. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

42. Gostarias que eles participassem em mais gravações?  

(Assinala com X) 

  Sim   Não 

 

43. Em casa, conversaste sobre a tua experiência com o Podcast?  (Assinala com uma X só uma resposta 

  Muito pouco   Pouco   Bastante   Muito 
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JOGO DAS IDEIAS 

Escreve frases curtas sobre os temas abaixo indicados: 

O Podcast - ………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

As leituras - ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

As gravações - …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

O espaço da sala durante as gravações - ………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

O envolvimento com colegas - ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

O envolvimento da família – ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

O envolvimento com a professora - ……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Obrigado!
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Anexo 10 - Guião de Entrevista aplicada aos Encarregados de Educação no final de ano.  

Guião da entrevista aos EE’s 

A
p

re
ci

a
çã

o
 n

a
 p

er
sp

et
iv

a
 d

o
s 

E
E

’s
 

Tema1 - O seu educando e o 

computador 

Questões 

 Utilização do computador; 

 Atividades praticadas; 

 Impedimentos e reações. 

1. (……) tem computador pessoal (Magalhães)?  

2. Quando é que adquiriu o Magalhães?  

2. a) (……) gosta de utilizar computador? 

3. Durante o ano letivo, (……) desenvolveu atividades com 

o computador? 

3. a) Onde?  

3. b) Qual computador? 

4. Sabe quais as atividades que (……) desempenhou com o 

computador? 

4. a) Qual foi a atividade mais apreciada pela família? 

5. (……) solicitou-lhe ajuda na realização de alguma tarefa, 

com o computador?  

5. a) Qual? 

6. (……) trouxe o computador para a escola sempre que 

(……) pediu? 

6. a) Porquê? 

7. (……) teve problemas com o computador? 

7. a) Como foi resolvido?  

7. b) Que sugestões daria para o futuro? 

8. Qual foi a reação (……) quando o computador avariou? 

Tema 2 - Leituras e Podcast Questões 

 Grau de envolvência com as 

leituras; 

 Avaliação das tarefas: leituras e 

gravações; 

 Atitudes: histórias familiares, 

procura e aquisição de livros; 

 Treino de leituras; 

 Avaliação das leituras gravadas; 

 Reações após publicação; 

 Reação à prova de esforço 

(escrita / processamento); 

 Solicitação de ajuda; 

 Contribuição do Podcast para o 

1. Quando é que sentiu que a/o (……) teve maior 

envolvência com a leitura?  

2. Na sua opinião, de que forma as gravações contribuíram 

para a leitura do seu filho?  

2. a) Acha que as gravações melhoraram ou pioraram a 

compreensão do texto escrito?  

2. b) Que atitudes observou nele/a?  

3. (……) procurou histórias na família?  

3. a) E livros em casa?  

3. b) (……) sugeriu-lhe a compra de livros? 

4. A Sr.ª / O Sr. ajudou-o a treinar leituras antes das 

gravações? Porquê? 

4. a) Como avalia a leitura (……) nas gravações? 

5. Que reações observou no/a (……) após a publicação das 

gravações no Podcast?  

6. Durante o desenvolvimento do projeto, (……) tinha que 
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educando. passar as histórias à mão ou no computador. Também 

houve a composição de histórias criadas por ele/a.  

6. a) De acordo com estas tarefas, que reações observou 

no/a (……)?  

6. b) Na sua opinião, estas tarefas terão contribuído para o 

desenvolvimento da escrita do(a) (……)?  

6. c) Ele/a fez-lhe perguntas sobre o que queria escrever? 

7. De uma forma geral, qual foi para si, a contribuição que 

o Podcast teve para o desenvolvimento do/a (……)?  

Tema 3 - A sua participação Questões 

 Envolvimento familiar; 

 Reações; 

 Exploração do Podcast; 

 Dificuldades sentidas; 

 Consequências do 

envolvimento; 

 Efeitos do Podcast: 

 Chuva de Ideias (leitura; 

família; na relação com os 

outros); 

 Perspetivas futuras. 

1. A Sr.ª / O Sr. participou nas gravações?  

2. Aceitaria um novo convite? Porquê? 

3. Qual é a sua opinião sobre a sua participação?  

4. O/a (……) convidou-o a gravar? 

4. b) Qual foi a sua reação? 

4. c) E quando foi a professora a convidar? 

5. Qual foi a reação (……) quando soube da sua 

participação? (ou da sua não participação) 

6. Teve dificuldade em ir à Internet explorar o Podcast? 

Porquê? 

7. Teve facilidade em abrir as gravações? 

8. Na sua opinião, que apreciação faz das gravações 

expostas no Podcast? 

9. O Podcast envolveu a família em leituras? 

9. a) E em conversas? 

9. b) Pode expor alguns comentários? (Por favor). 

10. O que pensa sobre:  

 O Podcast, no desenvolvimento da leitura; 

 A importância do Podcast, na envolvência da família; 

 A importância do Podcast na envolvência do seu filho 

com os outros / e já agora com a professora; 

  A importância do Podcast na sua envolvência com a 
escola/ e com os outros EE’s/ e com a professora. 

11. Na sua opinião, o projeto deveria continuar no próximo 

ano letivo? (caso NÃO, porquê?) 

12. O que sugere para melhorar este projeto, no futuro? 
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Anexo11 - Entrevista aos encarregados de educação 

 

1. (……) tem computador pessoal (Magalhães)?  

2. Quando é que adquiriu o Magalhães?  

2. a) (……) gosta de utilizar computador? 

3. Durante o ano letivo, (……) desenvolveu atividades com o computador? 

3. a) Onde?  

3. b) Em qual computador? 

4. Sabe quais as atividades que (……) desempenhou com o computador? 

4. a) Qual foi a atividade mais apreciada pela família? 

5. (……) solicitou-lhe ajuda na realização de alguma tarefa, com o computador?  

5. a) Qual? 

6. (……) trouxe o computador para a escola sempre que (……) pediu? 

6. a) Porquê? 

7. (……) teve problemas com o computador? 

7. a) Como foi resolvido?  

7. b) Que sugestões daria para o futuro? 

8. Qual foi a reação (……) quando o computador avariou? 

 

1. Quando é que sentiu que a/o (……) teve maior envolvência com a leitura?  

2. Na sua opinião, de que forma as gravações contribuíram para a leitura do seu filho?  

2. a) Acha que as gravações melhoraram ou pioraram a compreensão do texto escrito?  

2. b) Que atitudes observou nele/a?  

3. (……) procurou histórias na família?  

3. a) E livros em casa?  

3. b) (……) sugeriu-lhe a compra de livros? 

4. A Sr.ª / O Sr. ajudou-o a treinar leituras antes das gravações? Porquê? 

4. a) Como avalia a leitura (……) nas gravações? 

5. Que reações observou no/a (……) após a publicação das gravações no Podcast?  

6. Durante o desenvolvimento do projeto, (……) tinha que passar as histórias à mão ou no 

computador. Também houve a composição de histórias criadas por ele/a.  

6. a) De acordo com estas tarefas, que reações observou no/a (……)?  

6. b) Na sua opinião, estas tarefas terão contribuído para o desenvolvimento da escrita 

do(a) (……)?  

6. c) Ele/a fez-lhe perguntas sobre o que queria escrever? 

Leituras e Podcast 

 

O seu educando e o computador 
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7. De uma forma geral, qual foi para si, a contribuição que o Podcast teve para o 

desenvolvimento do/a (……)?  

 

1. A Sr.ª / O Sr. participou nas gravações?  

2. Aceitaria um novo convite? Porquê? 

3. Qual é a sua opinião sobre a sua participação?  

4. O/a (……) convidou-o a gravar? 

4. a) Qual foi a sua reação? 

4. b) E quando foi a professora a convidar? 

5. Qual foi a reação (……) quando soube da sua participação? (ou da sua não participação) 

6. Teve dificuldade em ir à Internet explorar o Podcast? Porquê? 

7. Teve facilidade em abrir as gravações? 

8. Na sua opinião, que apreciação faz das gravações expostas no Podcast? 

9. O Podcast envolveu a família em leituras? 

9. a) E em conversas? 

9. b) Pode expor alguns comentários? (Por favor). 

10. O que pensa sobre:  

 O Podcast, no desenvolvimento da leitura; 

 A importância do Podcast, na envolvência da família; 

 A importância do Podcast na envolvência do seu filho com os outros / e já 

agora com a professora; 

  A importância do Podcast na sua envolvência com a escola/ e com os outros 

EE’s/ e com a professora. 

11. Na sua opinião, o projeto deveria continuar no próximo ano letivo? (caso NÃO, porquê?) 

12. O que sugere para melhorar este projeto, no futuro? 

 

 

A sua participação  
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Anexo 12 - Momentos registados em modo vídeo e referenciados ao longo do trabalho - 

Material anexado em suporte digital (DVD). 

Filme 1 

 

Pág. 84 – a) “- Professora, a minha mãe 

não me vai deixar trazer” – Ana 

Filme 2 

 

Pág. 98 – “MOMENTO 1”: A exigência 

das gravações 

Filme 3 

 

Pág. 98 / 104 / 105 / 114 – 

“Comportamentos” 

Filme 4 

 

Pág. 102 – “Exploração do Podcast” 

 

 

filme1.mp4
filme2.mp4
Filme3.mp4
Filme4.mp4
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Filme 5 

 

Pág. 128 – “Mãe da Cláudia a gravar” 

Filme 6 

 

Pág. 128 – “Ler Doce Ler” 

Filme 7 

 

Pág. 130 – “O Macaco de Rabo Cortado” 

Filme 8 

 

Pág. 108 / 118 – “Ouvir e Escrever”; 

“Outras experiências” 

 

 

 

filme5.mp4
filme6.mp4
filme7.mp4
filme8.mp4
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Filme 9 

 

Pág. 111 – “Festa de natal” 

Filme 10 

 

Pág. 112 / 114 – “Preparação dos 

recontos” 

Filme 11 

 

Pág. 114 / 137 – “Envolvimento com os 

livros” 

Filme 12 

 

Pág. 114 – “Crítica construtiva” 

 

 

 

 

filme9.mp4
filme10.mp4
filme11.mp4
filme12.mpg
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Filme 13 

 

Pág. 119 – Peça que foi ao concurso 

“Conta-nos uma história” Podcast na 

Educação” 

Filme 14 

 

Pág. 119 – “Rio Poluído” - Tentativa de 

realizar filme por parte de um grupo de 

alunos, no entanto, o filme ficou sem 

condições devido a falha técnica do 

Magalhães do Hugo. 

Filme 15 

 

Pág. 119 / 138 – “Os sete cabritinhos” 

Filme 16 

 

Pág. 123 – Montagens em Movie Maker 

realizado por alunos – “Poluição” 

 

 

 

filme13.mp4
filme14.mp4
filme15.mp4
filme16.mp4
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Filme 17 

 

Pág. 123 – Apresentação dos projetos – 

“Poluição” 

Filme 18 

 

Pág. 132 - Problemas técnicos. 

Filme 19 

 

Pág. 134 – Imprevistos. 

Filme 20 

 

Pág. 138 – Personagens no carnaval. 

filme17.mp4
filme18.mp4
filme19.mp4
filme20.mp4
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