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Resumo	  

Os desafios da Sociedade do Conhecimento exigem a consciencialização da 

necessidade de preparar os indivíduos para uma sociedade dependente da tecnologia 

comprometendo também, os professores para uma mudança de práticas pedagógicas que, 

aproveitando o potencial das tecnologias, lhes permite o alcance das metas pretendidas para o 

final de ciclo, valorizando o desempenho do aluno na construção de aprendizagens 

significativas.  

Sendo que as novas tecnologias assumem um papel incontornável no contexto 

educativo atual e neste panorama emerge, a necessidade de uma renovação pedagógica capaz 

de melhorar o processo de ensino e aprendizagem, colocando a tónica na integração curricular 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), parece-nos importante perceber se 

efetivamente “as atividades com as tecnologias da informação e comunicação permitem 

atingir resultados de aprendizagem definidos para o 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB)” e 

ver que práticas os professores do 1.º ciclo do ensino básico efetuam nesta procura de 

integração das TIC passíveis de permitir uma maior adaptação das orientações curriculares.  

Nesta perspetiva, foi num enquadramento paradigmático essencialmente explorativo e 

descritivo, que realizámos um estudo de casos múltiplos, concretizando-se na análise de três 

casos, auscultando professores e pousando o olhar nas práticas dos que têm em mãos a 

possibilidade de integrar as TIC nos contextos educativos e que procedemos a uma 

observação de práticas com o objetivo de alicerçar e desenvolver uma reflexão sobre o modo 

como contribuem para a integração curricular das TIC. 

Para tal, no estudo, recorremos a uma metodologia de cariz qualitativo, baseada num 

estudo de caso múltiplo, no curso do qual auscultámos professores que integraram um grupo 

de discussão (caso 1), professores formandos na formação por nós ministrada (caso 2) e 

professores que nos permitiram efetuar uma observação das suas práticas, mas a quem não 

ministrámos formação (caso 3). Desta forma, o estudo possibilitou a análise de dados obtidos 

através de três inquéritos por questionário, de três relatos de professores, da ficha de avaliação 

da ação de formação, da grelha de registo das atividades apresentadas e experimentadas e da 

grelha de registo de observação de atividades. 

Assim, foi possível identificar um conjunto de práticas com as TIC, concretizadas na 

sala de aula do 1.º CEB que respondem, transversalmente, às orientações curriculares e 

permitem a aquisição dos resultados finais de ciclo e verificar que as TIC constituem uma 
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ferramenta importante e complementar no ensino e aprendizagem, possibilitando a criação de 

contextos educativos mais motivadores e diversificados. Constatou-se, igualmente, a 

importância da formação ajustada dos professores na integração das tecnologias no contexto 

educacional. 

 

Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), Integração 

curricular das TIC; Currículo; Práticas com TIC; Formação de professores. 
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Abstract	  

Challenges of the Knowledge Society require an awareness of the need to prepare 

individuals for a technology-dependent society. In this new context, teachers also need to 

commit to a change of teaching practices, which by using the technological potential enables 

them to achieve the goals set for the end of the educational cycle, adding value to pupils’ 

performance in developing significant learning experiences. 

New technologies play a vital role in education today and there is a need for a 

pedagogical renewal that can enhance the teaching-learning process, focusing on the 

curricular integration of Information and Communication Technologies (ICT). Therefore, it is 

important to know if “activities using the information and communication technologies 

actually allow the learning results set for primary education to be achieved” and to check  

which practices primary education teachers use on behalf of the integration of ICT that are 

likely to allow a better adjustment of curricular guidelines. 

It was therefore in a typical explorative and descriptive framework that we conducted 

a multiple case study, including 3 cases in which teachers were surveyed, and the practices of 

those who have the chance to integrate ICT in the educational context were observed. It was 

also in this framework that we observed classes with a view to underpinning and developing a 

thought process on how they contribute to the curricular integration of ICT. 

To this end, the study used a qualitative methodology, surveying teachers who had 

been part of a focus group (case 1), trainee teachers in our training program (case 2), and 

teachers who let us observe their classes (case 3). The study allowed the analysis of data 

gathered based on three questionnaires per survey, three teacher reports, an evaluation sheet 

of the training program, an observation chart of activities presented and performed, and an 

observation chart of activities. 

It was therefore possible to identify a set of practices involving ICT in primary 

education classrooms, which transversally meet curricular guidelines and enable achievement 

of final results for the cycle end. The study concluded that ICT is an important and 

complementary tool for the teaching-learning process, which enables more stimulating and 

diverse educational environments. It also revealed the importance of adjusted teacher training 

programs for the integration of technologies within education 
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Resumen	  

Los desafios de la Sociedad del Conocimiento exigen concienciarse sobre la necesidad 

de preparar a los indivíduos para una sociedad dependiente de la tecnología, comprometiendo 

así a los profesores para un cambio de prácticas pedagógicas que, aprovechando el potencial 

de las tecnologías, les permite alcanzar las metas formuladas para el final de ciclo, 

valorizando el desempeño del alumno en la construcción de aprendizajes significativos.  

Siendo que las nuevas tecnologías asumen un papel incuestionable en el contexto 

educativo actual, en este panorama emerge la necesidad de una renovación pedagógica capaz 

de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, colocando el acento en la integración 

curricular de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Nos parece 

importante averiguar si efectivamente “las actividades con las tecnologías de la información y 

la comunicación permiten conseguir resultados de aprendizaje definidos para el 1.º Ciclo de la 

Enseñanza Básica (1.º CEB)” y ver qué prácticas llevan a cabo los profesores de 1.º ciclo de 

enseñanza básica en esta búsqueda de la integración de las TIC que podría permitir una mayor 

adaptación de las orientaciones curriculares.  

Desde esta perspectiva, dentro de un marco paradigmático esencialmente exploratorio 

y descriptivo, realizamos un estudio de casos múltiples, concretizándose en el análisis de tres 

casos, escuchando profesores y deteniendo la mirada en las prácticas de quienes tienen en sus 

manos la posibilidad de integrar las TIC en contextos educativos, para lo que se realiza una 

observación de prácticas con el objetivo de apoyar y desarrollar una reflexión sobre la forma 

en que están contribuyendo a la integración curricular de las TIC. 

Con este fin, en el estudio recurrimos a una metodología de carácter cualitativo, 

basada en un estudio de caso múltiple, durante el cual auscultamos profesores que integraron 

un grupo de discusión (caso 1), profesores asistentes a la formación impartida por nosotros 

(caso 2) y profesores que nos permitieron efectuar una observación de sus prácticas pero a 

quien no impartimos formación (caso 3). De esta forma, el estudio posibilitó el análisis de 

datos obtenidos a través de tres cuestionarios, tres relatos de los profesores, la ficha de 

evaluación de la acción formativa, la ficha de registo de las actividades mostradas y 

experimentadas y la ficha de registro de observación de actividades. 
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Así, fue posible identificar un conjunto de prácticas con TIC, implementadas en el 

aula de 1.º CEB, que responden transversalmente a las orientaciones curriculares permitiendo 

la adquisición de los resultados finales de ciclo. Además, se pudo verificar que las TIC 

constituyen una herramienta importante y complementaria en la enseñanza y aprendizaje, 

posibilitando la creación de contextos educativos más motivadores y diversificados. Se 

constató también, la importancia de la formación adecuada de los profesores para la 

integración de las tecnologías en el contexto educativo. 

 

Palabras-clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); Integración 

curricular de las TIC; Currículo; Prácticas con TIC; Formación de profesores. 
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Résumé	  

Les défis de la société de la connaissance exigent consciencialisation de la nécessité de 

préparer les individus à une société dépendante de la technologie, engageant également les 

enseignants à un changement dans les pratiques pédagogiques en tenant compte des potentiels 

éducatifs des TIC, qui peuvent leur permettre d'atteindre les objectifs souhaités tout en visant 

l'amélioration de la performance de l'élève dans la construction d'un apprentissage significatif. 

Etant donné que les nouvelles technologies jouent un rôle clé dans le contexte éducatif 

actuel et qu’ainsi émerge le besoin d'une rénovation pédagogique en vue d’améliorer le 

processus d'enseignement et d'apprentissage, en mettant l'accent sur l'intégration des 

technologies de l'information et de la communication (TIC), il nous semble important de 

s’interroger pour savoir si effectivement "les activités avec usage des technologies de 

l'information et de la communication, contribuent à atteindre les résultats d'apprentissage 

définis pour l´école élémentaire" et voir quelles pratiques actuelles ont les enseignants en vue 

de l'intégration des TIC qui pourraient permettre une plus grande adaptation aux lignes 

directrices des programmes scolaires.  

Dans cette perspective, c’est dans un cadre paradigmatique essentiellement 

exploratoire et descriptif que nous avons réalisé une étude de cas multiples, concrétisée  sur 

l’analyse de trois cas: en écoutant des enseignants et en posant notre regard sur les pratiques 

de ceux qui ont entre leurs mains la possibilité d'intégrer les TIC dans des contextes éducatifs 

en menant une observation de pratiques, dans le but de soutenir et de développer une réflexion 

sur la manière dont ils contribuent à l'intégration des TIC en classe. 

Par conséquent, l'étude, s’est appuyée sur une méthodologie de nature qualitative, 

basée sur une étude de cas multiples au cours de laquelle nous avons porté un intérêt à des 

enseignants qui ont intégré un groupe de discussion (1er cas), à des enseignants à qui nous 

avons donné une formation aux usages des TIC (cas 2) et à des enseignants dont nous avons 

observé les pratiques mais auxquels nous n’avons pas offert de formation (cas 3). Ainsi, 

l'étude a permis l'analyse des données obtenues par le biais de trois enquêtes par 

questionnaire, trois rapports des enseignants, l’évaluation  de l'action de formation, la grille de 

registre des activités  présentées et expérimentées et de la grille de registre des observations 

de pratiques. 
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Enfin, il a été possible d'identifier un ensemble de pratiques avec les TIC, mises en 

place dans les salles de classe de l’école élémentaire qui répondent de manière transversale 

aux lignes directrices du programme d'étude et qui permettent l'acquisition de résultats définis 

pour le cycle élémentaire et vérifier  que les TIC sont un outil important ainsi que 

complémentaire à l’enseignement et à l'apprentissage par la création de contextes éducatifs 

plus motivants et variés. Nous avons également constaté, l'importance de la formation de 

l'ensemble des enseignants à l'intégration de la technologie dans le contexte éducatif. 

 

Mots-clés: Technologies de la Communication (TIC); intégration des TIC en vue des 

programmes scolaires; curriculum; pratiques avec les TIC; la formation des enseignants. 
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Introdução	  

A Sociedade Contemporânea atravessa um período de mudanças profundas, pois os 

tempos atuais estão marcados por transformações tecnológicas que emergem de forma 

continuada e onde as preocupações do presente nos remetem para um futuro que se adivinha 

cada vez mais complexo. O rápido desenvolvimento tecnológico que se verifica na sociedade 

e que se tem repercutido nos diversos setores da atividade humana, rapidamente chegou à 

educação que, procurando renovar-se e adaptar-se às novas exigências da sociedade atual, se 

vê no imperativo de repensar os seus objetivos e modelos de funcionamento.  

É importante que a educação, sem obnubilar as suas raízes, atue sobre o presente com 

os olhos voltados para futuro; que sem abdicar das ferramentas tradicionais, integre também 

as mais recentes; que sem abandonar fórmulas aprovadas, tenha a audácia de ultrapassar essa 

barreira levando-nos a aproveitar e consequentemente, contribuir ativamente para esta 

revolução tecnológica.  

Perante uma sociedade cada vez mais tecnológica, é imperativa a inclusão, nos 

currículos escolares, de habilidades e competências para lidar com as tecnologias. Portanto, 

no contexto de uma sociedade do conhecimento, um novo paradigma surge na educação e o 

papel do professor, face às tecnologias, tem, também, que ser diferente. Se a preocupação da 

escola assentava na transmissão de conhecimentos, hoje deve procurar incluir sem 

homogeneizar, sem apagar as diferenças e respeitando a pluralidade do conhecimento. Deste 

modo, partilhamos da ideia de Trevisan (2006) quando refere que é fundamental entender “a 

metamorfose das teorias educacionais contemporâneas provocadas pela evolução e mudança 

dos grandes paradigmas norteadores do conhecimento”, compreender os novos horizontes da 

cultura, para assim, repensar essas novas “tendências da educação” (p.1). 

A integração de novos recursos tecnológicos no ensino resulta sempre num novo 

dilema para o Sistema Educativo, na medida em que, ou se aceita a nova tecnologia, com toda 

a sua capacidade inovadora, assumindo então a transformação de todo o sistema educativo, ou 

se subjuga esta inovação, distanciando dela as suas vantagens dando continuidade à velha 

pedagogia. Passar da lógica de ensinar conteúdos, devidamente estruturados em programas e 

apoiados por manuais, para uma lógica de aprendizagem colaborativa e centrada no aluno, em 

que cada um desenvolve um conjunto de competências transversais e disciplinares, de acordo 
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com as suas potencialidades e dificuldades, numa integração complexa de saberes, não é 

tarefa fácil. Em particular, porque esta integração pressupõe mudanças que colocam os 

professores perante um duplo desafio: por um lado, devem reinventar a escola enquanto local 

de trabalho e por outro reinventar-se a si próprios enquanto pessoas e membros de uma 

profissão à qual cada vez mais lhes são exigidos novos saberes (Thurler, 2002) 

O professor deve reconhecer que é sua missão orientar os percursos individuais de 

aprendizagem, contribuir para o desenvolvimento de metas inerentes às disciplinas e preparar 

cidadãos conscientes de uma sociedade plural e em permanente expansão, devendo, por isso, 

manter uma atitude de recetividade e disponibilidade para aprender, isto é, deve formar-se 

para formar. Sendo assim, o professor detém um papel extremamente desafiador, pois deve 

procurar envolver os seus alunos na aprendizagem, motivando-os e preparando-os para esta 

“nova forma de estar, onde todos são consumidores e produtores da sociedade globalizada e 

concorrencial” (Carvalho, 2007:36).   

Além da necessidade de integração das tecnologias da informação e comunicação nos 

contextos educativos, verificam-se mudanças constantes a nível curricular que, desde a 

promulgação da Lei de Bases do Sistema Educativo em 1986, à Reorganização Curricular do 

Ensino Básico em 2001 e à atual Revisão Curricular afetam profundamente as formas de 

estruturar as práticas educativas nas escolas, nomeadamente no que se refere aos processos de 

desenvolvimento curricular e às práticas os consubstanciam. De facto, hoje vivencia-se um 

conflito entre as orientações curriculares preconizadas e as práticas habituais existentes nas 

escolas. A introdução de um conceito curricular modificado, onde as TIC procuram um lugar, 

trouxe às escolas uma viva e acalentada discussão em torno das conceções e das formas de 

concretizar as orientações educativas nacionais.  

Para Escola (2007b), estas mutações impõem a necessidade e urgência de repensar o 

modo como a escola se pode preparar para responder eficientemente aos novos desafios, pois 

as escolas do Séc. XXI continuam a debater-se com a mesma dificuldade que se viveu no 

período que seguiu à criação da imprensa e procuram encontrar uma posição de equilíbrio na 

era da opulência informativa. 

Importa, pois, neste contexto de mudança, entender o papel do professor que se vê “na 

contingência de ter não só de aprender a usar constantemente novos equipamentos e 

programas, mas também de estar a par das «novidades». No entanto, mais complicado do que 

aprender a usar este ou aquele programa, é encontrar formas produtivas e viáveis de integrar 

as TIC no processo de ensino-aprendizagem, no quadro dos currículos atuais e dentro dos 
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condicionalismos existentes em cada escola” (Ponte, 2000:76). De facto, o avanço 

tecnológico deixou de ter o seu enfoque exclusivamente no acesso às TIC, transferindo cada 

vez mais a sua preocupação para o domínio das competências necessárias à sua utilização 

eficaz, definido num conjunto complexo de aprendizagens. Estas aprendizagens envolvem 

aspetos técnicos, no domínio do conteúdo, de pesquisa, e de carácter social, como partilha, 

interação e colaboração com as TIC (Damásio, 2007).  

A par da incontestável presença de diversos dispositivos tecnológicos na sociedade, 

foram implementadas várias iniciativas governamentais na educação e, hoje, a tecnologia 

começa a estar disponível em qualquer sala de aula e noutros espaços da escola. No entanto, 

ainda existem resistências, de vários níveis, na sua integração em contexto educativo, pelo 

que entendemos pertinente estudar “o papel das tecnologias da informação e da comunicação 

(TIC) enquanto ferramenta básica para aprender e ensinar nesta nova era” tecnológica, sendo 

fundamental a integração plena e transversal das TIC no processo de ensino e aprendizagem 

(PTE, 2007), observando práticas e tentando entender as necessidades formativas exigidas ao 

professor. 

Entendemos que a necessidade de atualização científica, pedagógica e didática que 

sente qualquer professor quando confrontado com a celeridade em que se alteram as verdades 

científicas e se aprimoram as tecnologias e a necessidade de as integrar nas práticas constitui 

um desafio ao qual as entidades responsáveis pela formação devem dar resposta. Face a esta 

situação, as instituições educacionais enfrentam o desafio, não apenas de incorporar as novas 

tecnologias como conteúdos do ensino, mas também de reconhecer e partir das conceções que 

as crianças têm sobre estas tecnologias para elaborar, desenvolver e avaliar práticas 

pedagógicas que promovam o desenvolvimento de uma disposição reflexiva sobre os 

conhecimentos e os usos tecnológicos.  

Assim, na chamada Sociedade da Informação e da Comunicação, os processos de 

aquisição do conhecimento assumem um papel de destaque e passam a exigir um profissional 

crítico, criativo, com capacidade de pensar, de “aprender a aprender”, de trabalhar em grupo e 

de se conhecer profissionalmente. Na verdade, “As tecnologias mudam o trabalho, a 

comunicação, a vida cotidiana e mesmo o pensamento” (Perrenoud, 1999:5), o que exige uma 

renovação da escola e da formação dos profissionais.  

Neste sentido, a formação é um dos caminhos capazes de criar as condições para que 

os professores se mantenham atualizados, interessados e satisfeitos com o seu trabalho. No 

entanto, hoje identificam-se fortes discrepâncias entre a formação disponível e as 
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necessidades formativas dos professores. É neste contexto de modernização tecnológica das 

escolas, de revisão curricular e da consequente necessidade de atualização dos professores que 

surge este estudo. O mesmo procura entender que práticas com as TIC podem ser efetivadas 

na sala de aula do 1.º ciclo do ensino básico que respondam, transversalmente, às orientações 

curriculares e permitam a aquisição dos resultados finais de ciclo.  

Desta forma, entendemos que a integração curricular das TIC não se faz de forma 

aleatória. O currículo e a tecnologia devem percorrer, juntos, um caminho – o caminho do 

conhecimento, procurando chegar à mesma direção, mas onde a tecnologia deve 

inevitavelmente analisar os passos das teorias curriculares do currículo, propondo novas 

alternativas para ultrapassar os obstáculos que enfrentam, sob pena de não caminhar no 

mesmo sentido.   

Nesta caminhada, enveredámos por um estudo qualitativo, escolhendo o método do 

estudo de casos múltiplos, com caraterísticas de metodologia exploratória e descritiva. 

O trabalho que aqui apresentamos foi realizado entre 2011 e 2014. O seu conteúdo 

encontra-se estruturado em duas partes principais, tendo cada uma 3 capítulos. Uma primeira 

parte, que engloba o enquadramento teórico e conceptual da investigação e uma segunda parte 

que diz respeito ao contexto metodológico do trabalho realizado, seguido da apresentação da 

investigação empírica propriamente dita e os resultados. Esta dissertação reúne, ainda, as 

referências bibliográficas utilizadas, bem como um conjunto de anexos que, não sendo 

indispensáveis à correta compreensão dos conceitos envolvidos, agregam informações muito 

úteis para quem desejar debruçar-se de forma precisa e aprofundada sobre o trabalho 

desenvolvido. 

Cada capítulo aborda uma temática específica e é iniciado por uma nota introdutória, 

onde se apresentam os diversos pontos que o constituem.  

No capítulo I, expomos uma aproximação ao objeto de estudo que nos propusemos 

levar a cabo, contextualizando as Tecnologias da Informação e Comunicação na Sociedade do 

Conhecimento evidenciando a necessidade da sua integração no ensino, os desafios que estas 

aplicam aos agentes educativos, desde entidades formadoras, professores e alunos. Neste 

capítulo descrevemos também a situação da integração das  TIC no sistema educativo 

português, abraçando iniciativas  do Ministério e Normativos Legais. Apresentamos, 

igualmente, o problema de investigação e o nível de ensino no qual efetuámos o estudo 

justificando a sua importância assim como a questão norteadora do estudo, os objetivos e as 
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questões da investigação que guiam a nossa preocupação e fundamentam a necessidade de um 

estudo deste âmbito.  

No capítulo II, intitulado “As tecnologias da informação e comunicação no currículo 

escolar”, abordamos a técnica, tecnologia, tecnologias da informação e comunicação e 

tecnologia educativa procurando conceitos e significados, explorando contributos e desafios 

para o ensino e a aprendizagem, destacando algumas definições e expondo algumas das suas 

potencialidades. Sendo que o estudo enveredado se aplica ao 1.º CEB, abordamos a 

organização curricular e programas norteadores da prática do professor nesse ciclo de ensino, 

atracando na problemática da integração curricular das TIC, aflorando modelos de integração 

e analisando situações específicas transversais nas áreas curriculares disciplinares, 

evidenciando igualmente alguns constrangimentos a essa integração e alguns desafios que a 

sociedade de informação impõe às escolas definindo um novo paradigma educativo.  

No capítulo III, “As Tecnologias da informação e comunicação na formação de 

professores” referimo-nos à formação docente num momento em que as TIC mudam o papel 

e as responsabilidades de professores e alunos exigindo do professor um novo perfil e 

competências para gerir adequadamente as alterações surgidas no seio da educação. 

Apresentamos também a ação de formação por nós ministrada num dos momentos da 

investigação.  

No capítulo IV, expomos a “Metodologia de Investigação” usada neste estudo, os 

procedimentos da investigação seguidos, designadamente as opções metodológicas, a 

caracterização da amostra assim como as técnicas e instrumentos de recolha e as opções 

tomadas relativamente ao processo de organização, tratamento e análise de dados. 

No capítulo V, referente à “Apresentação dos resultados”, disponibilizamos uma 

síntese dos resultados da investigação, seguindo uma lógica coerente de organização interna e 

destacando os aspetos mais salientes face aos objetivos formulados inicialmente e à 

argumentação teórica que marearam o estudo.  

No capítulo VI, “Conclusões e reflexões finais”, manifestamos a discussão sobre os 

resultados obtidos, mobilizando e articulando os dados recolhidos no trabalho empírico e 

respetiva análise com os dados provenientes do quadro teórico. Neste capítulo, aparecem 

ainda algumas implicações que, apesar de relevantes à luz da investigação realizada, não 

esgotam a complexidade da problemática em causa 
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No cômputo final, apresentamos as referências bibliográficas assim como os anexos 

que evidenciam os instrumentos utilizados para recolha, organização e apresentação de dados 

e outros documentos essenciais à realização desta investigação. 
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Nota	  introdutória	  

Neste capítulo, pretende-se dar ao leitor, uma breve panorâmica do problema que 

suscitou a realização do estudo. Apresentam-se as questões e os objetivos da investigação e é 

feita uma caracterização geral do estudo. 

O trabalho aqui apresentado, desenvolvido no âmbito do Doutoramento em Ciências 

de Educação, situa-se na linha das preocupações que nos remetem para a problemática das 

Tecnologias da Educação e Comunicação e a sua integração em contexto educativo e aspira 

ser um modesto contributo para aprofundar o conhecimento neste domínio.  

1.	  Contextualização	  geral	  da	  investigação	  

1.1. As TIC na Sociedade 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm vindo a assumir uma 

natureza cada vez mais interventiva e motivadora em contextos educativos. A escola (e o 

apanágio com o qual se enraizou durante séculos) vê-se hoje confrontada com uma “nova era” 

que pretende derrubar os muros que a cercaram durante os tempos em que ela se afirmou 

como a sede do conhecimento e agente único de transmissão dos saberes.  

A tecnologia da informação e comunicação detém um papel relevante no 

desenvolvimento do futuro cidadão. Todos os dias surgem novas ferramentas que potenciam 

tanto a comunicação como a expressão e o desenvolvimento pedagógico nas nossas escolas e 

com as quais temos inevitavelmente que nos confrontar. Se nos deixarmos adormecer, numa 

era em que as mudanças são cada vez mais rápidas, corremos o risco de acordar a viver num 

tempo passado em que as oportunidades fugiram. Novas noções de tempo e de espaço, novos 

modos de agir, de pensar e de sentir, individualmente ou em grupo, surgem com as TIC, 

influenciando os nossos comportamentos, o modo como acedemos à informação e ao 

conhecimento e exercendo um fascínio e influência crescentes no desenvolvimento das nossas 

crianças. A Escola tem que impreterivelmente adaptar-se a esta nova realidade, a estes novos 

espaços de construção do conhecimento emergentes e que, gradualmente, têm vindo a 

promover alterações no papel de professores e alunos, na construção do conhecimento, na 
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relação entre os vários agentes educativos gerando mudanças no paradigma educacional. 

Assim, compete-lhe uma função capital na formação dos cidadãos, devendo abjurar do papel 

de único transmissor de conhecimentos, dado que as exigências pessoais do conhecimento já 

não se limitam unicamente à instituição de ensino, mas sim, extravasam os muros da escola, 

da cidade e do país, promovendo o desenvolvimento de um conjunto de competências de 

acordo com as exigências socialmente impostas. Por esta razão, a escola deve alterar a sua 

conceção tradicional e deve começar por estabelecer pontes com outros universos de 

informação e abrir-se a outras situações de aprendizagem. Perante esta realidade, 

consideramos que a integração das tecnologias na educação se torna essencial e urgente para o 

desenvolvimento integral dos alunos.  

Segundo Vilatte (2005) os alunos estão mais motivados para as tecnologias 

informáticas e menos para métodos tradicionais de ensino. O autor considera que, para 

conseguir a missão de formar alunos, o professor tem a obrigação de adaptar os seus métodos 

de ensino às novas tecnologias. Torna-se extremamente importante que se aprenda a utilizar e 

se usem as novas tecnologias no contexto de sala de aula, desde os primeiros anos de 

escolaridade. Porém, vários estudos descrevem que “a rapidez das inovações tecnológicas, 

nem sempre corresponde à capacitação dos professores para a sua utilização, o que muitas 

vezes resulta na utilização inadequada ou na falta de uso dos recursos tecnológicos 

disponíveis” (Cruz & Carvalho, 2007: 241).  

As crianças e os jovens de hoje pertencem à sociedade da informação, futuros 

cidadãos de uma sociedade informatizada e digital. As novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação são, para eles, uma realidade familiar com a qual lidam diariamente e têm com 

algumas, uma familiaridade, em oposição com a maioria dos adultos, já que para estes, elas 

são uma novidade que implicam uma transformação e adequação que nem sempre se revela 

tão espontânea.  

À escola cabe acompanhar estas transformações sociais e redefinir a sua função na 

sociedade atual, reconhecer que já não detém o monopólio da transmissão dos saberes e que 

deve proporcionar aos alunos os meios necessários para aprender a obter a informação, para 

construir o conhecimento e adquirir conhecimentos, desenvolvendo, simultaneamente, o 

espírito crítico proporcionando vivências que os capacitem para a integração plena nesta nova 

sociedade. É este o desafio da Escola: assumir-se como organismo capaz de propiciar 

competências de análise, de raciocínio e de transformação do conhecimento em saber útil 

(Roldão, 2000).  
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Seguindo esta linha de pensamento, surge uma inquietação que, de forma alguma, é 

passível de ser ignorada e com a qual a escola se tem debatido ultimamente: assumir um novo 

papel face aos novos desafios e às determinações epistemológicas da nossa 

contemporaneidade. Uma nova educação, mais crítica e volvida para a utilização 

das tecnologias pode fazer a diferença.   

Assim, como Costa (2008) quando atesta que partindo da constatação dos baixos 

índices de utilização  de recursos informáticos existentes nas escolas portuguesas, e de que a 

formação de professores, como tem vindo a ser realizada, é desadequada, defendemos que a 

aquisição de conhecimentos básicos nos domínios das tecnologias da informação e 

comunicação deve ser iniciada desde o começo do ensino básico, permitindo que os alunos 

adquiram conhecimentos adequados e necessários a uma melhor utilização das TIC.   

De acordo com o disposto no Currículo Nacional do Ensino Básico, o uso das TIC em 

contexto educativo, para além de proporcionar o desenvolvimento de capacidades de 

pesquisa, organização e tratamento da informação, é propício ao desenvolvimento de saberes 

transversais, sugerindo, desta forma, que as “experiências de aprendizagem educativas 

contemplem também a cooperação na partilha de informação, a apresentação dos resultados 

de pesquisa utilizando, para o efeito, meios diversos, incluindo as novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação” (ME/DEB, 2001: 133). 

Estudos relativos à integração curricular das TIC na escola demonstram que em 

Portugal, os Ministérios da Ciência, Educação e Tecnologia têm desenvolvido vários projetos 

com o intuito de lutar contra a infoexclusão e melhorar as condições de acesso às tecnologias, 

sobretudo nos meios escolares. Relembremos o Projeto Minerva (1985 -1994), cuja finalidade 

foi introduzir as Tecnologias da Informação e Comunicação nas escolas de ensino básico e 

secundário; o Programa Nónio (1996 e 2004) que veio dar continuidade a estes objetivos; o 

Programa Internet na Escola (1997) através do qual se pretendia instalar um computador com 

ligação à Internet nas bibliotecas escolares; a iniciativa “Escolas, Professores e Computadores 

Portáteis” (2005) que surgiu com o objetivo de melhorar a utilização destes recursos na sala 

de aula; o Programa e-escola (2007) que pretendia possibilitar a todos os alunos e professores 

a aquisição de um computador, com acesso à Internet a um custo reduzido. No 1.º ciclo do 

ensino básico, a grande maioria dos alunos possui um computador, o “Magalhães”, 

especificamente desenhado para crianças, embora nem sempre a ligação à Internet esteja 

disponível. E o PTE que assume um conjunto muito vasto de medidas visando a 

modernização tecnológica da escola portuguesa. 
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Podemos dizer que há uma preocupação do Ministério da Educação em tornar os 

professores num dos principais agentes de mudança no ensino, potenciada pela utilização das 

tecnologias e, por conseguinte, verifica-se uma dinamização da formação contínua através de 

cursos frequentados pelos professores na continuidade da sua carreira profissional e a 

progressiva introdução das disciplinas de tecnologia de informação e comunicação na 

formação inicial dos futuros professores. 

Apesar de se notar uma evolução neste sentido, questionamo-nos se, em contexto de 

sala de aula, nomeadamente no primeiro ciclo do ensino básico, existe uma efetiva integração 

das tecnologias. Na realidade, muitos estabelecimentos de ensino ainda não têm recursos 

suficientes e inúmeros professores, apesar de alguma formação nesse âmbito, ainda se sentem 

inibidos para os usar. 

Partindo desta constatação, parece-nos que vivemos na “geração dos ecrãs”, da qual 

fazem parte os “nativos digitais” (Prensky, 2001) que nasceram e cresceram rodeados de 

tecnologia e à qual se adequam sem dificuldades e, de outro lado, os “emigrantes digitais” que 

nalgum momento da sua vida se sentiram convidados a adotar as tecnologias porque, de facto, 

fazem parte da realidade educativa atual. 

1.2. As TIC no Currículo Educativo em Portugal 

As tecnologias da informação e comunicação constituem atualmente um motor de 

arranque do desenvolvimento da sociedade, colocando-nos num mundo complexo e 

globalizado que está presente em maior ou menor incidência no quotidiano da sociedade atual 

à escala mundial.  

Para entendermos a aceção da sociedade atual e pensarmos as questões curriculares, é 

necessário explicitar as “fontes” que estão na origem ao nível das grandes opções educativas, 

bem como ao nível do plano de intervenção delineado para concretizar as posições assumidas 

(Vilar, 1994). Daqui decorre a pertinência de situarmos os seus pilares ancestrais nos finais do 

século XX, sendo de especial relevância os avanços produzidos no âmbito da informação e do 

conhecimento, a introdução e desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, 

caracterizada pelo excesso de informação que se processa e transmite rapidamente, a 

integração das TIC e a utilização destas ferramentas, bem como das suas potencialidades em 

todos os setores, implicando a formação dos cidadãos.  
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Há quase vinte anos que a UNESCO (Delors, 1996: 186-187), no relatório “Educação 

um tesouro a descobrir, relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação 

para o séc. XXI” referiu que “as sociedades atuais são 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” e mudam a um 

ritmo alucinante exigindo do cidadão uma preparação para a integração dessas sucessivas 

mudanças, numa realidade cada vez mais complexa. Assim, hoje é tão necessário dominar as 

ferramentas básicas, possuir destrezas e competências no domínio das TIC, como saber 

escrever, ler e contar. Perante este panorama, “certamente que o professor já não pode, (...) 

limitar-se a difusor do saber” (MSI, 1997:46). 

Compete à política educativa, órgãos de gestão e professores tirar proveito dessa mais-

valia para motivar os alunos sem descorar, contudo, que a utilização das TIC não garante, por 

si só, uma melhoria da qualidade das mesmas. A ênfase passa a ser a seleção e mobilização do 

conhecimento em novas situações, pois, todos os dias, surgem novos instrumentos que 

potenciam a comunicação, a expressão e o desenvolvimento pedagógico, nas nossas escolas e, 

com os quais temos inevitavelmente que nos confrontar. O ambiente escolar recebe alunos 

que viajam virtualmente por lugares imaginários, conhecendo relíquias da cultura mundial; 

interagem com pares de interesses comuns; navegam nos espaços experimentando novos 

limites e sensações; produzem e consomem conhecimento de uma maneira totalmente diversa 

da tradicional. Os docentes, na sua grande maioria, ainda fazem uso preferencial das 

tecnologias associadas aos meios tradicionais e baseiam a sua pesquisa e produção no papel.  

O processo de inovação educativa, mais que inovar por inovar, é caracterizado por um 

compromisso de reflexão e participação social, o que requer uma fundamentação reflexiva e 

crítica sobre o que mudar, em que direção e como. A inovação educativa é, por vezes, 

pensada como sendo uma tensão utópica entre os sistemas de ensino, escolas e agentes 

educativos, sendo necessário articular uma série de processos e estabelecer uma série de 

funções complementares, que, na prática, muitas vezes nos revelam dificuldades tais como o 

facto de a problemática não assentar nas reais necessidades dos professores e das escolas.  

Esta complexidade dos contextos educativos leva-nos a pensar o currículo escolar 

quanto à estruturação e adequação “enquanto representação da cultura escolar através das 

diferentes experiências que proporciona aos alunos, de forma aberta e flexível, ultrapassando 

a ideia do currículo como algo prescritivo e sagrado, como programa a cumprir, a executar de 

maneira uniforme.” (Alonso, 1996:11).  
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Com o exposto, questionamos: será então que o currículo vigente permite que a escola 

proporcione a aquisição das aprendizagens essenciais para o momento contextual atual?  

As propostas curriculares devem ser relevantes e o professor deve procurar adequar, 

diversificar, articular, flexibilizar o currículo de acordo com o contexto educativo, de modo 

que a aprendizagem pretendida ocorra e seja significativa, isto é, faça sentido para quem a 

incorpora. A escola precisa de proporcionar novos espaços de construção do conhecimento 

para acompanhar a realidade emergente que, gradualmente, tem vindo a promover alterações 

no papel do professor, formado numa cultura oralista e presencial, acostumado a olhar o outro 

e interagir no mesmo meio físico de forma síncrona e que presentemente assiste aos dilemas e 

aos desafios de um tempo de transição. Segundo Prensky (2001), muitos dos professores que 

atuam na escola são “imigrantes no ciberespaço” dado que nasceram num meio diferente e 

aprenderam a construir o conhecimento de forma distinta do que esta geração de alunos 

denominada de “nativos” o faz.  

A mudança é, sem dúvida, uma ameaça. O sentimento de inadequação por parte dos 

professores é bastante incómodo, pois encontram-se no meio deste turbilhão tecnológico que 

tomou de assalto as suas salas de aula. Os alunos sentem-se desmotivados para as atividades 

na sala de aula evidenciando falta de motivação para aprender. Perante esta apatia dos alunos, 

compete ao professor apostar numa dinâmica mais voltada para metodologias relacionadas 

com o uso de tecnologias digitais em vez de basear toda a educação de uma nova geração na 

hipótese de que a tecnologia um dia poderá falhar e que precisamos dominar com mestria as 

quatro operações. Este mundo continuará a surpreender-nos e a assustar-nos mas não 

podemos ficar apavorados, pois o pavor é paralisante. No entender de Cruz & Carvalho 

(2007), o professor “deve alterar a sua conceção tradicional e começar por estabelecer pontes 

com outros universos de informação e abrir-se a outras situações de aprendizagem” (p.201). 

Consideramos que tal “abertura” implica o uso das tecnologias em contexto de sala de aula, 

desde os primeiros anos de escolaridade, integrando-as, o melhor possível, no currículo. 

“O currículo constitui o núcleo definidor da existência da escola” (Roldão, 
1999: 26) 

No entender de Roldão (1999), o currículo deve sempre integrar “o conjunto de 

aprendizagens que, por se considerarem socialmente necessárias num dado tempo e contexto, 

cabe à escola garantir e organizar” (p.24). Nesta perspetiva de currículo como projeto 

integrado, Zabalza (1998) refere que o que o currículo oferece é precisamente integrar todo o 
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conjunto de intervenções diferenciadas num projeto unitário impedindo que nada importante 

fique fora da preocupação formativa da escola. 

A escola constituiu-se, historicamente, como instituição, quando se reconheceu a 

necessidade social de transmitir e divulgar um número de saberes de forma sistemática a um 

grupo dessa sociedade. Esse conjunto de saberes, considerados relevantes, constitui o 

currículo da escola. O conceito de  currículo não reúne consenso e apresenta diferentes 

significados, devido à sua “complexidade e ambiguidade”. 

A inclusão no currículo do acesso ao manuseamento das tecnologias como suporte da 

aprendizagem constitui, por si só, uma experiência de aprendizagem, já que proporciona a 

interação entre o aluno e tudo o que o rodeia pelo que a aprendizagem ocorre através do 

comportamento ativo do aluno que aprende mais com o que ele mesmo faz e não com o que 

faz o professor.  

 Estudar a integração das Tecnologias da Informação e Comunicação no currículo 

remete-nos inevitavelmente para duas dimensões que lhe estarão sempre subjacentes. Por um 

lado, resultante das mudanças subsequentes da viragem da Sociedade Industrial para a 

Sociedade da Informação ou do Conhecimento, crê-se que ser capaz de usar as TIC é uma das 

competências-chave para o século XXI, remetendo-nos para uma importante finalidade 

educativa da escola cuja necessidade de desenvolver, nos nossos jovens, novas aprendizagens, 

ou novas literacias, para enfrentar novas exigências sociais e profissionais, justifica, portanto, 

o “reforço da integração, em larga escala de desde cedo, das tecnologias da informação e 

comunicação nas escolas” (Conselho Nacional de Educação, 1999:7394). Numa segunda 

dimensão na linha do que vários autores atestam, crê-se igualmente que estas tecnologias 

podem constituir-se como uma fonte promotora de uma “ecologia educativa” (Silva & Silva, 

2003) “com fortes repercussões ao nível da organização dos espaços e tempos de estudo, das 

relações e interações com as fontes de saber e das metodologias de promoção e construção do 

conhecimento” (Silva & Gomes, 2003:3).  

 Tendo em conta o exposto, a premência de dotar os alunos do ensino básico com um 

conjunto de “ferramentas cognitivas” que os capacitem para tirar vantagens das TIC e dos 

diversos modos de comunicação é uma necessidade.  
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1.2.1. As TIC na educação antes da década de 80: a preocupação pelo 

audiovisual 

Desde os finais do século XIX e início do século XX, o ambiente positivista e as ideias 

da Escola Nova davam um novo tom à pedagogia conferindo-lhe um pendor mais intuitivo-

indutivo, favorecendo o poder de observação dos alunos e colocando ênfase na preocupação 

pelo audiovisual que se evidenciou no aumento do material didático, desde o livro, telégrafo e 

recursos tecnológicos.  

No entender de Silva (2001), nessa época, o desenvolvimento tecnológico começava a 

estender-se pela Europa e a dar passos importantes e decisivos no domínio dos media de 

comunicação, nomeadamente no registo da imagem, do som, do scripto e das 

telecomunicações, processos que possibilitaram a emergência da comunicação de massas. 

Mas o ambiente escolar, em termos de recursos comunicacionais, não seguia o 

desenvolvimento tecnológico que se verificava fora da escola. Os recursos aí existentes 

condicionavam um método pedagógico tradicional verbalista e o ensino prático era limitado 

pelas lições teóricas. 

Desde o governo de Sidónio Pais e até ao 25 de abril, verificou-se uma evolução 

bastante significativa ao nível das instituições e dos recursos didáticos, cuja aplicação 

reconhecia a necessidade de integrar as tecnologias na escola, nomeadamente, o cinema 

educativo. A descoberta da utilização pedagógica do cinema constituiu um poderoso 

catalisador para o apetrechamento de liceus com novos meios de natureza audiovisual, 

processo que se desenvolveu de modo contínuo nos anos seguintes. 

Em 1932 um decreto assinado por Óscar Carmona e Oliveira Salazar criava a 

Comissão do Cinema Educativo “com o fim de promover e fomentar nas escolas portuguesas 

o uso do cinema como meio de ensino e de proporcionar ao público em geral a apreensão fácil 

de noções úteis das ciências positivas, das artes, das indústrias e da história (…)” (Decreto-

Lei n.º 20859). 

Em 1963, o ministro Galvão Teles criou o Centro de Pedagogia Audiovisual (CPA) 

com o objetivo de "proceder ao estudo e experimentação dos processos audiovisuais, 

designadamente o cinema, projeção fixa, rádio, gravação sonora e televisão, nas suas 

aplicações ao ensino e à educação e bem assim estimular e coordenar essas aplicações e fazer 

a apreciação dos seus resultados". Tal instituição trouxe uma visão futura a nível da 
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transformação qualitativa na ordenação e sistematização dos problemas da pedagogia 

audiovisual. A própria evolução pedagógica permitia antever com alguma clareza as funções e 

objetivos para a tecnologia (Decreto-Lei n.º 45418). 

Em 1964, o mesmo ministro, cria o Instituto de Meios Audiovisuais no Ensino 

(IMAVE) com a finalidade de “promover a utilização, a expansão e o aperfeiçoamento das 

técnicas audiovisuais como meios auxiliares de difusão do ensino e da elevação do nível 

cultural da população.” (Decreto-Lei n.º 46135). 

Aparece, assim, pela primeira vez, a expressão "meios audiovisuais no ensino", 

reportada a uma série de instrumentos que poderiam facilitar a atividade letiva dos docentes. 

A preocupação do Instituto foi, essencialmente, a emissão de programas de rádio e televisão 

com finalidade escolar. Mais tarde, um novo decreto institui a Telescola, que veio inovar a 

Instituição referida, determinando o seu ritmo de crescimento, o seu equipamento, o seu 

trabalho pedagógico, os seus recursos financeiros e humanos e desencadeou um processo 

bastante inovador no campo do ensino televisivo. O conceito de “audiovisual” desenvolveu-se e 

alcançou um sentido mais amplo designando um conjunto de meios e processos de educação e 

de informação baseados nas descobertas modernas de reprodução das imagens e dos sons.  

Em 1969, com o então Ministro da Educação José Hermano Saraiva, fez-se a revisão 

do diploma que criou o “Instituto de Meios Audiovisuais de Ensino” (IMAVE). As alterações 

introduzidas foram, maioritariamente, de natureza formal. O “Instituto de Meios Audiovisuais 

de Ensino” passou, com as mesmas iniciais, a designar-se “Instituto de Meios Audiovisuais na 

Educação” (Decreto-Lei n.º 48962/69). Nesta instância, verifica-se uma tentativa de expansão 

do seu âmbito de ação.  

Em 1971, o Ministro Veiga Simão reforma o IMAVE e surge no seu lugar o Instituto 

de Tecnologia Educativa (ITE) que se “ocupará de aplicar as técnicas modernas, 

nomeadamente audiovisuais a todos os setores educativos” (Decreto-Lei n.º 408/71). 

A criação destes Institutos estabeleceu o impulso e a primeira intervenção institucional 

da área das Ciências de Educação que, um pouco por todo o mundo, se acordou designar por 

Tecnologia Educativa (TE): forma sistémica de conceber, realizar e avaliar o processo de 

ensino-aprendizagem em função do recurso a sistemas tecnológicos de informação e 

comunicação para o processamento da aprendizagem. 

Num período posterior ao 25 de abril de 1974, durante o VI Governo Provisório, 

coube ao Ministro Vítor Alves a iniciativa da criação da Universidade Aberta, (Decreto-Lei 
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n.º 146/76), em fevereiro de 1976, mas em agosto do mesmo ano extinguiu-se o Instituto de 

Tecnologia Educativa (ITE). 

A Universidade Aberta (UNIABE), que passou a integrar os recursos que estavam 

afetos ao ITE, trouxe novidades ao ensino, na medida em que todos os cidadãos poderiam 

aceder ao ensino superior e considerou, ainda, o sistema multimédia de educação e ensino à 

distância como canais de comunicação. Até então, a lei referia-se a eles como uma conceção 

atomizada dos meios (TV, rádio, fotografia, etc.) e nunca os integrou numa conceção 

sistémica.   

No mesmo ano, em substituição do ITE, nasceu o Instituto de Inovação Pedagógica 

INIP - (Decreto-Lei n.º 659/76) que teve, no entanto, uma vida muito fugaz, pois ao fim de 

um mês de existência um decreto do Ministro Sottomayor Cardia, do I Governo 

Constitucional, extingue o INIP (Decreto-Lei n.º 676/76) e repõe o Instituto de Tecnologia 

Educativa (ITE). 

Em 1979, no V Governo Constitucional, com o Ministro Veiga da Cunha, 

institucionaliza-se o Instituto Português de Ensino à Distância.  

1.2.2. A década de 80-90: do apetrechamento ao uso da tecnologia 

 A partir do início dos anos de 1980, a utilização pedagógica do computador foi 

também ensaiada nas escolas de forma mais ou menos aprofundada nos vários projetos e 

programas criados pelo Ministério da Educação (Patrocínio, 2001:156). 

Em 1986, o Estado Português, na linha do Regime Democrático vigente, saído da 

Revolução de abril de 1974 e da posterior integração de Portugal na Comunidade Europeia, 

propunha-se mudar a conceção centralizadora com a realização de uma Reforma Global do 

Sistema Educativo, desígnio expresso em Resolução do Conselho de Ministros “ (...) urge 

atacar frontal e decididamente as causas profundas que estão na raiz dos principais problemas 

que vêm, cronicamente, sendo identificados, o que implica uma reforma global e coerente das 

estruturas, métodos e conteúdos do sistema.” Pela mesma resolução é criada a Comissão de 

Reforma do Sistema Educativo (CRSE) com a incumbência de realizar estudos, "modernizar 

o sistema de ensino na sua organização estrutural, curricular, nos métodos e técnicas da sua 

prática” e “valorizar os recursos humanos disponíveis” (Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 8/86). 
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Paralelamente à criação da CRSE apresentavam-se, na Assembleia da República, os 

trabalhos que levariam à aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE, Lei n.º 

46/86 de 14/10), que daria início à primeira fase deste processo, tornando-se o referencial de 

todos os trabalhos da Comissão da Reforma (CRSE, 1988:17) concluídos em 1988 com a 

publicação do Projeto Global de Reforma. Entre 1992-93 a Reforma Educativa generalizou-

se.   

A intenção de reconstruir o Sistema Educativo segundo princípios de "participação 

alargada", "descentralização", "autonomia" e "flexibilidade"; conduziu ao modelo de uma 

escola como comunidade educativa, perspetivando-a como o centro privilegiado das políticas 

educativas, conferindo-lhe espaços de autonomia para encontrar as suas próprias soluções na 

gestão do sistema e na definição curricular. 

Analisando a relação das TIC com a Reforma Educativa verifica-se que vários estudos 

preparatórios acerca dos recursos didáticos foram realizados, designadamente, a Proposta de 

Reorganização dos Planos Curriculares dos Ensinos Básico e Secundário e a proposta da 

Escola Cultural, Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto, onde referia que “para a realização 

da reforma curricular, as escolas devem dispor de recursos educativos necessários, 

nomeadamente materiais de apoio escrito e audiovisual, bibliotecas, laboratórios, oficinas e 

meios informáticos” e que “os recursos educativos concentram-se em centros de recursos, de 

forma a racionalizar a sua utilização pelas escolas” (art.º 12). 

 Gradualmente, começou a falar-se nas repercussões metodológicas dos meios, 

insistindo-se na ideia de que, a par do professor, dos alunos, das carteiras, dos livros e do 

quadro se impõe a presença de meios de comunicação diversificados, isto é, material vídeo, 

áudio e informático, tanto do ponto de vista dos equipamentos como dos documentos. Denota-

se alguma preocupação em formar as gerações futuras para o mundo da comunicação, 

introdução de novas tecnologias de informação no sistema educativo e sobretudo em criar 

uma dinâmica pedagógica orientada para a inovação, criatividade e utilização diversificada de 

recursos educativos.  

Portanto, a Lei n.º 46/86 mais conhecida como Lei de Bases do Sistema Educativo, é 

um autêntico marco na história do ensino em Portugal.  

A principal realização foi o Projeto Meios Informáticos no Ensino: Racionalização, 

Valorização, Atualização (MINERVA) em 1986/1994, criado pelo Despacho n.º 206/ME/85 

de 31 de Outubro, sendo o primeiro e mais relevante programa de âmbito nacional organizado 

em Portugal para a introdução das tecnologias da informação e comunicação no ensino básico 
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e secundário (MSI, 1997). Este projeto, cujo principal objetivo assentou na introdução de 

forma racionalizada do computador no ensino, com vista à implementação das TIC no 

currículo (Silva, 2001; Pires, 2009), foi organizado em três grandes momentos de execução: o 

primeiro, denominado de “fase-piloto” (1985-1988), investiu na formação das equipas 

dinamizadoras, criação de infraestruturas, identificação dos pontos essenciais e operacionais 

do ensino, determinou conceitos, critérios e possíveis soluções. Um segundo momento 

“operacionalização do projeto” (1988-1992), que envolveu um número mais considerável de 

escolas. O terceiro e último momento (1992-1994) equivaleu ao encerramento do projeto 

(Silva, 2001). A este propósito, Ponte (1994) citado por Pires (2009) considera que, este 

projeto contribuiu para a criação de uma nova pedagogia baseada numa relação mais próxima 

entre professor e aluno perspetivando a criação de um paradigma colaborativo na educação.  

No início da década de 90, para além do apetrechamento em recursos, a escola 

beneficiou, igualmente, da realização de outros projetos sustentados pelo Programa de 

Desenvolvimento Educativo para Portugal (PRODEP), cofinanciado pela Comunidade 

Europeia, bem como do maior envolvimento de agentes da comunidade educativa, 

nomeadamente das Associações de Pais e Encarregados de Educação no apoio às iniciativas 

das Escolas. No que concerne ao apetrechamento das escolas, os estudos realizados por Silva 

(1998), Bento (1992) e Moderno (1993) mostraram que, quer os recursos de natureza áudio, 

quer os de natureza informática, haviam sido insuficientes e o esforço de apetrechamento das 

escolas em materiais tecnológicos permaneceu aquém dos objetivos traçados, pois apesar de 

uma evolução quantitativa, o panorama generalizado denotou carências face às exigências das 

escolas, mediante o número de alunos e de professores, particularmente nos recursos de 

natureza áudio (gravador de som), de projeção de imagem fixa (retroprojetor), vídeo 

(gravador e câmara) e informática (computador). 

Podemos dizer que o período da década de 80-90 enalteceu o ensino, mais do que 

qualquer outro período da História Educacional Portuguesa, pela abertura à integração das 

TIC na Educação e na Escola, tendo ficado associado à Reforma Educativa (1986-1993) e ao 

Projeto Minerva (1985-1994). Esta integração foi evoluindo fragilmente, uma vez que a 

insuficiência dos recursos, a falta da criação de infraestruturas e de sistemas de atualização e 

manutenção de equipamentos, bem como a falta de uma política adequada na formação 

contínua de professores, não foram suficientemente fortes para uma implementação mais 

consistente. 
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Este período foi, sem dúvida, um marco na história educacional portuguesa, pela 

intenção de integração das TIC, perspetivando-se uma valorização do sujeito que aprende e 

constrói a sua aprendizagem mediante orientação do professor numa perspetiva construtivista 

de uma aprendizagem significativa ativa e interativa.  

De certa forma, não será, de todo errado, afiançar que o projeto Minerva arremessou 

as bases para novos progressos das escolas no domínio das TIC e ao qual sucederam outros 

(Silva, 2001). Em 1990-91, o Projeto Informática para a Vida Ativa (IVA) - 1990/91; em 

1992/93 o projeto, Fornecimento de Equipamentos, Suportes Lógicos e Ações de Formação 

de Professores (FORJA). 

1.2.3. Meados da década de 90: a sociedade de informação 

Em 1995, o Ministério da Educação criou o Programa Educação para as Tecnologias 

da Informação e Comunicação (EDUTIC) que visava dar continuidade às atividades do 

Projeto Minerva e que foi posteriormente transformado no Programa Nónio Século XXI, em 

1996, através da publicação do Despacho n.º 232 /ME/96 de 4 de Outubro. 

Numa época de revolução tecnológica, com o domínio das TIC, vários organismos 

internacionais, nomeadamente a UNESCO,no relatório “Educação um tesouro a descobrir, 

relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o séc. XXI”, 

coordenado por Jacques Delors, refere que: 

 “A comissão não poderia analisar as principais opções sociais que a 
educação tem de enfrentar sem recordar a importância que convém dar às novas 
tecnologias da informação e comunicação. (…) a comissão chama a atenção para 
o facto destas novas tecnologias estarem gerando, sob os nossos olhos, a uma 
verdadeira revolução que afeta tanto as atividades ligadas à produção e ao 
trabalho como as ligadas educação e formação” (Delors, 1996:179). 

Desta asserção, depreende-se que os desafios que a sociedade do séc. XXI tem que 

enfrentar são percebidos pela comunidade europeia que solicita, aos sistemas educativos, a 

formação de cidadãos capazes de darem resposta às exigências da sociedade de informação. 

O Despacho de criação do Programa refere que “é criado o Programa NÓNIO Século 

XXI que se destina à produção, aplicação e utilização generalizada das Tecnologias da 

Informação e Comunicação no sistema educativo (…)”. Teve como objetivos apetrechar as 

escolas dos Ensinos Básico e Secundário com equipamento multimédia e a promoção da 

formação dos professores; apoiar o desenvolvimento de projetos de escolas em parceria com 
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instituições especialmente vocacionadas para o efeito; incentivar a criação de software 

educativo e dinamizar o mercado da edição; promover a disseminação e intercâmbio nacional 

e internacional de informação sobre educação através do apoio à realização de simpósios, 

congressos, seminários e outras reuniões de caráter científico-pedagógico.  

Em julho de 1996 surge o Programa Ciência Viva, cuja missão visava a promoção da 

educação científica e tecnológica, junto dos jovens e na população escolar do ensino básico e 

secundário. O Ministério da Ciência e da Tecnologia, por seu lado, promoveu iniciativas no 

âmbito da introdução das tecnologias de informação na escola e, sobretudo, da promoção do 

uso educativo da Internet, nomeadamente o Programa Ciência Viva e o Programa Internet na 

Escola, implementado em 1997, que pretendia a ligação à Internet nas bibliotecas escolares de 

todas as escolas de Ensino não superior com um computador multimédia através da ligação do 

tipo RDIS (Rede Digital Integradora de Serviços). Este projeto insere-se no quadro dessas 

iniciativas orientadas para a Sociedade da Informação, designadamente no conjunto de 

medidas contidas no Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal. Podemos 

afirmar que se tratou de mais um passo na evolução das TIC na educação (MSI, 1997).  

  Ainda nesta altura, Marçal Grilo, enquanto Ministro da Educação, lançou a proposta 

de um Pacto Educativo para o Futuro, pelo Despacho 232/ME/96, identificando 

implicitamente muitas das críticas que recaíram sobre a implementação da Reforma em curso, 

iniciando o processo de reorganização de vários setores educativos, que, mais tarde, culminou 

na publicação, em 18 janeiro de 2001, dos Decretos-lei n.º 6 e n.º 7 de 2001, que estabelecem 

os princípios orientadores da organização e gestão curricular do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário.  

A Reorganização Curricular do Ensino Básico surgiu como uma “reabilitação do 

espaço público educacional, a qual representa o culminar de uma longa caminhada efetuada 

nestes últimos anos no que diz respeito aos currículos do Ensino Básico, após a Reforma 

Curricular de 1990, cuja generalização se concluiu, em 1996 e o processo a que chamou de 

“Reflexão Participada sobre os Currículos”, lançado pelo DEB em 1996/97. 

 O Decreto n.º 6/2001 de 18 de Janeiro, com as posteriores alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 209/2002, de 17 de Outubro, vem avocar a importância estratégica de que se 

revestem as TIC na integração curricular do ensino básico, consagrando a sua utilização como 

formação transdisciplinar, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida.  

“As funções da escola básica não podem traduzir-se na mera adição de 
disciplinas; devendo centrar-se no objetivo de assegurar a formação integral dos 
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alunos” e a “utilização das tecnologias da informação e da comunicação, integra 
também o currículo em todos os ciclos, assumindo igualmente uma natureza 
transversal. Sem prejuízo desta perspetiva, as áreas de estudo acompanhado e de 
projeto serão espaços privilegiados para o desenvolvimento do trabalho com estas 
tecnologias (…)” (Lei n.º 6/2001 de 18 de Janeiro de 2001). 

 Contudo, não bastam medidas administrativas para que, no terreno, as mudanças 

aconteçam. É imperativo criar condições e mudar mentalidades. A escola atravessava 

momentos particularmente desmotivadores para toda a comunidade educativa, resultado da 

inércia institucional que arrastava os profissionais para uma continuidade de práticas 

pedagógicas desfasadas face às expetativas sociais e que contrastavam com a inovação 

tecnológica que inundava o quotidiano das crianças “a realização repetida de rotinas pré-

estabelecidas, a uniformidade securizante, a dependência quase exclusiva de manuais, a 

escassa iniciativa e a tradição de trabalho docente individual não partilhado ou discutido com 

outros profissionais” (Roldão, 1999: 18). 

 Era necessário reorganizar a escola nos aspetos administrativos e curriculares e, tal 

imperativo, é bem marcado pela publicação do “Currículo Nacional do Ensino Básico – 

Competências Essenciais”. O próprio título remete para uma escola diferente, que entende o 

conhecimento como construção contínua, valorizando competências em detrimento de 

objetivos. Este documento inclui nos princípios e valores orientadores “A valorização de 

diferentes formas de conhecimento, comunicação e expressão” (DEB, 2001:15). 

 Percebemos que o citado Decreto-Lei n.º 6/2001 assume a necessidade de reforçar “a 

organização de processos de acompanhamento e indução que assegurem, sem perda das 

respetivas identidades e objetivos, uma maior qualidade das aprendizagens”. O mesmo 

decreto propõe, ainda, uma reorganização curricular que privilegie “a utilização das 

Tecnologias da Informação e Comunicação como formas transdisciplinares (…) abordando, 

de forma integrada, a diversificação das ofertas educativas…” 

Deste documento se infere a premência da educação pelas e para as tecnologias de 

informação, facto reconhecido ainda no preâmbulo:  

“O diploma consagra a educação para a cidadania, o domínio da Língua 
Portuguesa e a valorização humana do trabalho, bem como a utilização das 
Tecnologias da Informação e Comunicação como formas transdisciplinares, no 
âmbito do ensino básico, abordando de forma integrada em consideração às 
necessidades dos alunos definido um quadro flexível para o desenvolvimento de 
atividades de enriquecimento do currículo” (Decreto-Lei n.º 6/2001). 
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Este Diploma Legal foi posteriormente regulamentado pelo Despacho Normativo n.º 

30/2001 que, uma vez mais, reforça, na sua introdução, a necessidade da escola se constituir 

como referência no processo educativo priorizando na sua ação “a promoção da confiança 

social na informação que a escola transmite”. 

A quase omnipresença das Tecnologias da Informação e Comunicação no universo 

social em que nos inserimos levanta a questão da necessidade de as implementar e aplicar na 

educação, sendo evidentes as diversas  razões que justificam a sua introdução no ensino.  

Desde então, o recente interesse pelo computador como suporte de aprendizagem, o 

potencial das redes de trabalho, tal como a Internet, tem sido explorado a nível de contributo à 

aprendizagem. É da responsabilidade dos educadores avaliar o potencial das novas 

tecnologias em termos da sua influência na qualidade das aprendizagens e garantir que a sua 

aplicação efetiva seja feita pelo recurso às tecnologias apropriadas. Como é óbvio, as escolhas 

a realizar pressupõem uma mudança na cultura educativa e a introdução de novas pedagogias. 

A democraticidade do ensino, subjacente à asserção desta explícita vontade 

governamental, exige preparação e conhecimento para aceder à sociedade da informação e 

domínio das tecnologias que a caracterizam. 

“A Sociedade da Informação é uma sociedade para todos. As tecnologias 
de informação influenciam os mais variados domínios da vida em sociedade. As 
suas aplicações percorrem o espectro dos grupos sociais. Há barreiras a transpor, 
oportunidades a explorar e benefícios a colher. O carácter democrático da 
sociedade de informação deve ser reforçado, por isso não é legítimo abandonar os 
mais desprotegidos e deixar uma classe de info-excluídos. É e imprescindível 
promover o acesso universal à info-alfabetização e à info-competências” (MSI, 
1997: 9). 

Analisar as TIC na educação leva-nos a uma análise mais atenta das iniciativas 

governamentais em prol de uma sociedade mais democrática no âmbito das tecnologias. 

A integração das TIC no 1º Ciclo do sistema educativo português teve um forte avanço 

com o Programa do Ministério da Ciência e Tecnologia “Internet nas Escolas”, a partir de 

2000, cujo objetivo era o de equipar todas as escolas com um computador multimédia ligado à 

Internet, através da Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS). Este programa 

proporcionou que Câmaras Municipais, em articulação com a Fundação para a Computação 

Científica Nacional (FCCN) instalassem equipamento informático com ligação à Internet nas 

Escolas do 1.º CEB contando com o apoio educativo e de conteúdos às escolas, da Unidade de 

Apoio à Rede Telemática e Educativa (UARTE).  
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1.2.4. Abordagens e Tendências atuais 

A problemática de implementação TIC no currículo do ensino básico tem sido objeto 

de atenção desde o final do século passado. De acordo com os resultados divulgados no 

relatório Chiffres clés des Technologies de l´information et de la communication à l´école en 

france (Eurydice, 2004), no ano letivo 2002/03, as TIC já contemplavam o currículo mínimo 

obrigatório estabelecido para o ensino básico em quase todos os países da Europa, 

compreendendo Portugal. (Cruz, 2009: 32) 

Depois de um pequeno interregno de alguma incerteza quanto ao futuro das TIC na 

Educação, depois do programa Nónio Século XXI, eis que surge, em 2005, no âmbito do 

Ministério da Educação, a Equipa de Missão CRIE (Computadores, Redes e Internet nas 

Escolas), que veio dar um novo rumo à problemática das TIC na escola. Como pode ler-se no 

Despacho n.º 16 793/2005, “a equipa tem como missão a conceção, desenvolvimento, 

concretização e avaliação de iniciativas mobilizadoras e integradoras no domínio do uso dos 

computadores, redes e Internet nas escolas e nos processos de ensino-aprendizagem”.  

A missão atribuída à Equipa de Missão CRIE estruturou-se inicialmente em quatro 

áreas principais de intervenção: promover a integração das TIC no currículo; apoiar o 

apetrechamento e manutenção dos equipamentos informáticos das escolas; dinamizar projetos 

de utilização das TIC e promover a formação de professores neste domínio. No ano letivo 

2005/06 lançou três iniciativas de âmbito nacional que tiveram reflexos ao nível da integração 

das TIC nas escolas, designadamente a divulgação de um documento de definição do perfil do 

professor-formador em TIC; acompanhado da promoção de iniciativas de formação de 

professores em TIC utilizando técnicas e tecnologias de suporte a distância; a abertura do “1.º 

Concurso de Produção de Conteúdos Educativos” e o lançamento da iniciativa “Escolas, 

Professores e Computadores Portáteis”. 

Mais recentemente é criada a Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (2007) a 

quem compete conceber, desenvolver, concretizar e avaliar iniciativas mobilizadoras e 

integradoras no domínio do uso das tecnologias e dos recursos educativos digitais nas escolas 

e nos processos de ensino-aprendizagem, abrangendo, nomeadamente, as seguintes áreas de 

intervenção: desenvolvimento da integração curricular das Tecnologias da Informação e 

Comunicação nos ensinos básico e secundário; promoção e dinamização do uso dos 

computadores, de redes e da Internet nas escolas; conceção, produção e disponibilização dos 

recursos educativos digitais; orientação e acompanhamento da atividade de apoio às escolas 
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desenvolvida pelos Centros de Competências em Tecnologias Educativas e pelos Centros TIC 

de Apoio Regional.   

O Plano Tecnológico da Educação (2007) surgiu na mesma linha de iniciativas de 

integração das TIC na Educação e pretende consolidar o papel das tecnologias da informação 

e da comunicação enquanto ferramenta básica para aprender e o ensino atual nesta nova era, 

sendo fundamental a integração plena e transversal das TIC no processo de ensino e 

aprendizagem (PTE, 2007).  

O Programa e-escola (2007) visa, em primeira instância, facilitar o acesso à sociedade 

de informação, de modo a promover a info-inclusão e a igualdade de oportunidades. Trata-se 

de uma iniciativa que assentou em vários “e”:  

(i) e.professor que visa fomentar a utilização de computadores e ligações à 

internet em banda larga pelos docentes (pré-escolar e ensino básico e 

secundário); 

(ii) e.oportunidades que visa fomentar a utilização de computadores e ligações à 

internet em banda larga pelos formandos inscritos no “Novas Oportunidades”; 

 (iii) e.escola que visa a disponibilização de computadores portáteis e ligações à 

internet de banda larga, em condições vantajosas, pelos alunos matriculados no 

5.º ao 12.º ano de escolaridade;  

(iv) e.escolinha que visa fomentar a utilização de computadores e ligações à 

internet em banda larga aos alunos matriculados no 1.º ao 4.º ano de 

escolaridade. No dia 30 de Julho de 2008, o Governo lançou o programa 

e.escolinha, propondo-se a entregar um computador portátil a meio milhão de 

alunos, um Computador Português, de baixo custo, desenvolvido, 

especificamente, para alunos do 1.º ciclo, o Magalhães.  

(v) e.juventude que visa fomentar a utilização de computadores e ligações à 

internet em banda larga pelos membros das associações estudantis e de 

juventude. Podemos dizer que esta iniciativa prima pelo grande aporte 

tecnológico à Educação e aos diferentes intervenientes educativos.  

 

A complexidade resultante da sobreposição das várias reformas estruturais sucessivas 

acentuou-se ainda com a introdução subsequente de mudanças e inovações curriculares: novas 

disciplinas, áreas curriculares não disciplinares, alguns programas novos ou renovados.  Os 

processos de mudança curricular iniciados em 2001 requeriam, assim, uma reorganização e 
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clarificação da globalidade das prescrições e orientações curriculares. É nessa linha que se 

situa o Projeto das Metas de Aprendizagem que nasceu em dezembro de 2009,  inserido na 

Estratégia Global de Desenvolvimento do Currículo Nacional, delineada pelo Ministério da 

Educação, cuja missão visa assegurar uma educação de qualidade e melhores resultados 

escolares nos diferentes níveis educativos. 

A Estratégia para o Desenvolvimento de um Currículo Nacional do Ensino Básico e 

Secundário, agora delineada pelo Ministério da Educação, em que este Projeto se integra, visa 

promover um percurso de coerência, clarificação e operacionalidade dos documentos 

curriculares que orientam, no plano nacional, as linhas de ação que as escolas e os professores 

devem desenvolver no quadro da sua autonomia e face às diversidades dos seus contextos 

específicos. Pretende operacionalizar,  em termos de resultados de aprendizagem esperados, 

as competências que devem resultar (para cada ciclo e área ou disciplina) do conhecimento 

sólido dos  respetivos conteúdos, conceitos estruturantes e processos de uso e construção 

desses conhecimentos. 

Este projeto corresponde a resultados da investigação nacional e internacional sobre 

padrões de eficácia no desenvolvimento curricular que recomendam este tipo de abordagem e 

consiste na conceção de referentes de gestão curricular para cada disciplina ou área 

disciplinar, em cada ciclo de ensino, desenvolvidos na sua sequência por anos de 

escolaridade, incluindo, ainda, metas finais para a Educação. Estes referentes são passíveis de 

ajustamentos no quadro da autonomia de cada escola ou agrupamento de escolas. Traduzem-

se na identificação das competências e desempenhos esperados dos alunos, no entendimento 

que tais competências e desempenhos evidenciam a efetiva concretização das aprendizagens 

em cada área ou disciplina e, também, as aprendizagens transversais preconizadas nos 

documentos curriculares de referência (Currículo Nacional ou Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar, e Programa ou Orientações Programáticas da Disciplina ou Área 

Disciplinar).  

O projeto prevê o seu desenvolvimento em quatro fases, até 2013, envolvendo a 

elaboração de metas por equipas de peritos e o acompanhamento da sua utilização em escolas 

por equipas de consultores curriculares. A sua operacionalização foi objeto de um contrato 

firmado entre o Ministério da Educação, através da Direção Geral da Inovação e 

Desenvolvimento Curricular (DGIDC), e o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. 

As Metas de Aprendizagem constituem, assim, instrumentos de apoio à gestão do currículo e 

são disponibilizadas para serem utilizadas, voluntária e livremente, pelos professores no seu 
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trabalho quotidiano. Não sendo documentos normativos, pretende-se que o seu uso efetivo 

decorra do reconhecimento da sua utilidade prática por parte dos professores, dos alunos e das 

famílias. 

Pouco tempo depois, na sequência da revogação do documento “Currículo Nacional 

do Ensino Básico – Competências Essenciais”, (Despacho n.º 17169/2011, de 23 de 

dezembro) surge uma nova iniciativa do Ministério da Educação e Ciência: as “Metas 

Curriculares” que, conjuntamente com os atuais Programas de cada disciplina, constituem as 

referências fundamentais para o desenvolvimento do ensino, sendo quenelas se clarifica o que 

nos Programas se deve eleger como prioridade, definindo os conhecimentos a adquirir e as 

capacidades a desenvolver pelos alunos nos diferentes anos de escolaridade (Despacho n.º 

5306/2012, de 18 de abril). Establecem aquilo que pode ser considerado como a 

aprendizagem essencial a realizar pelos alunos, em cada um dos anos de escolaridade ou 

ciclos do ensino básico e constituem um referencial para professores e encarregados de 

educação. Assim, entende-se que o Ministro da Educação e Ciência, por despacho datado de 

12 de dezembro de 2011, determinou como primeira medida que o Currículo Nacional do 

Ensino Básico — Competências Essenciais deixasse de se constituir como documento 

orientador do Ensino Básico pelas insuficiências que continha e que se vieram a manifestar 

como prejudiciais e instituiu as metas de aprendizagem iniciadas em 2010. Pelo Despacho n.º 

10874/2012, de 10 de agosto de 2012 - procedeu à homologação das Metas Curriculares 

aplicáveis ao currículo do ensino básico das áreas disciplinares e disciplinas de Português, de 

Matemática, de Tecnologias da Informação e Comunicação, de Educação Visual e de 

Educação Tecnológica.  

A elaboração das metas fundamentou-se em bases e estudos científicos e teve em 

conta as que têm sido estabelecidas em países com bons níveis de desempenho. Neste 

contexto, referem-se àquilo que pode ser considerado como a aprendizagem essencial a 

realizar pelos alunos em cada disciplina, por ano de escolaridade, ou, quando isso se 

justifique, por ciclo, realçando o que nos atuais Programas deve ser objeto de ensino, 

representando um documento normativo de progressiva utilização obrigatória, por parte dos 

professores. 

Como princípios orientadores estabeleceu-se que, sendo específicas de cada área 

disciplinar, as metas deveriam identificar os desempenhos que traduzem os conhecimentos a 

adquirir e as capacidades que se querem ver desenvolvidas, respeitando a ordem de 
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progressão da sua aquisição. O documento elaborado pretende representar  um meio 

privilegiado de apoio à planificação e à organização do ensino. 

Tendo em conta o exposto, podemos perceber que a integração curricular das TIC não 

tem ocorrido de forma estanque, mas sim de forma contínua e gradual pelo que se pode 

deduzir que o que importa a “qualquer teoria do currículo é saber que conhecimento deve ser 

ensinado. (…) o quê? (…) Qual o conhecimento ou saber que é considerado importante ou 

válido ou essencial para merecer ser considerado parte do currículo?” (Silva, 2000:13). 

Como vimos ao longo desta breve sinopse sobre a evolução e integração das TIC na 

Educação/Currículo, os últimos anos do século XX até aos primeiros anos do século XXI 

foram férteis em transformações que, de certo modo, foram influenciando a mudança do 

curricula do ensino básico. No quadro destas mudanças, as TIC têm agora, mais do que 

nunca, um espaço privilegiado de definição, numa perspetiva da valorização da aquisição e do 

desenvolvimento de saberes em TIC, na aprendizagem ao longo da vida e no reconhecimento 

do seu potencial educativo para tornar o ensino e a aprendizagem mais eficazes em todas as 

áreas curriculares. 

A viagem pelas diferentes iniciativas que em matéria curricular e TIC se têm feito em 

Portugal e que foram referidas nos pontos anteriores pode ser sintetizada em 6 grandes 

períodos: antes de 1974; após 1974; década de 80; meados da década de 90 e dias de hoje 

(figura 1.1). 

 

 

 



[ Aproximação ao Objeto de Estudo ] 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.1:  Síntese de iniciativas de  integração das TIC/ Alterações  Curriculares 
Fonte: Elaboração própria 
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1.3. As TIC no sistema educativo português: Alguns estudos no 

1.º Ciclo do Ensino Básico  

Com o apetrechamento das escolas de diversas ferramentas multimédia 

(computadores, projetores, quadros interativos, etc…), compreende-se que as TIC se tenham 

tornado em mais uma ferramenta ao dispor dos professores/alunos no processo de ensino e 

aprendizagem. Por isso, na última década assistimos a um aumento significativo de estudos 

que analisaram a utilização das tecnologias em contexto educativo por estas constituírem uma 

realidade para o ensino das várias disciplinas. Não podendo mencionar todos os estudos 

realizados nesse âmbito focamos a nossa atenção nalguns que foram realizados no 1.º ciclo do 

ensino básico no Norte de Portugal. 

Na revisão feita verificamos que a sua maioria equaciona a utilização educativa das 

TIC no ensino em diferentes contextos (concelhos) por considerar que estamos imersos em 

cenários interativos com a presença das tecnologias, caracteriza o seu apetrechamento em 

diversas escolas (Paiva: 2002; Bastos, Escola: 2013; Gomes, Escola e Rivas: 2013; Gomes, 

Escola, Loureiro: 2013; Souto, Escola: 2013) e advogam a favor do seu potencial impacto 

quer nos alunos (atitudes e desempenho), quer seja nos professores ou na própria estrutura 

organizativa da instituição escolar, embora alguns autores deixem passar a ideia de que a sua 

utilização é encarada com alguma relutância por certos professores.  

No que concerne à tipologia do processo investigativo verificámos que, tendo em 

conta os diferentes pontos de partida, objetivos de investigação e natureza dos estudos a 

maioria dos estudos são de caracter quantitativo ou mistos conciliando procedimentos e 

métodos de paradigmas de investigação quantitativa e qualitativa (Souto, Escola: 2013) sendo 

o estudo que apresentamos nesta investigação essencialmente qualitativo. A maioria optaram 

pelo recurso à construção de questionários como instrumento de recolha de dados. Sendo mais 

ambiciosos além de termos usado 3 questionários para a recolha, um para cada caso em 

estudo, ministrámos uma formação no âmbito das TIC, tendo em consideração aspetos 

técnicos e didático-pedagógicos para a integração curricular das TIC e, utilizámos também a 

observação de aulas, visando uma análise de práticas para tentar perceber de que forma a que 

a integração das tecnologias está a ser feita pelos professores do 1.º CEB nas suas salas de 

aula. Consideramos que, cada vez mais, importa saber de que forma podemos utilizar as TIC, 

de forma transversal, nas diversas áreas curriculares disciplinares e que possibilidades essas 

tecnologias nos oferecem. 
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Após uma consulta aprofundada e estruturada sobre as principais conclusões dos 

estudos analisados apercebemo-nos que os professores estão conscientes de que é fulcral uma 

integração das TIC e uma nova atitude face aos meios e recursos tecnológicos, pois é uma 

falácia supor que a mera integração das TIC no processo de ensino/aprendizagem incrementa 

a qualidade do ensino. Os professores estudados consideram-nas instrumentos fundamentais à 

prática pedagógica desde que o método de ensino sob a qual se integram seja inovador. 

Efetivamente aferiram que o crescente	   desenvolvimento das Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação direciona o surgimento de novas tendências, de outras propostas 

educacionais e possibilitam novas metodologias de ensino, que ligadas à educação 

contextualizada, permitem a interdisciplinaridade. Assim, não é de estranhar que a política 

educativa seguida nos últimos anos tenha sido orientada para um melhor apetrechamento das 

nossas escolas. Através do PTE o governo assumiu o objetivo de colocar Portugal, até 2010, 

entre os cinco maiores países europeus mais avançados na modernização tecnológica do 

ensino. Também constatamos que estamos a assistir ao aumento do uso das tecnologias e que 

os professores que não usam as TIC na sua prática sentem essa renitência sobretudo devido à 

falta de formação neste âmbito (Gomes, Escola e Rivas: 2013; Souto, Escola: 2013). No 

estudo realizado por Paiva (2002), a nível nacional, verificou-se que 49% dos professores 

nunca frequentou formação nesta área. Neste sentido, os professores consideraram necessário 

saber utilizar e manusear os recursos tecnológicos, para usufruir de todas as suas vantagens 

didáticas, para atualizar conhecimentos, estratégias de ensino, para uma boa aplicação prática 

e didática dos recursos tecnológicos na atividade docente porque a atualização de meios e 

recursos tecnológicos implicam formação permanente. Na verdade é necessário investir na 

formação dos professores, para que estes obtenham as competências necessárias para uma 

utilização efetiva e coerente das TIC. 

Nesta linha de ideias, Costa & Viseu (2007) propuseram um modelo de formação que 

contempla não só a dimensão técnica, mas também a forma como esses conhecimentos 

técnicos são adquiridos. 

Para dar continuidade à trajetória investigativa das TIC’s enquanto ferramenta de 

integração no processo de ensino-aprendizagem desenvolvemos o nosso estudo com o intuito 

de mostrar como as diferentes TIC podem ajudar os alunos a alcançar os resultados de 

aprendizagem definidos para o final do 1.º ciclo. 
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1.4. Importância do estudo 

Este trabalho de investigação surge num momento em que questões como saberes 

básicos, a inclusão educativa das TIC e a diferenciação curricular têm tido visibilidade 

crescente, nomeadamente no ensino básico. É imprescindível atender à diversidade, 

considerando-a, não como um obstáculo, mas como uma fonte enriquecedora do processo 

educativo, bem como à inclusão, matéria de particular relevância, uma vez que, a partir delas, 

se pode idealizar a educação como uma via propícia para concretizar princípios de equidade. 

Neste sentido, importa perceber se os professores estão a conseguir uma efetiva 

flexibilização e diferenciação curriculares nas escolas ou se, pelo contrário, continuam 

barricados entre rotinas securizantes, adiando a possibilidade de edificar uma verdadeira 

escola inclusiva.	  

Se debruçarmos a nossa atenção nas práticas pedagógicas, somos diariamente 

confrontados com experiências que se revelam, na esteira do que postula Bourdieu (1998), 

“indiferentes às diferenças”, motivo pelo qual a edificação de uma escola inclusiva é, para 

nós, um dos maiores imperativos a que a sociedade, e em particular os professores, se veem 

“obrigados” no início deste século. Com as constantes mutações da tecnologia, a escola 

depara-se com novas formas de pensar, de agir e de ensinar, o que pressupõe uma nova 

conceção do ambiente de aprendizagem pois “o objetivo fundamental de um professor é 

ensinar os alunos a serem pensadores e não repetidores de informação” (Cury, 2003: 70). 

Todos os alunos, em qualquer nível de ensino, deveriam ser abrangidos por uma 

educação para os media, pois se acreditamos que a educação para os media constitui uma das 

condições para a formação do espírito crítico e para o desenvolvimento da autonomia no 

mundo da comunicação, então é preciso que ela comece a ser realizada desde os primeiros 

anos de escolaridade. (Borderie, 1997). 

Neste sentido, vemos como prioritárias todas as intervenções da tecnologia da 

informação e comunicação, desde o primeiro ciclo do ensino básico.  

Perante este panorama de introdução das tecnologias na escola, é preciso analisar os 

esforços feitos pelo Ministério da Educação a nível dos vários projetos de formação de 

professores, de iniciativas de apetrechamento das escolas, de orientações metodológicas para 

o uso das tecnologias da informação e comunicação no 1.º ciclo do ensino básico e, pensar, no 

efeito de tais medidas. É indispensável que as TIC se tornem numa ferramenta que contribua 

para práticas pedagógicas inovadoras. Contudo, a ausência de um programa escolar limitador, 
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a fase embrionária das orientações curriculares a nível das metas de aprendizagem e, 

atualmente, das curriculares, as orientações metodológicas, têm, a nosso ver, limitado o 

trabalho do professor que, muitas vezes, não faz uso ou um uso correto das TIC, porque 

simplesmente, não sabe como as usar, com que finalidade e que atividades pode desenvolver 

para alcançar as metas supracitadas, definidas para este ciclo de ensino.  

Tendo em conta que o paradigma educacional aponta para a integração curricular das 

TIC numa perspetiva de mudança de práticas educativas, o professor deve pensar nas 

aprendizagens pretendidas em cada área disciplinar e nos domínios transversais, preconizados 

nos documentos curriculares de referência e adequar as suas metodologias a este novo 

contexto.  

Pretendemos olhar para as políticas educativas e medidas de introdução das 

Tecnologias da Informação e Comunicação nas escolas, propostas pelo Ministério da 

Educação realçando alguns dos efeitos produzidos por essas iniciativas. É para nós pertinente 

estudar o Currículo Nacional do Ensino Básico, as Orientações Curriculares e as Orientações 

Programáticas no que respeita à integração das Tecnologias da Informação e Comunicação no 

1.º ciclo do ensino básico. Pensamos que nesta fase de mudança, nomeadamente na 

organização do currículo, transição para as metas de aprendizagem e posteriormente as metas 

curriculares, há uma necessidade de análise mais pormenorizada e ver de que forma podemos 

efetuar uma correta integração curricular das TIC, em contexto de sala de aula.  

 

A figura 1.2. apresenta uma síntese da caracterização geral do estudo. 
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Figura 1.2: Síntese da caracterização geral do estudo 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

Tendo em conta o exposto, acreditamos que o desenho de investigação valoriza as 

experiências dos participantes na investigação e implica-os igualmente nas grandes questões 

norteadoras do nosso estudo, possibilitando uma construção reflexiva e partilhada do 

conhecimento científico e profissional, entre a investigadora e os professores participantes, 

proporcionando, deste modo, a reflexão de significados e orientando para a mudança 

individual e social.  
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2.	  Caracterização	  geral	  do	  estudo	  

2.1. Seleção do tema e do nível de ensino 

É para  nós importante enquadrar o papel das TIC no contexto escolar, nomeadamente 

quanto ao seu impacto na reorganização curricular atualmente proposta , assim como entender 

o reflexo no papel do professor deste novo paradigma que é a tecnologia educativa. Efetuar a  

investigação no 1.º Ciclo do Ensino Básico reveste-se de pertinência, pois consideramos que é 

desde os primeiros anos de escolaridades que se deve proporcionar o desenvolvimento de 

capacidades básicas nas Tecnologias da Informação e Comunicação.  

É de nosso interesse debruçar a atenção na integração curricular das TIC no 1.º ciclo 

do ensino básico, pois acreditamos que persitem ainda muitas dúvidas por parte dos 

professores no que respeita às atividades que podem ser realizadas com as Tecnologias da 

Informação e Comunicação, nas diversas áreas curriculares disciplinares”. A nova 

reorganização curricular vem exigir adaptações a vários níveis, nomeadamente, na 

planificação e estruturação das aulas atendendo à introdução das metas de aprendizagem em 

2010 (Despacho n.º 17169/2011, de 23 de dezembro de 2011) e das metas curriculares em 

2012, (Despacho n.º 10874/2012, de 10 de agosto). Estas últimas constituem uma iniciativa 

do Ministério da Educação e Ciência (MEC), surgindo na sequência da revogação do 

documento “Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais” (Despacho n.º 

17169/2011, de 23 de dezembro).  

 “Conjuntamente com os atuais Programas de cada disciplina, as metas 
constituem as referências fundamentais para o desenvolvimento do ensino: nelas 
se clarifica o que nos Programas se deve eleger como prioridade, definindo os 
conhecimentos a adquirir e as capacidades a desenvolver pelos alunos nos 
diferentes anos de escolaridade” (Despacho n.º 5306/2012, de 18 de abril). 

Com este estudo, professores do 1.º CEB põem em prática atividades com as 

Tecnologias da Informação e Comunicação em contexto de sala de aula e observamos essas 

práticas no intuito de entender se as TIC proporcionam a aquisição dos resultados de 

aprendizagem pretendidos para o ciclo de ensino em estudo.  

Acreditamos que se trata de um estudo pertinente sobretudo porque consistirá numa 

investigação efetiva que visa compreender a forma como os professores encaram as 
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tecnologias em contexto de sala de aula, num momento em que o paradigma educacional está 

em mudança e pressupõe uma consciencialização para novas metodologias com as TIC.  

Ambicionamos que os professores envolvidos neste estudo sejam implicados numa 

metodologia ativa, utilizando as Tecnologias da Informação e Comunicação, bem como 

observar práticas que impliquem metodologias diferenciadas permitindo-nos, não só 

selecionar uma lista de práticas com as TIC que permitam alcançar as metas definidas nos 

documentos orientadores, como também recolher dados sobre a formação docente nesta área 

de formação. 

Referimos, anteriormente, que os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Educação têm 

promovido várias iniciativas que visam fomentar a integração das TIC nas escolas. Tais 

iniciativas e medidas pretendem capacitar professores e alunos para o uso das tecnologias da 

informação e comunicação na sala de aula. Parece-nos que, de facto, tem havido um esforço 

na tentativa de formar os professores neste âmbito e, por consequência, permitir que os alunos 

possam usufruir de uma aprendizagem plena e completa. No entanto, os desafios e problemas 

que recorrentemente são referidos sobre a integração das TIC nas práticas de ensino e de 

aprendizagem podem ser equacionados a diversos níveis. As linhas de investigação que se 

têm dedicado à discussão sobre as potencialidades das TIC para as práticas educativas, 

acentuam a urgência e a premência de desenvolver nos alunos, cada vez mais cedo, 

competências ao nível da literacia informática.  

Contudo, entendemos que persistem questões por responder, dúvidas por esclarecer 

quanto às orientações a seguir, às metodologias a adotar, aos projetos a realizar integrando 

criativamente as Tecnologias da Informação e Comunicação no currículo e às metas a adquirir 

pelos alunos.  

É neste sentido que se orienta o presente estudo, centrado na análise de práticas 

pedagógicas em torno das TIC, veiculado sob a forma de observação, podendo constituir um 

contributo útil e relevante na integração curricular das TIC no ensino. Pretendemos 

compreender e, ao mesmo tempo, demonstrar até que ponto a utilização em contexto 

educativo de tecnologias digitais, consubstanciadas em atividades diferenciadas, pode 

constituir uma mais-valia na construção de aprendizagens. Isto, sem romper, necessária e 

radicalmente, com as já instituidas práticas letivas de caráter mais instrutivo e sem  negar 

todas as outras tecnologias que até agora foram sendo utilizadas e que, sendo utéis e 

eficientes, não devem ser postas de lado, só porque outros caminhos se vão abrindo. Interessa, 
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pois, conciliar metodologias e mostrar que é possível trabalhar em contexto de sala de aula 

com as tecnologias multimedia. 

No entanto, ao tomar-se as TIC como objeto de análise, deparámo-nos com a 

dificuldade de organizar o desenho de investigação pelo facto desta área de investigação ser 

de tal modo abrangente e corrermos o risco de nos perdermos na sede de procura de 

informação. Desta forma, consideramos pertinente basearmo-nos em referências, autores que 

se têm dedicado à investigação no domínio das Tecnologias Educativas (entre outros, Blanco, 

1983; Blanco & Silva, 1993; Costa, 2007c; 2008; Dede, 2008), ao entendimento do uso das 

TIC nas práticas de ensino e de aprendizagem, bem como à evolução dos significados que se 

foram atribuindo às tecnologias, ao longo dos últimos anos, e que têm acompanhando, não só 

o desenvolvimento tecnológico, mas também diferentes conceções na maneira de entender e 

organizar o processo de ensino e de aprendizagem.  

Aceitando a ideia perfilhada por Jonassen (2007), acreditamos que, atualmente, 

quando se fala no uso das TIC em contexto educativo referimo-nos, particularmente, à 

capacidade de apoiar e melhorar a aprendizagem, promovendo a criação de experiências de 

aprendizagem em que os alunos possam construir conhecimento, explorar novas ideias e 

perspetivas, simular problemas significativos e reais, colaborar com outros agentes educativos 

e refletir sobre o seu processo de aprendizagem.  

Assim, e atendendo ao que referem  Quivy e Campenhoudt (1998), que atestam que 

devemos “(…) procurar enunciar o projeto de investigação na forma de uma pergunta de 

partida, através da qual o investigador tenta exprimir o mais exatamente possível o que 

procura saber, elucidar, compreender melhor” (p.32), a questão norteadora do estudo exposto 

é a seguinte: 

 

“As atividades com as Tecnologias da Informação e Comunicação permitem atingir 

resultados de aprendizagem definidos para o 1.º ciclo do ensino básico?” 

 

Considerando o reconhecimento da importância de utilizar as TIC em todas as 

componentes do currículo, o potencial das TIC para envolver os alunos em processos de 

aprendizagem significativa (Jonassen, 2007), bem como a necessidade do desenvolvimento de 

saberes em TIC “o mais cedo possível no percurso escolar do aluno” (Dias, 2005: 88), 

colocámos as questões de investigação que abaixo enumeramos. 	   
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2.2. Questões da investigação 

Tendo em conta que pretendemos compreender as metodologias dos professores em 

relação às tecnologias, no contexto do ensino básico 1.º ciclo, formulámos as seguintes 

questões orientadoras deste estudo: 

1. Quais as medidas de integração curricular das Tecnologias da Informação e 

Comunicação, numa ótica transdisciplinar e transversal, emanadas pelo Ministério da 

Educação? 

2. Qual é o conhecimento e uso das TIC, nas áreas curriculares disciplinares, pelos 

professores? 

3. Que formação em TIC possuem os professores e que novos desafios se colocam às 

instituições responsáveis pela formação? 

4. Os professores aproveitam as potencialidades das TIC de uma forma crítica e 

inovadora promovendo o conhecimento científico dos alunos, sendo incontornável o 

comprometimento da Escola com a Tecnologia? 

5. Na perspetiva dos professores qual pode ser a contribuição das Tecnologias da 

Informação e Comunicação para a aplicação dos programas escolares do 1.º ciclo do 

ensino básico e a aquisição de resultados finais de ciclo? 

6. Que atividades com as TIC  permitem a aquisição das metas definidas para o 1.º Ciclo 

do Ensino Básico? 
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Figura 1.3: Síntese das questões da investigação  
Fonte: Elaboração própria 

2.3. Objetivos da Investigação 

Tendo em conta a problemática em estudo e no intuito de responder à questão de 

partida e às questões de investigação, delineámos os seguintes objetivos: 

1. Conhecer quais as medidas de integração curricular das TIC implementadas pelos 

Ministérios da Ciência, Tecnologia e Educação  e os efeitos no contexto educativo,  a 

utilização e a formação dos professores, no âmbito das TIC. 

2. Caracterizar o atual paradigma educacional derivado do conhecimento e uso das TIC, 

nas áreas curriculares disciplinares. 

3. Aferir a formação adquirida em TIC e as necessidades de formação nesse âmbito no 

1.º Ciclo do Ensino Básico. 

4. Apresentar e experimentar as potencialidades pedagógicas das TIC para a aplicação 

dos programas escolares. 

5. Averiguar as práticas que empregando as TIC permitem alcançar as metas definidas 

para o 1.º ciclo. 

Especificidades	  
das	  TIC?	  

Prá2cas	  
pedagógicas	  
com	  uso	  das	  
TIC	  em	  prol	  
das	  Metas?	  

Conhecimentos	  e	  
formação	  dos	  
professores?	  

Conhecimento	  
e	  uso	  das	  TIC.	  
Mudança	  de	  
paradigma	  
educacional?	  

	  
Medidas	  de	  integração	  

curricular	  das	  TIC	  
implementadas	  pelo	  

Ministério	  da	  Educação?	  
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A tabela 1.1 apresenta a síntese dos objetivos e das questões da investigação permitindo 

perceber a relação entre eles. 

 

Objetivos	   Questões	  da	  Investigação	  

1. Conhecer	  quais	  as	  medidas	  de	  integração	  
curricular	  das	  TIC	  implementadas	  pelos	  
Ministérios	  da	  Ciência,	  Tecnologia	  e	  
Educação	  	  e	  os	  efeitos	  no	  contexto	  
educativo,	  	  a	  utilização	  e	  a	  formação	  dos	  
professores,	  no	  âmbito	  das	  TIC.	  

1. Quais	  as	  medidas	  de	  integração	  curricular	  das	  
Tecnologias	  da	  Informação	  e	  Comunicação,	  
numa	  ótica	  transdisciplinar	  e	  transversal,	  
emanadas	  pelo	  Ministério	  da	  Educação?	  

2. Caracterizar	  o	  atual	  paradigma	  educacional	  
derivado	  do	  conhecimento	  e	  uso	  	  das	  TIC,	  
nas	  áreas	  curriculares	  disciplinares.	  

2. Qual	  é	  o	  conhecimento	  e	  uso	  das	  TIC,	  nas	  
áreas	  curriculares	  disciplinares,	  pelos	  
professores?	  

3. Aferir	  sobre	  a	  formação	  adquirida	  em	  TIC	  e	  
as	  necessidades	  de	  formação	  nesse	  âmbito	  
no	  1.º	  Ciclo	  do	  Ensino	  Básico.	  

3. Que	  formação	  em	  TIC	  possuem	  os	  professores	  e	  
que	  novos	  desafios	  se	  colocam	  às	  instituições	  
responsáveis	  pela	  formação?	  

	  

4. Apresentar	  e	  experimentar	  as	  
potencialidades	  pedagógicas	  das	  TIC	  para	  a	  
aplicação	  dos	  programas	  escolares.	  

	  

4. Os	  professores	  aproveitam	  as	  potencialidades	  
das	  TIC	  de	  uma	  forma	  crítica	  e	  inovadora	  
promovendo	  o	  conhecimento	  científico	  dos	  
alunos,	  sendo	  incontornável	  o	  
comprometimento	  da	  Escola	  com	  a	  
Tecnologia?	  

5. Na	  perspetiva	  dos	  professores	  qual	  pode	  ser	  a	  
contribuição	  das	  Tecnologias	  da	  Informação	  e	  
Comunicação	  para	  a	  aplicação	  dos	  programas	  
escolares	  do	  1.º	  ciclo	  do	  ensino	  básico	  e	  a	  
aquisição	  de	  resultados	  finais	  de	  ciclo?	  

5. Averiguar	  as	  práticas	  que	  empregando	  as	  TIC	  	  
permitem	  alcançar	  as	  metas	  definidas	  para	  o	  
1.º	  Ciclo	  do	  Ensino	  Básico?	  

6. Que	  	  atividades	  com	  as	  TIC	  permitem	  a	  
aquisição	  	  das	  metas	  definidas	  para	  o	  1.º	  Ciclo	  
do	  Ensino	  Básico?	  

Tabela 1.1: Síntese dos objetivos e das questões da investigação 
Fonte: Elaboração própria 
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Nota	  introdutória	  	  

Esta investigação segue uma perspetiva de análise da integração das tecnologias da 

informação e comunicação no currículo escolar. Neste capítulo, procuramos construir um 

quadro de leitura compreensivo sobre as principais abordagens subjacentes à integração das 

TIC no currículo formal, identificando princípios, lógicas e finalidades que orientam essa 

opção e proceder à caracterização de algumas práticas emergentes a esse nível. Trata-se de 

estudar em que medida e de que forma estão integradas as TIC no currículo do ensino básico. 

1.Tecnologia	  educativa	  e	  currículo	  

1.1. Da Técnica/Tecnologia à TIC/TE 

Ao tomar as TIC como objeto de análise, deparámo-nos, desde logo, com a primeira 

dificuldade de definir com clareza a noção de  “tecnologia”  presente na sigla. Na procura de 

um melhor entendimento decidimos partir da etimologia da palavra técnica, assim como da do 

vocábulo tecnologia que apresentam a mesma raiz: o verbo grego techné, que indica criar, 

produzir, conceber, dar à luz. Essa constatação autoriza-nos a afirmar que a palavra tecnologia 

não se refere apenas a máquinas, meios, suportes.  

De acordo com o Dicionário Espasa-Calpe (citado por Rios e Serna, 2000), a técnica é 

um “conjunto de procedimentos e recursos de que se serve uma ciência ou uma arte e a perícia 

ou habilidade para usar esses procedimentos e recursos” (p.15). A reflexão sobre a técnica, 

alcançou maior atenção e reconhecimento no século XIX, embora este conceito tem raízes 

profundas situadas em épocas bem anteriores.  

Segundo Valcárcel (2003), a conceptualização de técnica como «saber fazer de forma 

eficaz» e com o sentido de «realização material e concreta de algo» não era uma competência 

qualquer, mas antes a que seguia certas regras (ofício). A diferença entre tecnologia e técnica 

pode ser explicada perante a ciência, pois se a ciência transporta formas de saber, a tecnologia 

carrega formas de fazer baseando-se nos conceitos da ciência. 
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 “Se a ciência traz formas de saber, a tecnologia traz formas de fazer 
baseando-se nos conceitos científicos. A tecnologia vincula-se fundamentalmente 
às técnicas industriais enquanto a técnica se relaciona com competências práticas 
vinculadas a processos artesanais” (Valcárcel, 2003: 23). 

Assim, o conceito de techné foi simultaneamente percebido como arte, ciência e 

procedimento, e constituiu a base a partir da qual se desenvolveram a técnica e a tecnologia.  

No século XIX, o tema da técnica – como se conhecia o todo do fenómeno tecnológico 

– conquistou um espaço fundamental na reflexão. Muitos pensadores coincidiram nessa 

avaliação. Pouco a pouco, foi constituindo um facto singular, isolável do resto dos fatores da 

realidade.  

Nos começos do século XX, a técnica abrangia não só um conjunto de ferramentas e 

máquinas, como também um conjunto de meios, processos e ideias e foi tida em consideração 

numa perspetiva antropológica:  

“Ortega y Gasset (1939) (…) conclui que a dimensão mais importante da 
técnica não reside na satisfação das necessidades humanas mas sim na 
amplificação do campo de possibilidades de ação do homem sobre o meio”. 
(citado por Valcárcel, 2003: 22). 

Segundo Sancho (2001), é nas sociedades industriais e pós-industriais que as 

tecnologias se convertem num fenómeno com maior expansão e integração na praxis 

quotidiana. De facto, a interação do homem com as tecnologias mudou inteiramente o mundo 

e o próprio indivíduo.  

O século XX é evidentemente marcado pelos grandes avanços tecnológicos que 

rapidamente se enraízam. Tais progressos são visíveis nas comunicações, indústria, 

transportes, medicina, entre outros, o que afeta, de forma clara, a própria vida e os valores do 

ser humano. Perante tanto progresso, surgiu igualmente uma certa preocupação decorrente das 

possíveis bem como das efetivas consequências do desenvolvimento industrial, apontando o 

desenvolvimento negativo da técnica. Pensadores das mais variadas áreas e de distintas 

tendências manifestaram-se sobre o assunto. 

Com a década de sessenta, do século XX, ocorre o início de uma mudança importante 

na abordagem do tema da tecnologia. Nessa época, a reflexão explode e sai dos trilhos 

prioritários da literatura, da filosofia e da sociologia, nos quais se havia movido até esse 

momento. Podemos dizer que a tecnologia adquire, nessa década, um carácter mais ‘popular’ 

ao mesmo tempo que se difunde uma linha de análise mais propriamente técnica. É neste 
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período que a tecnologia começa a colocar-se um lugar cada vez mais importante na 

sociedade.  

O impulso tecnológico foi no século XX e, por isso, é sobretudo a partir dessa altura 

que a relação do Homem com a tecnologia é mais visível, uma vez que esta afeta e faz-se 

sentir em todos os domínios da atividade humana.  

Não devemos porém esquecer que o Homem desde sempre esteve ligado à técnica e 

que a sua relação com a natureza foi sempre mediada por aquela.  

Como anteriormente deixámos transparecer, a tecnologia emerge quando a techné se 

incorpora no logos, o que leva a contemplá-la como a teoria da técnica, encontrando-se entre 

as ciências especulativas e os conhecimentos aplicativos técnicos (Cabero, 2001). 

Blanco & Silva (1993) mencionam que o termo tecnologia vem do grego techné (arte e 

ofício) e logos (estudo de) e se refere à fixação dos termos técnicos, designando os utensílios, 

as máquinas, as suas partes e as operações mais ligadas aos trabalhos manuais, às artes, aos 

ofícios. Esta definição remete-nos para uma tecnologia com caráter mais descritivo e não 

granjeou o prestígio social que durante milénios foi concedido ao saber intelectual dos que 

viviam no ócio.  

Segundo estes autores trata-se de uma «tecnologia descritiva e enumerativa», apesar 

do auxílio prestado para o saber intelectual.  

A tecnologia apresenta-se atualmente como um dos termos mais usados na nossa 

cultura ocidental e a partir de diversas orientações, referindo-se quer ao produto, produto 

avançado e sofisticado, quer ao processo seguido para a construção e desenho de 

determinados artefactos e instrumentos (Cabero, 2001). 

As definições e conceções respeitantes à tecnologia são múltiplas e diversas. Em 

apontamento do Dicionário da Língua Portuguesa Houaiss-Eletrónico, “tecnologia” é uma 

teoria geral e/ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos 

de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana.  

Tobar-Arbulu (1988) entende que a tecnologia é “como um campo de conhecimento 

orientado para a ação, ou seja, é como uma atividade humana que pressupõe obter, utilizar e 

difundir conhecimentos” (p.109). Martínez (1996) sugere que a tecnologia é “a união de 

desenhos e meios, que pretendem potenciar ao homem, como criando novas capacidades, 

como ampliando as existentes, de tal forma que a sua atuação sobre o meio que o rodeia e 

sobre si seja mais eficaz” (p.17).  
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Uma análise atenta da tecnologia exige uma abordagem e reflexão acerca de uma 

gama variada de âmbitos em que ela se insere e repercute. Seria interessante analisá-la, de 

forma mais aprofundada, do ponto de vista filosófico, antropológico, científico, económico, 

social, cultural, educativo, entre outros. Contudo, ao longo deste trabalho, pretendemos fixar a 

nossa atenção, de forma mais profunda, apenas na sua relação com a educação. 

 No entanto, podem ser distinguidas duas dimensões com vista a uma concetualização 

da tecnologia educativa, sendo que a primeira firma a seguinte posição:  

“(...) pode ser definida como aplicação sistemática de conhecimentos 
científicos e tecnológicos à solução de problemas educacionais ou como teorias e 
estudos específicos sobre o desenvolvimento e emprego de ferramentas, 
máquinas e procedimentos técnicos, em geral, em educação” (Fidalgo & 
Machado, 2000, verbete: tecnologia educacional). 

No seguimento, o mesmo apontamento complementa mais especificamente que o 

termo tem sido utilizado para se referir à “aplicação da tecnologia associada às ciências físicas 

e à engenharia na construção de instrumentos e equipamentos para fins de instrução. Estão 

compreendidos nesta categoria os equipamentos de projeção, gravadores, laboratórios de 

linguagem, televisão, máquinas de ensinar e sistemas de ensino baseados em computadores” 

(s/p). 

Neste sentido, Sarramona (1990), ao referir-se à tecnologia, salienta algumas das suas 

características epistemológicas: 
 

• Racionalidade, ou seja, as decisões adotadas devem apoiar-se em decisões 

razoáveis.  

• Sistematismo, uma vez que os elementos que intervêm no processo são 

contemplados em si mesmo e em relação a outros, estabelecendo-se entre eles 

uma relação de tal ordem, que os campos produzidos num dos seus componentes 

repercutem-se nos restantes. 

• Planificação, a tecnologia concebe um processo antecipatório sobre a ação e, 

decidir, é precedida por uma organização da ação. 

• Clarificação das metas, ou seja, demonstra como um processo requer uma 

planificação cuidada em torno de objetivos e metas previamente determinados. 

• Controlo, pois todo o processo deve ser revisto para que não se desvie das 

condições previstas na ação. 

•  Eficácia, onde o tecnólogo procura os objetivos pré-estabelecidos. 
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• Otimização, na medida em que se pretende rentabilizar o máximo de recursos e 

elementos que intervêm no desenvolvimento tecnológico. 

 

Também Cabero (2001) acrescenta mais duas que considera importantes: a 

reprodutividade e o facto de ser uma ação intencional:  

• Reprodutibilidade, pois deve poder adaptar-se às exigências de cada tecnologia 

concreta e a diferentes contextos em que se aplique, de tal forma que esta 

característica implica obrigatoriamente a replicabilidade. 

• Uma ação intencional, pois, em caso contrário, não teríamos um enfoque 

tecnológico, mas antes um meramente teórico e aplicativo, uma vez que a 

tecnologia não procura resolver problemas do meio para que nos adaptemos ao 

mesmo, mas sim, a adaptação do meio às características e peculiaridades do ser 

humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Síntese das características epistemológicas da Tecnologia 
                                                      segundo Sarramona (1990) e Cabero (2001) 
 

 

Quando se fala da tecnologia não podemos deixar de referenciar o que a distingue dos 

outros meios existentes, o que a torna tão especial ao ponto de constituir um marco na 

sociedade.  

Vemos que se realizaram grandes avanços em termos de evolução dos meios de 

comunicação, tanto na sua construção, como no desenho e na descoberta e que tiveram um 
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desmedido impacto na sociedade. Ora, benefícios aportados por esses meios em variadíssimos 

setores rapidamente extravasaram o seu contexto de criação e passaram para o mundo escolar. 

Essa tecnologia integrada na Educação depressa se viu designada “Tecnologia Educativa 

(TE)”. 

Essa inserção das tecnologias no contexto escolar não se fez de forma estanque, mas 

passando por várias etapas de introdução, tendo sido alvo de estudo por parte de vários 

investigadores dessa área.  

Segundo Arrese (1977), será indispensável diferenciar “tecnologia da educação” e 

“tecnologia na educação” (p.309). 

No entanto, o mesmo autor menciona que em qualquer dos casos é possível juntar 

várias definições de Tecnologia Educativa e acrescenta que cabe à tecnologia educativa 

construir sistemas de ensino e aprendizagem que tragam um contributo significativo à 

educação, uma vez que “põe nas mãos da educação uma racionalização dos sistemas 

escolares, uma sistematização dos processos de ensino aprendizagem, uma aplicação dos 

princípios científicos à atividade educativa” (p.314) 

Gagné (1971) define-a como o conjunto de esforços intelectuais e operacionais, 

empreendidos desde há alguns anos, para reagrupar, ordenar e sistematizar a aplicação de 

métodos científicos à organização de combinações de equipas e novos materiais que 

contribuam para otimizar os processos de aprendizagem. 

Ordem (1981) refere que a tecnologia educativa é “(um) estudo dos sistemas de 

desenho e programação, transmissão e avaliação de mensagens didáticas mediante o uso de 

técnicas e instrumentos.”  

O impulso tecnológico do séc. XX, que referimos anteriormente, marca de facto as 

instituições educativas, obrigando-as a reestruturar os seus princípios de organização. 

Relativamente a esta mudança, Blázquez (1985) fala-nos de uma didática tecnológica em 

contraposição às didáticas clássica e nova. Assim, a Tecnologia Educativa não pode ser 

unicamente vista como um processo de utilização de máquinas, mas antes como uma via de 

acesso ao processo geral de tecnização da vida, em que o Homem deve ser ensinado para 

viver conscientemente num ambiente tecnológico. De um modo geral, trata-se de um processo 

sistemático de resolução de problemas (ciência aplicada) para a simplificação do processo 

educativo. 

Blanco e Silva (1993) referem que a “Tecnologia Educativa surge, assim, por um lado, 

como uma via de acesso ao processo geral de tecnização da vida, isto é, o homem deve ser 
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educado para atuar conscientemente num ambiente tecnológico e, por outro lado, como uma 

ciência aplicada capaz de contribuir para tornar o processo educativo mais eficaz” (p. 39). 

Os autores apresentam três etapas na evolução do conceito de TE. Estes autores 

identificam como primeira etapa a modernização – como ajudas para o ensino –, passando a 

uma segunda etapa de otimização do processo – como ajudas para a aprendizagem – e uma 

terceira etapa, apontando os processos de mudança – como uma abordagem sistémica. 

No primeiro momento – as ajudas para o ensino – usa-se a “metáfora das 

ferramentas”, sendo que a tecnologia educativa é contemplada, essencialmente, como uma 

tecnologia na educação. Mantém-se o conceito tradicional de ensino, apenas se introduzem 

novos instrumentos, fruto dos progressos da técnica moderna.  

Os meios audiovisuais, que irromperam no ensino no período da Primeira Guerra 

Mundial transportavam a mensagem de que a imagem era a portadora do valor didático da 

«concretização», prevalecendo à «abstração» do «verbalismo e memorização livresca» dos 

antigos meios educativos. Estes, adquiridos apressadamente, integraram-se no ensino sem a 

preocupação primeira da adequação pedagógica e formação do corpo docente para a sua 

utilização. 

“Tratava-se de uma Tecnologia para o Ensino em que as técnicas 
audiovisuais creditam o seu valor por uma apresentação massiva de informação 
icónica (fixa e móvel) e os aparelhos consideram-se uma ajuda ao ensino que 
facilitam e ampliam os processos de instrução. Com eles procura-se apenas 
modernizar as aulas” (Blanco & Silva, 1989: 43).  

 

Um segundo momento – ajudas para a aprendizagem – remete-nos para a ideia de 

otimizar os processos na sala de aula.  

Em meados da década de 60, percebeu-se que os meios audiovisuais e a sua técnica 

comunicativa alteravam fundamentalmente o processo de ensino e aprendizagem, em geral, e 

a relação do professor/aluno, em particular. Tal constatação leva a que a Tecnologia 

Educativa, até então encarada como uma “ferramenta de ajuda” no ensino, seja considerada 

num outro sentido, conduzindo ao aparecimento dos modelos instrutivos, em especial do 

ensino programado. Neste momento, os interesses alargam-se para lá do hardware, ao 

software e ao seu desenho e como tal, o conceito de recurso evolui da ideia de aparelho para 

“uma perspetiva mais ampla, em continuidade com as noções de método e de tecnologia. Por 

recurso deve entender-se uma série de meios, de procedimentos, de vias de atuação para 
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resolver uma situação” e “assim se passa das ajudas aos métodos e dos aparelhos aos recursos; 

já não se procura o ensino pelo professor, mas a aprendizagem pelo aluno; as técnicas isoladas 

agrupam-se numa tecnologia e o objetivo final é otimizar os processos na sala de aula” 

(Cañellas, 1985 citado por Blanco & Silva, 1989: 43). 

 

O terceiro momento – focagem sistémica – surge quando se aplica a Teoria Geral dos 

Sistemas à abordagem do conhecimento. Para Blanco & Silva (1991) a tecnologia é  

 “um processo complexo e integrado que implica homens e meios numa 
interação homem-máquina, métodos que exigem inovação e uma organização 
eficiente (engenharia de sistemas) para analisar os problemas e imaginar, 
implantar, gerir e avaliar as suas soluções numa nova meta caracterizada por 
mudança educativa” (Blanco & Silva, 1991:48)   

Segundo Lachance et al. (1980), os objetivos da Tecnologia Educativa consistem em 

“analisar os problemas ligados ao ensino e aprendizagem e elaborar, implantar e avaliar as 

soluções desses problemas pelo desenvolvimento e exploração dos recursos educativos”. 

Na década de 80, com o desenvolvimento da Tecnologia Informática (TI) surge a 

menção a Novas Tecnologias da Informação (NTI). A utilização, no contexto educativo, 

destas modernas tecnologias – computador e vídeo, na modalidade interativa – fortificam, de 

certa forma, as pesquisas executadas sobre a interatividade homem-máquina e a análise de 

ambientes tecnológicos. Como pensa Bertrand (1991), tal desenvolvimento originou o 

aparecimento de uma nova tendência tecnológica: o «hipermédia». 

 
A UNESCO, em 1984 diferencia duas conceções básicas: 

 “Originalmente foi concebido para o uso de fins educativos dos meios 
nascidos da Revolução das comunicações como os meios audiovisuais, televisão, 
computadores e outros tipos de “hardware” e “software”” (Unesco 1984: 43).  

e, 

 “ Num novo e mais amplo sentido como um modo sistemático de 
conceber, aplicar e avaliar o conjunto de processos de ensino e aprendizagem 
tendo em conta ao mesmo tempo os recursos técnicos e humanos e as interações 
entre eles como forma de obter uma mais efetiva educação” (Sancho, 1984:44). 

Assim, a tecnologia educativa envolve técnicas, processos, métodos, meios e 

instrumentos. No entanto, ressalte-se que a dimensão mediadora confere, por conseguinte, 



 

50 

 

centralidade às relações entre o professor e o aluno, expressas pelo necessário encadeamento 

entre o ensino e a aprendizagem. 

Cabero (1999) explica que a Tecnologia Educativa é uma disciplina da didática e da 

organização escolar que foi definida de diversas formas, desde uma conceção simples, 

análoga à mera incorporação de meios audiovisuais no ensino, até posições globais que a 

assemelham com o desenho global da instrução. Assim, a tecnologia educativa é considerada, 

segundo este autor, como “uma disciplina integradora, viva, polissémica, contraditória e 

significativa na história da educação”. 

Analisando tal abordagem, percebemos que o citado autor a considera: 
 

• integradora na medida em que nela se inserem diversas correntes científicas, 

desde a física e engenharia até à pedagogia e à teoria da comunicação. 

• viva pelas consecutivas evoluções que teve, devido aos avanços concetuais 

produzidos nas diferentes ciências que a sustentam, e a gradual inserção de 

outras, no seu âmbito concetual. 

•  polissémica pelos diversos significados que teve ao longo da sua história, 

definições que se diversificam também em função do contexto cultural, social e 

científico. 

•  contraditória, pois pode significar “tudo” no sentido de que qualquer atividade 

inovadora planificada em educação foi denominada em ocasiões de tecnologia 

educativa; “nada” no sentido de “nada novo” (Romiszowski, 1981: 11 citado por 

Cabero 1999: 17). 

•  significativa pela importância que tem, como se observa pela quantidade de 

livros, artigos publicados, pelo número de congressos e jornadas realizada e 

pelas aceções que se criaram ao longo da história da educação. 

 

Cabero (1999) diferencia cinco momentos de evolução da TE:  
 

- o primeiro compreende os momentos iniciais de desenvolvimento da tecnologia 

educativa (momento que outros autores entendem como pré-história da TE);  

- o segundo marca a inserção dos meios audiovisuais e dos meios de comunicação 

de massas, no contexto escolar. A maioria dos autores aponta este momento como 

o início da introdução da TE no ensino, e datam-na do Séc. XX. 
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- o terceiro surge quando da introdução da psicologia conductista, behaviorista no 

processo de ensino e aprendizagem. 

-  o quarto reflete a introdução da abordagem sistémica aplicado à educação. 

- o quinto apresenta novas orientações surgidas como consequência da introdução 

da psicologia cognitiva e as substituições epistemológicas surgidas no contexto 

educativo em geral e no currículo em particular, bem como as transformações que 

estão a ocorrer. 

 

De um modo geral, tanto no que diz respeito à sua denominação quanto à sua natureza 

e definição, a Tecnologia Educativa é de natureza recente. Podemos dizer que existem 

distintas formas de a entender, concetualizar e aplicar, que se referem à TE como meios de 

comunicação e meios audiovisuais, à influência da psicologia conductista, ao enfoque 

sistémico como elemento modelar de fundamentação, à sua (re)concetualização como 

resultado das mudanças de paradigmas e disciplinas de fundamentação. 

 A TE pode ser analisada a partir de uma micro-perspetiva, (utilização de meios 

audiovisuais, tais como a televisão, computadores, ensino programado) ou de uma micro-

perspetiva, através da planificação da instrução. 

A sua concretização enquanto disciplina viva, que evoluiu tanto internamente, pela 

necessidade de oferecer soluções a novos problemas que se levantam, como externamente, 

pela evolução das disciplinas e ciências que a fundamentam. 

Como temos vindo a salientar, uma das primeiras formas que caracteriza a Tecnologia 

Educativa, na sua evolução concetual, é a incorporação de meios tecnológicos, desde os 

simples meios audiovisuais, como a televisão, o vídeo, ou o computador até aos sofisticados 

meios, designados, como já referimos, de “novas tecnologias” ou se preferirmos, conforme 

refere Cloutier (2001), “comunicação de massas”. 

Se analisarmos com atenção as concetualizações da grande maioria dos autores 

referidos, depreenderemos que esta configuração, de analisar a TE, se confere elementar.  

Tal como aludimos anteriormente, Arrese (1977) defende esta perspetiva, pois, 

segundo ele, é fundamental distinguir “tecnologia na educação” e “tecnologia da educação”, 

sendo a primeira respeitante aos aspetos metodológicos, com a aplicação dos recursos, e a 

segunda respeitante à incorporação dos meios técnicos no processo didático, com vista a 

melhorá-lo. 
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Na mesma linha de pensamento, Cabero (1999) aborda a mesma distinção e refere a 

diferenciação entre as duas: 

“A primeira refere-se ao uso dos meios instrumentais para transmitir as 
mensagens no ensino; a segunda implica posições mais sistémicas, surgindo em 
oposição à implementação exclusivamente centrada nos meios, onde não cabem 
nem os participantes do ato instrutivo, nem os contextos de aprendizagem (…)” 
(p.20). 

Cabero (2001) acrescenta que a introdução dos meios “foi o que impulsionou o seu 

desenvolvimento e presença nas escolas e centros de formação” (p.84).  

Assim, uma correcta exploração do imenso potencial das tecnologias e das novas 

tecnologias nas situações de ensino e aprendizagem pode trazer contributos tanto para os 

estudantes quanto para os professores e constituir uma verdadeira Tecnologia Educativa. 

É importante deixar claro que os bons resultados das tecnologias (“velhas tecnologias” 

ou “novas tecnologias”) dependem do uso que delas se faz, de como e com que finalidade 

essas tecnologias são integradas na prática.  

A introdução dos meios no contexto escolar deve ser entendida muito para além de 

uma mera incorporação física dos mesmos. Estes devem integrar os currículos e constituir 

meios auxiliares no ensino dos conteúdos curriculares, aproveitando as suas potencialidades 

da melhor forma possível. 

Para Raposo Rivas (2002), os meios “representam, aproximam, facilitam o acesso do 

aluno à realidade que se aprende, mas estes não têm sentido nenhum por si só, a não ser pelo 

papel que se lhes concede dentro do currículo, ou seja, em relação com as necessidades, 

prioridades, objetivos, conteúdos e atividades que se trabalham numa determinada área” (p. 

50). 

É importante referir que conforme vimos que existe uma pluralidade de formas de 

definir “novas Tecnologias” também a referência a estas “novas tecnologias” quando 

aplicadas no contexto educativo possui uma pluralidade semântica. Assim, podemos referir-

nos a estas novas tecnologias usando a designação de “recursos e meios didáticos” (Cebrián, 

1992), “meio” (Zabalza, 1994), “recursos tecnológicos” (Castaño, 1995), “meios de ensino” 

(Cabero, 1990), “meios e recursos” (Raposo Rivas, 2002), “recursos didáticos” (Cinelli, 

2003). 

Para Cabero (1990), os meios são “elementos curriculares que, pelos seus sistemas 

simbólicos e estratégias de utilização, proporcionam o desenvolvimento de competências 
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cognitivas nos alunos, num contexto determinado, facilitando a intervenção medida sobre a 

realidade, pôr em ação determinadas estratégias de aprendizagem e a captação e compreensão 

da informação pelo aluno” (p.12).  

Grégoire et al. (1996) apresentam algumas dessas possibilidades ou contributosdesses 

meios para os alunos e para os professores: 
 

Contriubtos possíveis para a aprendizagem: 
 

• Esses recursos estimulam os alunos a desenvolver aptidões intelectuais. 

• Muitos alunos mostram mais interesse em aprender e a sua concentração é maior. 

• As novas tecnologias estimulam a procura de mais informação sobre um assunto e 

de um maior número de relações entre as informações. 

• O uso das tecnologias promove a cooperação entre estudantes.´ 

 

Contributos possíveis para a função do professor: 
 

• Através das tecnologias e das novas tecnologias os professores obtêm rapidamente 

informação sobre recursos instrucionais. 

• Se o potencial das novas tecnologias for devidamente explorado, o professor 

interage com os alunos mais do que nas aulas tradicionais. 

• Professores começam a ver o conhecimento cada vez mais como um processo 

contínuo de pesquisa. 

• Por possibilitar rever os caminhos de aprendizagem percorridos pelo aluno, as 

novas tecnologias facilitam a deteçãom por parte dos professores dos pontos 

fortes, assim como das dificuldades específicas que o aluno encontrou, ou a 

aprendizagem incorreta ou pouco assimilada. 

 

São de facto uma poderosa ajuda e levam os alunos a querer saber mais informação 

sobre um assunto e um maior número de relações entre as informações, para além de 

constituirem um complemento ao manual escolar, que é muito utilizado na escola. 

 

Também Cabero (2001) refere que estes meios têm grandes vantagens quando 

integrados no ensino, nomeadamente: 
 

• O extraordinário poder na atração dos recetores;  



 

54 

 

• A capacidade de motivação gerada nos alunos para a compreensão dos conteúdos e 

das atividades;  

• A eficácia na concretização e esclarecimento de conteúdos e conceitos abstratos, o 

que reduz o tempo que geralmente se dedica à transmissão de determinados 

conteúdos, isto é, melhora significativamente as aprendizagens; 

• A possibilidade de comunicação de informação que, de outra forma, seria de difícil 

transmissão; 

• A possibilidade que oferecem de o aluno alcançar por si a informação que de outra 

forma seria comunicada e repetida pelo professor; 

• A sua utilização no ensino individualizado; 

• O seu contributo e significado no ensino à distância e a possibilidade de uma 

formação flexível; 

•  A possibilidade, por outro lado, de aluno e professor tomarem contacto direto com 

os próprios meios de comunicação.  

 

 O mesmo autor refere que o uso dos meios no contexto educativo é de grande 

interesse e relevância uma vez que a capacidade de retenção dos alunos é maior. Expõe que na 

captura da informação, os alunos recorrem aos sentidos, dos quais a visão e a audição 

predominam nessa apreensão, numa percentagem de 83% e 11%, respetivamente. Acrescenta 

ainda que 30% dos dados retidos são apreendidos pela visão e 50% dos dados retidos são 

apreendidos pela audição. 

Assim, os meios e recursos tecnológicos ao serviço da educação são um imenso 

contributo. Contudo, é de ressalvar que é necessário que os professores saibam como lidar 

com estes meios e recursos e percebam qual o momento ideal em que devem empregá-los de 

modo a não prejudicar o desenrolar da aula. É importante que estes saibam ser mediadores e 

não se tornem “tecnólogos” educativos, esquecendo a verdadeira função que lhes compete na 

concretização e aplicação desses meios, tendo em conta as características que lhes estão 

implícitas. 

Segundo Cinelli (2003), “os recursos didáticos são meios que tornam a aprendizagem 

mais fácil, mas para isso é necessário que a escola, longe de ser apenas uma fonte de informes 

verbais, assegure aos alunos, oportunidades e facilidades de viver em contacto direto com a 

vida, proporcionando-lhes os meios e a forma de se aproximarem, o mais possível, da 

experiência real” (p.19). 
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Assim, são meios que facilitam a aprendizagem pela forma motivadora e fácil com que 

apresentam a informação em contexto de sala de aula e permitem que os alunos se aproximem 

o mais possível do contexto da vida real.  

As tecnologias são como uma ferramenta de pesquisa no dia-a-dia, que permite aos 

alunos uma aquisição mais ampla e mais aprofundada dos conhecimentos, servindo 

igualmente como apoio desses mesmos conhecimentos. Estas promovem a cooperação entre 

os alunos e permitem que estes se afastem um pouco da rotina diária da escola, estabelecendo 

um meio novo e motivador de aprendizagem. 

1.2. Tecnologias da Informação e Comunicação: pluralidade de conceitos 

Como vimos, muitas são as aceções e as definições de tecnologia, mas a tecnologia 

tem evoluído ao longo dos tempos e a sua conceptualização necessita também de evoluir. 

Assim, perante este panorama é importante referir que falar da tecnologia de “ontem” não é 

falar da tecnologia de “hoje” pois, os meios tecnológicos evoluem e marcam, a seu tempo, a 

sociedade em que se inserem, nos diversos domínios. Assim, tal como a técnica também, 

hodiernamente a tecnologia se vê complementada por uma pluralidade de conceitos que 

embora não sejam definidos da mesma forma conservam algumas características e dimensões.  

O conceito de Novas Tecnologias (NT) é Segundo Castell et al.(1983)  

“um novo espectro percorre o mundo: as novas tecnologias. Neste período 
ambivalente os medos despertam e as esperanças da nossa sociedade, na crise, 
são iluminadas. A sua conjetura ambivalente debate-se com o seu conteúdo 
específico e desconhecem-se em boa medida os seus efeitos precisos, mas apenas 
nada põe em dúvida a sua importância histórica e a mudança qualitativa que 
introduzem no nosso modo de produzir, gesticular, consumir e morrer” (p.6). 

Cloutier (2001) vai mais longe relativamente à noção de novas tecnologias, pois 

segundo o autor nós vivemos na “era da comunicação universal, na qual entrámos no início do 

século XXI e é marcada pelo desenvolvimento rápido das tecnologias da informação e 

comunicação que denominamos correntemente de TIC ou ainda de NTIC” (p.53). 

A presença das novas tecnologias na nossa sociedade é cada vez maior e tal 

crescimento é percetível pelos nossos sentidos, sobretudo pela visão, pois basta-nos olhar em 

redor para vislumbrarmos as inúmeras manifestações tecnológicas existentes e presentes em 

todos os domínios da nossa cultura (Raposo Rivas, 2002). 
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Mediante o contexto em que se inserem (económico, político, cultural, educativo…), a 

sua aplicação será diferenciada e as suas virtudes aproveitadas de igual forma. Em cada 

contexto, mediante as suas normas e regras, são aplicadas para melhorar os processos já 

vigentes, de modo a não prejudicar o funcionamento em vigor (Raposo Rivas, 2002). 

As novas tecnologias revelam, de facto, imensas possibilidades e potencialidades em 

vários contextos, uma vez que são capazes de “armazenar”, “tratar” e “manipular”, volumes 

consideráveis de informação, constituem, de facto, novas formas de comunicação entre os 

indivíduos promovendo a atualização e a formação. 

 “Novas Tecnologias” é um conceito amplo que se refere a (aparatos, técnicas, 

materiais em planos de estudo) e que é suscetível de ser abordado a partir de variadíssimas 

disciplinas e em diferentes meios do saber: medicina, publicidade, economia, física, educação, 

entre outros. Normalmente, esse conceito está associado de uma forma generalizada ao meio 

de informação e de comunicação, porventura porque esta parcela tecnológica, nos últimos 

anos, trouxe um desenvolvimento e um impacto consideráveis. 

Como pudemos constatar, as novas tecnologias são meios de que a sociedade dispõe e 

que pressupõem uma mudança pela inovação. 

Como já referimos, o conceito “novas tecnologias” pressupõe diferentes 

denominações. Assim, pensamos ser importante salientar algumas definições, todas elas 

recolhidas por Raposo Rivas (2002): 

A UNESCO (1982) denomina as novas tecnologias de “Novas Tecnologias da 

Informação (NTI)” e define-as como: “o conjunto de disciplinas científicas, tecnológicas de 

engenharia e de técnicas de gestão empregadas no manejo e processamento da informação; as 

suas aplicações; os computadores e a sua interação com homens e máquinas; e os conteúdos 

associados de carácter social, económico e cultural” (p.27). 

Segundo a FUNDESCO (1986), são denominadas de “ Tecnologias da Informação 

(TI)” pois são: “tecnologias que permitem a aquisição, produção, armazenamento, tratamento, 

comunicação, registo e apresentação de dados contidos em sinais de natureza acústica, ótica 

ou eletromagnética” (p.27). 

Vázquez e Beltrán (1989) definem-nas como “Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC)” porque constituem o “desenvolvimento de máquinas e dispositivos 

desenhados para armazenar, operar, transmitir, etc., de modo flexível, grandes quantidades de 

informação” (p.27). 
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Bartolomé (1989) designa-as de “Novas tecnologias (NT)”, pois representam os 

últimos desenvolvimentos tecnológicos e as suas aplicações, centrando-se nos processos de 

comunicação que se agrupam em três grandes áreas: a informação, o vídeo e as 

telecomunicações. 

Vázquez (1991) intitula as Novas Tecnologias de “ Novas Tecnologias aplicadas à 

Educação (NNTT)” uma vez que são tecnologias da informação aplicadas ao campo 

pedagógico com o objetivo de racionalizar os processos educativos, melhorar os resultados do 

sistema escolar e assegurar o acesso ao mesmo, de grupos convencionalmente excluídos. 

Medrano (1993) conceitualiza-as de “Novas Tecnologias (NT)” (p.28) por se referirem 

a todos aqueles equipamentos ou sistemas técnicos que servem de suporte à informação 

através de canais visuais, auditivos ou ambos. Trata-se portanto de sistemas mecânicos, 

eletromecânicos ou informáticos que abarcam e reproduzem informação e das suas aplicações 

nos distintos campos e processos de comunicação. 

Marchán e Porras (1994) optam pela designação  “Novas Tecnologias da Informação” 

(NTI) e referem que “fruto da combinação dos recentes avanços em microeletrónica, 

informática e telecomunicações, aportam novas perspetivas, serviços e veículos para as 

funções básicas de armazenamento e recuperação da informação” (p.10). 

González (1994) concorda com as duas denominações anteriores, pois são um novo 

conjunto de ferramentas, suportes e canais para o tratamento e acesso à informação. 

Identicamente Martinez (1995) defende esta designação, pois são: “todos aqueles 

meios de comunicação e de tratamento da informação que vão surgindo da união dos avanços 

propiciados pelo desenvolvimento da tecnologia eletrónica e as ferramentas conceptuais, tão 

conhecidas como aquelas outras que vinham sendo desenvolvidas como consequência de 

emprego destas novas tecnologias e do avanço do conhecimento humano” (p. 28). 

Martinez (1995) também adotou a classificação de “Novas Tecnologias da 

Comunicação (NTC)” porque: “todas aquelas tecnologias surgidas da raiz do 

desenvolvimento da microeletrónica, (…) e que transformaram o mundo das 

telecomunicações, tanto do ponto de vista da velocidade como da capacidade de transmissão e 

das possibilidades educativas propriamente ditas” (p.28). 

Para Garcia-Valcárcel (1996) as Novas Tecnologias são definidas como “ Novas 

Tecnologias (NT) porque implicam três grandes áreas de comunicação: o vídeo, a informática 

e a telecomunicação. Não se refere unicamente aos equipamentos (hardware) que tornam 
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possível esta comunicação, como também o desenvolvimento de aplicações (softwares)” 

(p.28). 

Adell (1997) partilha da ideia de Garcia-Valcárcel (1996) e acrescenta que “são um 

conjunto de processos e produtos derivados das novas ferramentas (hardware e software), 

suportes da informação e canais de comunicação relacionados com o armazenamento, 

processamento e transmissão digitalizada de dados” (p.28). 
Por outro lado, apontamos também a ideia de Grégoire et al., (1996) que diz que o 

termo Novas tecnologias é 

 “uma abreviatura de novas tecnologias da informação e comunicação, que 
são definidas como uma série de tecnologias que geralmente incluem o 
computador e que, quando combinadas ou interconectadas, são caracterizadas 
pelo seu poder de memorizar, processar, tornar acessível (na tela ou em outro 
suporte) e transmitir, em princípio para qualquer lugar, uma quantidade 
virtualmente ilimitada e extremamente diversificada de dados” (p.1). 

Assim, é de realçar que todas as definições de “novas tecnologias” apresentadas 

salientam a ideia de informação e as novas descobertas que dela derivam.  

Cabero (1994) aborda a ideia de que as tecnologias não existem para serem só 

contempladas, admiradas pelas suas virtuosidades, mas sim empregadas, pois pressupõem um 

sentido prático e de aplicação.   

O seu carácter inovador e a respetiva influência que estas tecnologias exercem na 

mudança tecnológica e cultural constituem uma das suas características básicas (González, 

1994).  

É importante realçar que a aceção de “novas tecnologias” no sentido de 

“novo”/”inovação” não se restringe unicamente aos novos suportes surgidos, mas refere-se 

também a interação, ao uso com meios já existentes. 

Segundo Bartolomé (1989), Medrano (1993) e Garcia-Valcárcel (1996), um aspeto 

fundamental presente na maioria das definições refere-se aos grandes sistemas implicados 

nestas novas tecnologias: o vídeo, a informática e a telecomunicação. 

Se analisarmos as definições da UNESCO (1982), de Vasquez (1991) e de Martinez 

(1995) percebemos que as novas tecnologias influenciam os processos de comunicação, pois o 

seu feedback tanto pode ser sincrónico como anacrónico e não exige que se compartilhe um 

mesmo lugar. 
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Raposo Rivas (2002) defende que a designação atribuída às “novas tecnologias” não 

se refere unicamente a um conjunto de “novos meios”, mas também a um conjunto de novas 

formas de uso que eles permitem dos “velhos meios”.  

Como constatámos, quando nos referimos às Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (NTIC), num contexto social, e às Novas Tecnologias aplicadas à Educação 

(NNTT), ou lhes fazemos referência no contexto educativo, estamos a falar de conceitos 

idênticos e sinónimos TIC; NT; NTI; NTC; NNTT; NTIC (Raposo Rivas, 2002: 29). 

Pelo exposto e, segundo Cabero (1994), percebemos que as “novas tecnologias” têm 

características que lhe são próprias, específicas dos avanços tecnológicos que as qualificam: a 

digitalização, a interatividade, a qualidade de imagem, a automatização, a sobredimensão, a 

imaterialidade, a instantaneidade, a inovação, a interconexão, a diversidade e a influência 

sobre os processos em virtude dos produtos: 
 

• A digitalização consiste na transformação da informação em códigos 

numéricos, que permitem que a distribuição da informação seja realizada de 

forma mais rápida. Proporciona a transmissão, em simultâneo, através dos 

mesmos canais, de variadíssimas formas de informação. Exemplo disto é a 

rede digital de serviços integrados (RDSI), que permite a distribuição de todos 

os serviços necessários (videoconferências, televisão…) por uma única rede. 
 

• A interatividade faculta uma relação de “diálogo” entre o homem e a máquina. 

Essa interatividade, para além de possibilitar que o utilizador elabore 

mensagens (ação que as tecnologias tradicionais também realizam), decide, 

igualmente, a sequência da informação a seguir, designa o ritmo e a quantidade 

de informação que se deseja e permite ainda eleger o tipo de código a empregar 

no tratamento da informação. 
 

• A imagem de alta definição altera a produção técnica de imagens a nível 

criativo, recetor, difusor, estético e expressivo, na medida em que estas novas 

tecnologias dispõem de imagens de alta qualidade com melhores elementos 

cromáticos, aumento do número de cores definidas e representadas, 

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

para outro, e evita interrupções na transferência da mensagem e ruídos 

comunicativos a elas associadas. 
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• A automatização do trabalho incorporado pela informática permite que muito 

do trabalho antes feito pelo ser humano seja hoje realizado pelas máquinas, 

possibilitando o tratamento de maior quantidade de informação com mais 

rapidez.  
 

• A sobredimensão no tratamento da grande quantidade de informação, pois as 

novas tecnologias possibilitam novas linguagens expressivas, como é o caso 

dos multimédia, hipermédia, hipertexto, entre outros, surgindo a necessidade 

de adquirir novos domínios alfabéticos, novas competências que pressupõem a 

aprendizagem de competências específicas. Pressupõem uma forma não linear 

de aceder a uma determinada informação. 
 

• A imaterialidade no sentido de que a matéria-prima à volta da qual as 

tecnologias desenvolvem a sua atividade é a informação, e informação em 

múltiplos códigos e formas: visuais, auditivas, audiovisuais, textuais, de dados 

quer sejam fixas ou em movimento, individuais ou em conjunto. Esta 

imaterialidade é a possibilidade de construir mensagens sem referentes 

externos, alargar a criatividade e elaborar imagens impensáveis. 
 

• A instantaneidade da informação, pois rompem-se as barreiras temporais e 

espaciais de nações e culturas (a comunicação via satélite). Em poucos 

segundos, dispomos de um contacto direto, de forma imediata, de qualquer tipo 

de informação, de qualquer parte do mundo.   
 

• A inovação, uma vez que qualquer uma destas novas tecnologias tem como 

principal objetivo a novidade, a melhoria e a mudança qualitativa e quantitativa 

da sua predecessora. 
 

•  A interconexão, pois possibilita a formação de uma rede de comunicação. As 

novas tecnologias podem coligar-se e ampliar desta forma tanto as suas 

possibilidades individuais como levar à construção de novas realidades 

expressivas e comunicativas.  
 

• A diversidade, pois não existe uma única tecnologia, mas antes uma variedade 

de novas tecnologias que podem desempenhar inúmeras funções, desde a 
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transmissão de informação à possibilidade de interação entre os utilizadores, 

como no caso da videoconferência. 
 

• A influência sobre os processos em virtude dos produtos, pois o fundamental 

nestas novas tecnologias centra-se nos processos a seguir até se chegar aos 

produtos pretendidos, processos esses que determinam qualidades diferentes 

nos produtos, e pressupõem sempre a aquisição de novas competências por 

parte dos utilizadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Síntese das características gerais das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

segundo  Cabero (1994) citado em Raposo Rivas,  (2002). 

 

Cabero (2001) defende que as novas tecnologias “são aqueles meios eletrónicos que 

criam, armazenam, recuperam e transmitem a informação quantitativamente veloz e em 

grande quantidade, fazendo-o combinando diferentes tipos de códigos numa realidade 

hipermédia” (p.300). 

O mesmo autor advoga que estas tecnologias se distinguem das tradicionais não no 

que se refere ao meio de ensino, mas antes nas possibilidades de criação de novos contornos 

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

experiências formativas, expressivas e educativas.  
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Cabero (2001) refere-se também às características das novas tecnologias 

recomendando três que considera pertinentes neste ponto de vista de análise: 

• Introdução em todos os sectores (culturais, económicos, educativos e 

industriais), pois estas tecnologias penetram diretamente em todos os sectores 

da nossa vida, desde o trabalho até ao lazer, desde as formas de relacionamento 

às de conhecer e aprender. 
 

• Potencialização da audiência segmentária e diferenciada, uma vez que os 

programas e os meios se especializam mediante as características e 

necessidades dos recetores. 
 

• Capacidade de armazenamento, uma vez que permitem incorporar em espaços 

reduzidos amplos volumes de informação. 

 

Embora as novas tecnologias tenham surgido num contexto exterior ao ensino, 

constituem meios cujo emprego se pode aplicar no contexto educativo com inúmeras 

finalidades (Raposo Rivas, 2002). 

Como constatámos anteriormente, e conforme refere Raposo Rivas (2002), o termo 

“novas tecnologias” quando aplicado ao ensino detém uma pluralidade conceptual que, 

embora nos confunda inicialmente, de modo geral se refere fundamentalmente ao mesmo 

conceito: novos meios, tecnologias avançadas, novas tecnologias, tecnologias da informação, 

meios e recursos tecnológicos. 

As três primeiras aceções remetem-nos para “novidade”, o “novo”, “original” e 

“inovador” que constituem os meios. As duas últimas incluem na sua aceção um cariz mais 

tradicional e abrangente. No entanto, todos os conceitos são tecnologias que estão integradas 

na Educação. 

Perante estas abordagens, verificamos que o termo “novas tecnologias” tem, de facto, 

uma pluralidade de conotações.  

Cabero (1994) refere-se às “Novas Tecnologias” com alguma dificuldade na definição 

do conceito de “novo”. Para o autor, esta denominação é “desafortunada” e “desapropriada” 

uma vez que o conceito de novidade não se mantém por muito tempo. 

“é necessário ter em conta desde o início a infeliz e inoportuna que é a 
denominação de NT. Em primeiro lugar, porque a sua própria novidade não se 
mantém com o tempo, e não nos permite estabelecer taxionomias fixas onde se 
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introduzam elementos e se distribuam nas categorias previamente estabelecidas” 
(Cabero, 1994: 14). 

Jean Cloutier vem, de certa forma, contrariar esta ideia de “novo” nas novas 

tecnologias, pois acredita que estas não são realmente novas, uma vez que a noção de 

novidade reside essencialmente nos métodos de codificação das mensagens, “assim, as 

tecnologias não são novas: o que é realmente novo é o método de codificação das mensagens” 

(Cloutier, 2001). O autor afirma que a evolução das tecnologias da informação e comunicação 

são o resultado da evolução da tecnologia em geral, ou seja, “o ser humano criou os utensílios 

para prolongar as suas mãos; a roda, os seus pés; a máquina, o seu corpo; a eletricidade e a 

eletrónica são os sistemas nervosos; a informática é o seu cérebro” (p. 53). 

Falar em novas tecnologias pressupõe, assim, que haja uma delimitação muito clara do 

conceito de novo e que se tenha sempre presente a evolução estonteante pela qual estamos a 

passar, pois o que hoje constitui novidade, amanhã já não o é. 

Como podemos constatar pelo exposto anteriormente, de acordo com vários autores 

que se têm dedicado à investigação no domínio das Tecnologias Educativas (Blanco, 1983; 

Blanco & Silva, 1993; Costa, 2007c; 2008; Dede, 2008), o entendimento do uso das TIC nas 

práticas de ensino e de aprendizagem, bem como a evolução dos significados que se foram 

atribuindo às tecnologias ao longo dos últimos anos, tem acompanhando não só o 

desenvolvimento tecnológico, mas também diferentes conceções na maneira de entender e 

organizar o processo de ensino e de aprendizagem. 

Aceitando, no entanto, a ideia perfilhada por Jonassen (2007), podemos dizer que, 

atualmente, quando se fala no uso das TIC em contexto educativo, significa essencialmente 

que nos referimos à capacidade de apoiar e melhorar a aprendizagem, promovendo a criação 

de experiências de aprendizagem em que os alunos possam construir conhecimento, explorar 

novas ideias e perspetivas, simular problemas significativos e reais, colaborar com outros 

agentes/atores educativos e refletir sobre o seu processo de aprendizagem. Porém, conforme 

sublinhado por Silva & Silva (2008), e tal como pudemos constatar, os textos que 

fundamentam os programas e os projetos nesta área, bem como o texto orientador da 

reorganização curricular do ensino básico (Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro), utilizam 

a expressão e/ou a respetiva sigla, mas não explicitam o seu conteúdo. Acresce a esta falta de 

clareza a profusão de siglas que fazem parte do acervo lexical desta temática: “ (…) de raiz 

latina, para além de TIC, também é frequente depararmo-nos com as siglas NTIC (Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação), TICE (Tecnologias da Informação e 
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Comunicação na Educação) e TE (Tecnologia Educativa); de raiz anglo-saxónica, as siglas IT 

(Information Technology), ET (Educational Technology), CAL (Computer Aided Learning), 

CAT (Computer Aided Teaching) e CAI (Computer Aided Instruction)” (Pinto, 2002 citado 

por Silva & Silva, 2008: 392). 

 

Nestas circunstâncias, pareceu-nos óbvia a necessidade de definirmos a expressão 

“tecnologias da informação e comunicação” (TIC), entendendo-a, no âmbito deste trabalho, 

como meios e ferramentas com capacidade para melhorar a aprendizagem dos alunos (dentro 

e fora da sala de aula) e para facilitar a transferência transversal de conhecimentos em vários 

domínios (Jonassen, 2007).  

1.3. O currículo e o Ensino Básico 

 “ A natureza complexa, multidimensional e processual da inovação (…), 
obriga-nos a trabalhar com um modelo integrador e compreensivo da inovação, 
que nos permita contemplar a diversidade de dimensões de tipo pessoal, 
institucional, cultural, política e profissional que a configuram, assim como a 
multiplicidade de fatores que influenciam e determinam o surgimento da 
mudança nas escolas. Se queremos ultrapassar alguns dos problemas e obstáculos 
à mudança do currículo e das práticas que o concretizam, precisamos ter uma 
visão relacional dos fatores que favorecem ou limitam essa mudança, utilizando 
estratégias capazes de produzir contextos favoráveis à sua emergência” (Alonso, 
1998: 344)  

É fundamental que a escola promova a integração das tecnologias da informação e 

comunicação, pois nos dias de hoje corre o risco de se tornar cada vez menos atrativa e menos 

apta a fazer face às exigências da sociedade, pondo deste modo em causa a integração dos 

futuros cidadãos na vida ativa. De facto, é importante a escola tornar-se mais atrativa e em 

sintonia com as novidades tecnológicas que vão deslumbrando o Homem. 

Hoje a escola deve ser capaz de assumir os alunos como primeiro compromisso e 

procurar transformar-se num lugar de democracia, dentro e fora da sala de aulas, e de 

aprendizagens intensas, sustentadas na evolução da sociedade. Urge uma escola que se afirme 

como um bem comum, um espaço cultural, mais significativo, e que consiga dar aos alunos 

meios para enfrentar os desafios da sociedade. Para tal, o currículo ocupa um lugar de 

destaque na medida em que constitui um documento de referência. 
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Pensamos que antes de entender a relação do currículo escolar com as tecnologias da 

informação e comunicação, hoje já tão presentes na educação, é necessário entender e definir 

o conceito de currículo, o que nem sempre é fácil dada a multiplicidade de significados com 

que é utilizado (Gimeno Sacristán, 1988; Morgado, 2000; Roldão, 2000; Pacheco, 2001, 

2005; Uhrmacher e Moroye, 2009; Moreira, 2009;). De facto, é um conceito polissémico, 

utilizado, por vezes, com sentidos bastante diversificados, que revelam bem a amplitude e a 

ambiguidade que este conceito comporta. 

A primeira abordagem ao termo currículo surge com Bobbit (1918), no seu livro “The 

curriculum”, como sendo uma nova área de estudo e de investigação (Fino & Sousa, 2003: 

2053). Esse modelo curricular teve por base os trabalhos de Taylor (1911), que se aplicavam 

essencialmente ao mundo industrial com o objetivo de aumentar a eficácia e a produtividade. 

Assim, a primeira conceção de currículo tem um caráter instrumental, relacionado com uma 

racionalidade técnica, colocando a tónica na eficácia e na produtividade que, de forma 

sequencial, vai moldar o indivíduo visando alcançar os objetivos observáveis e mensuráveis.  

Segundo Ferreira (2001), as múltiplas aceções que encontramos na literatura da 

especialidade balançam entre ideias como “planificação mais ou menos estruturada de 

programas/conteúdos” e “experiências e/ou atividades escolares”; “produto” e “processo”; 

“plano” e “ação”; “escolar” e “não escolar”. Numa abordagem etimológica do termo, somos 

conduzidos a realçar dois sentidos muitas vezes referidos na literatura da especialidade, o do 

verbo (correr) e o do substantivo (percurso, caminho, itinerário), (Kemmis 1993; Goodson, 

2001). Entendemos assim, que o currículo será o caminho a percorrer para se alcançar 

aprendizagens.	  Ao analisar historicamente o termo currículo, Pacheco (2005) refere também 

que o conceito não reúne consenso e apresenta diferentes significados, por isso o conceito 

define-se pela sua “complexidade e ambiguidade”. Apesar das várias divergências, este autor 

considera que o currículo pode ser definido como um projeto cujo desenvolvimento implica 

coesão, continuidade e interligação entre o plano normativo e o plano de ensino-

aprendizagem. Assim sendo, o currículo é uma ação pedagógica resultante de várias 

influências, políticas, sociais, culturais, administrativas e escolares, entre outras, com 

interesse e responsabilidades comuns. Considerando a sua historicidade e sem descurar a 

multiplicidade de conceitos para o termo currículo, é entendido como sendo essencialmente 

um plano orientado e reorientado por projetos que destaca o que ensinar e aprender (Gaspar & 

Roldão, 2007). 
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Morgado (2000) e Pacheco (2005) referem que o termo currículo é frequentemente 

entendido como o plano de estudos ou sequência de conteúdos a serem ensinados e 

aprendidos, isto é, a desenvolver pelas escolas com os seus alunos. Esta ideia parece ser um 

conceito adquirido e implementado pela maioria dos professores. 

No entender de Silva (2000), o currículo descreve um conjunto de saberes a serem 

ensinados. O que importa a “qualquer teoria do currículo é a de saber que conhecimento deve 

ser ensinado (…) o quê? (…) Qual o conhecimento ou saber que é considerado importante ou 

válido ou essencial para merecer ser considerado parte do currículo?” (p.13). 

O currículo pode igualmente ser entendido como “um projeto seletivo de cultura, 

social, cultural, política e administrativamente condicionado, que regula a atividade escolar e 

que se faz realidade dentro das condições da escola tal como está configurada” (Gimeno 

Sacristán, 1988: 40).  

Para Pacheco (2001),  

“(…) o currículo, apesar das diferentes perspetivas e dos diversos 
dualismos, define-se como um projeto, cujo processo de construção e 
desenvolvimento é interativo, que implica unidade, continuidade e 
interdependência entre o que se define ao nível do plano normativo, ou oficial, e 
ao nível do plano real, ou do processo de ensino-aprendizagem. Mais ainda, o 
currículo é uma prática pedagógica que resulta da interação e confluência de 
várias estruturas (políticas, administrativas, económicas culturais, sociais, 
escolares…) na base das quais existem interesses concretos e responsabilidades 
compartilhadas” (p.20). 

A este propósito, Veiga-Neto (2006) considera o currículo “como a porção da cultura 

– em termos de conteúdos e práticas (de ensino, avaliação, etc.) – que, por ser considerada 

relevante num dado momento histórico, é trazida para a escola, ou seja, é escolarizada” (p. 

60). Por outras palavras,  podemos dizer que o currículo varia de acordo com o tempo e as 

necessidades da própria sociedade, que a instituição escola pretende servir. 

Para alguns autores, tal como Grundy (1987, citado por Costa, 2007), o currículo é 

uma construção social e cultural: “o currículo não é um mero conjunto de planos a ser 

implementado; é antes construído, através de um processo ativo, na qual planear, agir e 

avaliar estão reciprocamente ligados e interligados” (p.90).  

Nesta perspetiva, o currículo é uma prática social que reflete uma cultura num cenário 

espaço temporal, que ocorre na vida real. Desta asserção infere-se que o conhecimento é 

também ele uma construção social, dado que os sujeitos ao refletirem sobre uma dada área de 
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interesse comum constroem o seu próprio conhecimento. Subjacente à construção do 

currículo de forma dinâmica está a edificação do saber de forma crítica, que mediante 

abordagem de conteúdos integrados em contextos reais vai alargar o conhecimento dos 

sujeitos.  

Nesta perspetiva, as TIC surgem não como uma necessidade intrínseca à escola e ao 

currículo, mas como uma imposição da economia que exige profissionais com competências e 

criatividade capazes de se adaptarem às exigências da sociedade tecnológica. 

 Para Pacheco (2002), as políticas curriculares são decididas tendo por base opções 

fortemente influenciadas por grupos sociais com interesses e valores educativos. O autor 

considera que a estruturação do currículo procede fortemente da luta por diferentes territórios 

com diferentes poderes de decisão dos atores. Desta forma, o currículo será consequência da 

interseção de várias lógicas: a de estado, a de mercado, a do ator e a cultural. 

Ainda nesta linha de pensamento, chamamos a atenção para o conceito de programa 

que muitas vezes é confundido com o conceito de currículo, na medida em que, “o programa é 

a concretização do currículo nacional, ou seja, o conjunto de aprendizagens e competências 

aprovado pelo ME através de orientações para as áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares” (Pacheco, 2008: 16). 

Roldão (2000) frisa que o “programa não é mais do que um conjunto de instruções, é 

uma previsão de organização possível, neste caso de conteúdos ou de competências. O 

programa só serve como meio para que as aprendizagens ocorram, aquilo que define o 

currículo são aprendizagens que se visam” (p.14). Na verdade, segundo este autor,  

 “Os programas (…) são indispensáveis e têm de existir (…). Mas que 
relação têm com o currículo? (…) [na] experiência portuguesa há uma 
sobreposição – o entendimento mais corrente de currículo no sistema português 
tem sido traduzível quase por um sinal de igual usando a forma matemática. Ora 
os currículos não são programas. (…) os programas são instrumentos do 
currículo, entre outros instrumentos, portanto, têm uma função instrumental” (p. 
14). 

Assim, podemos aferir que o currículo pode ser também entendido como um conjunto 

“de aprendizagens comuns a todos os destinatários da escola ou instituição educadora em 

causa, a quem compete fazer adquirir, ou ‘passar’ esse conjunto de aprendizagens” (Roldão, 

2003a: 21). Desta interpretação de currículo ressalta o carácter uniformizante e 

homogeneizador que tradicionalmente tem caracterizado o currículo e a escola, apesar, do 

currículo prescrever os resultados e não os meios. Todavia, é fundamental garantir, no âmbito 
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da escolaridade obrigatória, uma educação igual tanto em extensão como em qualidade, de 

forma a assegurar igualdade entre uns e outros, como salienta Gimeno Sacristán (2000). 

Mediante o exposto anteriormente, podemos dizer que o currículo confina três ideias 

chave: i) um propósito educativo planificado no tempo e no espaço; ii) um processo ensino-

aprendizagem com referência a conteúdos e aprendizagens; e, iii) um contexto específico: a 

escola.  

Desta forma, entende-se que o currículo tem duas funções distintas, porém 

complementares: pretende explicitar as finalidades da educação e, por outro lado, servir de 

guia para as práticas curriculares e educativas. 

Consideramos que, independentemente da conceção de educação ou da prática 

utilizada no processo ensino-aprendizagem, ensinar não é nenhuma novidade, é algo que 

sempre fizeram os bons mestres do mundo. Porém, o caminho da educação em Portugal não 

foi linear, espelhando mudanças políticas, sociais, educativas e económicas ocorridas nas 

últimas décadas, constituindo uma área de complexa análise devido à incessante evolução e 

onde se concentram teorias e práticas inspiradas em doutrinas e pensamentos diversificados.   

O currículo do ensino básico, e particularmente o que respeita ao 1.º ciclo, está 

concebido para que a educação escolar possa possibilitar a realização de experiências de 

aprendizagem efetivas, ativas, diversificadas e que garantam o sucesso escolar de cada aluno. 

Tal possibilidade implica o professor num ensino eficaz tendo em conta um conjunto de 

valores e competências profissionais que o ajudem a mobilizar estratégias e atitudes 

consequentes, das quais pensamos pertinente salientar, entre muitas, as seguintes: o respeito 

pelas diferenças individuais e pelo ritmo de aprendizagem de cada aluno; a valorização das 

experiências escolares e não-escolares anteriores; a consideração pelos interesses e 

necessidades individuais; o estímulo às interações e às trocas de experiências e saberes; a 

possibilidade de os alunos escolherem as atividades; a promoção da iniciativa individual e de 

participação nas responsabilidades da escola; a valorização das aquisições e das produções 

dos alunos, e a criação de um clima favorável à socialização e ao desenvolvimento moral. 

Digamos que se espera que o professor seja capaz de consubstanciar uma efetiva 

diversificação curricular, no sentido que lhe é dado por Pacheco (2000), isto é, que conduza à 

integração e adaptação “de objetivos, conteúdos programáticos, atividades e avaliação em 

função das necessidades educativas dos alunos”, tendo sempre como “referente o currículo 

definido a nível político/administrativo” (p.13). 
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1.3.1. Organização Curricular e Programas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

norteadores da prática do professor  

Na segunda metade no século XX, o sistema educativo português passou por três 

etapas que alteraram significativamente o conceito de educação em Portugal. Numa primeira 

etapa, que decorreu de 1950 a 1960, a escolaridade obrigatória passou a ser de quatro anos, 

para alunos do sexo masculino, verificando-se uma acomodação no sistema. Esta 

obrigatoriedade alargou-se ao sexo feminino apenas em 1960. Numa segunda etapa, de 1960 a 

1974, passou a haver uma maior abertura do sistema, visto que se tomou consciência do atraso 

de Portugal em comparação com outros países. A escolaridade obrigatória amplificou para 6 

anos. Numa terceira etapa, de 1974 a 1997, a mudança de regime colocou novos desafios, o 

que provocou alterações de ordem qualitativa e quantitativa no ensino.  

Em 1986, foi publicada a primeira versão da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 

n.º 46/86 de 14 de outubro), sendo que o ensino básico se tornou universal, obrigatório e 

gratuito, e a escolaridade passou a ser de nove anos. 

 Em 1989, procedeu-se a uma Reforma Curricular do Ensino Básico e Secundário 

(Decreto-Lei n.º 286/89, de agosto). A definição atual do sistema educativo iniciou-se então 

com a Lei de Bases do Sistema Educativo, que entretanto já sofreu algumas alterações (Lei n.º 

115/1997, de 19 de setembro; Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto), embora mantendo os seus 

princípios fundamentais.  

A Reorganização Curricular do Ensino Básico surgiu após uma longa caminhada no 

que diz respeito aos currículos do Ensino Básico. Após a Reforma Curricular de 1990, cuja 

generalização se concluiu em 1996, o Departamento da Educação Básica (DEB) lançou no 

ano letivo de 1996/97 um processo a que chamou de “Reflexão Participada sobre os 

Currículos” que pretendia uma gestão diferenciada dos currículos, analisando modos de gerir 

os programas já existentes de forma mais adequada às necessidades escolares em vez da 

reelaboração de programas.  

Já no século XXI, todos estes processos de reorganização de vários sectores 

educativos culminaram na publicação, em 18 janeiro de 2001, dos Decretos-lei n.º 6 e n.º 7 de 

2001, que estabelecem os princípios orientadores da organização e gestão curricular do 

Ensino Básico e do Ensino Secundário. A escola devia assumir uma maior preocupação no 

objetivo de assegurar uma formação integral a todos os alunos e as TIC devem integrar o 

currículo assumindo natureza transversal. “Sem prejuízo desta perspetiva, as áreas de estudo 
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acompanhado e de projeto serão espaços privilegiados para o desenvolvimento do trabalho 

com estas tecnologias (…)” (Reorganização Curricular do Ensino Básico Lei n.º 6/2001 de 18 

de Janeiro de 2001). 

Contudo, “com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, da 

Declaração de Retificação n.º 4-A/2001, de 28 de Fevereiro, e do Decreto-Lei n.º 209/2002, 

de 17 de Outubro1, que estabelecem os princípios orientadores da Organização e Gestão 

Curriculares do Ensino Básico, torna-se necessário introduzir algumas alterações ao 

documento “Organização Curricular e Programas” — 1.º Ciclo do Ensino Básico” 

(Organização Curricular e Programas, 2004:7). Apesar de se manterem os Programas do 1.º 

Ciclo em vigor, exige-se uma nova interpretação dos mesmos e foram introduzidos “itens 

referentes ao novo desenho curricular, nomeadamente as três áreas curriculares não 

disciplinares: Área de Projeto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica. Foram anexadas, 

também, as orientações relativas à Educação Moral e Religiosa das Confissões cujos 

programas se encontram homologados (Decreto-Lei n.º 329/98, de 2 de Novembro)”, 

(Organização Curricular e Programas - 1.º Ciclo do Ensino Básico, 2004:7). Esta alteração 

surge da necessidade de corresponder aos propósitos enunciados, uma vez que os programas 

do 1.º Ciclo deverão articular-se com o Currículo Nacional do Ensino Básico. 

Em Dezembro de 2009, surge o projeto “Metas de Aprendizagem” esclarecendo a 

“conceção de referentes de gestão curricular para cada disciplina ou área disciplinar, em cada 

ciclo de ensino, desenvolvidos na sua sequência por anos de escolaridade” (Ministério da 

Educação, 2010). 

Pouco tempo depois, na sequência da revogação do documento “Currículo Nacional 

do Ensino Básico – Competências Essenciais”, (Despacho n.º 17169/2011, de 23 de 

dezembro), surge uma nova iniciativa do Ministério da Educação e Ciência: as “Metas 

Curriculares” que, conjuntamente com os atuais Programas de cada disciplina, constituem as 

referências fundamentais para o desenvolvimento do ensino: nelas se clarifica o que nos 

Programas se deve eleger como prioridade, definindo os conhecimentos a adquirir e as 

capacidades a desenvolver pelos alunos nos diferentes anos de escolaridade (Despacho n.º 

5306/2012, de 18 de abril). Assim, entende-se que o Ministro da Educação e Ciência, por 

despacho datado de 12 de dezembro de 2011, determinou como primeira medida que o 

                                                
1 O Decreto-Lei n.º 209/2002, de 17 de outubro, estabelece como área curricular disciplinar as tecnologias da 

informação e comunicação no nono ano de escolaridade, visando rentabilizar os recursos existentes na escola e fornecer aos 
alunos do ensino básico conhecimentos elementares para a integração na sociedade da informação.   
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Currículo Nacional do Ensino Básico — Competências Essenciais deixasse de se constituir 

como documento orientador do Ensino Básico, pelas insuficiências que continha e que se 

vieram a manifestar como prejudiciais, instituiu as metas de aprendizagem iniciadas em 2010. 

Pelo Despacho n.º 10874/2012, de 10 de agosto de 2012, procedeu-se à homologação das 

Metas Curriculares aplicáveis ao currículo do ensino básico das áreas disciplinares, 

inicialmente nas disciplinas de Matemática e de Português. 

No seguimento destas alterações e fruto da constante evolução da sociedade no 

sistema educativo, são documentos norteadores da prática educativa no 1.º ciclo do ensino 

básico a Organização Curricular e Programas do 1.º Ciclo do Ensino Básico (2004), as Metas 

de Aprendizagem (2010) e as Metas Curriculares (2011), documentos esses que consideramos 

ao longo do estudo. 

O 1.º ciclo do ensino básico deve dar resposta aos cinco princípios orientadores 

emanados do documento norteador, relacionados com o tipo de aprendizagens que devem ser 

desenvolvidas neste mesmo nível de ensino. Neste sentido, estas aprendizagens deverão ser 

ativas (os alunos deverão vivenciar situações estimulantes de trabalho escolar); significativas 

(as vivências dos alunos deverão ser valorizadas, assim como os seus interesses e 

necessidades); diversificadas (apontam para a utilização de diferentes recursos que permitam 

diferentes perspetivas dos conteúdos); integradas (decorrem das realidades vivenciadas ou 

imaginadas que possam ter sentido para a cultura de cada aluno, ou seja, saberes 

anteriormente adquiridos podem ser utilizados para recriar e integrar novos conhecimentos) e 

socializadoras (devem garantir a formação moral e crítica na aquisição e desenvolvimento de 

saberes e conceções).    

Ao analisarmos os programas, verificámos que todos respondem a uma organização 

em torno de três componentes: princípios orientadores, objetivos gerais e blocos de 

aprendizagem. Os princípios orientadores apresentam uma contextualização do programa, 

com algumas explicações para uma melhor compreensão e utilização do mesmo. No que 

concerne aos objetivos gerais do Programa, este apresenta aqueles que são comuns a todos os 

blocos e especifica os de cada bloco.  

O programa de Matemática, homologado em 2007, encontra-se organizado da 

seguinte forma: numa primeira fase, apresentam-se as finalidades e objetivos do ensino da 

matemática. De seguida, são referenciados os temas matemáticos e as capacidades 

transversais associadas aos mesmos. As orientações metodológicas gerais que se seguem 

ajudam o professor no sentido de o orientar  no processo de ensino-aprendizagem. É 
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apresentada a gestão curricular que tem a ver com a forma como é interpretado e 

desenvolvido o currículo, tendo em conta diversos fatores, tais como as caraterísticas dos 

alunos e os recursos existentes. A avaliação, que se encontra relacionada com a gestão 

curricular, fornece orientações sobre a forma como o professor deverá recorrer à mesma, 

salientando que será através desta que se poderá recolher a informação que lhe permitirá 

verificar o progresso dos alunos e diagnosticar problemas e insuficiências nas aprendizagens. 

Após a avaliação, apresentam-se os conteúdos programáticos para o 1.º, 2.º e 3.º ciclo. 

Para o 1.º ciclo, o programa destaca quatro tópicos principais: Números e Operações; 

Geometria e Medida; Organização e Tratamento de Dados; Capacidades Transversais.  

Para cada tópico são expressos os propósitos, objetivos gerais de aprendizagem, 

indicações metodológicas e objetivos específicos. Neste programa, tal como no programa de 

Português, o 1.º e 2.º ano são agrupados, assim como o 3.º e 4.º, uma vez que existem 

determinadas aprendizagens e competências específicas que devem ser adquiridas no final do 

2.º e do 4.º ano. Seguidamente, são apresentados os quadros temáticos para os diferentes 

tópicos. Por fim, é apresentada a bibliografia e recursos passíveis de serem utilizados pelos 

professores na sua prática. 

O Programa de Português, homologado em 2009, encontra-se dividido em três partes. 

A primeira parte contém as questões gerais do Programa, onde é feito um enquadramento das 

questões estruturantes e programáticas, onde se apresentam fundamentos e conceitos-chave e 

as opções programáticas. Na segunda parte, encontram-se as organizações programáticas 

relativas ao 1.º, 2.º e 3.º ciclo, assim como os referenciais disponíveis. A terceira parte é 

relativa aos anexos, onde se indicam autores, textos e materiais de apoio. 

No caso específico do nível de escolaridade que envolve o nosso estudo, o 1.º ciclo do 

ensino básico, o programa de Português começa por apresentar uma caraterização deste nível 

de ensino. De seguida, apresentam-se os resultados esperados para os diferentes anos sendo 

que, estes mesmos resultados, são coincidentes para o 1.º e 2.º ano e para o 3.º e 4.º. Estes 

resultados têm a ver com as cinco competências específicas nas quais se desenvolve este 

programa: compreensão do oral, expressão oral, leitura, escrita e conhecimento explícito da 

língua. 

Após os resultados esperados, apresentam-se os quadros que constituem os 

referenciais de progressão programática que articulam descritores de desempenho e 

conteúdos. Importa salientar que este programa refere a importância das interações orais, que 

poderão ser alcançadas através de experiências de trabalho de natureza cooperativa, como 
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forma de o aluno adquirir vocabulário, produzir estruturas cada vez mais complexas e 

discursos com graus de formalidade e adequação progressivamente crescentes. 

 

O Programa de Estudo do Meio segue, igualmente, a estrutura já mencionada e 

encontra-se dividido em seis blocos: Bloco 1 – À Descoberta de Si Mesmo; Bloco 2 – À 

Descoberta dos Outros e das Instituições; Bloco 3 – À Descoberta do Ambiente Natural; 

Bloco 4 – À Descoberta das Inter-Relações entre Espaços; Bloco 5 – À Descoberta dos 

Materiais e Objetos; Bloco 6 – À Descoberta das Inter-Relações entre a Natureza e a 

Sociedade.  

Em Expressão e Educação Plástica são enunciados três blocos: Bloco 1 – Descoberta 

e Organização Progressiva de Volumes; Bloco 2 – Descoberta e Organização Progressiva de 

Volumes; Bloco 3 – Exploração de Técnicas Diversas de Expressão.  

Do Programa de Expressão e Educação Artística fazem parte dois blocos: Bloco 1 – 

Jogos de Exploração; Bloco 2 – Jogos Dramáticos. 

O Programa de Expressão e Educação Musical encontra-se dividido em dois blocos: 

Bloco 1 – Jogos e Exploração; Bloco 2 – Experimentação, Desenvolvimento e Criação 

Musical.  

O programa de Expressão e Educação Físico-Motora encontra-se dividido em oito 

blocos: Bloco 1 – Perícia e Manipulação; Bloco 2 – Deslocamentos e Equilíbrios; Bloco 3 – 

Ginástica; Bloco 4 – Jogos; Bloco 5 – Patinagem; Bloco 6 – Atividades Rítmicas Expressivas 

(Dança); Bloco 7 – Percursos na Natureza; Bloco 8 – Natação (Programa opcional). À 

semelhança de todos os programas, a organização interna dos blocos é feita de acordo com os 

anos que constituem o 1.º ciclo, pelo que os objetivos específicos são expressos direcionando-

se para o (s) ano (s) em questão. 

Os programas do 1.º ciclo incluem ainda as orientações para a lecionação da disciplina 

de Educação Moral e Religiosa Evangélica, apresentando-se os objetivos gerais, as seis 

unidades temáticas que o constituem e a bibliografia relevante para a ação educativa. 

1.3.2. As Metas de Aprendizagem: instrumentos de apoio à gestão do currículo no 

1.º Ciclo  

As metas para o 1.º ciclo encontram-se divididas em seis áreas: Estudo do Meio, 

Língua Portuguesa, Expressão e Educação Físico Motora, Matemática, Expressões Artísticas 
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e Tecnologias da Informação e Comunicação. Importa salientar que as diferentes áreas das 

metas não correspondem exatamente às disciplinas que constituem o 1.º ciclo do ensino 

básico. Para o 1.º ciclo existem metas intermédias, referentes ao 2.º ano de escolaridade, e 

metas finais, referentes ao 4.º ano.  

 

Na área da Matemática, as metas definidas baseiam-se no Programa de Matemática 

do Ensino Básico. Desta forma, teve-se em conta que este programa constitui um documento 

norteador da prática docente, pelo que faz todo o sentido que as metas sejam tomadas como 

uma referência para a avaliação. A organização das metas para esta área foi feita de acordo 

com os quatro temas do programa (Números e Operações, Geometria e Medida, Álgebra e 

Organização, e Tratamento de Dados) e de acordo com as capacidades transversais que se 

pretende ver desenvolvidas: resolução de problemas, raciocínio matemático e comunicação 

matemática. 

Na área de Português, as metas seguem as orientações do Currículo Nacional do 

Ensino Básico e do Programa de Português, documentos que se organizam em torno das cinco 

competências fundamentais, já referenciadas quando da análise do Programa de Português: a 

compreensão do oral, a expressão oral, a leitura, a expressão escrita e o conhecimento 

explícito da língua. Os domínios das 117 metas que constituem esta área correspondem a 

grandes áreas de convergência de saberes das cinco competências apresentadas. Para cada 

domínio, existem de 2 a 6 subdomínios sendo que as metas para o final de cada ciclo estão, na 

sua maioria, desdobradas em metas intermédias.  

Na área curricular de Estudo do Meio, que inclui 32 metas, pretende-se que se 

desenvolvam as bases do conhecimento científico. Assim, serão estas mesmas bases que 

permitirão analisar, interpretar e compreender a realidade do mundo natural e social. Esta área 

disciplinar integra conhecimentos das disciplinas de Geografia, História e Ciências Físico-

Químicas e Naturais, que se organizam em três domínios: Localização no espaço e no tempo; 

Conhecimento do ambiente natural e social; Dinamismo das inter-relações natural-social.  

A área de Educação Artística, no 1.º ciclo, compreende as áreas de Expressão Plástica 

e Educação Visual, Expressão e Educação Musical, Expressão Dramática/Teatro e Dança e é 

constituída por 32 metas. Para a área de Expressão Plástica as metas remetem para os quatro 

eixos, designados por domínios, nos quais assentam as competências para a Literacia das 

Artes e que são referenciadas no Currículo Nacional do Ensino Básico: Desenvolvimento da 

Capacidade de Expressão e Comunicação; Desenvolvimento da Criatividade; Apropriação das 
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Linguagens Elementares das Artes; Compreensão das Artes no Contexto. Na área de 

Expressão e Educação Musical, as metas encontram-se organizadas segundo os mesmos 

quatro eixos. Em Expressão Dramática/Teatro, pretende-se que exista uma articulação entre a 

educação pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, pelo que as metas se encontram 

estruturadas de acordo com os quatro domínios referentes ao desenvolvimento das 

competências de Literacia das Artes, já mencionados. As metas definidas para a Dança estão 

igualmente organizadas segundo estes quatro eixos. Pretende-se que os alunos adquiram 

conhecimentos fundamentais, nesta área, recorrendo-se para tal a uma metodologia lúdica, 

temática e criativa.  

As metas definidas para a área de Expressão e Educação Físico-Motora têm como 

referência os Programas Nacionais de Educação Física e o Currículo Nacional do Ensino 

Básico. Nesta área, são definidas metas de aprendizagem para o 1º ciclo e metas intermédias 

para o 2.º ano e os objetivos que se pretendem atingir ao longo dos diferentes anos, nos 

diferentes domínios que constituem esta área e que coincidem com as metas de aprendizagem 

apresentadas.  

A área de Tecnologias da Informação e Comunicação é constituída por 4 metas que se 

subordinam a 4 domínios: Informação, Comunicação, Produção e Segurança. O 

desenvolvimento destas metas foi equacionado numa perspetiva transversal e em articulação 

com as restantes áreas científicas, não constituindo uma área curricular da estrutura curricular 

do 1.º ciclo.  

1.3.3. As Metas Curriculares: novos instrumentos de apoio à gestão do currículo 

no 1.º Ciclo  

O Ministério da Educação do XIX Governo Constitucional elegeu como prioridade a 

revisão do Currículo Nacional com o objetivo de elevar os padrões de desempenho dos alunos 

em Portugal (Despacho n.º 5306/2012 de criação das Metas Curriculares).  

As Metas Curriculares são uma iniciativa do MEC, surgindo na sequência da 

revogação do documento “Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais” 

(Despacho n.º 17169/2011, de 23/Dezembro). 

Estas metas constituem, hoje, conjuntamente com os atuais Programas de cada 

disciplina, as referências fundamentais para o desenvolvimento do ensino: nelas se clarifica o 

que se deve eleger nos Programas como prioridade, definindo os conhecimentos a adquirir, as 
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capacidades a desenvolver pelos alunos nos diferentes anos de escolaridade (Despacho n.º 

5306/2012, de 18/Abril). 

Estas metas estabelecem aquilo que pode ser considerado como a aprendizagem 

essencial a realizar pelos alunos, em cada um dos anos de escolaridade ou ciclos do ensino 

básico e constituem um referencial para professores e encarregados de educação. No 1.º ciclo 

foram definidas Metas Curriculares para a área de Português e Matemática, revogando a 

implementação das Metas de Aprendizagem que tinham sido declaradas pouco tempo antes. 

A elaboração das metas fundamentou-se em bases e estudos científicos e teve em 

conta as que têm sido estabelecidas em países com bons níveis de desempenho.  

Como princípios orientadores, estabeleceu-se que, sendo específicas de cada área 

disciplinar, as metas deveriam identificar os desempenhos que traduzem os conhecimentos a 

adquirir e as capacidades que se querem ver desenvolvidas, respeitando a ordem de 

progressão da sua aquisição. Houve a preocupação de as formular de forma clara e precisa de 

modo a que os professores soubessem exatamente o que se pretende que o aluno aprenda. 

Este novo documento, cujas indicações os professores devem seguir, pretendia 

constituir um todo coerente, obedecendo a uma estrutura comum a todas as áreas curriculares, 

sem prejuízo de algumas especificidades que podem ser consideradas. Em cada ano ou ciclo 

de escolaridade, para os domínios e, em alguns casos, para os subdomínios, são definidos 

objetivos gerais que, por sua vez, são especificados em descritores de desempenho2.  

Tal como explica na sua introdução, a organização sugerida não implica que não se 

possam trabalhar, de forma intercalar e articulada, descritores de vários objetivos e domínios, 

cabendo ao professor fazer essa gestão. Do mesmo modo, é preciso não esquecer que as metas 

agora estabelecidas significam que devem ser atingidas, num determinado ano de 

escolaridade, mas que, na maioria dos casos, as capacidades e conhecimentos que implicam 

devem ser retomados em anos posteriores, já que constituem pré-requisitos para futura 

aprendizagem, apontando assim para os resultados finais de ciclo, resultados esses que 

priorizamos ao longo do nosso estudo. 

No que concerne à área de Português, a aplicação das Metas Curriculares é 

obrigatória e concretiza-se a partir do ano letivo de 2013/2014 (inclusive), articulando-se com 

as avaliações a realizar (Despacho n.º 15971/2012, de 14 de dezembro). Assim, e a nível do 

                                                
2 O descritor de desempenho “designa aquilo que se espera que o aluno faça depois de uma experiência de 

aprendizagem”. Cada descritor, na sua formulação, contém não só o conteúdo como o conhecimento a dominar e as 
capacidades a desenvolver” (Metas Curriculares de Português- Ensino básico 1.º, 2.º e 3.º ciclos, 2012:6).    
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1.º ciclo do ensino básico, segundo o despacho referido, estas devem ser implementadas nas 

escolas no ano letivo em vigor, 2013-2014 para os 1.º, 3.º, 4.º anos de escolaridade e no ano 

letivo de 2014-2015 para o 2.º ano de escolaridade.  

A elaboração das Metas Curriculares de Português foi um trabalho pensado e 

obedeceu a 4 princípios: “definição dos conteúdos fundamentais que devem ser ensinados aos 

alunos; ordenação sequencial e hierárquica dos conteúdos ao longo dos anos de escolaridade; 

definição dos conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos; 

estabelecimento de descritores de desempenho dos alunos que permitam avaliar a consecução 

dos objetivos” (Buescu, Morais, Rocha, Magalhães, 2012:4).  

Os mesmos autores determinaram que as metas curriculares apresentam quatro 

características essenciais: “(i) tendo como texto de referência o Programa de Português do 

Ensino Básico, homologado em março de 2009, centram-se no que desse programa é 

considerado essencial que os alunos aprendam, ao abrigo do consignado no Despacho n.º 

17169/2011, de 23 de dezembro de 2011: as metas são “documentos clarificadores das 

prioridades nos conteúdos fundamentais dos programas”; (ii) estão definidas por ano de 

escolaridade; (iii) contêm quatro domínios de referência no 1.º Ciclo e no 2.º (Oralidade, 

Leitura e Escrita, Educação Literária, Gramática) e cinco no 3.º (os mesmos, mas com 

separação dos domínios da Leitura e da Escrita); (iv) em cada domínio, são indicados os 

objetivos pretendidos e respetivos descritores de desempenho dos alunos”.  

 

Desta forma, o Programa de Português homologado em 2009, cuja aplicação nas 

escolas se iniciou em 2011/2012, vê uma correspondência quase integral das metas referidas, 

salvo algumas diferenças efetuadas no sentido de melhorar os desempenhos dos alunos. Esses 

descritores de desempenho dos alunos constituem a essência destas metas e correspondem aos 

diferentes objetivos e foram selecionados e elaborados no sentido de permitirem que cada um 

deles seja objeto de ensino formal que proporcione: a observação das ocorrências de natureza 

linguística e literária; a sua problematização, adequada ao nível de ensino; a clarificação da 

informação; a exercitação por parte do aluno, que conduza a uma sólida aprendizagem. 

A definição das metas teve em conta os domínios anteriormente existentes: a 

Oralidade (contempla a junção da Compreensão do Oral e da Expressão Oral num só domínio 

que reforça a interdependência entre Compreensão e Expressão), Leitura, Escrita (que surgem 

associadas no 1.º e 2º ciclo) e Conhecimento Explícito da Língua, que agora é designado 
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Gramática3. Nesta nova definição foi acrescentado um domínio, relativo à Educação 

Literária4. 

 Toda esta organização, traduzida nos desempenhos que os alunos deverão apresentar 

e no ensino formal que o professor fará de cada um dos desempenhos referidos nos 

descritores, ambiciona uma educação de maior eficácia. 

Contudo, ressalvamos que o eco de uma preocupação expressa em várias reações diz 

respeito à relação entre o Programa de 2009 e estas Metas, colocando a dúvida na consistência 

dos dois documentos. A inquietação não nos parece pertinente na medida em que o Programa 

é um documento que se situa ao nível da formulação de princípios sobre os processos de 

ensino e de aprendizagem e as Metas situam-se noutro plano, o da ação, aqui e agora. Tendo 

como texto de referência o Programa de Português do Ensino Básico, homologado em Março 

de 2009, as Metas Curriculares centram-se no que desse programa é considerado essencial 

que todos os alunos aprendam, ao abrigo do consignado no Despacho n.º 17169/2011, de 23 

de Dezembro de 2011: as metas são «documentos clarificadores das prioridades nos 

conteúdos fundamentais dos programas». 

No que se refere à área de Matemática, a revisão culminou com a homologação de um 

novo programa de Matemática no dia 17 de junho, por Despacho n.º 9888-A/2013, onde se lê: 

“o novo Programa de Matemática para o Ensino Básico, que agora se homologa, concluído 

que se encontra o período de discussão pública, agregou as Metas Curriculares, 

complementando-as, com o objetivo de se constituir como documento único perfeitamente 

                                                
3 Gramática é a designação internacionalmente conhecida do estudo dos factos e das estruturas linguísticas, 

comummente utilizada por alunos, pais e professores. A expressão “Conhecimento Explícito da Língua” é muitas vezes 
substituída pelo seu acrónimo (CEL), perdendo-se a essência do valor semântico da designação. Com o uso do termo 
Gramática, pretende-se o reforço e a clarificação do estudo dos factos da língua e das normas que os regem. De referir que tal 
opção originou a deslocação de alguns conteúdos (nomeadamente os relativos à Representação Gráfica e Ortográfica) para o 
domínio da Leitura e da Escrita, onde poderão ser trabalhados de uma forma mais eficaz, dada a sua relevância naquele 
contexto” (Metas Curriculares de Português- Ensino básico 1.º, 2.º e 3.º ciclos, 2012:6).    

4 O domínio da Educação Literária “foi criado, de acordo com as melhores práticas internacionais, o domínio da 
Educação Literária, que recebeu vários descritores que antes estavam dispersos por diferentes domínios. Tal corresponde a 
uma opção de política da língua e de política de ensino. Argumenta-se, de um lado, que a Literatura, como repositório de 
todas as possibilidades históricas da língua, veicula tradições e valores e é, como tal, parte integrante do património nacional; 
do outro, que a Educação Literária é imprescindível para uma forma de cidadania mais complexa e consciente, contribuindo 
para a formação completa do indivíduo. A especificação deste domínio autónomo visa, pois, salientar a importância conferida 
à Literatura e levar as novas gerações, conscientemente, à apreensão dos seus valores. Neste âmbito ainda, foi criada uma 
lista de obras e textos literários para leitura anual, válida a nível nacional, garantindo assim que a escola, a fim de não 
reproduzir diferenças socioculturais exteriores, assume a defesa de um currículo mínimo para todos os alunos que frequentam 
o Ensino Básico. Esta lista (em anexo) tem em conta os referenciais enunciados no Programa, concretizando, quando é o 
caso, a proposta de textos e obras nele referidos, e é composta por um núcleo comum e por várias sugestões com caráter 
opcional. A opcionalidade pretende oferecer alternativas de qualidade dentro de parâmetros idênticos. Para a promoção da 
leitura autónoma, foram mantidas as listagens do Plano Nacional de Leitura (PNL)” (Metas Curriculares de Português- 
Ensino básico 1.º, 2.º e 3.º ciclos, 2012:6).    
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coerente”. No Despacho n.º 5165-A/2013 de 16 de abril são apresentadas razões para a 

revogação do Programa de 2007. 

No que concerne à área de Matemática, a aplicação das Metas Curriculares é 

obrigatória e concretiza-se a partir do ano letivo de 2013/2014 (inclusive), articulando-se com 

as avaliações a realizar (Despacho n.º 15971/2012, de 14 de dezembro). Assim, e a nível do 

1.º ciclo do ensino básico, e segundo o despacho referido, estas devem ser implementadas nas 

escolas no ano letivo em vigor, 2013-2014 para os 1.º e 3.º anos de escolaridade e no ano 

letivo de 2014-2015 para os 2.º e 4.º anos de escolaridade.  

 

Na elaboração dessas metas, privilegiaram-se os elementos essenciais que constam do 

Programa em vigor. Os objetivos gerais, completados por descritores mais precisos, 

encontram-se organizados em cada ano de escolaridade, por domínios, subdomínios e 

descritores5. 

Segundo o documento, “os temas transversais referidos no Programa, como a 

Comunicação ou o Raciocínio matemático, referem-se a capacidades estruturais 

indispensáveis ao cumprimento dos objetivos elencados, estando contemplados neste 

documento de forma explícita ou implícita em todos os descritores” (Metas Curriculares – 

Ensino Básico- Matemática, 2012:2). 

Tal como já referenciamos as metas curriculares encontram-se organizadas por 

objetivos e os temas são referenciados e introduzidos gradualmente, começando-se por um 

tratamento experimental e concreto e caminhando-se faseadamente para uma conceção mais 

abstrata e sistematizada dos diferentes conteúdos e procedimentos. Nesta organização 

salientam-se três domínios de referência: o domínio Números e Operações6 (que sugere as 

                                                
5 Os descritores de desempenho da área da matemática “estão redigidos de forma objetiva e avaliável, devendo o 

professor selecionar uma estratégia de ensino adequada à respetiva concretização. O significado preciso de certos verbos com 
que se iniciam alguns descritores («saber», «reconhecer», «identificar», «designar», «provar», «demonstrar») foi adaptado a 
cada ciclo, encontrando-se uma descrição do pretendido explicitada nos parágrafos intitulados «Leitura das metas 
curriculares». Em particular, as técnicas de argumentação e de demonstração, que constituem a própria natureza da 
Matemática, vão sendo, de forma progressiva, requeridas a todos os alunos. 

A prática letiva obriga, naturalmente, em anos de escolaridade posteriores, a frequentes revisões de objetivos gerais 
e descritores correspondentes a anos de escolaridade anteriores. Estes pré-requisitos não se encontram explicitados no texto, 
devendo o professor identificá-los consoante a necessidade, a pertinência e as características próprias de cada grupo de 
alunos” (Metas Curriculares – Ensino Básico- Matemática, 2012: 1). 

6 O documento Metas curriculares, no que concerne ao domínio “números e Operações” refere que “é fundamental 
que os alunos adquiram durante estes anos fluência de cálculo e destreza na aplicação dos quatro algoritmos, próprios do 
sistema decimal, associados a estas operações. Na escolha dos problemas deve atender-se ao número de passos necessários às 
resoluções, aumentando-se a respetiva complexidade ao longo do ciclo”. As frações são introduzidas geometricamente a 
partir da decomposição de um segmento de reta em segmentos de igual comprimento. O subsequente tratamento das frações, 
assim como a construção dos números racionais positivos que elas representam, devem ser efetuados com o possível rigor e 
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quatro operações sobre os números naturais, cuja extensão aos números racionais não 

negativos se inicia a partir do 3.º ano); o domínio Geometria e Medida7 e o domínio 

Organização e Tratamento de Dados8 (que coloca a tónica nas situações problemáticas de 

diversos processos e metodologias que permitem repertoriar e interpretar informação 

recolhida em contextos variados). 

 

Após esta breve análise e no intento de clarificar a atual situação nas escolas 

portuguesas, ousamos referir que nesta panóplia de transições e adaptações curriculares 

exigidas ao professor na última década, sentimos que continuamos a ter um currículo oficial 

que exige constantes interpretações por parte dos professores. Aliadas a estas interpretações, 

cabe-lhes a tarefa de integrar as TIC numa vertente de transversalidade sabendo que as 

orientações para essa incorporação permanecem na verdade, ainda, pouco claras e 

orientadoras a nível de práticas pedagógicas a realizar.  

                                                                                                                                                   
de forma cuidadosa, garantindo-se, por exemplo, que os alunos interpretem corretamente as dízimas (finitas) como uma mera 
representação de um tipo muito particular de frações, a que não devem recorrer sistematicamente sempre que pretenderem 
efetuar cálculos. Nomeadamente, a introdução no final do ciclo dos algoritmos gerais da multiplicação e divisão de números 
representados na forma de dízima não deve alienar o significado das diferentes operações do ponto de vista das frações, as 
quais constituem o modo básico adotado para definir e representar números racionais positivos enquanto medidas de 
grandezas. A iniciação ao estudo das frações constitui um tema chave do presente ciclo, devendo procurar-se que os alunos 
assimilem solidamente os diferentes aspetos relacionados com esta temática.” (Metas Curriculares- Ensino Básico – 
Matemática, 2012:2). 

7 O domínio “Geometria e medida” apresenta as noções básicas da Geometria, começando-se pelo reconhecimento 
visual de objetos e conceitos elementares como pontos, colinearidade de pontos, direções, retas, semirretas e segmentos de 
reta, paralelismo e perpendicularidade, a partir dos quais se constroem objetos mais complexos como polígonos, 
circunferências, sólidos ou ângulos. Por outro lado, a igualdade de distâncias entre pares de pontos, obtida primitivamente 
por deslocamentos de objetos rígidos com dois pontos neles fixados, preside aos princípios genéricos que assistem às 
operações de medição de comprimentos conduzindo ao conceito de fração e posteriormente à medição de outras grandezas. A 
igualdade de ângulos é apresentada, inicialmente, por deslocamentos rígidos de três pontos levando à noção de igualdade de 
amplitude, associando-se a este princípio um importante critério geométrico prático de congruência de ângulos, baseado em 
igualdade entre segmentos de reta, que servirá de fundamento ao estudo da medida de amplitude de ângulos nos ciclos 
posteriores  

8 No domínio Organização e Tratamento Dados “é dada ênfase a diversos processos e metodologias que permitem 
repertoriar e interpretar informação recolhida em contextos variados, aproveitando-se para fornecer algum vocabulário básico 
da Teoria dos Conjuntos, necessário à compreensão dos procedimentos efetuados. No 3.º ano é apresentada a noção de 
frequência absoluta e, no 4.º ano, a de frequência relativa bem como a representação de números racionais sob forma de 
percentagem. As questões relativas a processos aleatórios foram propositadamente deixadas de lado por se entender que 
apresentam um grau de complexidade demasiado elevado para este nível de ensino, por falta de critérios suficientemente 
simples que conduzam os alunos a utilizar adequadamente a linguagem associada à interpretação dos fenómenos regidos pelo 
acaso” (Metas Curriculares- Ensino Básico – Matemática, 2012:2).  
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2.	  Integração	  das	  TIC	  na	  Educação	  

Analisar e compreender a integração das TIC no ensino significa explorar cenários 

de mudança e inovação  (Watson, 2006) e diversos são os autores que neste 

campo da tecnologia educacional ressaltam que a integração das TIC no ensino deve ser enten

dida como um processo dinâmico e de reflexão contínua em que tanto as tecnologias quanto 

as práticas pedagógicas podem ser analisadas e transformadas, de acordo com os contextos e 

indivíduos envolvidos (Moersch, 1995; Sherry, 2002; Hall & Hord, 2006). 

O conceito que se destaca na presente investigação é o conceito de integração das TIC 

em contexto educativo, apontando perspetivas de utilização das mesmas pelos atores do 

processo de ensino e aprendizagem. Nos pontos anteriores, considerámos essencial começar 

por definir Tecnologias da Informação e Comunicação que entendemos como um conjunto de 

instrumentos utilizados ao serviço da aprendizagem e do ensino, no domínio específico da 

educação. 

No seguimento do desbravamento de conceitos, na tentativa de clarificar ideias e 

colocar a tónica nos conceitos-chave que de certa forma explicitam a nossa investigação, 

explorámos, ainda que brevemente, o termo currículo. 

Ora, explicitados os conceitos de tecnologia, tecnologia ao serviço da educação, ou 

seja a TE, e de currículo, parece-nos que é dado o momento de refletir sobre a relação das 

tecnologias da informação e comunicação com o currículo escolar, buscando explicar os 

aspetos que podem contribuir para a integração das TIC no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Neste sentido, delongámos a nossa atenção nas sábias palavras de Perrenoud ao referir 

que  

 “As sociedades e as organizações mudam, embora conservando uma 
identidade, uma estrutura, uma cultura, enquanto simultaneamente os atores se 
renovam, evoluem, aprendem. Podemos admirar-nos  tanto com a evolução 
quanto com a invariância, porque são duas faces de uma mesma realidade, a 
mudança na continuidade” (Perrenoud, 2003:1) 

Ora, esta citação ilustra bem a complexidade do nosso trabalho, pois aprofundar a 

compreensão do uso das TIC no ensino num momento em que se verificam mudanças, mas 

onde o que era parece permanecer, assemelha-se a uma viagem que começamos sem saber 

precisamente onde nos vai levar, nem quando vai terminar. 
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Vimos no ponto anterior que entre as múltiplas definições de currículo se destacam as 

características que reúnem maior consenso: processo, sequência, continuidade e dinamismo 

que permitem às escolas atingir certos objetivos educacionais (Gaspar & Roldão, 2007). 

Podemos então dizer que as TIC ao serviço da educação e o desenvolvimento curricular têm 

como objeto comum os processos de aprendizagem, sendo sobretudo este facto uma das 

razões de interseção destas duas áreas. 

No contexto da atual globalização surge uma “nova sociedade”, a “sociedade da 

aprendizagem”, a “sociedade do conhecimento”, cujo denominador comum é a reconstrução 

do saber e a forma de lhe aceder (Coutinho, 2007). Neste âmbito, o currículo e a tecnologia 

educativa intersetam-se, constituindo-se a segunda no mecanismo de operacionalização da 

primeira, indispensável ao desenvolvimento do currículo. Numa perspetiva de integração 

curricular, a tecnologia educativa deve analisar as teorias curriculares em que atua. Segundo 

Kemmis (1988, citado por Pacheco, 2001), há que considerar três teorias curriculares 

distintas: técnica, prática e crítica.  

A teoria técnica fortifica-se nos estudos curriculares, pondera o currículo como um 

plano estruturado para a aprendizagem, com a centralidade nos conteúdos ou nos objetivos 

previamente formulados. Esta teoria visa o “produto” pelo que tem como objetivo a obtenção 

de resultados, (Pacheco, 2001). Neste sentido, o “currículo é sinónimo de conteúdos ou de 

programas das várias disciplinas e tem por orientação principal o racionalismo académico” 

(Pacheco, 2001:35), pelo que vai ao encontro do caráter instrumental, relacionado com uma 

racionalidade técnica, cuja finalidade era em primeira instância a eficácia e a produtividade. 

Esta teoria nasce com Bobbitt (1918) e atinge o seu auge com Tyler (1949) na 

publicação do seu livro “Basic principles of curriculum and instruction”, que viria a ser “o 

programa de instrução de qualquer instituição educativa” (Pacheco, 2005: 99). Nesta teoria 

também denominada teoria de instrução, o currículo é um meio tecnológico para a 

aprendizagem (Pacheco, 2001). Aqui, o papel do professor é o de técnico, que mediante a 

execução de um plano irá transmitir aos alunos a informação pretendida; “o professor é o 

centro do processo de ensino-aprendizagem, o detentor do conhecimento e da experiência, 

enquanto o aluno é o mero reprodutor desse conhecimento” (Pereira, 1993, citado por 

Coutinho, 2007: 3).  

Segundo Coutinho (2007), trata-se de um modelo tradicional de ensino, em que a 

tecnologia se revela um meio de comunicação facilitador de mensagens entre o professor, 

emissor e o aprendente, recetor, assumindo a tecnologia a função de controlar o conhecimento 
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e contribuir para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Assim, podemos dizer que o 

currículo visto desta forma se adaptava ao modelo de ensino centrado no professor, o qual 

explicitaremos mais adiante neste capítulo, baseado num modelo de comunicação 

unidirecional característico de um paradigma de transmissão.  

Kemmis (1988, citado por Pacheco, 2001:38) conduz-nos  a uma outra teoria mais 

direcionada para o processo em vez do produto. Nesta teoria mais virada para a prática 

educativa do que para os resultados, a teoria prática, o currículo é entendido como um 

processo, que resulta de uma relação de interação entre o professor, o aluno e o conhecimento. 

Neste sentido, o currículo “não é necessariamente um conjunto de objetivos”, e 

salienta que professor, aluno, conteúdos e contexto de ensino-aprendizagem têm semelhante 

importância na decisão curricular (Schwab, 1983, citado por Pacheco, 2005: 101), um dos 

expoentes máximos desta teoria. Nesta perspetiva, o currículo será uma forma de 

comunicação dos principais aspetos do processo educativo, que requer negociação constante 

para que possa ser implementado em diferentes contextos educativos (Stenhouse, 1984, citado 

por Pacheco, 2001). Segundo a teoria prática, cabe aos profissionais da educação, a 

interpretação do currículo e a aplicação nos diferentes contextos. As tecnologias da 

informação e comunicação nesta teoria são importantes na medida em podem constituir um 

auxílio na relação triangular entre o professor, o aluno e o ensino/aprendizagem.  

A teoria crítica vê o currículo, não como o resultado da perspetiva do professor, nem 

dos especialistas; resulta dos interesses e experiências dos que participam nas atividades 

escolares (Pacheco, 2001). Assim é assumido como interdisciplinar, constrói-se a partir de 

uma praxis, na interação dos agentes educacionais. Nesta perspetiva, o currículo baseia-se 

num conjunto de relações dos atores educativos com o saber, uma interação entre “o professor 

e os alunos, uma nova forma de integração do professor na organização escolar e na 

comunidade profissional” (Ponte, 2000:77).  

Encontramos nesta teoria curricular o modelo de ensino centrado na interação e na 

comunicação que pressupõe um contexto de sala de aula onde o professor desempenha um 

papel de orientador, sendo também co-aprendiz do processo de ensino-aprendizagem 

(Coutinho, 2007) e promove o trabalho colaborativo na construção do conhecimento (Silva, 

2001a). Trata-se, assim, de uma teoria em que as tecnologias atuam como ferramentas 

potenciadoras de emancipação dos atores sociais e assumem um papel importante, implicando 

a construção da autonomia ao nível da tomada de decisões (Coutinho, 2006). Esta conceção 

do currículo pressupõe um modelo comunicacional, onde o processo de ensino-aprendizagem 
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tem por base um conhecimento tecnológico que desenvolve as relações entre professores e 

alunos (Dias, 2000, citado por Coutinho, 2007). 

Deste modo, a integração das TIC no currículo é inerente à essência da teoria 

curricular e justifica-se devido à interligação entre tecnologia educativa e desenvolvimento 

curricular (Silva, 2002). 

Ora, ao observar os movimentos de reforma curricular a que assistimos em Portugal 

desde os finais da década de 90, verificamos que têm sido acompanhados pela necessidade de 

incorporar as TIC no referencial das metas educativas, privilegiando-se a sua inclusão de 

forma transversal no processo de ensino e aprendizagem, e que gradualmente se vêem 

explicitadas pelos enunciados político-educativos, no que se refere ao 1.º ciclo do ensino 

básico, quanto ao “papel das tecnologias da informação e comunicação (TIC) enquanto 

ferramenta básica para aprender e ensinar e nesta nova era da informação” (Resolução do 

Conselho de Ministros n.º137/2007,de 18 de Setembro).                

No caso específico do 1º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB), os professores depararam-

se com a chegada de novas ferramentas à sala de aula. Trata-se de um ciclo de ensino em que 

as técnicas tradicionais são as mais utilizadas e em que os professores mais confiam, 

mostrando inclusive uma certa relutância em introduzir e/ou alterar as metodologias de ensino 

e aprendizagem vigentes (Quadros Flores, Escola, e Peres, 2009; Silva, Coelho, Fernandes, e 

Viana, 2010; Faria, 2010). 

Neste sentido, acreditamos que as TIC podem fazer parte dessa diversificação 

curricular de que falámos no ponto anterior, e estamos conscientes de que a problemática que 

envolve o currículo e a tecnologia educativa é um tema importante na agenda da investigação 

na área das Tecnologias Educativas. Vários estudos (Pacheco, 2001; Coutinho, 2006) 

procuram contribuir para elucidar a relação entre tecnologia e currículo, apontando novos 

quadros de referência que sustentam teoricamente o lugar fundamental que hoje ocupam as 

TIC no processo de desenvolvimento do currículo.  
	  

De facto, hoje em dia, o papel das estruturas económicas e políticas na reprodução 

cultural e social é enfatizado através da educação e do currículo. Segundo Silva (2000), a 

ligação entre a economia e o currículo no que concerne a organização justifica a presença das 

tecnologias da informação e da comunicação na escola e, mais particularmente, no currículo, 

não como uma necessidade intrínseca à própria escola, mas como uma imposição da 

economia ao exigir profissionais com novas competências de comunicação. Reich (1992) e 
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Schlechty (1990) acreditam que face a tal exigência de competências, a escola tem a 

responsabilidade de se adaptar às exigências, tecnológica e economicamente inevitáveis, da 

sociedade.  
A este propósito, o Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal (1997: 

48), considera que “as tecnologias da informação podem trazer novos meios de aproximação 

entre a escola e o mundo envolvente, criando uma aldeia global do ensino.” 

As novas orientações curriculares estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º6/2001 [Revisão 

Curricular do Ensino Básico] atribuem às Tecnologias da Informação e Comunicação um 

grande valor no Ensino Básico. Esse plano curricular respeita um modelo de ensino 

globalizante, normalmente a cargo de um único professor, e é composto por duas grandes 

áreas: áreas curriculares disciplinares (como a Língua Portuguesa, a Matemática…) e as áreas 

curriculares não disciplinares (como o Estudo Acompanhado, Área de Projeto e formação 

Cívica). Assim, e visto que as TIC não têm um estatuto disciplinar, esta deverá ser vista como 

“formação transdisciplinar” (Ministério da Educação, 2004). 

O Decreto em epígrafe consagra a utilização das TIC como formação transdisciplinar 

no âmbito o ensino básico, conduzindo a uma certificação da aquisição de competências nesse 

domínio. Neste ciclo, as tecnologias devem ser utilizadas segundo quatro funções principais 

às TIC: 

1) Instrumentos ou ferramentas de apoio à criação e apresentação de trabalhos dos 

alunos;  

2) Recurso didático para o desenvolvimento de competências gerais ou 

conhecimentos em áreas específicas através de jogos ou exercícios;  

3) Fonte de informação e desenvolvimento;  

4) Apoio à distância.  

 

Alguns investigadores defendem a existência de uma disciplina TIC no 1.ºCEB, 

extensível ao 2º Ciclo (Paiva, Mendes e Canavarro, 2003). Porém, outros entendem que as 

TIC devem ser integradas e trabalhadas de forma transversal nas diversas áreas curriculares 

disciplinares (Ponte, 2000). 

A verdade é que na aurora deste século XXI, a educação tem de ser repensada e os 

professores têm de se preparar para integrar as TIC no ensino, sob pena de não acompanhar os 

desafios da sociedade. Como tal, é de extrema importância integrar as inovações tecnológicas 

nas práticas educativas quer para assegurar uma aprendizagem atualizada quer para preparar 
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os alunos para os imperativos da sociedade moderna. Para novos tempos, é preciso novas 

práticas. 

Contudo, antes de debruçarmos a nossa atenção sobre a forma ou o modo como as TIC 

são integradas no ensino, parece-nos importante definir o conceito de “integração” - O que 

entendemos realmente por integração? 

Este conceito é derivado do latim integrare, que significa o ato ou efeito de integrar ou 

tornar inteiro, ou seja a ação de trazer uma parte ao todo. Assim, podemos entender que 

integrar significa combinação de partes que trabalham isoladamente, formando um conjunto 

que trabalha como um todo.  

Desta forma, entendemos que integrar as TIC na escola significa combinar as 

tecnologias com as práticas já existentes de forma a torná-las mais completas e que 

conjuntamente consigam formar um todo mais eficaz. 

Ainda acerca do conceito de integração das TIC, parece-nos relevante salientar que 

usar tecnologia é diferente de promover a sua integração curricular, embora a integração da 

tecnologia nos currículos das diferentes disciplinas não seja tarefa fácil. Uma integração 

efetiva das TIC deve focalizar-se na conceção pedagógica que justifica como é utilizada a 

tecnologia e com que objetivos (Sánchez, 2003). Neste sentido, consideramos que a 

integração das TIC é visível quando existe “utilização regular das TIC, pelos alunos e 

professores em sala de aula, num contexto de aprendizagem ativo, real e significativo, para 

apoiar e melhorar a aprendizagem e o ensino” (Raby, 2004:23). 

Sabemos que desde a sua mais remota existência, a escola foi numerosas vezes 

confrontada com a integração de novos recursos ou ferramentas tecnológicos e cada momento 

despertou paixões ou desamores entre os intervenientes. Guir (2002) cita o exemplo dos 

quadros negros que demoraram quase vinte anos até a sua utilização ser plenamente perfazida, 

mas que a longo prazo culminaram em práticas pedagógicas diferentes. Por sua vez, Tardif 

(1998) evoca a integração do audiovisual ou da calculadora e lamenta a limitada utilização 

pelos docentes. Wang & Woo (2007) acrescentam que a investigação evidencia que as TIC 

podem apoiar novas abordagens de ensino e novas práticas, bem como parecem ter um 

potencial importante na melhoria das aprendizagens dos alunos quando utilizadas de forma 

adequada. Assim, entre a paixão e a resistência dos diferentes atores, as oportunidades de 

aprendizagem possibilitadas pela nova tecnologia são difíceis de estimar, mas a tecnologia 

proporcionou, em cada momento, a oportunidade de mudança no contexto de sala de aula.  
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Face a estas definições, emerge a necessidade de distinguir integração curricular e 

integração transversal das TIC que em contexto educativo traduzem níveis de integração 

diferentes mas complementares (Sánchez, 2003). Deste modo, entendemos que a integração 

curricular das TIC implica a sua utilização para atingir objetivos de aprendizagem de 

conceitos e processos em cada disciplina curricular específica, a utilização da tecnologia deve 

ajustar-se ao currículo, mas o fundamental é não perder de vista a aprendizagem, mais do que 

manter o enfoque nas tecnologias per se (Earle, 2002; Niess, 2007). Esta definição, apesar de 

focalizada na integração curricular, perspetiva igualmente o conceito de integração transversal 

das TIC, ou seja, a utilização de forma contínua e sistemática da tecnologia que favoreça uma 

mudança de práticas promotoras de uma pedagogia cada vez mais centrada no aluno e nas 

suas aprendizagens (Raby, 2004). 

O conceito de integração das TIC subentende que a visibilidade desta integração existe 

quando em sala de aula é promovida a utilização sistemática das TIC em atividades centradas 

no aluno que contribuem para a construção do conhecimento e promovem o desenvolvimento 

de competências para a sociedade atual. A revisão da literatura veio consolidar o 

entendimento atual assumido pela investigação na área da integração das TIC em contexto 

educativo. A presença das TIC na escola não deve constituir unicamente um processo de 

apetrechamento em termos de parque informático e de ligações à Internet. A integração e 

consequente inovação que se pretende na escola passa pela criação de condições físicas e 

materiais, mas completa-se pelo uso sistemático dos equipamentos num contexto de mudança 

de práticas. Clarificando o conceito anteriormente referido, citando Raby (2004), 

consideramos que a integração das TIC consiste em fazer interagir harmoniosamente as TIC 

com outras componentes da situação educativa que resultem num processo de ensino e de 

aprendizagem de nível superior. 

Assim, e seguindo a ideia anteriormente enunciada, entendemos que Integração das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na educação deve ser feita através do 

currículo e é no campo da Tecnologia Educativa, cujo domínio de estudo é a conceção, 

realização e avaliação do processo de ensino-aprendizagem mediante recurso às TIC, que 

ocorre. 

Podemos dizer que ao falar na integração das TIC numa perspetiva curricular já não 

nos referimos apenas a uma integração física ou presencial das tecnologias nos contextos 

educativos, mas antes a uma incorporação dessas tecnologias por parte dos professores no 

intuito de ter um efeito positivo no processo de ensino, envolvendo os alunos em 
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aprendizagens significativas, de forma sistemática e continuada promovendo a aprendizagem 

dos alunos. 

Segundo Caldas (2011), “as TIC, enquanto subdomínio da tecnologia educativa, 

devem contribuir para a construção de uma nova era educativa, na formação de cidadãos 

autónomos, criativos, competitivos e habilitados, mediante a mobilização de saberes, para o 

mundo atual e suas exigências”. Deste modo, as tecnologias devem permitir explorar o 

currículo em contexto de sala de aula, propondo alternativas para os problemas educacionais. 

Neste sentido, cabe ao professor planificar essa integração a aplicar a nível disciplinar 

através da conceção de situações específicas. Consequentemente, quando o docente colabora 

com outros colegas, ao partilhar recursos e ao integrar outros conteúdos disciplinares, faz uma 

integração transdisciplinar. Quanto à integração na comunidade educativa, a mesma remete 

para uma visão digital, pois as tecnologias da informação e comunicação não são mais uma 

ferramenta didática ao serviço dos professores e alunos… elas são e estão no mundo onde 

crescem os jovens que ensinamos (Adell, 1997). 

Esta postura do professor na construção do conhecimento com apoio das TIC exige 

atitudes profissionais inovadoras, exige competências de utilização das TIC, que ultrapassem 

a “alfabetização digital” e que assegurem uma proficiência e produtividade pedagógicas com 

recurso às potencialidades facultadas pelas TIC (Carneiro, 2004). O papel do professor não se 

situa apenas ao nível da iniciação e familiarização com a tecnologia, é importante que assuma 

uma vertente de apoio, dando liberdade para a experimentação autónoma na realização de 

trabalhos, mas estando atento simultaneamente às necessidades, evitando a frustração face a 

dificuldades que surjam. O desenvolvimento de competências básicas permite a 

implementação de metodologias de trabalho cada vez mais autónomas, sendo o papel do 

professor essencialmente de monitorização, intervindo quando necessário, orientando e 

colocando questões que levem o aluno a refletir sobre as atividades e os procedimentos.  

O Conselho Nacional de Educação no Parecer n.º2/98 [Sociedade da Informação na 

Escola], no ponto IV, refere que: “pode e deve a tecnologia ser integrada no currículo em vez 

de meramente o complementar. (…) Um computador não pode ser usado como um livro 

eletrónico.” Contudo e apesar de considerarem a tecnologia como sendo uma “mais-valia”, a 

ênfase coloca-se no desenvolvimento cognitivo do aprendente e nas estratégias pedagógicas 

do processo de ensino-aprendizagem.  

Também o Conselho Nacional de Educação, no Parecer n.º1/2011, [Parecer sobre 

Reorganização Curricular do Ensino Básico] de 3 de janeiro, no ponto 4, alínea n, recomenda: 
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”O uso das tecnologias da informação e comunicação deve ser promovido em todas as áreas 

curriculares disciplinares e não disciplinares, bem como nas atividades de enriquecimento do 

currículo, não fazendo sentido situá-las somente nas áreas curriculares disciplinares.” 

Perspetivamos ainda que a integração curricular das TIC requer a reorganização dos 

tempos letivos atribuídos a cada área disciplinar. 

No que concerne às aprendizagens tecnológicas propriamente ditas, não deve haver 

subordinação das aprendizagens às TIC, mas sim o contrário, pois segundo Pinto (2002), as 

“TIC devem ser uma componente integradora das aprendizagens metacognitivas” (p.152) e 

devem ser integradas de forma contínua e progressiva nos contextos educativos.  

Para Miranda (2007), a integração curricular das TIC deve ser feita de forma 

transversal às várias disciplinas e na criação de uma área curricular autónoma. Silva (2001) 

fundamenta de forma mais abrangente a integração curricular das TIC, é da opinião que a 

educação para a comunicação deve ser transversal ao currículo, numa dinâmica 

transdisciplinar9, uma vez que afeta todas as disciplinas, quer seja pela produção de materiais, 

ou pelos conteúdos escolares.   

Caldas (2011) refere que a integração das TIC em contexto escolar subentende um 

currículo em construção, dado que o indivíduo tem um papel ativo na construção do seu 

próprio conhecimento, reflete sobre situações de aprendizagem devidamente contextualizadas 

interage com os outros e com ferramentas cognitivas de forma a obter uma aprendizagem 

significativa. A autora acrescenta ainda que a valorização da prática e do saber ativo mediante 

contextos reais e resolução de problemas se baseia na teoria construtivista, que subentende 

currículos flexíveis baseados na realidade dos aprendentes e que promove o saber ativo e 

interativo entre todos os atores deste grande palco. 

De facto, integrar as tecnologias na educação parece uma tarefa árdua e que tem sido 

debatida longamente, pois essa integração depende de vários fatores e implica diferentes 

intervenientes, nomeadamente o professor. Neste sentido, pensamos ser importante referir 

alguns modelos de integração, analisando as fases pelas quais os professores passam para 

adaptar o ensino.  

                                                
9 A transdisciplinaridade é geralmente entendida como o contributo de algumas áreas do conhecimento na 

construção do saber com o intuito de compreender a realidade, bem como a descoberta de alternativas e potencialidades de 
atuação sobre ela, de forma a poder transformá-la. Este carácter transdisciplinar significa que as TIC podem e devem ser 
utilizadas tanto nas áreas curriculares disciplinares quanto nas novas áreas curriculares não disciplinares acima apontadas. 
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2.1. Modelos de integração das TIC  

Na literatura do campo da tecnologia educacional, diversos autores ressaltam que a 

integração das TIC no ensino deve ser entendida como um processo dinâmico e de reflexão 

contínua em que tanto as tecnologias quanto as práticas pedagógicas podem ser analisadas e 

transformadas de acordo com os contextos e indivíduos envolvidos (Hall & Hord, 2006; 

Moersch, 1995; Sherry, 2002). A mudança de práticas é um processo lento e moroso, 

dificultado pelo facto de a evolução das competências em TIC da maioria dos professores não 

estar a acompanhar a tendência de mudança, mas também porque a integração das TIC coloca 

desafios importantes à educação e à pedagogia. As TIC não podem ser vistas como uma 

solução mágica, mas antes como uma procura de novas conceções e práticas pedagógicas que 

reforcem o papel do professor e a sua capacidade de responder às situações imprevisíveis do 

quotidiano escolar (Nóvoa, 2008).  

Os modelos de integração que apresentamos têm a vantagem de mostrar as diversas 

fases pelas quais o professor deve passar para integrar as TIC. Observamos através destes 

modelos que a adaptação aos usos das tecnologias começa justamente no contacto do 

professor com as tecnologias. 

Autores como Moersch (1995), Newby & Lai (1996), Sandholtz, Ringstaff & Dwyer, 

(1997), Morais (2001), Raby (2004) propuseram modelos para a integração das TIC na sala de 

aula. 

O Modelo Moersch (1995) descreve sete estágios de integração: a não utilização; a 

consciência/sensibilização; a exploração; a infusão; a integração; a expansão e o refinamento. 
 

1. A não utilização é uma fase em que o professor não utiliza as TIC por falta de 

tempo ou equipamento. 

2. A consciência ou sensibilização corresponde ao uso pessoal para a gestão da sala 

de aula e preparação das aulas. As TIC estão presentes no ambiente do professor, 

mas não têm com ele ligações diretas. 

3. A exploração corresponde a uma fase em que o professor utiliza as TIC para 

completar o seu ensino na sala de aula (tutoriais, busca de informações, jogos, 

etc.)  

4. A infusão coincide com uso ocasional das TIC.  
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5. A integração pode ser uma integração mecânica ou rotineira e corresponde à 

utilização das TIC num contexto de aprendizagem.  

6. A expansão permite que o aluno use as TIC para se relacionar com o mundo 

exterior num contexto de resolução de problemas (e-mail).  

7. O refinamento é a utilização das TIC como um processo, produto, ferramenta útil 

aos alunos para pesquisar informações, encontrar soluções e desenvolver um 

produto. 

 

O modelo de Newby & Lai (1996) prevê que para integrar as TIC nas práticas 

docentes é necessário passar por três etapas: 

1. A familiarização: o professor utiliza as TIC para uso pessoal e reflete sobre a 

possibilidade da sua utilização nas suas práticas. 

2. A utilização: o professor começa a utilizar o computador na sala de aula com os 

seus alunos recorrendo a softwares preparados.   

3. A integração: o professor utiliza as TIC para promover a criação de saberes pelos 

próprios alunos. O seu papel focaliza-se na orientação e no auxílio aos alunos que 

desempenham um papel ativo no processo de aprendizagem.  

 
Sandholtz, Ringstaff & Dwyer (1997) propõem um modelo em cinco fases: entrada, 

adoção, adaptação, apropriação e invenção.  

Segundo os autores: 
 

1. A entrada corresponde à fase de aplicação do material.  

2. Durante a fase de adoção, o professor utiliza o material de apoio ao ensino 

(tutoriais). 

3. A adaptação corresponde a um uso frequente das TIC na sala em prol da aula, dos 

métodos de ensino tradicionais.  

4. A apropriação é a fase em que o professor controla as TIC e muda de atitude em 

relação à sua perceção inicial das TIC. 

5. A invenção corresponde ao desenvolvimento de novos métodos de ensino. 

  

O modelo de Morais (2001) é um modelo em duas fases: uma fase de iniciação e uma 

fase de utilização. 
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1. A fase de iniciação é composta por duas etapas: a pertinência e o medo. O professor 

questiona-se quanto à pertinência de integração das TIC no ensino. Mediante isto, 

pode sentir ansiedade e ter medo de se lançar. 

2. A fase da utilização é composta por três etapas: pessoal, profissional e pedagógica. Em 

primeiro lugar, o professor utiliza as TIC para as suas necessidades pessoais; 

segundamente, utiliza-as para funções administrativas; e finalmente recorre às TIC 

para melhorar o seu ensino e a aprendizagem dos seus alunos, integrando-as nas suas 

práticas letivas.   

 

Estes modelos têm a vantagem de definir a evolução das práticas pedagógicas com a 

consequente integração das TIC. No entanto, acreditamos que a principal fraqueza é a de 

julgarem que a integração é um processo evolutivo e que os professores passam por uma série 

de etapas, desde a não utilização à utilização exemplar. Trata-se de modelos lineares, que 

apontam para o facto de todos os docentes deverem passar por todas as etapas pela ordem 

proposta, não dando a possibilidade de “saltar” uma etapa ou “regredir” de nível nessa 

integração.  

Observamos o conceito de integração pedagógica das TIC segundo Raby (2004), que 

realça a importância de esta integração implicar que o aluno deve ser envolvido ativamente 

em atividades de aprendizagem reais e significativas (figura 2.3). 
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Figura 2.3: Modelo de integração das TIC de Raby (2004) 

 

Este modelo, inspirado em modelos de Moersch (1995, 2001), Sandholtz, Ringstaff & 

Dwyer (1997), e Morais (2001), identifica etapas que vão desde a não utilização das TIC até à 

sua utilização exemplar, considerando as etapas de sensibilização, utilização pessoal, 

utilização profissional e utilização pedagógica. 
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De acordo com Raby (2004), a fase de “utilização pedagógica” começa a partir do 

momento em que os professores proporcionam o uso das TIC em contexto de sala de aula, em 

tarefas diretamente ligadas ao processo de ensino e de aprendizagem. Digamos que se trata da 

etapa em que o professor sente curiosidade, necessidade ou uma obrigação de carácter 

pedagógico. Segundo a autora, esta etapa reveste-se de uma certa complexidade, onde se 

distinguem cinco etapas, salientando, no entanto, que estas não são mutuamente exclusivas ou 

obrigatórias: (i) motivação; (ii) familiarização; (iii) exploração; (iv) infusão; e (v) 

apropriação. 

A motivação do professor e a sua experiência de utilização das TIC revelam-se uma 

condição essencial para a entrada na etapa da familiarização, podendo condicionar a sua 

duração, bem como a facilidade ou dificuldade com que é ultrapassada. Um professor 

motivado para utilizar as TIC sentirá menos dificuldades em alcançar as etapas seguintes.  

Nesta etapa, a utilização das TIC é meramente pontual e o valor educativo das atividades 

parece limitar-se ao desenvolvimento básico das competências relacionadas com as TIC. As 

atividades limitam-se à recompensa por bom comportamento ou ocupação de tempos livres, 

quando os alunos terminam as suas atividades antes dos outros, mas envolvem a utilização das 

TIC por parte dos alunos. De acordo com Raby (2004), nesta etapa também se consideram as 

deslocações pontuais ao “laboratório TIC” por curtos períodos de tempo (por exemplo: trinta 

minutos por semana). Na etapa de exploração, as TIC são usadas com uma vertente mais 

enriquecedora para o processo de ensino e de aprendizagem, na medida em que as atividades 

propostas aos alunos visam a aquisição, a compreensão e a aplicação de conhecimentos, ou 

seja, o reforço de um determinado conceito, o enriquecimento de uma aula ou, ainda, como 

meio de pesquisa de informação concreta. Nesta etapa já existe desenvolvimento de 

competências transversais de utilização das TIC. Raby (2004) refere que os professores que já 

adotaram perspetivas mais construtivistas não passam ou passam muito rapidamente por esta 

etapa. Na etapa da infusão, a utilização das TIC ocorre com maior frequência e as atividades 

propostas pelo professor envolvem transmissão e construção de conhecimentos. Os alunos 

desenvolvem simultaneamente competências disciplinares e competências transversais de 

utilização das TIC. A etapa da apropriação diferencia-se da anterior essencialmente pela 

frequência mais regular de utilização das TIC, num quadro de aprendizagem ativo e 

significativo, ou seja, onde a metodologia de trabalho de projeto, cooperativo e de	  resolução 

de problemas é a abordagem adotada para desenvolver o processo de ensino e de 
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aprendizagem. Neste cenário, o uso das TIC visa o desenvolvimento de competências 

específicas e competências transversais de utilização das TIC. 

Para Costa (2008), a formação docente no âmbito das TIC e a consequente integração 

deveriam passar por um processo gradual, permitindo deste modo criar condições importantes 

para a redução dos receios dos professores na utilização das mesmas. O fator tempo aliado ao 

apoio continuado, com sugestões concretas de utilização das TIC com os alunos, constituem 

bases necessárias para que o docente adquira competências essenciais à utilização das TIC em 

contexto educativo. O autor refere que esse processo gradual se pode dividir nos cinco passos, 

coincidentes com os propostos por Sandholtz, Ringstaff & Dwyer (1997) e que 

esquematizamos na figura 2.4: 

 

 

Figura 2.4: Integração das tecnologias no ensino por parte dos professores 

Fonte: Elaboração própria a partir das ideias de Costa (2008) 

 

Assim, entendemos que um docente deve dar o primeiro passo para (i) entrar no 

“mundo da tecnologia” adquirindo uma aprendizagem do essencial para a utilização das novas 

tecnologias; (ii) adotar essas tecnologias e usá-las como suporte ao ensino tradicional10; (iii) 

adaptar a metodologia de ensino, integrando as novas tecnologias no ensino tradicional; (iv) 

apropriar-se do potencial das tecnologias integrando-as em projetos curriculares e 

colaborativos; (v) inventar novos contextos de utilização das várias tecnologias, na medida 

em que nesta etapa de formação, o docente já deve ser capaz de adequar os seus 

conhecimentos a outros contextos e verificar que uma mesma tecnologia, usada de forma 

diferente, lhe permite práticas diferenciadas e consequentes aprendizagens por parte dos seus 

alunos.  

Podemos verificar que ao longo das diferentes etapas de integração das TIC que 

acabámos de referir, as intenções educativas expressas vêm de algum modo consolidar a ideia 
                                                

10 Entendemos por “ensino tradicional” todo o processo de ensino que não contempla o uso das tecnologias da 
informação e comunicação. 

Entrada Adoção Adaptação Apropriação Invenção 
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de que melhorar a qualidade da educação pode passar, entre muitas outras coisas, por saber 

tirar proveito da tecnologia, colocando-a ao serviço de um projeto educativo renovado, em 

que para além daquilo que se aprende, se aprende a aprender, onde o professor se assume 

como agente crucial da mudança. 

Cabe à escola, baseada no seu currículo, estabelecer as bases para a aprendizagem 

desta nova era, integrando criticamente as TIC na criação de situações de aprendizagem 

recorrendo às mesmas. Podem considerar-se vários níveis de integração: disciplinar, 

individual, transdisciplinar e na comunidade educativa. 

A verdade é que num momento em que os discursos ecoam quanto à urgência da 

integração das TIC no ensino, poucas são as explicitações quanto às práticas suscetíveis de 

validar essa integração. O professor sente-se muitas vezes incompetente face às exigências 

atuais, em que currículos preconizam o uso das TIC, mas onde a dinâmica de tal projeto ainda 

não é totalmente compreendida.  

Os professores passaram a ser confrontados com exigências do ponto vista 

metodológico que se afastam cada vez mais daquilo que tradicionalmente lhes era exigido 

sem que isso seja acompanhado, na maior parte dos casos, de um conjunto de medidas 

adequadas que se imporiam em áreas especificamente relacionadas com a organização e 

gestão do processo de ensino e de aprendizagem, mas também ao nível das condições de 

trabalho na escola e do seu desenvolvimento profissional, para só referirmos algumas.  

2.2. Integração das TIC nas áreas curriculares 

Estamos imersos numa sociedade que se rege pela tecnologia e como tal é preciso que 

a escola abra as suas “portas” a essa realidade, pois os alunos de hoje já não conseguem 

“sobreviver” sem TIC. Na verdade, é inevitável integrar no currículo a tecnologia para que a 

escola não fique desfasada da realidade.  

Percebendo que a questão da integração curricular das TIC é um dos temas mais 

significativos nas investigações das Tecnologias Educativas é indispensável compreender 

como se pode efetivar essa integração nas diferentes áreas curriculares disciplinares do 1.º 

ciclo tendo consciência que umas tecnologias (software, hardware, programas) são mais 

indicadas para o desenvolvimento de competências linguísticas, para a escrita, a reconstrução 

de textos a aquisição vocabular e gramatical, a compreensão de um texto como um todo, isto 

na área disciplinar do português, outras para o desenvolvimento do cálculo mental (área da 
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matemática) e para pesquisas (Estudo do Meio) ou para desenvolver a motricidade fina 

(Expressões). Por exemplo, o podcasting é uma ferramenta educativa essencialmente 

promotora da área disciplinar do português no sentido dos próprios alunos desenvolverem as 

suas competências a nível da leitura e ao mesmo tempo ter consciência das suas lacunas e 

falhas. Outras haverá mais indicadas para outras áreas.  

Por isso, independentemente da tecnologia, o importante é que se as crianças gostam 

de tecnologia porque não lhe dar oportunidade de usá-las no contexto escolar? 

A utilização de um processador de texto pode significar melhorias ao nível da 

qualidade e quantidade de vocabulário, na construção frásica, melhoria da escrita, na 

ordenação de ideias, em suma, melhora a qualidade da aprendizagem, quer da linguagem oral 

quer da escrita e ainda a apresentação de trabalhos libertando a atenção dos alunos para o 

conteúdo do texto (área disciplinar do português). O PowerPoint com “hiperligações nas 

palavras corretas e nas erradas” (Bastos; Monteiro, 2014: 414) pode auxiliar os alunos a 

verificar se as palavras estão ortograficamente corretas. O podcasting é também uma 

“ferramenta útil para arquivar gravações de leituras em diversos formatos (…) que poderão 

servir 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 (Mafra; Quadro Flores; Escola, 

2013: 237). 

Na área disciplinar da matemática existem diferentes tecnologias que facilitam a 

abordagem de certos conceitos matemáticos. Efetivamente a resolução de problemas que deve 

estar no centro do processo do ensino-aprendizagem da Matemática ganha novas dimensões 

com a utilização dos computadores, por exemplo (Sousa, 2006). A representação de figuras 

geométricas no quadro interativo facilita o desenho dessas figuras geométricas para encontrar 

as simetrias existentes (Bastos; Monteiro, 2014). Segundo Ponte (1995) as TIC dão 

possibilidade de ensinar matemática de um modo mais inovador, reforçando o papel da 

linguagem gráfica e de novas formas de representação, relativizando a importância do cálculo 

e da manipulação simbólica.  

Através do recurso às TIC, internet por exemplo, as crianças podem também viajar 

pelos vários continentes, conhecer os diferentes países, aprender sobre preservação dos 

animais, reciclagem e outros temas relativos ao meio ambiente e selecionar, recolher e 

organizar informação e até abordar de forma apelativa as questões da História de Portugal. 

(Estudo do Meio).  
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Nas atividades de Expressão, Expressão Plástica por exemplo, algumas TIC permitem 

desenhar infinitamente de forma animada e colorida ou distinguir sons (Expressão Musical) 

repetidamente e até fazer exercícios físicos sem sair da sala de aula. Por exemplo, com a “Wii 

Music (videojogo especificamente musical para todas as idades) pode-se trabalhar o aspeto 

rítmico, a formação ou conhecimento de instrumentos musicais e repertório auditivo” (Garcia 

Rodríguez;	  Raposo Rivas: 2013: 53). O Quadro Interativo Multimédia na Educação Musical 

pode efetivamente modificar de forma positiva o trabalho diário e os resultados dos alunos 

(Segovia Cano, J. P. et al, 2010). 

Efetivamente as tecnologias são excelentes recursos de apoio ao processo de 

ensino/aprendizagem se forem integradas nos objetivos e conteúdos de forma racional. Ao 

mesmo tempo em que o professor se apoia numa tecnologia, ele não tem só a intenção de 

diversificar o seu método de trabalho como também tem a preocupação de proporcionar 

algum impacto nos alunos. O que é importante neste ciclo escolar é garantir às crianças 

oportunidades de desenvolvimento de habilidades e interesses, bem como a interação 

individual e com os outros.  

2.3. Dificuldades e constrangimentos à integração das TIC 

Podemos constatar que muito se tem feito no sentido de integrar as tecnologias nas 

nossas escolas e fazê-las rumar ao futuro onde as TIC surgem de forma incontornável e 

incontestável. No entanto, é possível entender que quando nos referimos à integração das TIC 

na educação, já não nos focamos somente no acesso às TIC nos contextos educativos, em 

termos quantitativos, transferindo cada vez mais o seu enfoque para a preocupação do 

domínio qualitativo de utilização, das competências necessárias ao uso eficaz, no domínio das 

práticas e metodologias. 

A educação do século XXI deve proporcionar um conjunto de aprendizagens que 

compreendam aspetos técnicos, no domínio do conteúdo, de pesquisa, e de carácter social, 

como partilha, interação e colaboração com as TIC (Damásio, 2007). Assim, as tecnologias da 

informação e comunicação são um dos fatores mais salientes dessa mudança, a que o Sistema 

Educativo tem de ser capaz de responder rapidamente, antecipar e, mesmo promover.  
Contudo, essa mudança tão pretendida parece demorada, começando agora a dar os 

seus primeiros passos em prol de uma educação mais adaptada à sociedade atual e futura. 

Acreditamos, no entanto, que qualquer longa caminhada começa sempre por um pequeno 
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passo pelo que, apesar dos obstáculos, a integração das TIC nos contextos educativos estará 

no bom caminho.     

De facto, temos vindo a observar que a problemática que envolve a integração 

curricular das TIC é um tema importante na atual agenda da investigação educativa nacional e 

internacional e que no âmbito desta temática são vários os estudos que se inclinam para a 

identificação de barreiras e constrangimentos à sua integração (Earle, 2002; Keengwe, 

Onchwari, & Patrick, 2008), a análise das implicações políticas e pedagógicas (Lim, 2007), a 

pesquisa de práticas ou situações que, de certa forma, suportem e auxiliem o trabalho de 

planificação dos professores com as tecnologias (Wang & Woo, 2007).   

Estamos conscientes de que a integração das TIC exige tempo e implica mudanças 

para todos os intervenientes do sistema educativo, desde os decisores políticos aos professores 

e aos alunos, conhecendo diversos obstáculos à sua realização.  

Alguns estudos mostram que tanto a nível nacional quanto internacional, apesar das 

várias tentativas de integração das TIC em contexto educativo, ainda se observa um baixo 

índice de utilização das mesmas em contexto de sala de aula (Plowman, Mateer e Leakey, 

2002; Lusalusa & Fox, 2002; Cox, 2003; Zhao & Franck, 2003; Karsenti, 2004; Mc Crory 

Wallace, 2004; OCDE, 2004; Larose & Karsenti, 2002 citados em Karsenti & Larose, 2005; 

CTIE, 2006, 2007; Gomes, 2007). 

 É pertinente tentar entender onde “falha” essa apropriação, dada a grande proliferação 

de políticas educativas em prol da utilização das TIC na educação. 

Na literatura, encontram-se diversas formas de classificação dessas “falhas” ou 

obstáculos, conforme os autores. Rogers (1999) afirma que as barreiras à integração curricular 

parecem ser de origem interna e externa. Segundo o autor, as barreiras de origem externa 

referem-se à disponibilidade e acessibilidade dos equipamentos, ao apoio técnico e 

institucional, assim como à formação e desenvolvimento profissional, enquanto as de origem 

interna estão diretamente relacionadas com as atitudes e perceções dos professores em relação 

à tecnologia. Para o autor, a falta de tempo e de fundos financeiros seriam tanto de ordem 

interna quanto externa: 

“As barreiras a uma adoção bem sucedida da tecnologia parecem ter fontes 
internas e externas. As barreiras internas podem ser resumidas como "atitude do 
professor" ou "perceções" sobre uma tecnologia, para além do nível de 
competência real de uma pessoa com qualquer tecnologia. As fontes externas 
incluem a disponibilidade e a acessibilidade em termos do hardware e software 
necessários, a existência de pessoal técnico e de apoio institucional, e um 
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programa de desenvolvimento e capacitação do pessoal docente. As barreiras que 
cruzam fontes internas e externas são a falta de tempo e de financiamento e a 
cultura única da instituição“ (Rogers 1999:459). 

No dizer de Chagas (2002), esta integração ainda não está plenamente enraizada, 

“apesar de as condições tecnológicas básicas estarem criadas, o que se verifica, na maior parte 

dos casos, é que estamos ainda longe de uma utilização profícua, (…). Em parte, esta situação 

deve-se à falta de participantes, nomeadamente dos professores, em iniciativas que envolvam 

a criação e o desenvolvimento de redes que possam dar origem a redes de aprendizagem.” 

(p.4). A autora acredita que diversos obstáculos impedem essa integração, o que é de 

lamentar, uma vez que as TIC facultam a reinterpretação e a readaptação de professores e de 

alunos nos diferentes níveis: na reorganização da escola, nas práticas pedagógicas, nas 

aprendizagens, na realização de muitas das tarefas escolares, na produção de redes de 

conhecimento e de trabalho colaborativo, entre outras.  

Na verdade, a falta de sensibilização dos diferentes atores quanto ao conceito de 

mudança persiste e os professores não têm formação no que concerne a gestão da mudança, a 

não ser a experiência pessoal, apesar de serem eles os verdadeiros agentes de mudança nas 

instituições. A falta de avaliação das experiências de implementação da inovação pedagógica 

faz com que os professores que investiram nessa integração estejam descontentes e 

desconfiados perante qualquer nova tentativa. A falta de uma visão a longo prazo e a falta de 

atenção nas abordagens de avaliação das etapas reconforta os professores nas práticas 

habituais.  

Segundo Silva (2004:35), uma das principais razões para a dificuldade de integração 

das TIC prende-se com o facto de estas tecnologias terem uma penetração social facilitada e 

rápida, enquanto as alterações curriculares necessitam de alguns anos para serem 

implementadas (envolvem pareceres de especialistas, criação de legislação, alterações 

organizacionais, refinamento de estratégias e, por último, avaliação, e, se necessário, 

realização de alterações)11. Neste sentido, é indispensável que as escolas continuem a ser 

dotadas de infraestruturas capazes de responder a este desafio da tecnologia, ressaltando o 

facto de esta dotação ter de ser, impreterivelmente, acompanhada por políticas de incentivo à 

formação nesta área que permitam aos professores fazer um uso eficaz das TIC.  

                                                
11 Este facto pode ser constatado, por exemplo, no processo que deu origem à atual Reforma Curricular do Ensino 

Básico e Secundário, que embora se tenha iniciado em 1996, só em 2001 se efetivou através de publicação legislativa 
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No estudo desenvolvido pela Becta (British Educational Communications and 

Technology Agency), Jones (2004), ao relacionar os fatores limitativos na integração das TIC 

na prática diária dos professores em contexto educativo, classificou-os em dois grupos que 

designou de barreiras externas, ou de primeira ordem, tipicamente de natureza extrínseca, 

porque são “externos” ao professor ou requerem uma determinada intervenção “tecnológica” 

para que a mudança possa ocorrer, tais como, recursos limitativos (falta de computadores) ou 

falta de suporte técnico (dificuldade de acesso a programas específicos).Em relação às 

barreiras internas, ou de segunda ordem, o autor referiu as atitudes dos professores com as 

TIC (a falta de acesso aos recursos, a falta de tempo, a falta de formação eficaz, a 

disponibilidade de apoio técnico, a falta de confiança, a resistência à mudança e as atitudes 

negativas; não perceção de benefícios da utilização das TIC). 

Segundo Jones (2004):  

“Por exemplo, Ertmer (1999) sugere que os professores atribuem níveis de 
importância às barreiras de primeira ordem, que por sua vez afetam as suas 
próprias barreiras de segunda ordem. Da mesma forma, as opiniões dos 
professores sobre a importância das TIC para as suas disciplinas podem ampliar 
ou reduzir o efeito de quaisquer dificuldades práticas que possam encontrar. Na 
verdade, Ertmer continua, sugerindo que a questão da baixa adesão das TIC por 
parte dos professores só pode ser resolvida quando tiverem sido abordadas as 
barreiras de segunda ordem; não existe grande interesse em se fornecer grandes 
quantidades de equipamento se os professores não tiverem a confiança e as 
atitudes necessárias para mudar as suas práticas na sala de aula.” (p. 20).  

Seguindo esta linha de constrangimentos de integração das TIC na educação, outros 

autores, Moreira, Loureiro e Marques (2005), referem fatores contextuais que classificam em 

três níveis denominados de macro (sistema educativo); meso (institucional); pessoal 

(professores). No que respeita ao nível do sistema educativo, alertam para a falta de 

estabilidade do corpo docente, e a extensão do currículo. Ao nível institucional, referem 

obstáculos económicos, de equipamento, de logística, e de gestão. Concordamos com os 

autores na medida em que os gastos acrescidos para a aquisição, a manutenção de 

equipamentos, os custos de energia e comunicações constituem um obstáculo à integração das 

TIC. Ao mesmo tempo, a organização dos espaços, das turmas e dos horários, a dificuldade de 

acesso aos equipamentos, a organização de grupos dinamizadores e de apoio às atividades 

relacionadas com as TIC também são uma barreira a esta integração. No que respeita à 

vertente professor, ressalvam que a falta de conhecimentos e competências dos professores 

para integrar as TIC em contexto educativo e as fracas possibilidades de formação são 
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efetivamente um entrave à efetiva integração. Daí a necessidade de formação de cariz didático 

e pedagógico dos professores.  

Conforme às ideias que temos vindo a enunciar, num recente estudo sobre 

competências dos professores no âmbito das TIC (Costa (Coord.), 2008) refere-se que a falta 

de um maior impulso da escola para a integração das tecnologias pode dever-se, 

essencialmente, à resistência à mudança por parte dos professores, que sentem que o seu 

trabalho e a sua capacidade de escolha são postos em causa. Nesse estudo, menciona-se 

Brikner (1995) que sugeriu também razões para a resistência ao uso das tecnologias em 

contexto educativo apontando essa resistência por parte dos professores, que ora receiam “o 

que isso trará de novo e as alterações que será necessário fazer nos modos como trabalham”, 

ora “receiam não poder dispor das condições necessárias para implementar as mudanças 

pretendidas, ou pura e simplesmente não desejam participar nessa mudança” (Costa (Coord.), 

2008: 36). Neste sentido, acreditamos que o problema da integração curricular das TIC reside, 

em parte, nas dificuldades que os docentes apresentam em compreender as potencialidades 

das novas ferramentas e das formas como estas podem ou devem ser integradas no quotidiano 

das escolas, pelo que lhes compete uma postura de abertura capaz de romper com “a 

resistência à mudança e à inércia das instituições escolares” (Costa, 2004: 23). Tal como 

Costa (2008), também Paiva, (2003) e Moreira, Loureiro, Marques, (2005) referem que os 

professores têm sido apontados como um dos obstáculos importantes à integração das 

tecnologias. Balanskat et al. (2006), na sua resenha de estudos de impacto das TIC nas escolas 

europeias, identificam igualmente como constrangimentos a ultrapassar a falta de 

competências dos professores na utilização das TIC, a falta de motivação e confiança e uma 

formação de professores desajustada. Os professores devem aprender a dominar as novas 

ferramentas e reinventar o seu ensino bem como a atualizar as suas práticas pedagógicas.	  

A capacidade de cada um em ultrapassar a ansiedade de “falhar” corresponde ao que 

Devauchelle (1999) apelida de ‘l’écart d’innovation’, isto é o défice de inovação, que deve 

ser tido em conta para cada interveniente, quer se trate do professor ou do aluno. 

Para um professor habituado a práticas tradicionais, as TIC podem surgir como 

inimigas ou como aliadas. No primeiro sentido, entendemos que a incorporação das 

tecnologias surge nas práticas letivas como uma imposição e a sensação de obedecer às 

vontades da economia, um acelerar de mudanças constantes e a proliferação de informações 

de impossível compreensão. No segundo sentido, as TIC podem ser aliadas na medida em que 

permitem encontrar recursos de qualidade, desenvolver a investigação, a criação, a interação e 
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a comunicação, assim como constituírem um auxílio para a melhoria das aprendizagens, 

conduzindo à desejada mudança. 

Quando falamos em mudança, referimo-nos à alteração de comportamento entendida 

como “rutura do hábito e da rotina, a obrigação de pensar de forma nova em coisas familiares 

e de tornar a pôr em causa antigos postulados” (Huberman, 1973:18) e caminhar para outras 

formas de comunicação. Mas, a verdade é que ainda se verificam dificuldades de 

comunicação com os outros sistemas, pois muitos professores desconhecem outros sistemas 

para além do educativo onde permanecem desde há muitos anos, pelo que estranham os novos 

sistemas de comunicação do mundo. Além disso, a “fenda” que separa a teoria e a prática é 

importante e verifica-se ainda em muitas escolas. Muitas vezes as medidas de integração 

propostas por investigadores, centros de formação, especialistas da área das tecnologias não 

são bem percebidas nem recebidas por estes professores, ainda muito agarrados a uma 

pedagogia onde as TIC não têm um lugar. Estes esforços de difusão deveriam ser 

generalizados, ultrapassar essas barreiras e permitir a troca de ideias (Gather-Thurler, 2000).  

A formação contínua pode constituir um auxílio aos professores, na superação de 

certas dificuldades que influem diretamente na integração curricular das TIC. Mas, apesar de 

os “professores darem grande importância à formação como forma de desenvolver a sua 

confiança no uso das TIC e de desenvolver uma atitude positiva para com as TIC em contexto 

escolar” (Peralta e Costa, 2007: 82), “o uso efetivo da tecnologia nas escolas, nomeadamente 

na sala de aula e no desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem, é ainda um 

privilégio de alguns docentes e alunos” (Miranda, 2007:48).  

A falta de formação faz com que a proficiência na utilização das TIC seja reduzida e 

os professores se sintam inibidos na sua utilização (BECTA, 2004). 

Neste sentido, também Costa e Viseu (2007) mencionam que uma das questões 

centrais da problemática da integração das TIC em contexto educativo está diretamente 

relacionada com o que os professores são ou não capazes de realizar em contexto de ensino e 

de aprendizagem com os seus alunos. Esta ocorrência não depende simplesmente de fatores 

de ordem pessoal, como a motivação e a atitude mais ou menos favorável à utilização das TIC 

na aprendizagem, mas especialmente da preparação dos professores, ou seja, dos 

conhecimentos e competências que realmente têm sobre as formas de integração e/ou 

exploração das TIC em contextos pedagógicos. 
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Os mesmos autores referem que a formação contínua de professores, muito “centrada 

na tecnologia e na aprendizagem das ferramentas”, não tem promovido uma integração efetiva 

das mesmas nas atividades curriculares (Costa e Viseu 2008: 241).   

Seguindo a linha de ideias acerca dos constrangimentos de integração das TIC na 

educação, outros fatores contextuais se apresentam como obstáculos e que decorrem do 

próprio sistema educativo que parece perpetuar um descompasso considerável entre as 

mudanças paradigmáticas sobre a aprendizagem, assente em teorias centradas no aluno, e uma 

escola que continua a utilizar uma lógica de transmissão de informação. De facto, é “evidente 

o crescente desfasamento da escola relativamente às mudanças tecnológicas que ocorrem no 

mundo em que vivemos” (Costa, 2004: 25), pelo que acreditamos que antes de mais cabe aos 

decisores políticos antecipar o rumo a tomar a fim de que as decisões tomadas forneçam os 

meios coerentes aos atores do processo educativo. Ao mesmo tempo, a natureza do sistema 

escolar é burocrática e hierarquizada e o seu eixo baseia-se na perseguição de objetivos 

complexos, paradoxais e difíceis de medir e onde a essência das tarefas a efetuar não favorece 

os contactos e a comunicação, pois cada professor ensina só na sua turma em monodocência 

(Savoie-Jazc, 1993).  

Quando se fala de integração curricular das TIC não se trata apenas de uma mudança 

tecnológica, mas de uma mudança no modo como se ensina e se aprende e do modo como se 

encara o conhecimento, a construção do conhecimento. 

Por sua vez, a organização curricular do 1.º ciclo do ensino básico, apesar de deixar 

transparecer o desejo de integrar as TIC de forma transversal, carece de orientações, e a 

constante mudança de programas e organização curricular leva o professor a preocupar-se 

com reorganizações inconstantes em vez de focar a sua atenção na redefinição e mudança de 

práticas.    

Acreditamos que a gestão do sistema escolar deve não só fornecer o material 

tecnológico, mas também pensar as infraestruturas de manutenção e de formação dos 

professores ao mesmo tempo que deve transformar os currículos dos professores e elaborar 

elementos de avaliação de todos os procedimentos tomados.  

Entendemos que neste cenário de uma sociedade cada vez mais dependente da 

tecnologia e onde os seus nativos, os alunos, perfeitamente integrados na sociedade da 

informação e do conhecimento, dispõem de acesso ao saber de forma autónoma em contextos 

não formais, a escola não pode manter-se à margem. Embora se verifiquem ainda inúmeros 

constrangimentos à sua integração em contextos educativos, a verdade é que muito se tem 
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feito para transpor essa situação. Contudo, a educação deve propor novas dinâmicas e novas 

perspetivas suscetíveis de contribuírem para um melhor desempenho, pelo que compete aos 

governantes e às escolas, responsáveis pela educação, integrar as TIC no currículo, visando 

uma melhor aprendizagem e preparação do aprendente para sua integração social.  

Nesta perspetiva, a formação contínua de professores deve contemplar não só a 

preparação para o domínio técnico das tecnologias, mas sobretudo a sua efetiva integração no 

currículo, em articulação com as restantes áreas disciplinares, numa dinâmica didático-

pedagógica, tentando assim colmatar os obstáculos sentidos pelos professores.  

Neste processo de superação de obstáculos e melhoria de integração das TIC, importa 

relembrar que as TIC são um recurso ao serviço dos processos de ensino para desenvolver 

aprendizagens mais consistentes pelo que as práticas docentes devem tentar incorporar essas 

tecnologias e usá-las da melhor forma possível, passando de uma lógica de instrução e de 

assimilação de informação para a construção colaborativa do saber (Jonassen, 2007).  

O caminho para a Sociedade da Informação e do Conhecimento implica a alteração 

dos métodos tradicionais de ensino e de aprendizagem. Esta utilização em contexto educativo 

implica a criação de novos espaços de construção do conhecimento, confrontando os alunos 

com “(…) abordagens multidisciplinares que os preparem para lidar com as incertezas de um 

mundo global em que a aprendizagem e o conhecimento são os melhores instrumentos para a 

inserção na sociedade” (Coutinho & Junior, 2008). 

3.	  Um	  novo	  paradigma	  pedagógico	  

O segundo milénio revela-se repleto de novidades e transporta mudanças na sociedade 

que se refletem de forma manifesta na educação, seja por consequência natural das demais 

transformações do mundo, seja por exigência deste novo contexto ao qual a escola precisa de 

se adequar.  

A verdade é que as alterações ocorridas, nos nossos dias, na sociedade trazem 

associadas grandes modificações a vários níveis, que se podem verificar desde o plano 

intelectual, das grandes correntes filosóficas e científicas, às vivências do quotidiano de um 

simples cidadão. Digamos que a passagem de um período que alguns autores designam de 

Modernidade para a Pós-modernidade, Modernidade tardia ou Contemporaneidade, deixa 
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marcas de transição. Contudo, será que podemos colocar a questão: será apenas o mesmo, 

vivido de forma diferente? 

Nesta perspetiva de mudança, Sousa Santos (1995: 9) defende que “a época em que 

vivemos deve ser uma época de transição entre o paradigma12 da ciência moderna e um novo 

paradigma, de cuja emergência se vão acumulando os sinais, e a que, à falta de melhor 

designação, chamo de ciência pós-moderna”. Ora de um paradigma técnico caminhamos para 

um paradigma tecnológico, onde as TIC ocuparam gradualmente um lugar de destaque em 

todos os ramos da sociedade. 

Kuhn (1978: 129) afirma que “Paradigma é aquilo que os membros de uma 

comunidade partilham e, inversamente, uma comunidade científica consiste em homens que 

partilham um paradigma”.  

Assim, mediante uma evolução das mentalidades em que a evolução da personalidade 

do ser humano é condição necessária para a sua integração na sociedade, não podemos deixar 

de pensar na consequente evolução da Educação, sendo esta a base da formação do indivíduo. 

Não podemos deixar de refletir sobre o passado e o agora, fazendo a ponte entre o que era a 

educação de antes e o que hoje, numa fase de mudanças constantes, é a educação ou se espera 

e anseie que seja. Neste sentido, assistimos a uma metamorfose: a natureza linear passa a ser 

natureza cibernética, ideias de sequencialidade e de causalidade são agora ideias de atividades 

integradas e totalizadoras. O campo de informação fechado passa, agora, a aberto, flexível, 

abrangente e relacional. Encontramo-nos perante uma nova forma de consciência onde se 

pretende atingir um pensamento sistémico, o trabalho de equipa, formas de comportamentos 

mais participantes – ética das redes. 

Neste sentido, poderíamos defender como Neil Postman, que todas as criações 

tecnológicas têm quase sempre consequências sociais, culturais, educacionais ou mesmo 

comunicacionais. Postman (1994) diz que “a mudança tecnológica não é nem aditiva nem 

subtrativa, é ecológica” (p.23), pois entende o termo “ecológica” no mesmo sentido em que a 

palavra é usada pelos ambientalistas, ou seja, pressupondo que uma mudança significativa 

gera uma mudança total. Assim, prevê uma “ecologia dos media” acreditando que “uma nova 

tecnologia não acrescenta nem subtrai nada, altera tudo” (Postman, 1994: 24). 

                                                
12 O termo “paradigma” é por vezes usado com diferentes aceções. Paradigma, palavra de raiz Grega, está 

originariamente ligado à gramática como sinónimo de “norma” ou “modelo”. Contudo, o conceito de modelo no paradigma 
científico não está sujeito à mesma significação. É um termo introduzido por Thomas Khun, historiador e filósofo da ciência, 
o qual também o usou em diferentes aceções, explicitando assim essa especificidade. 
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Embora sendo o responsável pelas transformações que resultam desta evolução, o 

Homem tem também de aprender a viver com as alterações que ocorrem no seu quotidiano. 

Esta aprendizagem ocorre com a mediação da escola, instituição que detém dupla obrigação: 

apreender as mudanças e geri-las na preparação das camadas emergentes para a sua vivência 

social.  

Estamos, hoje, perante uma verdadeira revolução tecnológica do domínio das TIC, de 

tal modo que a vulgarização da expressão Sociedade da Informação13 (SI) se tornou corrente 

para identificar o mundo que nos rodeia.  
 

Portanto, temos várias designações para a sociedade atual, das quais salientamos: 
 

− Sociedade Pós-Moderna; 

− Sociedade Tecnológica; 

− Sociedade Digital; 

− Sociedade da Informação; 

− Sociedade do Conhecimento. 
 

No entanto, uma outra designação para a sociedade contemporânea, com a qual 

também nos identificamos é apresentada por Negroponte (1996): “a transição de uma era 

industrial para uma era pós-industrial ou da informação tem sido tão discutida e durante tanto 

tempo que talvez não nos tenhamos dado conta de que estamos a passar para uma era pós-

informação” (p.173). Na era da informação tínhamos os meios de comunicação de massas, e 

na era da pós-informação, que começa a emergir, temos como público um indivíduo apenas. 

Pensamos que estas designações não se excluem mutuamente, mas representam 

diferentes formas de interpretar e representar a sociedade em que hoje nos encontramos, para 

a qual adotaremos a de Sociedade da Informação, na medida em que é mais frequentemente 

utilizada pelos media, e consideramos ser a que melhor se adequa ao nosso trabalho.  

Os tempos atuais são tempos de profundas transformações tecnológicas. Nos últimos 

anos, muitos sistemas de ensino têm vindo a repensar os seus objetivos e modelos de 

                                                
13 Adotando a descrição presente no Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal, a SI corresponde a 

um modo de desenvolvimento social e económico em que a aquisição, armazenamento, processamento, transmissão, 
distribuição e disseminação de informação conducente à criação de conhecimento e à satisfação das necessidades dos 
cidadãos e das empresas, desempenham um papel central na atividade económica, na criação de riqueza, na definição da 
qualidade de vida dos cidadãos e das suas práticas culturais. A sociedade da informação corresponderá, por conseguinte, a 
uma sociedade cujo funcionamento recorre crescentemente a redes digitais de informação. (MSI, 1997: 7) 
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funcionamento, procurando renovar-se e adaptar-se às novas exigências da sociedade atual. 

De entre os fatores que têm tornado necessário um repensar da escola, contam-se os rápidos 

desenvolvimentos tecnológicos a que estamos a assistir na sociedade e que, por um 

imperativo desta, se têm repercutido, de alguma forma, na prática educativa.  

A integração de novos recursos tecnológicos no ensino resulta sempre num novo 

dilema para o Sistema Educativo, na medida em que, ou se aceita a nova tecnologia, com toda 

a sua capacidade inovadora, assumindo então a transformação de todo o sistema educativo, ou 

se subjuga esta inovação, distanciando dela as suas vantagens e mantendo a continuidade da 

velha pedagogia. 

É importante que a educação, sem abandonar as suas raízes, atue sobre o presente com 

os olhos voltados para futuro; que, sem abdicar das ferramentas tradicionais, adote também as 

mais atuais; que, sem abandonar fórmulas aprovadas, tenha a audácia de experimentar novos 

desafios e ultrapassar essa barreira levando-nos a usufruir e consequentemente contribuir 

ativamente para esta revolução tecnológica  

“ (…) A escola tem de passar a ser encarada como um lugar de 
aprendizagem em vez de um espaço onde o professor se limita a transmitir o 
saber ao aluno; deve tornar-se num espaço onde são facultados os meios para 
construir o conhecimento, atitudes e valores e adquirir competências. Só assim a 
Escola será um dos pilares da sociedade do conhecimento” (Missão para a 
Sociedade da Informação, 1997:43).  

Neste sentido, a escola constitui parte integrante da construção de uma nova visão 

sobre a “educação que tem vindo a ser apontada como um contributo decisivo  para, nos 

limites de uma economia globalizada, assente no conhecimento e nas tecnologias da 

informação, levar os indivíduos a perceber a dimensão das mutações em curso e as suas 

consequências” (Afonso e Antunes, 2001: 7).  

Nesta lógica, apresentamos algumas diferenças entre o paradigma educativo designado 

de “velho” e o “novo paradigma”,  tal como podemos observar  na  tabela  seguinte. 
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	   No	  velho	  Paradigma	  ...	   No	  novo	  Paradigma	  ...	  

Pa
pe

l	  d
o	  
pr
of
es
so
r	  

@ O	  professor	  é	  leitor,	  lente	  [do	  latim:	  lecionar].	  
Houve	  a	  época	  em	  que	  o	  professor	  apenas	  lia	  
a	  matéria	  do	  dia,	  talvez	  até	  discorresse	  sobre	  
um	  ou	  outro	  ponto,	  e	  marcava	  as	  avaliações	  
sobre	   o	   assunto.	  Mesmo	   tendo	   evoluído	   em	  
relação	  a	  tal	  prática,	  ainda	  contemplamos,	  na	  
nossa	   década,	   aulas	   muito	   expositivas,	   em	  
que	  o	  conteúdo	  é	  quase	  "lido"	  para	  os	  alunos.	  

@ O	  professor	  é	  orientador	  da	  aprendizagem.	  Um	  
novo	   perfil	   de	   professor	   é	   delineado:	   ele	   é	  
aquele	  que	  orienta	  o	  processo	  da	  aprendizagem	  
e,	   ao	   invés	   de	   pesquisar	   pelo	   aluno,	   ele	  
estimula-‐o	  a	  querer	  saber	  mais,	  desperta	  a	  sua	  
curiosidade	   sobre	   as	   questões	   das	   diversas	  
disciplinas	  e	  encontra	  formas	  de	  motivá-‐lo	  e	  de	  
tornar	   o	   trabalho	   numa	   tarefa	   cada	   vez	   mais	  
interessante.	  

Pa
pe

l	  d
o	  
al
un

o	   @ O	   aluno	   é	   um	   recetor	   passivo,	   que	   ouve	   as	  
explicações	   do	   professor	   -‐	   aquele	   que	   sabe	  
muito	   mais	   do	   que	   ele	   -‐	   e	   vai	   tateando	   em	  
busca	   daquilo	   que	   acredita	   que	   o	   professor	  
deve	  desejar	  que	  ele	  aprenda,	  diga,	  pense	  ou	  
escreva.	  

@ O	  aluno	  é	  agente	  da	  aprendizagem,	  tornando-‐se	  
um	  aluno	   autónomo,	   capaz	  	   de	  procurar	   por	   si	  
mesmo	   os	   conhecimentos,	   tomar	   os	   seus	  
próprios	  conceitos	  e	  opiniões,	  responsável	  pelo	  
próprio	  crescimento.	  

Sa
la
	  d
e	  
au

la
	  

@ Ambiente	  de	  escuta	  e	  receção,	  onde	  o	  ideal	  é	  
que	  ninguém	  converse,	  todos	  fiquem	  atentos	  
para	   saber	   repetir	   posteriormente	   o	   que	   o	  
professor	  explicou.	  

@ Ambiente	  de	  cooperação	  e	  construção	  em	  que,	  
embora	   se	   conheçam	   as	   individualidades,	  
ninguém	   fica	   isolado	  e	   todos	  desejam	  partilhar	  
o	  conhecimento.	  

En
si
no

	   @ A	   experiência	   passa	   do	   professor	   para	   o	  
aluno:	  o	   aluno	  aprende	  o	  que	  o	  professor	   já	  
sabe	  e	  já	  pesquisou:	  somente	  aquilo.	  

@ A	   troca	   de	   experiências	   entre	   aluno/aluno	   e	  
professor/aluno:	   orientador	   e	   orientando	  
aprendendo	  juntos.	  

	  

Ap
re
nd

iz
ag
em

	  

@ O	  aluno	  aprende	  e	  estuda	  por	  obrigação,	  por	  
pressão	  da	  própria	  escola,	  por	  medo	  de	  notas	  
baixas.	  

@ O	   aluno	   aprende	   e	   estuda	   por	   motivação.	   As	  
coisas	   são	   saboreadas	   internamente,	   e	   existe	  
um	   grande	   prazer	   na	   busca	   dos	   novos	  
conhecimentos.	  Aprender	  é	  crescer.	  

Co
nt
eú

do
s	   @ Conteúdos	  curriculares	   fixos,	  numa	  estrutura	  

rígida	   que	   não	   prevê	   brechas	   nem	  
modificações.	  

	  

@ Conteúdos	   curriculares	   atendem	   a	   uma	  
estrutura	   flexível	   e	   aberta,	   em	   que	   cada	   aluno	  
pode	  traçar	  os	  próprios	  caminhos.	  

	  

Tabela 2.1: Características do “velho paradigma versus” “novo paradigma” segundo Ramal (1997) (I/II) 

Fonte: Elaboração própria 
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	   No	  velho	  Paradigma	  ...	   No	  novo	  Paradigma	  ...	  

Te
cn
ol
og

ia
s	  
da

	  in
fo
rm

aç
ão

	  e
	  c
om

un
ic
aç
ão

	  

@ Tecnologia:	   desvinculada	   do	   contexto.	   Um	  
retroprojetor	   ou	   um	   projetor	   de	   slides	   são	  
usados	   como	   instrumentos	   esporádicos	   para	  
tornar	   determinado	   assunto	  mais	   agradável.	  
Às	   vezes	   o	   professor	   não	   sabe	  utilizá-‐los	   e	   é	  
comum	  que	  não	  funcionem,	  atrasando	  a	  aula	  
e	  irritando	  a	  todos.	  

@ Tecnologia:	   está	   dentro	   do	   contexto,	   como	  
meio,	   instrumento	   incorporado.	   A	   televisão,	   o	  
computador	  e	  a	  conexão	  em	  rede	  passam	  a	  ser	  
excelentes	   meios	   pelos	   quais	   diferentes	  
conhecimentos	  chegam	  à	  sala	  de	  aula.	  O	  visual	  
é	   atraente,	   e	   vem	   acompanhado	   de	   som.	   As	  
possibilidades	  abertas	  são	  infinitas.	  

@ Tecnologia:	   ameaça	   para	   o	   homem.	   O	  
professor	   teme	   ser	   substituído	   por	   um	  
computador	   com	   o	   qual	   ele	   não	   pode	  
competir.	   A	   escola	   tenta	   evitar	   uma	  
sociedade	  em	  que	  os	  homens	  valham	  menos	  
do	   que	   as	  máquinas,	   e	   a	   tecnologia	   passe	   a	  
ser	  o	  centro	  do	  universo.	  

@ Tecnologia:	  compreendida	  como	   instrumento	  a	  
serviço	   do	   homem.	   O	   professor	   utiliza	   a	  
tecnologia	   como	   recurso	   para	   estimular	   a	  
aprendizagem.	   A	   escola	   tenta	   formar	   uma	  
sociedade	   em	   que	   o	   Homem	   seja	   o	   centro	  	   e	  
utilize	  a	  tecnologia	  a	  serviço	  do	  bem	  de	  todos.	  

@ Os	   recursos	   tecnológicos	   são	   manipulados	  
pelo	  professor,	  que	  prepara	  anteriormente	  o	  
que	   vai	   usar	   e	   comanda	  projeções	   de	   slides,	  
apresentações	  de	  transparências,	  ...	  

@ Os	  recursos	   tecnológicos	  são	  manipulados	  pelo	  
professor	   e	  pelos	   alunos;	   idealmente,	   cada	  um	  
tem	  acesso	  ao	  computador	  e	  aluno	  e	  professor	  
trocam	  ideias	  e	  conhecimentos.	  

Tabela 2.1: Características do “velho paradigma versus” “novo paradigma” segundo Ramal (1997) (II/II) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Atendendo a tudo o que foi exposto podemos dizer que “metamorfose”, “rutura”, 

“revolução” são conceitos que, embora diferentes, parecem significar o mesmo e todos nos 

remetem para a mudança de paradigma, aquilo que provoca a reorganização de todo o sistema 

de pensamento anterior, neste caso sobre o destino do Homem. 

De forma análoga, agora são “as tecnologias da informação” e “comunicação”, a 

“aldeia global”, a “Internet” que nos levam a refletir no paradigma educacional a que 

hodiernamente assistimos. Os nossos dias assistem ao desenrolar de um conjunto de 

fenómenos que nos habilitam a assistir, em tempo real, à mudança na nossa maneira de nos 

representarmos e de representarmos as nossas instituições mais importantes e arreigadas, 

incluindo a escola. 

No novo paradigma que o contexto atual já exige de nós, uma das práticas mais 

importantes é a do conhecimento construído, buscado pelo grupo, partilhado. A criatividade 

passa a ser o ponto alto, num momento em que novos caminhos de aprendizagem podem ser 
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valorizados e já não se tenta obedecer a um único padrão de estudo. À medida que o saber é 

construído, ocorre a partilha dos conteúdos e das experiências. Isso legitima o conhecimento, 

expondo-o a críticas, a divergências e, é claro, enriquecendo a pesquisa de todos.  

Nesta troca de experiências entre aluno e professor ainda se verificam duas posturas 

por parte dos professores, que devem ser ultrapassadas:  

− O receio de errar. O erro ganha um novo valor neste momento. Aquele que não erra 

nunca é porque não teve coragem de experimentar uma prática nova, está estagnado 

no velho paradigma que já não atende os nossos objetivos educacionais. Nem sempre 

os professores se sentem à vontade para utilizar as TIC em contexto de sala de aula, 

pois sentem que não sabem e têm receio de errar. Ora, o erro, apesar de frustrante, 

acena para a possibilidade de um futuro acerto e, portanto, de uma futura melhoria da 

ação pedagógica. 

− O receio de dizer "não sei". A prática de troca de saberes pede do professor que ele se 

livre daquela armação de "senhor dos conteúdos". É importante que o profissional 

esteja bem preparado, sim, pois ele será sempre um referencial para o aluno. Mas não 

é mais necessário saber tudo, ter as respostas na ponta da língua - até porque, na Era 

da Informação, isso é praticamente impossível. Bom mesmo é que o professor também 

se fascine, junto com o aluno, pela pesquisa e pelo novo. Uma postura nesse estilo, 

desarmada e aberta, aproxima-nos muito mais daqueles que orientamos e possibilita 

que sejam construídas relações afetivas mais verdadeiras. 

Parafraseando Paulo Freire, poderíamos dizer: ninguém educa ninguém, ninguém é 

educado por ninguém; os homens se educam juntos, em comunhão. As TIC são neste 

momento um dos caminhos e o rumo a seguir nesse processo. 

Conseguir que todos os professores se adaptem às mudanças que o novo paradigma 

lhes exige pode não se tornar uma tarefa tão óbvia de realizar quanto o é a necessidade dessa 

mudança.  

Metaforicamente, acreditamos que a educação pode ser comparada a um jardim, onde 

todo o conhecimento se pode proliferar como uma hera pela ramada, ainda que de forma mais 

ou menos célere. O jardim nunca pára de crescer, tal como a sede de conhecimento.  
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3.1. Interpretando modelos de ensino/aprendizagem  

Mudam-se os tempos, mudam-se políticas, mudam-se escolas! Ora, se a escola muda, 

devem mudar também os seus intervenientes e as formas de agir e fazer. Neste sentido, o 

ensino nem sempre foi o que hoje se verifica ou deveria verificar. Legros, Pembroke e Talbi 

(2002) consideram que os grandes paradigmas de aprendizagem não conseguem, por si 

mesmo, clarificar as bases dos sistemas de ajuda à aprendizagem que estes inspiram, nem 

permitem compreender os efeitos das TIC na evolução destas teorias.  

O ensino, os sistemas e ferramentas de ajuda à aprendizagem, apoiam-se numa 

representação do funcionamento do aluno ou modelo de ensino. 

Da revisão da literatura efetuada, pudemos constatar que muitos autores se têm 

devotado à análise dos modelos de ensino. As posições encontradas nem sempre são 

consensuais e diferenciam-se desde a defesa dos modelos centrados no professor até à 

apologia dos modelos centrados no aluno, passando pelos modelos centrados na interação 

(Legros, Pembroke e Talbi, 2002).  

Da pesquisa efetuada, concluímos que todos eles, com as suas características 

específicas, encerram virtualidades e defeitos, e se alguns autores previnem para os cuidados a 

ter na adoção de um determinado modelo, apesar de o apoiarem, outros só valorizavam os 

aspetos positivos não tendo em conta possíveis desvantagens e obstáculos. 

3.1.1. Modelos de ensino centrados no professor  

Existem diversos modelos de ensino centrados no professor, ou modelos 

instrucionistas, incluindo os “modelos de ensino direto”.  

Segundo este modelo, a tarefa do professor consiste em apresentar os objetivos e 

conteúdos da aula e a relacioná-los com os conhecimentos já adquiridos, bem como em 

orientar os alunos durante a aprendizagem e avaliá-los. O professor utiliza estratégias e 

técnicas que lhe ofereçam o controlo do que deve ser ensinado aos alunos, dando instruções e 

sendo o centro de todo o processo de ensino-aprendizagem. Neste contexto não há muito 

espaço para a participação dos alunos. Os alunos desempenham o papel de sujeito passivo, 

recetor da informação. As atividades escolhidas são de apresentação expositiva, visando 

controlar o ritmo de aprendizagem dos alunos por transferência da informação professor - 

aluno. Este método expositivo, verbalista, mantém-se atual em muitas salas de aula, mesmos 
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nos dias de hoje, apesar da existência das tecnologias e métodos de ensino alternativo. O 

papel principal neste modelo é do professor, deixando ao aluno a função de estruturar os seus 

conhecimentos iniciais e integrá-los com novos conhecimentos. A aprendizagem segundo este 

modelo de ensino apresenta-se “fraturada”, ou seja, é decomposta em pequenas unidades de 

aprendizagem, por vezes descontextualizadas, perdendo significado para o aluno. Assim, estes 

conhecimentos raramente são transferidos e utilizados noutras situações de aprendizagem 

(Legros, Pembroke & Talbi, 2002). Estes modelos são construídos sobretudo em função dos 

conteúdos disciplinares, ao invés dos processos de aprendizagem dos alunos. Ora, pensamos 

que perante os novos desafios da educação este modelo já não se adequa. O papel do 

professor já não pode ser o mesmo. As tecnologias da informação e comunicação exigem um 

papel diferente do professor e do cenário de atuação. Os alunos não podem ser meros 

espetadores; têm de ser participantes ativos. 

3.1.2. Modelos centrados no aluno 

Neste modelo, os alunos envolvem-se ativamente no processo de aprendizagem, 

construindo o conhecimento, pois numa sala de aula inspirada em modelos de ensino 

centrados no aluno, estes são encorajados a participar ativamente e na aprendizagem em vez 

de assumirem uma atitude passiva e tomarem notas calmamente. Os alunos estão envolvidos 

durante o tempo letivo em atividades que os ajudam a construir o conhecimento daquilo que 

lhes é apresentado. O professor não lhes despeja uma enorme quantidade de informação, 

utilizando antes uma grande variedade de atividades para promover a aprendizagem 

(Timberlake, 2004).  

O aparecimento desta nova abordagem deve-se à incapacidade de os modelos 

instrucionistas centrados no professor responderem ao elevado insucesso escolar e à rápida 

mudança da Sociedade da Informação. A utilização das TIC tem, neste modelo, um grande 

destaque, na medida em que permite esta ação dos alunos e a responsabilização pelo seu 

próprio percurso de aprendizagem, pois são eles que ativamente gerem as suas próprias 

atividades. 

Bruner (1973) considera que este modelo de aprendizagem contribui para o 

desenvolvimento dos processos cognitivos que permitem a construção de conhecimento, 

fomentando ainda o espírito crítico e a autonomia dos alunos. Brent (1996) defende a 

execução destes modelos no ensino. Este autor refere que estes modelos aumentam a 
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motivação para a aprendizagem, conhecimentos mais extensos e interesse em evoluir por 

parte dos alunos. A aprendizagem é um processo interior, ativo, em que os alunos aprendem a 

aprender, aprendem a pesquisar, descobrir e solucionar problemas. O modelo de ensino 

centrado no aluno baseia-se na abordagem construtivista, os alunos constroem o 

conhecimento em vez de o receberem, gerindo as suas atividades. Nestes modelos, as novas 

tecnologias têm um papel fundamental, permitindo ao aluno pesquisar, construir, descobrir o 

seu próprio conhecimento.  

Quando o foco é o aluno, a primeira coisa a ser reconhecida é que qualquer turma de 

alunos é constituída por indivíduos com diferentes estilos. A gestão de sala de aula para um 

docente, numa aula expositiva tradicional, torna-se difícil, pois não terá meios para acomodar 

todos os estilos de aprendizagem. Entretanto, os ambientes virtuais de aprendizagem têm 

obtido grande sucesso porque possibilitam oferecer ao aluno diferentes oportunidades de 

aprendizagem, cobrindo os diferentes estilos. 

As estratégias utilizadas nestes modelos permitem que os alunos fiquem melhor 

preparados para as exigências de uma Sociedade da Informação. Além disso, este modelo de 

aprendizagem pela descoberta e pesquisa, permite ao aluno colocar as questões e encontrar as 

respostas, contribuindo para o desenvolvimento dos processos cognitivos de construção do 

conhecimento, favorecendo o desenvolvimento do pensamento crítico e autonomia do aluno. 

Este modelo é fundamental para ir ao encontro dos novos desafios da educação, 

transformando o ensino e utilizando a Internet como ferramenta de ensino (Gillani, 2003).  

Neste sentido, Harmon e Hirumi (1996) definem de forma exemplar o que é um 

modelo de ensino centrado no aluno ao referirem que os alunos podem trabalhar quer 

individualmente quer em grupo, explorando problemas e tornando-se construtores ativos, em 

vez de recipientes passivos de conhecimento. Esta é uma das ideias centrais do 

construtivismo; os alunos não são apenas recetores de informação, eles constroem ativamente 

a sua própria compreensão (Grégoire, 1995). O autor entende que a aprendizagem é um 

processo interior, ativo, que pode ser definido como uma descoberta e uma construção de 

sentido a partir de uma informação ou de uma experiência, ao mesmo tempo que neste 

processo o aluno procura dar ao seu conhecimento uma representação coerente e significativa, 

conferindo-lhe uma significação pessoal ligando as novas informações aos conhecimentos que 

já possui. Harmon e Hirumi (1996) afirmam que o professor em vez de ser o guardião da 

informação passa a ter um papel de guia dos alunos para que estes tenham acesso, 

interpretem, organizem e transfiram conhecimentos para resolverem problemas. Os alunos 
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não debitam apenas informação, aprendem a aprender através da pesquisa, descoberta e 

resolução de problemas. Também Perkins (1991) e McIntosh (1999) defendem uma 

abordagem do ensino construtivista centrada no aluno, uma vez que a educação tradicional já 

não consegue preparar os alunos para sobreviverem economicamente no atual mundo do 

trabalho. Os dois autores, ao analisarem o papel da informação numa sala de aula baseada no 

modelo de ensino centrado no professor, afirmam que a utilização da tecnologia é remetida 

para uma simples apresentação desta, requerendo dos alunos capacidades de memória auditiva 

e visual para poderem aprender e mais tarde utilizar essa informação. A prática educativa 

deve reconhecer esse facto.  

As novas tecnologias, como o computador, a Internet, o e-mail, as ferramentas 

multimédia e os fóruns de discussão, podem ter um profundo impacto na aprendizagem dos 

alunos e assumem, claramente, um papel fundamental ao permitirem que estes se tornem 

pesquisadores ativos da informação e construtores do seu próprio conhecimento quando nos 

referimos a estes modelos centrados de ensino. 

No entanto, nem todos os autores concordam com os modelos centrados no aluno. 

Ribeiro (2003) afirma que estes modelos levam à formação de professores incompetentes, 

desmotivados e frustrados, com um mero papel de reguladores, sendo o aluno o centro de 

tudo.  

Estes modelos são alvo de diversas dificuldades, desde logo dos professores, agarrados 

aos seus métodos tradicionais de ensino. Também os alunos sentem dificuldade em assumir as 

responsabilidades que lhes são impostas. 

É fundamental abandonar o modelo de ensino-aprendizagem instrutivista, centrado no 

professor, que supõe que o conhecimento pode ser obtido passivamente através da 

transferência de informação do professor para o aluno. A ênfase está em distribuir informação 

em vez de facilitar a aprendizagem através de atividades que estejam em sintonia com as 

necessidades e preferências dos alunos. Além disso, confunde-se informação com 

conhecimento.  

A diferença entre informação e conhecimento é subtil, porém importante. 

Conhecimento é o significado que se extrai da informação, é a interpretação. Usualmente, o 

conhecimento é desenvolvido através de um processo interativo, através da discussão com 

pares ou desenvolvendo uma análise crítica da informação. Para desenvolver o conhecimento, 

é necessário um ambiente de aprendizagem muito mais rico e diversificado do que o utilizado 

para simples transmissão de informação.  
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 Atualmente, a teoria de aprendizagem mudou o foco do ensino para o foco na 

aprendizagem. A visão construtivista assegura que o aluno constrói novos conhecimentos 

através de um processo de relacionamento da nova informação com o seu conhecimento e 

experiência anteriores. Nesse modelo, os docentes tornam-se orientadores, em vez de 

distribuidores de informação. A prática docente é centrada no papel do estudante no processo 

de construção do conhecimento. A distância geográfica torna-se irrelevante e a infra- estrutura 

tecnológica tem o papel de facilitar a comunicação e oferecer mecanismos de interação que 

auxiliem a construção do conhecimento (Saba, 1998).  

Em resumo, os princípios básicos para o sucesso da aprendizagem são:  

1. Envolver os alunos no processo de aprendizagem, levando-os a assumir a 

responsabilidade pela sua aprendizagem. 

2. Criar e oferecer tantas oportunidades de aprendizagem quantas possível, para 

atender aos diferentes estilos de aprendizagem. 

3. Criar e oferecer atividades de aprendizagem ativa, práticas e colaborativas.  

4. Definir o papel dos docentes, facilitadores da aprendizagem, através das 

necessidades dos seus alunos.  

 3.1.3. Modelos centrados na Interação 

Estes modelos, que também podem ser chamados “Modelos Construcionistas”, têm 

como objetivo principal dotar os alunos de ferramentas de modo a construírem, organizarem e 

estruturarem os conhecimentos de forma cooperativa (Legros, Pembroke & Talbi, 2002). 

Como são centrados na interação, ocorrem em ambientes de aprendizagem colaborativa, em 

que a construção do conhecimento se consegue com a interação de todos os elementos do 

grupo de alunos. Neste tipo de modelos, o professor age como um facilitador destas trocas de 

conhecimento e informação entre os alunos, incentivando-os a interagir e participar. Este tipo 

de aprendizagem colaborativa desenvolve essencialmente capacidades para trabalhar em 

grupo e comunicar com os colegas. Ao professor é incumbida a tarefa de facilitar a troca de 

informação entre os alunos, moderando os debates, e assegurar que todos participam 

mutuamente. Estes modelos têm sido executados em vários estabelecimentos de ensino, por 

apresentarem como vantagens para os alunos uma maior criatividade, atitude crítica, espírito 

de grupo e capacidade de comunicação.  
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O incentivo da autonomia de cada aluno é também um aspeto importante a 

desenvolver, podendo partir da sala de aula, estendendo-se a ambientes de aprendizagem 

informais.   

Um dos aspetos mais inovadores das TIC, como meio de comunicação e informação, é 

o facto de permitirem que os seus utilizadores assumam um duplo papel de consumidores e 

produtores de informação. A interatividade cria “um novo modelo de comunicação, com 

cidadãos ativos e intervenientes, que interagem diretamente com a fonte de informação e que 

são eles próprios fontes de informação” (Marques, 1998: 87).  

Para a criação de grupos de trabalho cooperativo, algumas regras devem ser 

observadas: lutar por um benefício comum, partilhar uma identidade enquanto grupo e um 

destino comum e unirem-se durante um longo período de tempo (Johnson e Johnson, 1996). O 

professor deve assegurar que estas condições são satisfeitas, apresentando uma tarefa clara e 

explícita, e explicando os objetivos.  

Quer se trate de modelos centrados no aluno ou na interação, a verdade é que o 

paradigma educativo mudou relativamente ao modelo de ensino centrado no professor que se 

vivia na época antecedente à sociedade da informação. Novas aprendizagens são exigidas aos 

alunos de hoje relativamente aos alunos de ontem, muitos dos quais são hoje os atuais 

professores. As tecnologias já estão presentes na escola independentemente dos motivos que 

influenciaram a sua presença. No entanto, a sua integração nas atividades letivas ainda não se 

verifica em pleno. A tarefa do professor neste contexto de inserção é fundamental e 

amplamente necessária. No entanto, esse papel muda, substancialmente, na medida em que o 

professor deixa de ser a única fonte de saber na aula, passando a ter uma função fundamental 

na criação de tarefas, problemas e questões que desafiem e apoiem o aluno (Pugalee e 

Robinson, 1998: 79). 

Por outro lado, a complexidade da sua ação revela-se também ao orientar as 

aprendizagens em contextos em que, pela natureza do recurso em causa, não é possível 

exercer um controlo elevado. 

O tipo de interação que se estabelece com a fonte de informação ou de saber é muito 

diversa dos materiais tradicionais, como o livro, por exemplo. No período anterior à 

Sociedade da Informação, a lógica linear prevalecente, até mesmo na estruturação da 

aprendizagem, era a do princípio, meio e fim (Marques, 1998). Com o surgimento da Internet 

surge uma outra lógica: um pensamento por possibilidades que segue “o caminho de uma 
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malha, determinada não pela fonte da informação, mas pelo utilizador que com ela interage.” 

(p. 87).  

Portanto, em consequência da integração das TIC na escola, o professor é muito 

provavelmente confrontado com uma grande multiplicidade de caminhos, que, muito embora 

constituam um desafio, podem também ajudar a corresponder ao ensejo de conceder uma 

maior atenção às questões da diversidade, em particular, quanto ao respeito pelos ritmos 

personalizados de aprendizagem. 
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Nota	  Introdutória	  

Neste capítulo, debruçamos a nossa atenção à formação docente num momento em 

que desafios ancorados pela necessidade de integração das TIC rondam os contextos 

educativos, reivindicando mudanças no papel e nas responsabilidades de professores e alunos. 

Neste sentido, pretendemos “olhar” para a formação docente, evidenciar o novo perfil e as 

competências exigidas para gerir adequadamente as alterações surgidas no seio da educação. 

Apresentamos também a ação de formação por nós ministrada num dos momentos da 

investigação.  

1.	  Aprender	  para	  ensinar,	  num	  momento	  em	  que	  as	  TIC	  apelam	  à	  mudança	  

de	  papéis	  e	  responsabilidades	  de	  professores	  e	  alunos	  

“Eu educo hoje, com os valores que recebi ontem, para as pessoas que são 
o amanhã. Os valores de ontem, os conheço. Os de hoje, percebo alguns. Dos de 
amanhã, não sei. Se só uso os de hoje, não educo: complico. Se só uso os de 
ontem, não educo: condiciono. Se só uso os de amanhã, não educo: faço às custas 
das crianças. Por isso, educar é perder sempre sem perder-se. Educa quem for 
capaz de fundir ontens, hojes e amanhãs, transformando- os num presente onde o 
amor e o livre-arbítrio sejam as bases.”  

                                           Artur da Távola (Poesia “A quem educa”) 

A implementação das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação no âmbito 

educativo é certamente a maior transformação vivida pelo corpo docente nos últimos anos. 

Perante tal panorama, verifica-se uma necessidade de mudança do papel e das 

responsabilidades do professor face aos desafios que essa presença impõe.  

“As novas tecnologias da informação já revolucionaram ou estão em vias 
de revolucionar numerosas profissões. Dadas as suas grandes potencialidades 
enquanto instrumento educativo, seria profundamente estranho que não 
influenciassem de um modo ou de outro a atividade dos professores ” (Ponte, 
1997: 100). 

De facto, “numa sociedade como a atual, submetida a tão profundas transformações e 

aceleradas mudanças, as funções e os compartimentos do professor têm que experimentar 



[ As Tecnologias da Informação e Comunicação na Formação de Professores ] 

121 

 

alterações significativas. Sem menosprezar a componente “artística” da tarefa docente, resulta 

evidente que a tecnização dos processos educativos é um facto irreversível ” Peréz (2001: 

416).  

Na chamada Sociedade da Informação, os processos de aquisição do conhecimento 

assumem um papel de destaque e passam a exigir um profissional crítico, criativo, com 

capacidade de pensar, de aprender a aprender, de trabalhar em grupo e de se conhecer como 

indivíduo. Cabe à educação formar esse profissional e, para isso, esta não se sustenta apenas 

na instrução que o professor passa ao aluno, mas na construção do conhecimento pelo aluno e 

no desenvolvimento de novas competências, como: capacidade de inovar, criar o novo a partir 

do conhecido, adaptabilidade ao novo, criatividade, autonomia, comunicação. É função da 

escola, hoje, preparar os alunos para pensar, resolver problemas e responder rapidamente às 

mudanças contínuas.  

Desta feita, Peréz (2001) crê que a escola, na sua configuração atual e futura, se 

defronta com um duplo desafio. Por um lado, deve adquirir uma atitude crítica, questionando-

se acerca da sua função e possibilidades e, por outro, incorporar na sua prática institucional as 

sugestões dos meios de comunicação social e as novas tecnologias.  

Vimos, no capítulo anterior, que qualquer progresso do sistema educativo passa, 

incontestavelmente, por mudanças de mentalidade e consequentemente, mudanças na atuação 

e na formação dos professores e tal constatação é visível da análise das Reformas Educativas. 

Aprender para ensinar num momento em que as TIC apelam à mudança de papéis e 

responsabilidades de professores e alunos remete-nos, inevitavelmente, para a questão da 

inserção de situações inovadoras na escola. Esta inserção não se faz de ânimo leve, mas antes 

com complexas implicações em relação à organização institucional, às crenças e 

possibilidades do corpo docente e aos interesses dos alunos e das suas famílias, pois tal como 

referem Hernández et al. (2000: 29) uma inovação acontece quando “novas áreas de 

aprendizagem são introduzidas no currículo” e “práticas alternativas às já existentes são 

desenvolvidas”. 

A ideia de mudança de papéis ou de inovação representa um emaranhado, não 

podendo ser analisada de forma reducionista, e deve alertar-se para o facto de as práticas 

inovadoras deverem  

“ter estreita conexão com as construções conceituais e o modo de atuar dos 
professores, caso não contem com a aceitação necessária e as decisões práticas 
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adequadas, os objetivos acabam por se diluir e perder seu sentido” (Hernández et 
al., 2000: 31). 

Além disso, Ertemer, Addison, Lane, Rosso e Woods (1999) sustentam que quando se 

fala em inovação, importa considerar as barreiras que eles qualificam de segundo nível14. 

Essas barreiras são intrínsecas ao professor, tais como as suas crenças quanto às TIC e ao 

ensino, as suas práticas bem estabelecidas e muitas vezes a resistência à mudança. 

Enquanto principal ator de qualquer processo de mudança na escola, o professor deve 

acompanhar as mudanças adaptando-se da melhor forma possível. Para que se verifiquem 

mudanças na qualidade do ensino, é necessário que ele perceba com clareza as suas conceções 

sobre a educação, o que considera significativo para melhorar esse processo e, só então, 

analisar de que modo as diversas tecnologias poderão auxiliá-lo.  

O grande desafio da educação será certamente permitir que o professor possa aprender 

para ensinar, ou seja, preparar o professor para uma progressiva integração das TIC nas suas 

práticas pedagógicas. A preparação dos professores para o uso das novas tecnologias não é 

uma tarefa simples, uma perspetiva imediata, nem será concluída usando os meios 

convencionais, uma vez que é preciso formá-los do mesmo modo que se espera que eles 

atuem no local de trabalho, no entanto, as novas tecnologias e seu impacto na sociedade são 

aspetos pouco trabalhados nos cursos de formação de professores, e as oportunidades de se 

utilizarem nem sempre são as mais adequadas à sua realidade e às suas necessidades. Essa 

preparação exige “tempo e recursos para que os professores adquiram uma cultura tecnológica 

e uma confiança própria, suficientes a uma utilização eficaz” (OCDE, 2001:79). 

Investir na formação e preparação do professor para assumir novas competências 

numa sociedade cada vez mais impregnada de tecnologias parece constituir o primeiro degrau 

da escada do saber rumo à utilização congruente de novos recursos tecnológicos, na direção 

do que se acredita fundamental na educação – a construção do conhecimento. Segundo Moran 

(2000), essa construção conduz a aprendizagens significativas, onde o educando é capaz de 

arquitetar a sua identidade e o seu projeto de vida, desenvolvendo competências de 

compreensão do seu mundo imediato e também do futuro.  

                                                
14 As barreiras do primeiro nível, extrínsecas ao professor, estão ligadas à falta de equipamento, à falta de tempo e 

ao auxílio técnico e pedagógico. 
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Perante isto, cabe perguntarmo-nos em que sentido é que a escola tende a evoluir? 

Quais são as mudanças que se podem prever? Que formação, exigida aos professores, advém 

dessas constantes mudanças?  

A escola, para além de uma dimensão humana, deve também ser portadora de uma 

maior dimensão tecnológica (Ponte, 2000). Ora, destas exigências resulta a premência de uma 

formação mais específica e de acordo com as necessidades dos professores, que não são todas 

iguais.  

No dizer de Cebrián (1999) é necessário “ um esforço individual do docente – e 

necessariamente realizado em coletivo – apoiado pela instituição para adquirir cotas cada vez 

mais altas de competência e autonomia profissional durante toda a sua vida” (p.131). 

Similarmente, Pacheco (2001) acredita que as TIC representam, para o professor, uma 

ferramenta de trabalho e um elemento da sua cultura profissional, devido às possibilidades de 

reflexão crítica e criatividade que oferecem. Há no entanto que garantir um vasto acesso aos 

mesmos na escola e fomentar a formação específica dos professores enquanto transmissores 

educativos fundamentais, pois segundo Moderno (1992), o professor já não “é o fator 

principal no processo de aprendizagem. é simples auxiliar, no sentido de que o seu papel 

consiste em criar uma situação que permita a aprendizagem do aluno” (p.167). O 

compromisso com a educação e a inquietação com o futuro de crianças, conduz os professores 

a uma preocupação com o novo, com a formação de valores e a busca pela melhor forma de 

contextualizar consistentemente as práticas pedagógicas com as novas tecnologias. A partir 

desta apropriação para o uso das TIC, cada professor adapta as suas necessidades e realidades 

escolares, procurando aprender para ensinar, ainda que de uma forma muito própria e 

personalizada. Por isso, acreditamos tal como Pretto e Serra (2001) que as TIC devem constar 

da formação inicial de professores, numa dinâmica técnico-pedagógica, permitindo-lhes um 

domínio para além do instrumental. As disciplinas dedicadas às TIC ou ao uso destas 

tecnologias na formação dos professores parecem constituir como que uma pequena ilha no 

meio de um oceano de disciplinas, que ignoram ostensivamente estas tecnologias. Contudo, 

na última década verificaram-se algumas transformações significativas na formação de 

professores, quer na formação inicial dos professores, cujo currículo já prevê no seu corpus 

disciplinar matérias ligadas às tecnologias, quer na formação contínua.  

Resistências e dificuldades são percalços comuns no caminho de quem busca uma 

sustentação mais qualificada do seu trabalho pedagógico. A apropriação das TIC por parte dos 

professores deve alicerçar-se num material de apoio que o instigue e o ajude a apoderar-se das 
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mesmas. Mas para isso é necessária uma nova postura. A formação do profissional capaz de 

implantar mudanças na sua prática exige outras especificidades. Características como 

responsabilidade, dinamismo, visão crítica da sua prática, e capacidade de lidar com novas 

situações são algumas das atitudes deste professor que busca capacitação para integrar as TIC 

em sala de aula. 

A ideia-chave deste processo será a integração, na medida em que estas tecnologias 

devem aparecer inseridas nas instituições educativas, com a finalidade de que alunos e 

professores possam ter condições de acesso mais facilitadas e possam ter maiores 

oportunidades de formação. Os professores devem ser capazes de tirar o maior partido 

possível desses recursos ao nível do planeamento e da realização de situações de ensino e 

aprendizagem, integrando-os numa perspetiva curricular coerente. Acreditamos que o 

professor deve assumir a importância da formação contínua com a finalidade de poderem 

combinar os recursos humanos e técnicos para se alcançar um ensino mais eficaz.   

Como tal, cabe à instituição de formação um papel importante no apoio às escolas 

cooperantes e na formação dos seus docentes para que constituam exemplos de boas práticas 

em todos os campos, conforme afirmam Pretto e Serra (2001). 

A formação neste domínio deve ser capaz de responder à escola que temos hoje, 

“neste momento”, e à escola que pretendemos que seja num futuro. Pouco a pouco, 

apercebemo-nos de que a formação é uma exigência que advém do “ser aluno” e do “ser 

professor” hoje. É importante considerar que o grande desafio passa inevitavelmente pelo 

“formar para inovar”. 

De acordo com as recomendações do Livro Verde para a Sociedade da Informação 

(1997) é imprescindível que a formação inicial e contínua confira aos docentes um verdadeiro 

domínio dos novos instrumentos pedagógicos. “Já não basta que os professores se limitem a 

transmitir conhecimentos aos alunos, têm também de os ensinar a pesquisar e a relacionar 

entre si diversas informações, revelando espírito crítico” (MSI/MCTES, 1997).  

1.1. Formação inicial em TIC 

No seguimento do que foi dito anteriormente, um fator decisivo no sucesso da 

introdução das TIC nas escolas é a formação de professores, uma vez que este é o principal 

agente transportador do cariz inovador que as TIC podem proporcionar. 
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Não há dúvidas quanto à importância da redefinição do papel do professor, bem como 

da sua formação. Contudo, importa entender o conceito de formação para poder referi-la 

adequadamente.  

Compreendido o conceito de formação, importa questionar o tipo de formação que o 

professor deve adquirir, de que forma e em que momento, dada a evolução constante da 

sociedade da informação, onde o que se sabe “hoje” para ensinar os alunos pode não ser 

suficiente “amanhã”.  

De facto, das leituras efetuadas sobre a temática, depreendemos que muito se tenta 

compreender sobre o modo mais eficaz de formar os professores e como tornar exequível a 

transferência de competências adquiridas na formação inicial, muitas vezes teórica, à prática 

letiva.  

O conjunto de destrezas e conhecimentos necessários à utilização das TIC deve ser, 

em primeiro lugar, assegurado pela formação inicial e aprofundado pela formação contínua e 

deve ir ao encontro das necessidades dos professores e alunos, tendo em linha de conta os 

meios tecnológicos disponíveis e a sua aplicabilidade prática nas atividades pedagógicas. 

Segundo Karsenti (2004) e Yldirim (2000), as formações centradas no uso pedagógico das 

TIC são as mais promotoras da utilização das TIC, em contexto de sala de aula, pelos 

professores. Visam realçar a importância da imitação de modelos apreendidos no momento da 

formação e realçam as causas facilitadoras ou inibidoras da adaptação ao uso das TIC nas 

práticas pedagógicas.  

Neste sentido, a formação inicial dos professores detém um papel importante, não só 

no que concerne a formação específica à utilização das TIC, mas também sobre a integração 

das TIC como ferramenta de formação: podemos observar um “efeito de modelagem” 

importante na medida em que os futuros docentes teriam a tendência para reproduzir as 

práticas às quais teriam sido expostos durante a formação inicial. A formação inicial deve 

também proporcionar ao futuro professor, tanto quanto possível, uma antevisão do mundo da 

prática profissional, promovendo o contacto com a realidade escolar. Deste modo, é 

importante que a estes seja dada a oportunidade de conhecer experiências e projetos 

realizados nas escolas e programas oficiais no âmbito da utilização das TIC, nos momentos de 

aulas que seguiram com os seus professores e também nas situações de aprendizagem 

vivenciadas durante os estágios nas escolas (Viens, Peraya, Karsenti, 2002 ; Karsenti, 2007 ; 

Larose, Grenon, Lenoir et al., 2007).  
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A formação inicial de professores do 1º ciclo desempenha, por isso, um papel muito 

importante, pois é ela que permite o primeiro contacto com a realidade profissional futura. 

Sendo assim, deve proporcionar ao futuro professor todas as bases necessárias à execução da 

profissão. Desta forma, deve incluir na instrução a componente tecnológica, não só teórica 

como prática. Pensamos que a formação inicial deve decorrer em instituições onde os alunos 

tenham ao seu dispor as novas tecnologias e que lhes permita criar uma cultura de uso 

generalizado das TIC (Ponte, 2002:7), proporcionando aos alunos todos os meios necessários 

para desenvolver as suas tarefas e comunicações através das novas tecnologias.  

Na investigação feita por Meirinhos & Osório (2008) sobre as TIC na formação inicial 

de professores, nas escolas superiores portuguesas, verificou-se que é muito reduzida a 

prevalência das TIC propostas aos professores que se querem da sociedade da informação. 

É de salientar que o estudo referido diz respeito à formação inicial de professores do 

Ensino Básico segundo os planos de estudo de Bolonha, que entraram em funcionamento a 

partir do ano letivo 2007/2008. Esta situação levanta algumas preocupações em relação às 

novas medidas tomadas, uma vez que não vão ao encontro das dificuldades que se verificam 

na introdução das novas tecnologias na sala de aula do 1.º Ciclo.  

Neste sentido, o documento de trabalho da Comissão ad hoc do CRUP, para a 

formação de professores, elaborado por Ponte et al, (2000:13) aponta orientações sobre a 

formação inicial de professores, que consideramos importante referir:  

1. “A formação inicial constitui a componente base da formação do professor e 
como tal, precisa de ser articulada com a formação pós-inicial”. A formação de 
um professor não termina na sua formação inicial; antes pelo contrário, é um 
processo contínuo de aperfeiçoamento até se alcançar uma elevada competência 
pedagógica e um profissionalismo mais experiente, pelo que, 

 “o projeto de formação inicial deve propiciar o futuro 
desenvolvimento e reforço de competências, que incorporem não só a experiência 
adquirida, como uma mais-valia fundamental, mas também as etapas de formação 
contínua e pós-graduada: formação especializada, mestrado, doutoramento 
(Galvão, 1998).  

Deste modo, na formação inicial deve ser bem precisa a base da construção do 

profissionalismo – o que é fundamental, as tarefas mais comuns da função de ensinar, até 

porque reduz o chamado “choque da realidade” (Silva, 1997).   

2. “A formação inicial deve proporcionar um conjunto coerente de saberes 
estruturados de uma forma progressiva, apoiados em atividades de campo e de 
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iniciação à prática profissional, de modo a desenvolver as competências 
profissionais”. O pleno desempenho do professor assenta numa multiplicidade de 
saberes que devem ser progressivamente construídos. A formação inicial deve 
privilegiar a construção desses saberes e competências necessárias à docência, em 
particular na sala de aula, incluindo a construção da parceria 
professor/aluno/alunos, tendo naturalmente em consideração o nível de ensino a 
que se destina, orientando o conhecimento profissional do professor para o 
exercício da sua atividade prática (Pacheco, 1995). Compete igualmente à 
formação inicial proporcionar ao futuro profissional de educação uma 
componente prática, integradora de todos os saberes, capaz de proporcionar uma 
aproximação gradual do formando ao mundo da escola.  
 

Segundo Ponte et al. (2000), 

 “as experiências de campo devem ser progressivas, começando por 
atividades de observação e análise, devendo culminar com um estágio 
profissional, ou seja, com o exercício efetivo e em plenitude de funções 
docentes/educativas, por parte do formando-estagiário, sob uma supervisão 
adequada. A passagem gradual por todas essas situações, até se atingir a situação 
de autonomia pedagógica, é fundamental na formação inicial de professores” 
(p.13). 

3. “A formação inicial tem de saber partir das crenças, conceções e conhecimentos 
dos jovens candidatos a professores” porque os “novos professores”, na falta de 
experiência de ensino, recorrem às imagens e recordações das estratégias e 
procedimentos de ensino de professores com que se identificam, às recordações 
de si como alunos, aos seus interesses e níveis de competência nas atividades para 
atrair a atenção dos seus alunos e produzir aprendizagens. Durante a formação 
inicial e nos primeiros anos de docência, de uma forma geral, as crenças pessoais 
sobre o ensino permanecem muitas vezes inalteradas (Brown e Borko, 1992; 
Bullough, 1997).  

 
4. “A formação inicial tem a responsabilidade de promover a imagem do professor 

como profissional reflexivo, empenhado em investigar sobre a sua prática 
profissional de modo a melhorar o seu ensino e as instituições educativas.” A 
formação inicial deve proporcionar práticas reflexivas que, por um lado, 
respondam a novas dinâmicas sociais, políticas e culturais e, por outro, 
transformem a dimensão pessoal das conceções e crenças dos estudantes 
anteriormente referidas. Segundo Sá-Chaves (1999), as práticas reflexivas têm 
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também o mérito de considerar a dimensão investigativa como uma componente 
importante ao nível dos princípios e dos processos de ‘aprender a ensinar’, tendo 
implicações nas áreas de autoformação e do desenvolvimento pessoal e 
profissional, quer enquanto formando quer enquanto futuro formador. 

 
5. “A formação inicial deve contemplar uma diversidade de metodologias de ensino, 

aprendizagem e avaliação do desempenho do formando.” Os formandos devem 
ter oportunidade, ao longo do seu percurso formativo, de trabalhar segundo 
metodologias de ensino e de aprendizagem diversificadas, de modo a desenvolver 
uma variedade de conhecimentos, de capacidades, de atitudes e de valores. Esta 
exposição a diferentes métodos também funciona como um mecanismo de 
aprendizagem. De igual modo, a avaliação do seu desempenho deve contemplar 
um conjunto diversificado de modalidades e de tarefas de avaliação, incluindo a 
autoavaliação do seu desempenho, tendo em consideração os diferentes objetivos 
da formação. 

 
A formação aparece assim como “um processo de desenvolvimento individual 

destinado a adquirir ou aperfeiçoar capacidades” (Ferry, 1983: 36) que pressupõe o 

isomorfismo entre a formação inicial de professores e a formação contínua.  

1.2. Formação contínua em TIC 

A formação contínua revela-se um complemento à formação inicial e uma alternativa 

para os professores que acreditam na necessidade de adotar uma nova postura e pretendem 

dinamizar e aprimorar a sua prática pedagógica. Ao tratar da formação de professores, Nóvoa 

(1996, citado por Almeida, 2000b) acentua que “(…) hoje, formação não é qualquer coisa 

prévia à ação mas que está e acontece na ação” (p.109). Ainda que, por mais completa que 

seja a formação inicial, as possibilidades não se esgotem para o desenvolvimento da docência, 

pois a prática é também um local de aprendizagem. De certa forma, a formação contínua 

recupera algo que está na origem da formação docente, pois antes da institucionalização da 

formação de professores, eles formavam-se na própria prática. Constitui uma importante 

oportunidade para os sujeitos envolvidos refletirem sobre a prática pedagógica e sobre as 

relações interpessoais existentes no quotidiano escolar no qual estão inseridos. 

Muitos são os fatores que contribuem para o reconhecimento da necessidade de pensar 

e repensar cursos de formação contínua. Entretanto, esse pensamento deve, primeiramente, 
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conceber o professor como um profissional educador e que, como tal, tem a necessidade de 

buscar na formação elementos que o auxiliem na sua função. Para isso, o professor, enquanto 

profissional, não pode ser visto apenas como uma fonte de informação, ou alguém que 

simplesmente transmite certo conhecimento do qual é detentor. Devemos reconhecer que 

“ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se 

forma, como educador, permanentemente, na prática e na reflexão da prática” (Freire, 1993: 

58). 

Nesse contexto, a formação contínua apresenta-se como uma possibilidade de 

melhoria da qualidade do ensino por meio da melhoria do trabalho profissional, abrangendo 

os níveis pessoal, coletivo e formativo.  Em todos esses níveis, contribui para orientar um 

posicionamento profissional consciente, no qual o professor (re)conhece que a sua formação 

não termina com a conclusão de um curso de licenciatura. Ao invés disso, os professores 

percebem que a formação contínua pode auxiliá-los no entendimento das suas reais 

necessidades e dos diferentes aspetos que envolvem a sua formação. 

Estudos pautados pela perspetiva do desenvolvimento profissional dos professores 

apontam a escola como lugar principal de formação contínua, por considerar que as 

experiências vivenciadas pelo professor no quotidiano do seu trabalho na escola lhe 

imprimem um saber docente construído no dia-a-dia, sob influência das condições concretas 

de organização e de gestão da escola, tomada no conjunto dos seus projetos e ações, sem o 

excessivo centralismo nos conteúdos do ensino. Além disso, a formação desenvolvida no 

próprio local de trabalho dos professores pode favorecer a troca de impressões ente docentes e 

a busca de soluções coletivas, quer se trate de pedagogias viradas para antigos paradigmas 

quer pedagogias que procuram adaptar-se às exigências atuais. 

Assim, a qualidade da educação, geralmente centrada nas inovações curriculares e 

didáticas, não pode colocar-se à margem dos recursos disponíveis para levar adiante as 

reformas e inovações em matéria educativa, nem das formas de gestão que possibilitam a sua 

implantação. A incorporação das novas tecnologias enquanto conteúdos básicos comuns é um 

elemento que pode contribuir para uma maior vinculação entre os contextos de ensino e as 

culturas que se desenvolvem fora do âmbito escolar. 

No reconhecimento das necessidades atuais, no âmbito da integração curricular das 

TIC, pensando a sua própria prática e considerando a real dimensão do seu contexto escolar, a 

formação contínua pode promover a formação de profissionais mais críticos e autónomos. No 

entanto, como aponta Nóvoa (1992), condicionar a formação do professor apenas a cursos de 
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formação não garante, necessariamente, a qualidade da mesma pois a formação não se 

constrói por meio da acumulação de conhecimentos e técnicas, mas através de reflexão crítica 

sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Também não 

devemos esquecer a autoformação, na qual o professor controla os objetivos, os processos, os 

instrumentos e os resultados da própria formação. Nessa perspetiva, ao formar alguém, o 

professor também se forma e, sobretudo, transforma-se.  

Segundo Mercado (2002), para formar o professor “num contexto em que as súbitas 

mudanças tecnológicas exigem uma profunda alteração curricular, em que os conteúdos 

acumulados pela humanidade serão os objetos do conhecimento, mas os novos problemas e os 

projetos para suas soluções comporão os procedimentos e atividades que serão avaliados pelas 

escolas para constatar sua eficácia” (p.19) revela-se uma tela complexa. Perante esta ideia de 

inovação, a formação de professores exige:  

• mudanças na forma de conceber o trabalho docente, flexibilização dos currículos nas 

escolas e as responsabilidades da escola no processo de formação do cidadão; 

• socialização do acesso à informação e produção de conhecimento para todos; 

• mudança de conceção do ato de ensinar em relação com os novos modos de conceber 

o processo de aprender e de aceder e adquirir conhecimento; 

• mudança nos modelos/marcos interpretativos de aprendizagem, passando do modelo 

educacional predominante instrucionista, isto é, que o ensino se constrói a partir da 

aplicação do conhecimento teórico formulado a partir das ciências humanas e sociais 

que dariam fundamentos para a educação; 

• construção de uma nova configuração educacional que integre novos espaços de 

conhecimentos numa proposta de inovação da escola, na qual o conhecimento não está 

centrado no professor e nem no espaço físico e no tempo escolar, mas visto como 

processo permanente de transição, progressivamente construído, conforme os novos 

paradigmas; 

• desenvolvimento dos processos interativos que ocorrem no ambiente telemático, sob a 

perspetiva do trabalho cooperativo. 

A formação contínua de professores pode ser a estratégia central para se aprender a 

trabalhar com as TIC na sala de aula, mas esta formação tem de sofrer algumas alterações 

para produzir os efeitos desejados. Vários docentes aprendem literacia informática (Peralta & 

Costa, 2007: 82), mas as suas aprendizagens não se refletem nos métodos pedagógicos do 
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ensino. Uma adequada integração das TIC nos contextos educativos depende do tempo 

disponível do corpo docente para a frequência de formação nas novas tecnologias, para o 

planeamento de atividades curriculares integradas com as TIC, e de conhecimentos sobre o 

potencial educativo das tecnologias da comunicação e informação. Além disso, a formação 

contínua deve ser flexível no sentido das necessidades dos formandos, não se baseando numa 

política generalista, sem ter em atenção as necessidades específicas de cada um. O 

reconhecimento e renumeração do professor são também fatores importantes para a motivação 

em adquirir competências novas. O apoio dos presidentes dos conselhos executivos é 

essencial para o sucesso da implementação das TIC. A formação deve privilegiar uma 

abordagem local centrada na escola ou no agrupamento, nas suas necessidades, de modo a 

intensificar a eficácia da execução das medidas de política educativa, presentes no Decreto-

Lei n.º 75/2008 de 22/04.  

A formação de professores ao nível das TIC deve procurar proporcionar mais do que 

uma competência na manipulação de computadores. Deve igualmente permitir ao professor a 

capacidade de fazer uma reflexão crítica sobre as TIC e as suas possibilidades de utilização 

pedagógica. O aperfeiçoamento das competências dos professores no domínio da utilização 

das novas tecnologias nas suas atividades profissionais é um dos principais objetivos impostos 

pela escola, que surgiu nesta nova sociedade da informação e conhecimento. No entanto, 

verifica-se que não há muitos professores competentes no uso das TIC no ensino (Peralta & 

Costa, 2007: 85), pelo que se torna necessário investir em mais ações de formação e aplicá-las 

de forma diferente.  

Neste sentido, acreditamos que no seguimento de qualquer formação em TIC, deveria 

ser viável uma supervisão e colaboração entre formador e formando, ou seja, o professor 

formando ser acompanhado na sala de aula pelo formador, estabelecendo-se assim um 

trabalho colaborativo e transmitindo ao professor mais segurança em relação ao uso da 

tecnologia em contexto educativo. Segundo Pereira (2011), essa supervisão é importante quer 

para o aumento de competências TIC quer para o aumento da confiança dos professores no 

uso das mesmas, à semelhança do que se pode observar na formação PNEP (Programa 

Nacional de Ensino de Português), formação-ação que chegou à sala de aula com a supervisão 

e colaboração do formador.  

Apesar dos esforços de criação de programas de formação em TIC, como é exemplo, o 

programa de formação e certificação em competências TIC, criado por portaria n.º 731/2009 

de 7 de Julho, cujo objetivo é generalizar a formação e a certificação de competências TIC na 
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comunidade educativa e a promoção da utilização das TIC no processo de ensino 

aprendizagem (Portaria n.º 731/2009, de 7 de Julho), verifica-se ainda que esta permanece 

insuficiente pois as novas tecnologias da informação nas escolas continuam a não fazer parte 

das estratégias metodológicas usadas por muitos docentes nas suas atividades e metodologias 

de trabalho (Silva & Alves, 2010).  

Pelo exposto até ao momento, entendemos que o processo de formação contínua 

permite (ou deveria permitir) condições para o professor construir conhecimento sobre as 

novas tecnologias, entender a razão e a forma da sua integração na prática pedagógica e ser 

capaz de superar entraves administrativos e pedagógicos, possibilitando a transição de um 

sistema fragmentado de ensino para uma abordagem integradora voltada para a resolução de 

problemas específicos do interesse de cada aluno. Cabe à formação criar as condições 

necessárias para que o professor saiba recontextualizar o aprendizado e as experiências 

vividas, para as transpor para a sua realidade de sala de aula, conciliando as necessidades dos 

seus alunos com os objetivos de aprendizagem que se dispõem a atingir.  

1.3. Os efeitos esperados da formação 

A escola, enquanto instituição, nunca irá desaparecer, mas a escola contemporânea 

tem tendência a alterar-se, sendo que grandes mudanças terão de acontecer, como têm vindo a 

acontecer ao longo dos tempos, com a evolução dos meios tecnológicos e, consequentemente, 

da própria comunicação (Ponte, 2000). Assim, espera-se que o professor saiba dar resposta às 

exigências atuais, pelo que ao longo da sua carreira está e estará sempre sujeito a desafios e a 

fazer face a novas solicitações. Tal como refere Quadros Flores (2010), “a introdução de 

tecnologias avançadas impõe uma nova profissionalidade docente, exigente, qualificada e 

capaz de responder às exigências da era digital e uma escola apetrechada informaticamente, 

eficaz na liderança e nas normas que as regem” (p.7). 

A formação, tal como temos vindo a analisar, pode constituir um contributo para o 

desenvolvimento dos professores e das escolas, sobretudo se as oportunidades de 

aprendizagem forem significativas e relevantes face às necessidades de aprendizagem dos 

professores (Day, 2001). 

Neste sentido, Estrela et al. (2007) referem que deve haver uma  articulação entre a 

oferta formativa e as necessidades de formação, com “trabalho colaborativo e investigativo, 
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entre diferentes instituições, de modo a responder às reais necessidades de formação da 

comunidade educativa” (p. 318).  

Nóvoa (2008: 228) expõe que os programas de formação contínua devem, de uma 

maneira geral, desenvolver três ‘famílias de competências’ – saber relacionar e saber 

relacionar-se, saber organizar e saber organizar-se, saber analisar e saber analisar-se, 

considerando estes três blocos como essenciais para que os professores “se situem no novo 

espaço público da educação” (Nóvoa, 2008: 228). Neste contexto, os professores são 

considerados simultaneamente objetos e sujeitos da formação e é pelo trabalho de reflexão 

individual e coletivo que eles encontrarão os meios necessários ao desenvolvimento 

profissional.  

Para Ferreira (2009), a formação deveria ser perspetivada numa lógica de educação de 

adultos, onde “as práticas e os efeitos da formação decorrem essencialmente de um trabalho 

baseado nos contextos de trabalho e na experiência dos sujeitos, não se limitando, portanto, às 

dimensões técnicas e didáticas” (p. 329).  

Entendemos que a formação é sempre promotora de efeitos positivos e que o seu 

objetivo é o de melhorar a qualidade do sistema de ensino. Contudo, ao nível organizacional, 

Ferreira (2009) considera que existem diversos constrangimentos “que decorrem da ligação 

da formação contínua à progressão na carreira e do sistema obrigatório que essa ligação 

gerou”. Mais ainda, decorrem também “do pressuposto racional e tecnocrático da divisão 

social do trabalho da formação”. Assim sendo, ao vincar cada vez mais a “especialização e a 

tecnicização, estas conceções tecnocráticas têm claras implicações pedagógicas na formação, 

na medida em que os professores tendem a ser encarados como formandos-alunos e não como 

adultos e profissionais sujeitos e autores da sua própria formação e experiência” (Ferreira, 

2009: 333). 

 Não obstante a organização da formação, importa referir que desta se esperam efeitos 

formativos de vários níveis:  
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Figura 3.1: Efeitos desejados com a formação  

Fonte: Elaboração própria segundo ideias de Ferreira (2009: 340-341) 

 

Podemos dizer que ao nível formal um dos efeitos esperados é a obtenção de créditos 

para a progressão na carreira. Na opinião de Ferreira (2009), este aspeto ganha um papel de 

destaque que ofusca outros efeitos bem mais importantes, sobretudo quando se está perante os 

efeitos formativos. Neste sentido, e de acordo com o referido autor, pode dizer-se que o efeito 

formal primordial que se pretende consiste na mudança das pessoas envolvidas na formação. 

Ambiciona-se obter, de uma forma ou de outra, “efeitos na melhoria das aprendizagens dos 

alunos” e pretende-se que esta “contribua para o desenvolvimento humano das pessoas 

envolvidas, principalmente das crianças e dos jovens”. Desta forma, “é necessário que a 

formação produza efeitos nas conceções e nas práticas dos professores enquanto 

profissionais” (p. 340). 

De uma maneira geral, a formação é concebida no sentido de dar resposta às 

“necessidades dos professores em relação ao seu grau de experiência, à etapa de 

desenvolvimento da sua carreira, às exigências do sistema e às necessidades do ciclo de 

aprendizagem ou do próprio sistema” (Day, 2001: 204). O autor menciona que “é provável 

que a formação contínua resulte num crescimento acelerado, quer se trate de um crescimento 

1. Obtenção de créditos para progressão na carreira. 

2. Melhoria das aprendizagens dos alunos. 

3. Contributo para o desenvolvimento humano das pessoas envolvidas, principalmente 

das crianças e dos jovens. 

4. Alteração das conceções e práticas dos professores enquanto profissionais. 

5. Melhoria das competências técnicas e didáticas. 

6. (Re)definição das atitudes, valores e comportamentos. 

7. Contributo para o aumento das capacidades reflexivas e investigativas. 

8. Aumento das capacidades relacionais e colaborativas. 

9. Contributo para competências de organização e gestão escolar. 

10. Amplificação da formação cultural e social. 

11. Auxílio no domínio afetivo e emocional. 

12. Contributo para o relacionamento dos atores escolares com atores locais. 
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aditivo”, que se reflete na aquisição de conhecimentos, destrezas e compreensão mais 

profunda de determinados aspetos “quer se trate de um crescimento transformativo”, que 

promova mudanças significativas nas crenças, nos conhecimentos, nas destrezas e nos modos 

de compreensão dos professores (Day, 2001: 204). 

É neste âmbito que se pode falar de diversos domínios onde se poderão observar 

determinados efeitos formativos, tais como: o “domínio das competências técnicas e 

didáticas”, o “domínio das atitudes, valores e comportamentos”, o “domínio das capacidades 

reflexivas e investigativas”, o “domínio das capacidades relacionais e colaborativas”, o 

“domínio das competências de organização e gestão escolar”, o “domínio da formação 

cultural e social” e, por fim, o “domínio afetivo e emocional” (Ferreira, 2009:340-341).  

Day (2001) refere que independentemente da duração dos cursos acreditados, eles 

“têm um papel importante no desenvolvimento das capacidades intelectuais e emocionais dos 

professores, para que estes proporcionem um ensino de alta qualidade” (p. 233). 

Deste modo, podemos dizer que a formação pode conduzir a efeitos positivos nos 

professores e constituir uma área necessária e potencialmente rica no desenvolvimento 

profissional contínuo dos professores.  

Nesta linha de ideias, num estudo levado a cabo por Estrela et al. (2005) são realçados 

dois níveis de impacto da formação recebida pelos professores nas suas práticas: um 

diretamente ligado às práticas profissionais, associado à aquisição de conhecimentos e à 

mudança de atitudes dos profissionais, e outro à instituição, nomeadamente: “alteração das 

representações sobre o fenómeno da indisciplina; mudança da forma de encarar a formação; 

incentivo à reflexão sobre as práticas; desenvolvimento de capacidades de planificação; 

mudanças no processo de ensino-aprendizagem desenvolvido pelo professor na sala de aula; 

aquisição de saberes de natureza disciplinar e pedagógica; promoção da capacidade de intervir 

no desenvolvimento curricular” (p. 128-129). 

 A formação pode ser representada por uma árvore, pois carece de ser plantada e 

cuidada diariamente para se manter exuberante e viçosa; uma árvore que está sujeita a todo o 

processo de crescimento e que apenas florescerá quando atingir a idade adulta, para que 

depois se possam colher os seus frutos. A formação é constituída por diversas folhas, 

ramificação e pequenos troncos justapostos entre si num tronco comum, formando um todo. 

Desta feita, independentemente da dimensão e do posicionamento dos vários elementos que a 

integram, cada um desempenha uma função vital, decisiva e considerável na cadeia da 

formação holística. Acreditamos que “educar é educar-se a cada dia”.   
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1.4. Outras medidas a considerar na formação docente  

A formação docente não depende unicamente da oferta formativa em formação inicial 

ou em formação contínua. Quando se fala em formação docente, há que ter em conta a 

disponibilidade de tempo e programas de formação adequados às reais necessidades dos 

docentes considerados.  

Segundo Ponte (2000), a maior disponibilidade de tempo e de programas de formação 

de maior duração, o grau de aprofundamento, assim como de promoção da confiança dos 

professores na relação com as tecnologias são particularmente importantes. Adquirir 

competências técnico-pedagógicas em TIC requer tempo e experimentação e para tal 

concordamos com a opinião de Joyce et al. (1992), segundo a qual os professores deveriam 

ter a oportunidade de explorar situações concretas de uso das TIC, em contextos de sala de 

aula, enquanto assessoria pedagógica ao longo do tempo.  

A formação é um processo moroso e que nem sempre apresenta resultados imediatos e 

bem-sucedidos, por vezes devido à desadequação das necessidades e à falta de 

acompanhamento para suprir as dificuldades sentidas no momento de transposição dos 

conhecimentos em contexto de sala de aula. É necessário acrescentar outras estratégias ao 

processo de formação, tal como sugerido no Estudo de Implementação, Competências TIC, 

coordenado por Costa (2008). Segundo o autor, não basta pensar que a formação por si só 

resolve os problemas de iliteracia tecnológica. Paralelamente, existe todo um conjunto de 

condições que auxiliam ou permitem a concretização das formações em efetivas práticas: 
 

 

• Maior abrangência 

 A integração das TIC deveria processar-se de modo mais abrangente na vida escolar e 

na vida quotidiana. Nos relatórios internacionais, recomenda-se que estas sejam parte dos 

trabalhos diários do professor. 
 

 

• Áreas disciplinares 

A formação deveria intervir em todas as áreas disciplinares, de modo a que os 

docentes percebam que as potencialidades das TIC podem ser utilizadas em todas as áreas 

curriculares.  
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• Adequação dos recursos aos currículos dos alunos 

Ainda nesta linha de pensamento, o autor sugere que se faça uma utilização de 

recursos de qualidade adequados aos currículos dos alunos. Estes recursos podem ser 

adquiridos externamente ou serem desenvolvidos pelos professores.  

 
 

• Infraestruturas adequadas 

Revela-se importante que neste contexto existam infraestruturas adequadas e 

atualizadas, fáceis de utilizar e manter. Esta infraestrutura, atualizada, é de vital importância 

para o sucesso da sua boa utilização.  

 
 

• Preparar os alunos para as TIC 

Os alunos deveriam ser preparados para a utilização das TIC, independentemente do 

seu nível prévio de conhecimentos das tecnologias. No quadro de um ensino inovador, esse 

papel será cada vez mais marcado pela preocupação em criar situações de aprendizagem 

estimulantes, desafiando os alunos a pensar e apoiando-os no seu trabalho, e favorecendo a 

divergência e a diversificação dos percursos de aprendizagem. 

 
 

• Horário do professor 

A redefinição das condições e horário de trabalho do professor, por exemplo, é uma 

outra condição a ter em conta, pois o professor que procura formação necessita de tempo para 

equilibrar atividades presenciais e atividades virtuais. A preparação de atividades nas TIC 

implica um dispêndio de tempo maior do que a preparação de aulas mais tradicionais, 

devendo esse tempo ser tido em conta.  

 
 

• Modalidades de formação 

Atualmente, existem outras modalidades de formação em que o presencial não se torna 

necessário, o horário e o ritmo de trabalho pode ser planeado pelo formando conforme a sua 

disponibilidade. As formações à distância poderão converter-se em instrumentos úteis, 

potenciadores de inovação na formação e desenvolvimento profissional do docente 

(Meirinhos & Osório, 2008: 2), proporcionando-lhes o desenvolvimento de dinâmica de 

autoformação, ampliando os seus recursos educativos em plataformas, dando-lhes um maior 
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contacto com o mundo digital, estando constantemente atualizados em relação às novas 

tecnologias da informação. 

 
 

• Incentivo dos diretores das escolas 

A formação da direção da escola para um incentivo e promoção do uso das TIC, 

nomeadamente através do investimento na formação dos professores.  

 
 

• Avaliação de desempenho 

A avaliação do desempenho dos docentes. Esta avaliação deverá ter em linha de conta, 

de forma clara, a integração pedagógica das TIC.  

 
 

• Supervisão  

Do ponto de vista de outras estratégias, além da formação, importa definir estratégias 

de supervisão da aplicação das TIC no ensino e na atividade educativa em espaço escolar. 

2.	  Capacitação	  dos	  professores	  para	  a	  utilização	  das	  TIC	  em	  sala	  de	  aula	  

 “Para viver, aprender e trabalhar bem em uma sociedade cada vez mais 
complexa, rica em informação e baseada em conhecimento, os alunos e 
professores devem usar a tecnologia de forma efetiva.” (UNESCO, 2009:3). 

O cenário mutante, na escola e no meio que a envolve, constitui situação anacrónica 

entre as práticas docentes e as expectativas sobre a função da escola na atualidade. Existe um 

sentimento geral de que a escola e, mais particularmente, os professores “falham” no 

cumprimento de seu trabalho. De facto, perante o panorama de integração das Tecnologias da 

Informação e Comunicação, o professor depara-se com a necessidade de atualização constante 

e premente para conseguir dar resposta às solicitações quer do ministério da educação, que 

exige essa integração nas práticas letivas, quer dos alunos, pelo facto de serem “nativos 

digitais” e utilizarem com algum à-vontade essas tecnologias. No entanto, sentimos que são 

ainda muitos os professores que vêem com alguma desconfiança a introdução e a adoção 

destes auxiliares na sua prática pedagógica, pela falta de formação para lidar com estes meios.  
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Vimos nos pontos anteriores que, apesar da formação inicial, o professor necessita de 

continuar a formar-se e a atualizar os seus conhecimentos. Mas então, que destrezas e 

conteúdos formativos devem deter os profissionais de educação face ao atual 

desenvolvimento tecnológico? 

Para Costa (2008), um professor com competências básicas em TIC deverá preencher 

cinco requisitos: 1) uma atitude positiva em relação à mudança, recetividade e aceitação das 

potencialidades das TIC, assim como adaptação ao novo papel do professor como mediador 

dos conhecimentos para os alunos. 2) Promoção de valores fundamentais na utilização das 

TIC, como questões de segurança, direitos de autor, ética, entre outras. 3) Conhecimentos 

para integrar as TIC em diferentes fases do processo de ensino, desde o planeamento à 

avaliação. 5) Conhecimentos para o ensino da disciplina ou área curricular integrando as TIC. 

6) Capacidade de manuseamento de ferramentas, incluindo software pedagógico em contexto 

educativo.  

Relativamente a esta questão, Cebrián (1999: 144) afirma que por um lado os docentes 

devem ter “uma compreensão sobre as variáveis globais que estão incidindo no mundo pelas 

tecnologias da informação” e por outro “um domínio conceptual e técnico sobre competências 

específicas”. Segundo o autor, parece evidente que o professor compreenda a natureza do 

fenómeno social da tecnologia da informação e consiga responder a três questões básicas, pois 

constituem as competências básicas para conseguir uma efetiva utilização das TIC no 

contexto educativo: 

ü quem e como se produz a informação? 

ü em que tecnologia se armazena e como se acede a ela? 

ü como se difunde e através de quê? 

O mesmo autor refere que estamos numa sociedade onde a informação é essencial para 

tomar decisões ou para formar uma opinião sobre os assuntos que afetam o mundo. Há uma 

real necessidade em perceber as mensagens tecnológicas em profundidade, quem é o emissor 

e quais são as suas intenções e com que fórmula estruturou a mensagem. Dar uma resposta a 

estas questões é importante, pois permite o desenvolvimento de uma maior consciência e 

competência comunicativa. Quanto à segunda pergunta, é primordial saber realizar uma 

leitura compreensiva das mensagens que nos rodeiam, ter critérios de bom consumidor e 

aceder e apartar a informação relevante da desnecessária. Para responder à terceira questão e 

tendo em conta a sociedade atual em que estamos inseridos, o desenvolvimento de uma 
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alternativa comunicativa passa necessariamente por um consumo dos meios de comunicação 

para criar uma rede colaborativa entre as escolas. 

Digamos que estas três competências constituem três grandes eixos a partir dos quais a 

inovação educativa pode implementar a aplicação das Novas Tecnologias. 

Ainda nesta linha de análise Cebrián (1999: 145) refere que o professor deve possuir 

os conhecimentos e habilidades abaixo indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Conhecimentos e habilidades dos professores para uma a integração curricular das TIC  
Fonte: Elaboração própria segundo ideias de Cebrián (1999) 

 

Segundo o autor, um professor deve possuir competências técnicas e didáticas pelo 

que consideramos que a formação dos profissionais de educação passa sobretudo por uma 

requalificação das competências concernentes às Tecnologias da Informação e Comunicação, 

beneficiando aspetos relativos a atitudes, valores e competências em função do perfil 

profissional e da atividade do professor (Lacerda, 2001). 

Quanto às atitudes, os professores devem desenvolver uma maior recetividade 

relativamente às potencialidades dos meios audiovisuais, ou seja, devem ampliar os seus 

 

i. Conhecimento sobre as diferentes formas de trabalhar as Novas Tecnologias 

nas distintas disciplinas e áreas. 

ii. Saberes organizativos e didáticos sobre o uso das NT na planificação das aulas 

e da escola. 

iii. Conhecimentos teórico-práticos para analisar, compreender e tomar decisões 

nos processos de ensino e aprendizagem com as NT. 

iv. Domínio e conhecimento do uso destas tecnologias para a comunicação entre 

as escolas e a formação permanente. 

v. Ter critérios validos para a seleção de materiais, assim como conhecimentos 

técnicos suficientes para permitir reestruturar de novo os materiais existentes 

no mercado de modo a adaptá-los às suas necessidades. 

vi. Ter critérios validos para a seleção de materiais, assim como conhecimentos 

técnicos suficientes para permitir reestruturar de novo os materiais existentes 

no mercado de modo a adaptá-los às suas necessidades. 

 



[ As Tecnologias da Informação e Comunicação na Formação de Professores ] 

141 

 

conhecimentos neste campo, aceitar os novos papéis que surgem para o professor (tal como o 

de mediador de conhecimento) resultante da integração das novas tecnologias (Ponte, Oliveira 

e Varandas, 2001). Ainda segundo os mesmos autores, os professores têm de ver nos 

audiovisuais um instrumento para o trabalho pessoal e para a prática profissional. Para que tal 

aconteça, o professor deve obter a capacidade de as utilizar e deve desenvolver uma 

compreensão em relação às operações e conceitos básicos das mesmas, sendo em seguida 

capazes de as integrar na realização de diversas atividades. Devem adquirir também a 

capacidade de situar as tecnologias num novo paradigma do conhecimento e da 

aprendizagem, demonstrando capacidade de planear, realizar e avaliar atividades relativas ao 

processo de ensino e aprendizagem. É necessário ter uma visão mais abrangente de qual o 

papel que as tecnologias podem desempenhar em todo o processo educativo, ou seja, não 

basta somente integrá-las na prática pedagógica. Cabe aos professores a tarefa de descobrir 

opções educacionais que se adaptem aos seus alunos. 

Ponte e Serrazina (1998: 12) acreditam que a preocupação principal da formação 

deverá ser a de formar professores que saibam utilizar essa tecnologia de maneira refletida e 

adaptada à sua disciplina e aos níveis que irão selecionar. Identificam-se como principais 

competências necessárias ao professor neste domínio: (i) o conhecimento de implicações 

sociais e éticas das TIC; (ii) a capacidade de uso de software utilitário; (iii) a capacidade de 

uso e avaliação de software educativo; (iv) a capacidade de uso de TIC em situações de 

ensino-aprendizagem. 

Para que o professor consiga integrar as TIC nas suas atividades práticas, para além da 

compreensão por parte do professor da razão e da forma de utilização, tem de ter uma certa 

familiarização pessoal com essa tecnologia. Esta familiarização exige um trabalho muitas 

vezes individual e em grupo, ao longo de um período de tempo considerável. Só assim é 

possível que venha a confrontar-se com as dificuldades e, também, a experimentar os 

sucessos. Isto é tanto mais importante que muitos professores se sentem totalmente 

ultrapassados pelos seus alunos (Pugalee e Robinson, 1998), que evidenciam uma bagagem de 

conhecimentos e um à-vontade que os deixa verdadeiramente intimidados.  

Aos futuros professores deve ser, pois, proporcionada a livre utilização das TIC para 

além dos espaços de trabalho no âmbito das disciplinas que integram o seu plano de estudos. 

Existem ainda outras competências que começam a ser exigidas aos professores face à 

complexidade da atual Sociedade da Informação. Miguéns (1998:183) refere que, perante a 

incerteza e indeterminação que caracterizam a sociedade atual, é primordial que a escola e o 
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professor as saibam enfrentar. Deste modo, existe a necessidade de um professor que seja 

“capaz de lidar com a enorme diversidade de exigências que a sociedade lhe coloca e que 

requerem profissionais reflexivos, investigadores, criativos, participantes, intervenientes e 

críticos”. Acrescenta ainda, “além do mais, um professor disponível para aprender ao longo 

da vida”. A formação do professor tem, assim, de ser encarada numa perspetiva de 

desenvolvimento profissional, constituindo a formação inicial apenas o princípio de todo o 

processo.  

A progressiva capacitação do professor em competências tecnológicas ajuda os alunos 

a estabelecer um elo de ligação entre os conhecimentos académicos e os adquiridos fora do 

contexto escolar, rodeados de tecnologias com as quais lidam diariamente. O professor deve 

promover uma troca de ideia e experiências, colocando-se muitas vezes na posição do aluno, 

aprendendo com a experiência deste. Enfatiza-se uma aprendizagem ativa e um processo de 

descobertas dirigidas e a aprendizagem interativa em pequenos grupos.  

Mercado (2002: 16) refere que o professor, ao longo da formação, necessita de 

incorporar conhecimentos que deve adequar, posteriormente, ao contexto de sala de aula: 

• Conhecimento das novas tecnologias e da maneira de aplicá-las; 

• Estimulo à pesquisa como base de construção do conteúdo a ser veiculado através do 

computador, saber pesquisar e transmitir o gosto pela investigação a alunos de todos 

os níveis; 

• Capacidade de provocar hipóteses e deduções que possam servir de base à construção 

e compreensão de conceitos; 

• Competências que permitam que o aluno justifique as hipóteses que construiu e as 

discuta; 

• Lemas para conduzir a análise grupal a níveis satisfatórios de conclusão do grupo a 

partir de posições diferentes ou encaminhamentos diferentes do problema; 

• Capacidade de divulgação dos resultados da análise individual e grupal de tal forma 

que cada situação suscite novos problemas interessantes à pesquisa. 
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O autor refere também que a sociedade do conhecimento exige um novo perfil de 

educador, ou seja, alguém: 

 

Ø Comprometido - com as transformações sociais e políticas; com o projeto 

político-pedagógico assumido com e pela escola;  
 

Ø Competente - evidenciando uma sólida cultura geral que lhe possibilite uma 

prática interdisciplinar e contextualizada, dominando novas tecnologias 

educacionais. Um profissional reflexivo, crítico, competente no âmbito da sua 

própria disciplina, capacitado para exercer a docência e realizar atividades de 

investigação;  
 

Ø Crítico - que revele através da sua postura as suas convicções, os seus valores, 

a sua epistemologia e a sua utopia, fruto de uma formação permanente; seja 

um intelectual que desenvolve uma atividade docente crítica, comprometida 

com a ideia do potencial do papel dos estudantes na transformação e melhoria 

da sociedade em que se encontram inseridos;  
 

Ø Aberto à mudança - ao novo, ao diálogo, à ação cooperativa; que contribua 

para que o conhecimento das aulas seja relevante para à vida teórica e prática 

dos estudantes; 
 

Ø Exigente - que promova um ensino exigente, realizando intervenções 

pertinentes, desestabilizando, e desafiando os alunos para que desencadeie a 

sua ação (re)equilibradora; que ajude os alunos a avançar de forma autónoma 

nos seus processos de estudo, e a interpretar criticamente o conhecimento e a 

sociedade do seu tempo;  
 

Ø Interativo - que concorra para a autonomia intelectual e moral dos seus alunos, 

trocando conhecimentos com profissionais da própria área e com os alunos, no 

ambiente escolar, construindo e produzindo conhecimento em equipa, 

promovendo a educação integral, de qualidade, possibilitando ao aluno 

desenvolver-se em todas as dimensões: cognitiva, afetiva, social, moral, física, 

estética.  
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Entendemos que perante uma organização curricular inovadora que, ao ultrapassar a 

forma tradicional de organização curricular, estabelece novas relações entre a teoria e a 

prática, o professor deve ele também adquirir novas competências e ser capaz de se situar 

criticamente no novo espaço tecnológico. Cabe-lhe o papel de estar seduzido no processo, 

consciente não só das reais capacidades da tecnologia, mas também do seu potencial e das 

suas limitações para que possa selecionar qual é a melhor utilização a ser explorada numa 

determinada área e em determinado conteúdo. Desta forma, poderá contribuir para a melhoria 

do processo ensino-aprendizagem, por meio de uma renovação da prática pedagógica e da 

transformação do aluno em sujeito ativo na construção do seu conhecimento, levando-o 

através da apropriação desta nova linguagem a inserir-se na contemporaneidade. 

Nesse sentido, as principais diretrizes teóricas na educação na Sociedade da 

Informação (Dowbor, 1993; Drucker, 1993) permitem desenvolver vários níveis de 

competência:  

• Conhecimento – transformar a informação em conhecimento - captar a 

informação relevante, senti-la, relacioná-la com a vida. Ajudar a estimular 

o que é relevante na informação, a transformá-la, a saber integrá-la dentro 

de um modelo mental/emocional equilibrado e transformá-la em ação 

presente ou futura. Aprender a navegar entre tantas e tão desencontradas 

informações, entre modelos contraditórios de conhecimento, de visões de 

mundo opostas.  

 

• Desenvolvimento pessoal - integração pessoal, trabalhar a identidade 

positiva, a autoestima, o valor dos professores. Permitir um professor com 

novos e variados papéis, que funcione como planejador e como orientador 

da aprendizagem, capaz de comunicar, criativo, consciente da sua 

responsabilidade em contribuir para a transformação da sociedade e dos 

seus limites como pessoa e como profissional, em constante 

aperfeiçoamento, e assume conscientemente o seu auto-aperfeiçoamento. É 

o professor que usa as próprias experiências para refletir criticamente sobre 

a sua própria prática docente, e na ação-reflexão-ação vai promovendo o 

seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional.  
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• Desenvolvimento cognitivo - os ambientes computacionais quando 

voltados para a inteligência e o desenvolvimento cognitivo como processos 

básicos da aprendizagem podem constituir-se num desafio à criatividade e 

invenção. Uma nova ecologia cognitiva (Lévy,1993) significa uma nova 

dinâmica na construção do conhecimento, um novo movimento, novas 

capacidades de adaptação e de equilíbrio dinâmico nos processos de 

construção do conhecimento, um novo jogo entre sujeito e objeto, um novo 

enfoque mostrando o enlace e a interatividade existentes entre as coisas do 

cérebro e os instrumentos que o homem utiliza.  

 

• Comunicação - Aprender a manifestar o que o indivíduo é, o que sente, 

deseja, captar o que é o outro em todas as suas dimensões. Aprender a 

comunicar-se com todas as linguagens - oral, escrita, áudio-vídeo-gráfica - 

com todo o ser: corpo, mente, gestos. Desenvolver formas de interação, 

baseadas na confiança, na valorização mútua, na interação sensorial-

emocional-intelectual aberta, criativa e organizada. O educador é um 

comunicador que expressa capacidade de motivar, de liderar, de coordenar 

e de adaptar-se aos vários ritmos dos diversos grupos.  

 

• Trabalho interdisciplinar -as redes de computadores podem oferecer 

efetivas oportunidades para trabalho cooperativo, mas os problemas 

estruturais encontrados no contexto escolar para o uso de redes, que 

incluem acesso, custos telefónicos para ligação online, tempo e 

equipamento, podem dificultar a sua utilização, devendo ser encontradas 

alternativas para superar esses problemas. 

 

•  Criticidade - não basta que os alunos simplesmente se lembrem das 

informações: eles precisam de ter a capacidade e o desejo de as utilizar, 

precisam de saber relacioná-las, sintetizá-las, analisá-las e avaliá-las. 

Juntos, estes elementos constituem o pensamento crítico que aparece na 

aula quando os alunos se esforçam para ir além de respostas simples, 

quando desafiam ideias e conclusões e procuram unir eventos não 

relacionados dentro de um entendimento coerente do mundo. Mas a sua 
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aplicação mais importante está fora da sala de aula. A capacidade de pensar 

criticamente apresenta pouco valor se não for exercitada no dia-a-dia das 

situações da vida real. É aí que as redes telemáticas têm o seu papel, 

fornecendo o cenário para interessantes aventuras do intelecto. É preciso 

que se criem condições para que os participantes desenvolvam uma visão 

crítica perante a utilização das Novas Tecnologias na Educação, e se 

desenvolvam estudos sobre ambientes computacionais, proporcionando a 

ação e a reflexão sobre objetos de conhecimento, favorecendo a 

aprendizagem a partir de situações experimentais e conjeturais. 

Segundo o Plano Tecnológico da Educação (2009), o desenvolvimento do perfil do 

professor utilizador das TIC assenta num percurso progressivo de competências, que 

encontramos sintetizadas na tabela seguinte.  

 

Nível	  1	  

Competências	  digitais	  

possibilitam	   que	   o	   professor	   adquira	   	   conhecimentos	   que	   lhe	  

permitam	  a	  utilização	  das	  TIC	   como	   ferramentas	   funcionais	  no	   seu	  

contexto	  profissional.	  

	  

Nível	  2	  

Competências	  pedagógicas	  

e	  profissionais	  

	  

os	  conhecimentos	  informáticos	  do	  professor	  habilitam-‐no	  a	  integrar	  

as	  TIC	  nas	  suas	  práticas,	  explorando-‐as	  como	  recurso	  pedagógico	  e	  

desenvolvendo	   novas	   estratégias,	   com	   a	   finalidade	   de	   promover	   a	  

aprendizagem	   dos	   alunos.	   Estas	   competências	   têm	   sido	  

desenvolvidas	  essencialmente	  em	  formações	  de	  quadros	  interativos.	  

Nível	  3	  

Competências	  avançadas	  

em	  TIC	  na	  Educação	  

habilitam	  o	  docente	  a	   investigar	  e	   inovar	  práticas	  pedagógicas	  com	  

as	   TIC,	   num	   sentido	   de	   colaboração	   e	   partilha	   com	   a	   comunidade	  

educativa.	  

Tabela 3.1: Perfil do professor/ competências em TIC 

Fonte: Plano tecnológico da Educação (2009) 

 

Várias instituições objetaram, igualmente, sobre algumas competências em TIC que 

consideraram importantes e essenciais para os docentes. 



[ As Tecnologias da Informação e Comunicação na Formação de Professores ] 

147 

 

A International Society for Technology in Education (ISTE) recomendava em 1992 , e 

que continua sendo válido vinte anos depois, que os professores deveriam ter conhecimentos 

nas seguintes áreas:  
 

a) Conceitos e operações básicas em informática (uso de computador e periféricos);  

b) Utilização de novas tecnologias a nível pessoal e profissional; 

c) Aplicação das novas tecnologias em contexto educativo.  
 

Punya Mishra e Matthew Koehler apresentaram, em 2006, um novo referencial teórico 

que denominaram de Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). A ideia base 

deste referencial é a de que um professor deve integrar as TIC no currículo das escolas através 

de uma combinação de conhecimentos científicos, pedagógicos e tecnológicos. Segundo 

Koehler e Mirsha (2006, 2008), o TPACK é a base de um ensino eficaz para a inserção das 

TIC nas atividades curriculares e resulta da interação de três tipos de conhecimentos:  
 

a) Conhecimento dos Conteúdos Pedagógicos (Pedagogical Content Knowledge –PCK-) 

ou seja, o ensino de conteúdo curricular; o conhecimento real sobre a matéria ou sobre 

o assunto a ser abordado. Claramente, os professores conhecem e compreendem as 

disciplinas que ensinam, sem este tipo de conhecimento o processo de ensino/ 

aprendizagem não se efetua. 

b) Conhecimento de Conteúdos Tecnológicos (Technological Content Knowledge –

TCK-) ou seja, seleção dos recursos tecnológicos mais adequados ao conteúdo 

curricular; o professor terá de ter um conhecimento profundo sobre os processos, 

práticas e métodos de ensino, que inclui também técnicas e métodos usados na sala de 

aula e na avaliação e orientação dos alunos (Koehler, 2011). 

c) Conhecimento Tecno-pedagógico (Technological Pedagogical Knowledge –TPK-) ou 

seja, o uso desses recursos no processo de ensino e aprendizagem. O conhecimento 

das tecnologias é o conhecimento que o docente deve ter sobre o material que utiliza. 

No caso das tecnologias digitais inclui o conhecimento de sistemas operativos e 

hardwares do computador assim como a capacidade de usar ferramentas de software. 

Neste sentido, os autores prevêem que a formação de professores deve ser feita de 

forma gradual, começando com as tecnologias mais simples e com que os professores já estão 

familiarizados e gradualmente avançar para aplicações cada vez mais complexas. Os 
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professores devem escolher os objetivos de ensino, selecionar as atividades curriculares e as 

estratégias de avaliação, assim como os recursos e as ferramentas para o ensino.  

Segundo Koehler (2011), este conjunto de conhecimentos tenta identificar a natureza 

do conhecimento exigido aos professores, para a sua melhor integração ao nível da 

tecnologia, sem negligenciar a natureza complexa e multifacetada da sua atividade no 

processo ensino/ aprendizagem. Quando associado o conhecimento de conteúdo ao 

conhecimento pedagógico, os conteúdos são transformados em formas pedagogicamente 

poderosas na transmissão e organização de conhecimentos – conhecimento pedagógico de 

conteúdo. Se o professor relacionar o conteúdo com o uso da tecnologia pode transmitir aos 

alunos os conhecimentos de forma inovadora, principalmente se forem usados programas 

específicos adequados ao tema em estudo – conhecimento tecnológico de conteúdo (Koehler, 

2011).  

Ao complementar o conhecimento tecnológico com o pedagógico, o professor está a 

transformar o seu método de ensino, dando uma nova visão à escola – conhecimento tecno-

pedagógico. Os alunos terão assim novos métodos de aprendizagem, como por exemplo criar 

fóruns de discussão, salas de chat, entre outros. Finalmente, a junção dos três elementos é o 

conhecimento de conteúdo tecnológico pedagógico que se traduz na verdadeira integração das 

tecnologias no ensino. Se o professor for capaz de harmonizar estas três componentes é um 

especialista pedagógico, contribuindo para integrar definitivamente as tecnologias de forma 

eficaz no processo de ensino aprendizagem (Koehler, 2011).  

3.	  Plano	  da	  ação	  de	  formação	  ministrada	  no	  nosso	  estudo	  

O presente estudo possibilitou a ministração de uma Ação de Formação intitulada 

“Aprender para ensinar: As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na educação 

pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico” a uma amostra de 20 docentes (caso 2) da nossa 

investigação pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Lordelo, Paredes, do distrito do 

Porto.  

Numa primeira fase, toda a ação de formação foi pormenorizadamente pensada 

mediante os objetivos da nossa investigação e delineada e estruturada tendo também em conta 

o trabalho realizado pelos docentes constituintes do caso 1. Contou igualmente com o apoio 

do Centro de Formação de Associação de Escolas de Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel  
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 Numa segunda fase, a ficha descritiva da Formação AN2-B (anexo 1) foi submetida à 

acreditação por um consultor do Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua 

(CCPFC) de Braga, nas modalidades de projeto e círculos de estudo.  

Tal como já referimos anteriormente, quando se propõe formação docente é essencial 

não esquecer as necessidades formativas do grupo alvo, assim como o momento em que essa 

formação vai ser ministrada tendo em conta a disponibilidade dos docentes. Ora, aquando o 

planeamento da ação, tivemos especial cuidado em todos esses pontos. A acreditação da 

formação também é importante, pelo que realizámos todos os procedimentos para que esta 

formação fosse reconhecida e acreditada. 

3.1. Razões justificativas da Ação de Formação  

 “ O professor deixou de reclamar para si o privilégio e monopólio na 
transmissão do saber, mas encontra-se na sua profissionalidade, enquanto 
mediador nos processos de busca e organização da informação, no 
desenvolvimento do espírito crítico, numa relação marcada pela superioridade ou 
inferioridade frente ao aluno, pelo estatuto de interlocutor, a par de outros, no 
intercâmbio, na permuta, no encontro e confronto de opiniões em autênticas 
comunidades de argumentação e comunicação” (Escola, 2007:135).  

Parece-nos pois evidente que a mudança de paradigma na educação constitui um facto 

incontornável a que nenhum educador pode ficar indiferente ou ignorar e, numa sociedade em 

que as novas tecnologias ganham cada vez maior relevo, vários argumentos justificam a sua 

integração no contexto educativo. Na escola, as relações pedagógicas entre alunos e 

professores passam a ser encaradas de maneira diferente também porque as TIC possibilitam 

a troca de saberes e experiências entre os intervenientes no processo educativo.  

Na verdade, tanto no âmbito educativo como no organizacional, as TIC têm assumido 

um papel cada vez mais dominante e indispensável, sendo notória uma evolução ininterrupta 

nos paradigmas relacionados com a sua utilização. Deste modo, constituem instrumentos 

muito versáteis que permitem uma diversidade de metodologias, mais apelativas e 

motivadoras para os alunos, proporcionando um novo conceito de ambiente de aprendizagem 

e uma visão diferente nas formas de pensar, de agir e de ensinar. A escola deve repensar a sua 

conceção tradicional e admitir outras situações de aprendizagem. 

Consideramos como prioritárias todas as intervenções da tecnologia da informação e 

comunicação desde a educação pré-escolar, ou desde o 1.º ciclo do ensino básico, permitindo 
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que os alunos, desde cedo, tomem contato com diferentes formas de aprender e se capacitem 

de competências basilares neste âmbito. 

É propósito da ação considerar as tecnologias numa vertente mais ativa e prática, 

dotando os professores de competências, “dicas” e ferramentas que lhes permita usar as TIC 

para e com os alunos, de modo a adquirir não só as metas de aprendizagem definidas neste 

âmbito, como também as metas das restantes áreas curriculares disciplinares. Pretende-se 

assim criar as condições básicas e essenciais para que, de forma autónoma e responsável, os 

professores produzam os seus próprios materiais e acompanhem a alfabetização digital dos 

seus alunos.  

Portanto, com esta ação de formação ambicionamos contribuir para ultrapassar um dos 

principais fatores inibidores da modernização tecnológica da educação – o défice de 

competências TIC –, promovendo a utilização das TIC nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

3.2. Destinatários da Designação da Ação de Formação 

A ação destinou-se aos docentes do Ensino Básico do 1.º ciclo (grupo 110), 

constituindo assim a amostra do caso 2 do nosso estudo. 

3.3. Objetivos da Ação de Formação 

O Professor deve refletir sobre a sua prática pedagógica atual, para construir uma 

visão própria sobre o que são as TIC, para que servem, porque usá-las, para quê, como e 

quando. Nesse contexto, tencionamos apoiar os professores na criação de condições para uma 

adequada utilização das TIC em contexto de aprendizagem e proporcionar-lhes novas práticas 

pedagógicas recorrendo às TIC de modo a renovar os contextos de ensino/aprendizagem e 

eficiência do processo educativo. 

 

Assim, esta ação de formação pretende levar os professores a: 
 

− Perceber a importância da utilização crítica das TIC como ferramentas transversais 

ao currículo; 
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− Compreender as potencialidades e os limites das TIC tendo em conta as 

especificidades próprias de cada área do saber; 

− Partilhar atividades utilizando as TIC na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do 

ensino básico: apresentar experiências e saberes com base no trabalho 

desenvolvido nas diversas áreas curriculares disciplinares e reflexão conjunta, num 

trabalho colaborativo e debate profícuo, pensando as TIC numa vertente mais ativa 

e prática em contexto pedagógico, tendo em atenção aspetos éticos e de segurança 

que lhe estão associados; 

− Promover momentos de reflexão decorrentes da prática letiva; 

− Identificar situações concretas ao nível das diferentes áreas curriculares 

disciplinares, em que as TIC possam ser utilizadas para a criação e 

desenvolvimento de atividades geradoras de aprendizagens relevantes para os 

alunos, permitindo a aquisição das metas de aprendizagem definidas; 

− Prolongar os momentos de aprendizagem no tempo e no espaço, fomentando a 

disponibilização on-line de recursos educativos;  

− Adquirir as competências mínimas para usar as TIC na sua prática pedagógica de 

modo a permitir alcançar os resultados de aprendizagem exigidos para o final de 

ciclo. 

3.4. Conteúdos da Ação de Formação	  

1. Potencialidades das TIC no processo de ensino aprendizagem – apresentação de boas 

práticas; 

2. Metodologias de integração das TIC, com particular destaque para a Internet, no 

processo de construção e produção do conhecimento. As TIC como:  

a) Meio de informação que suportam o aprender pesquisando, descobrindo e 

confrontando.  

b) Contexto que oferece meios seguros de exploração para aprender fazendo.  

c) Meio de comunicação que sustenta o aprender comunicando e colaborando. 

 

3. Estratégias de utilização das TIC numa perspetiva de reorganização e gestão de sala de 

aula, adaptadas aos espaços e equipamentos disponíveis nas escolas;  

4. Produção e utilização de recursos para o ensino e aprendizagem: 
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a) Conceção de recursos de suporte à atividade dos professores; 

b) Conceção de recursos para o apoio à aprendizagem dos alunos.  

5. Capacidade de produção de produtos e recursos pelos alunos. 

6. Construção de uma ou duas atividades a realizar em contexto de sala de aula, por parte 

de cada um dos formandos/grupo de formandos;  

7. Intervenção no terreno/aplicação das atividades; 

8. Avaliação da/s atividade/s realizada/s – reflexão, análise e discussão em grupo; 

 

a) As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

• Conceito e evolução; 

• As mudanças dos paradigmas educacional e comunicacional com as TIC; 

• Aspetos éticos e de segurança relacionados com a utilização das TIC: 

procedimentos que melhorem a segurança dos computadores (antivírus…); 

• Reflexão sobre as potencialidades das TIC; 

 

b) Práticas com as Tecnologias da Informação e Comunicação 

1- O essencial de alguns programas  

1.1 – Programa de apresentação: PowerPoint; 

1.2 – Programa de edição de vídeo: MovieMaker; 

1.3 - Programa de edição de aúdio: Audacity; 

1.4 – Programa de edição de Fotostory; 

2- O essencial do Quadro Interativo Multimédia (QIM) 

2.1- Princípios de funcionamento; 

2.2- Regras de utilização em segurança; 

2.3- Exploração de recursos educacionais disponíveis na internet para uso do 

Quadro Interativo Multimédia; 

 

3- O essencial da Internet  

3.1-Utilização de motores de busca; 

3.2- Download de ficheiros;    

3.3- Youtube; 

3.4- Podcast; 
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3.5- Construção de Blogue. 

3.5.  Metodologias de realização da Ação de Formação 

A Ação de Formação foi pensada para nove sessões teórico-práticas, num total de 25 

horas presenciais, distribuídas entre os dias 3 e 10 de Julho, em horário laboral em que os 

docentes não se encontravam a lecionar nas suas turmas, tal como se verifica  no respetivo 

cronograma:  

 

 
Figura 3.3: Cronograma da Ação de Formação ministrada 

                                                                       Fonte: Elaboração própria  

 

Organizámos cada sessão mediante um plano de trabalho (anexo 2) de modo a 

clarificar os formandos do tema a abordar em cada sessão, com um sumário do dia, a 

descrição das atividades a realizar, os recursos materiais necessários assim como uma lista 

bibliográfica de consulta.  
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As sessões foram organizadas do seguinte modo: 

 

1.ª Sessão – 2 horas 

Organização e planeamento da ação  

a) Apresentação dos objetivos da ação; 

b) Estruturação do trabalho a desenvolver; 

c) Entrega de documentos e materiais de apoio (grelhas de registo; bibliografia; etc). 

 

2.ª Sessão – 2 horas 

As TIC : Partilha de conhecimentos  

d) As TIC: conceito, evolução, potencialidades; 

e) As mudanças dos paradigmas educacional e comunicacional com as TIC; 

f) Aspetos éticos e de segurança relacionados com o uso das TIC; 

g) Reflexão sobre as potencialidades das TIC – debatendo práticas/metodologias; 

h) Elaboração de uma lista de TIC passíveis de serem utilizadas no ciclo de ensino em 

estudo. 

 

3.ª Sessão – 3 horas 

 Integração curricular das TIC e partilha de atividades realizadas com as TIC 

i) As TIC no currículo do 1.º ciclo: 

ü Análise das metas de aprendizagem definidas para o 1.º ciclo do ensino básico;  

ü Análise de atividades promotoras do desenvolvimento das metas de 

aprendizagem. 

 

4.ª Sessão – 3 horas 

Realização de atividades com programas do Windows  

a) Elaboração de uma apresentação no PowerPoint; 

b) Construção de gráficos no Excel. 

 

5.ª Sessão – 3 horas 

Realização de atividades com programas do Windows  

c) Elaboração de um filme no MovieMaker ;  

d) Tratamento de áudio usando o Audacity. 
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e) Tratamento de imagens no Fotostory; 

 

6.ª Sessão – 3 horas 

O essencial do Quadro Interativo Multimédia  

f) Princípios de funcionamento e uso; 

g) Exploração das potencialidades do QIM; 

h) Regras de utilização em segurança; 

i) Exploração de recursos educacionais disponíveis na internet para uso do QIM. 

 

7.ª Sessão – 3 horas 

O essencial da Internet 

j) Utilização de motores de busca; 

k) Download de ficheiros; 

l) Utilização do Youtube. 

 

8.ª Sessão – 3 horas 

O essencial da Internet - continuação 

a) Criação de um Podcast; 

b) Construção de um blogue. 

 

9.ª Sessão – 3 horas 

O essencial da Internet - continuação 

Avaliação 

a) Construção de um blogue; 

b) Balanço final da ação. 

 

 No final da ação todos os docentes preencheram uma Ficha de Avaliação da Ação 

(FAvAF), (anexo 3), constituindo a avaliação final da ação, definida pelo centro de formação 

o que impossibilitou a aplicação do questionário que tínhamos criado para o efeito por serem 

muito parecidos.  

Ao longo de todas as sessões, proporcionou-se sempre um espaço para o diálogo, 

confronto de ideias e esclarecimento de dúvidas, tentando na base de um trabalho 

colaborativo e em que todos os formandos se sentissem à vontade para expor as suas dúvidas 
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e não ter receio de não saber. No intuito de auxiliar os formandos, disponibilizámos, online, 

num blogue15 elaborado especificamente para auxiliar na ação de formação. Nesse blogue 

constam os objetivos, os planos das sessões, os programas e o material de apoio (tutoriais) 

necessário. 

3.6. Regime de avaliação dos formandos 

A avaliação deve centrar-se no percurso e trabalho dos formandos ao longo da 

formação, tomando em consideração os seguintes aspetos: 

 

− participação presencial nas sessões; 

− pertinência das propostas de atividades sugeridas nas sessões. 

 

Seguindo a circular CCPFC – 3/2007 – Setembro 2007, as menções quantitativas 

atribuídas respeitaram a nomenclatura apresentada na tabela que se segue:  

 

Nomenclatura	   Valores	  

Insuficiente	   1	  a	  4,9	  

Regular	   5	  a	  6,4	  

Bom	   6,5	  a	  7,9	  

Muito	  Bom	   8	  a	  8,9	  

Excelente	   9	  a	  10	  
 

Tabela 3.2: Nomenclatura para avaliação da Ação de Formação. 

 

A frequência de pelo menos 2/3 das horas do curso foi condição obrigatória para a 

consecução da formação para cada docente pertencente ao grupo. A avaliação da formação foi 

feita através de: 

                                                
 15 Todos os materiais puderam ser consultados no blogue criado para a formação em 

http://pedagogiaeatic.blogspot.ch/p/formacao-as-tic-na-escola.html 
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a. Análise das reflexões individuais de todos os formandos que intervieram no 

processo; 

b. Dados recolhidos através da ficha de avaliação da ação, constituindo o balanço 

final da ação;  

c. Pela formadora através da avaliação das atividades realizadas ao longo das 

sessões.  

 

A título de epílogo, de um modo geral, a formação pretendia dotar os professores de 

competências necessárias ao uso das TIC e tivemos em conta o proporcionar aos professores a 

aquisição de conhecimentos que permitissem usar (manipular) as TIC e também que 

adquirissem competências para as utilizar pedagogicamente de forma inovadora em contexto 

de sala de aula com os seus alunos pois cremos que os professores precisam de incorporar e 

utilizar as novas tecnologias no processo de aprendizagem, “exigindo-se uma nova 

configuração do processo didático e metodológico tradicionalmente usado em nossas escolas 

(…) e uma inserção crítica dos envolvidos, formação adequada e propostas de projetos 

inovadores” (Mercado 1999: 12). 
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Capítulo IV 

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 
 

 

“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino.” 

Paulo Freire 

 

 

1. Opções e procedimentos metodológicos 
 

2. Organização e estrutura da 
investigação 

 

3. População e amostra	  
3.1.Explicitação dos participantes do estudo	  
3.2. Caracterização dos professores do caso 1	  
3.3. Caracterização dos professores do caso 2	  
3.4. Caracterização dos professores do caso 3 

 
4. Instrumentos de recolha de dados	  
4.1. Diário de campo do investigador	  
4.2.Grelha geral de registo das atividades 
METTATIC	  
4.3. Relatos	  
4.4. Inquérito por questionários	  

4.4.1.Estrutura e desenho dos questionários	  
4.4.2. Divulgação dos questionários	  
4.4.3. Fiabilidade e Validação dos 

questionários	  

4.5. Ficha de avaliação da ação da formação 
(FAvAF)	  
4.6. Grelha de Registo das  TIC Apresentadas e 
Experimentadas (GRAAE)	  
4.7. Grelha de observação da atividade (GOA) 

 

5. Instrumentos auxiliadores e organizadores	  
5.1. Página WEB	  
5.2. Planos das sessões da ação de formação	  
5.3. Grelha de seleção de atividade (GSA)	  
5.4. Matriz grelha de observação 
6. Organização e tratamento de dados 
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Nota	  introdutória	  	  

É através da metodologia, que se descreve e explica os métodos aplicados ao longo do 

trabalho, de forma a sistematizar os procedimentos adotados durante as várias etapas, 

procurando garantir a validade e a fidelidade dos resultados.  

De acordo com o que Vergara (2000) advoga, são determinados neste capítulo os 

métodos a utilizar para obter as respostas às questões da investigação. O mesmo autor 

acrescenta que nesta fase é necessário escolher um desenho apropriado quando se trata de 

explorar, descrever um fenómeno, e examinar associações e diferenças.  

Assim, esta parte do trabalho de investigação tem como desígnio fazer uma descrição 

estruturada dos passos percorridos, de todo o plano de ação elaborado e dos critérios seguidos, 

no sentido de se alcançarem os objetivos propostos. Descrevemos a metodologia de 

investigação adotada no estudo, a amostra, assim como as técnicas de recolha de dados. 

Faremos ainda uma breve abordagem dos procedimentos seguidos e as opções tomadas no 

processo de organização, tratamento e análise de dados. 

 

1.	  Opções	  e	  procedimentos	  metodológicos	  

 (…) a escola é um terreno propício a gerar incertezas, anseios, problemas, 
conflitos comunicacionais e toda uma série de situações dinâmicas decorrentes da 
ação humana que, pela atividade daqueles que se envolvem arduamente nesse 
espaço de intensa vida, acabam sempre por fazer brotar para a esfera social o que 
de melhor se pode extrair de um ambiente pleno de diálogos e de sonhos, onde a 
vontade de mudar pulsa a cada momento. (Coutinho et al., 2009:356) 

Como pesquisador, estar dentro do contexto, viver o que se busca é metade 
do caminho. É claro que, muitas vezes, dá trabalho, é cansativo, parece não ter 
fim, dá vontade de desistir, etc. O segredo, para evitar que isso aconteça ou que se 
assuma proporções imprevistas, está em escolher o tema de seu interesse e 
conseguir especificá-lo; focalizar bem o que se deseja descobrir; formular as 
perguntas corretas; usar uma metodologia adequada ao problema de investigação; 
vigiar sempre o objetivo a ser alcançado (Cauduro, 2004:19). 
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Do dicionário entende-se que “pesquisar” é o ato de se informar acerca de, inquirir, 

indagar, investigar, esquadrinhar. Já o conceito de “Científico” refere-se ao ato relativo à 

ciência ou que tem o rigor da ciência. Ao unirmos os dois termos, vamos estabelecer um novo 

conceito: pesquisa científica, que é uma forma sistemática da aplicação do método científico. 

O objetivo fundamental é pesquisar e descobrir respostas para problemas através do emprego 

de procedimentos científicos. Desta asserção, a Pesquisa Científica é um conjunto de ações 

propostas para encontrar a solução para um problema que tem por base procedimentos 

racionais e sistemáticos.  

Ainda nesta linha de pensamento, e de acordo com as definições apresentadas pelo 

Dicionário da Língua Portuguesa, da Porto Editora (2003), da palavra “investigar”, trata-se 

de um conceito que alude à ação de seguir os vestígios de algo ou alguém ou à realização de 

atividades intelectuais e experimentais de modo sistemático, com o objetivo de ampliar os 

conhecimentos sobre determinada matéria. Gil (1994) define a investigação como o processo 

formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo capital da 

investigação passa por desvendar respostas possíveis para as questões de investigação, por 

meio do emprego de procedimentos científicos. Para lá de uma fundamentação teórica 

consistente, um trabalho científico carece, pois, de uma estruturação metodológica científica 

que permita a organização crítica das práticas de investigação, adequada aos objetivos para os 

quais se orienta. 

Torna-se, por isso, imprescindível utilizar métodos apropriados, que correspondam às 

expectativas teóricas previamente assumidas, a fim de ter sucesso na investigação.  

Desta asserção depreende-se que a investigação representa a busca de conhecimento e 

soluções através da utilização de conceitos, teorias, técnicas ou instrumentos para dar resposta 

aos problemas que se colocam nas mais diversas áreas. 

O conhecimento adquire-se de muitas formas, mas na perspetiva de Vergara (2000), de 

todos os métodos de aquisição de conhecimentos, a investigação científica é a mais rigorosa e 

aceitável uma vez que assenta num processo racional dotado de um poder descritivo e 

explicativo dos factos e dos fenómenos. Segundo Quivy e Campenhoudt (1992), um trabalho 

de investigação consiste “em procurar sempre tomar o caminho mais curto e mais simples 

para o melhor resultado” (p. 20); é uma fase de indiscutível importância, pois é ela que 

assegura a fiabilidade e a qualidade dos resultados da investigação. 

Bervian & Cervo  (2002) e Jung (2003) defendem que a pesquisa científica usa o 

método científico, um conjunto de etapas que emprega a metodologia científica, “um conjunto 
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de técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e resolver problemas de 

aquisição objetiva do conhecimento de maneira sistemática” (Jung, 2003) e pode ser 

classificada com relação ao objeto, à forma de abordagem, ao delineamento e ao local.  

Tendo por base as referências acima expostas e atendendo ao problema em estudo, 

podemos definir com mais clareza o nosso estudo no que concerne à metodologia utilizada, 

designadamente ao objeto, à forma de abordagem, aos objetivos, ao delineamento e ao local.  

No seguimento da realização de um estudo quantitativo efetuado sobre “O uso de 

meios e recursos nas escolas do 1.º ciclo do ensino básico” (Gomes, 2007; Gomes, Escola, 

Raposo Rivas, 2003) e do desejo de averiguar a efetiva integração e a aplicação prática, o 

“como” e o “porque” das Tecnologias da Informação e Comunicação no currículo escolar, 

decidimos as linhas de orientação adequadas e a abordagem metodológica a adotar. 

O estudo aqui apresentado assenta numa abordagem essencialmente qualitativa, 

recorrendo à estratégia da triangulação como forma de garantir a correlação e a qualidade das 

informações obtidas. É um estudo exploratório e descritivo cujo método é o estudo de casos 

múltiplos, traduzido na realização de três casos. A triangulação [multi-method approach 

(Gillham, 2000a: 13; Cohen e Manion, 1994: 233)] efetuada é de tipo metodológico ‘between 

methods’, combinando métodos (análise documental e questionário), respondentes 

(professores) e ainda fontes secundárias (documentos / atividades produzidos pelos 

professores). De acordo com Cohen e Manion (1994), a estratégia investigativa da 

triangulação é apropriada quando se pretende uma visão mais holística dos produtos 

educacionais ou quando se pretende elucidar um fenómeno complexo. A “(…) opção por 

modalidades qualitativas de investigação tem sido cada vez mais frequente na pesquisa em 

educação, visto que os educadores e os professores têm demonstrado interesse pelas 

qualidades dos fenómenos educacionais em detrimento de números que muitas vezes 

escondem a dimensão humana, pluralidade e interdependência dos fenómenos educacionais 

na escola” (Telles, 2002:102) e a pertinência do uso da triangulação facilita uma visão 

multifacetada do fenómeno, aumentando o grau de confiança nos resultados obtidos. 

Bogdan e Biklen (1994), uma metodologia qualitativa “enfatiza a descrição, a indução, 

a teoria fundamentada e o estudo das perceções pessoais” (p.11) e envolve as cinco 

características referidas pelos autores, a saber:  
 

1.  “A fonte direta de dados é o ambiente natural, sendo o investigador o 

instrumento principal” ou seja, permanecemos no local do estudo por períodos 
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alargados de tempo, fazendo registos, recolhas e observações que, posteriormente, 

foram examinados, atribuindo-lhes sentido e entendimento, constituindo-se assim 

o “instrumento-chave de análise”; 

2. “A investigação qualitativa é descritiva”, na medida em que os dados recolhidos 

são expressos sob a forma de palavras e imagens, destacando-se a expressão 

escrita tanto no momento de recolha de informação como na disseminação dos 

resultados;  

3. “Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos”, isto porque colocámos a tónica no 

processo de observação dos casos no intuito de compreender os procedimentos;  

4. “Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma 

indutiva”, na medida em que tentámos interligar as diferentes peças a partir dos 

dados recolhidos e organizaram-se ideias; 

5. “O significado é de importância vital na abordagem qualitativa”, dado que 

procurámos certificar-nos de que as pessoas envolvidas apreendem as diferentes 

ópticas de forma adequada. 

 

Atendendo às cinco características enunciadas por Bogdan e Biklen (1994), podemos 

considerar que o estudo que expomos é qualitativo na medida em que pretendemos a 

compreensão e interpretação da realidade de acordo com os sentidos e significados atribuídos 

pelos sujeitos implicados em contextos reais, participantes nos contextos onde se desenvolveu 

o estudo  

A ênfase desta abordagem coloca-se “(…) na construção de significados e perspetivas, 

na adaptação às circunstâncias, na gestão dos interesses no contexto de uma corrente de 

incontáveis interações repletas de ambiguidades e de conflitos, nas estratégias adotadas para 

promover esses interesses e na negociação entre interesses distintos” (Woods, 1999: 17). 

Trata-se de uma abordagem que pretende valorizar a(s) forma(s) como as pessoas pensam e 

sentem e o modo como interpretam e constroem significados, enquanto partes integrantes da 

abordagem qualitativa que estrutura este estudo. 

Definimo-lo como sendo, igualmente, um estudo essencialmente exploratório, tendo 

igualmente características descritivas, pois sendo um estudo de casos múltiplos tem sempre 

um forte cunho descritivo, na medida em que se dá a conhecer a situação tal como ela surge, e 

tão completa quanto possível, apoiando-se para isso numa “descrição compacta” (Merriam, 
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1998:211), e aprofundando conhecimento sobre as práticas com TIC na educação ao 

“observar, registrar, analisar e correlacionar fatos e fenômenos (variáveis) sem manipulá-los” 

(Bervian, 2002:66), situando-se portanto no nível I de conhecimentos, de acordo com a 

hierarquia dos níveis de investigação sugerida (Lakatos e Marconi, 1996) pois o seu objetivo é 

denominar, classificar, descrever ou conceptualizar uma situação.  

Num estudo exploratório de Raupp & Beuren (2004) procura conhecer-se o assunto 

em questão mais profundamente e torná-lo o mais claro possível ou delinear questões 

pertinentes para prosseguimento da pesquisa. Consideramos que a nossa investigação reveste 

caraterísticas deste tipo de metodologia visto que todo o trabalho, incluindo as informações 

recolhidas, foi efetuado no sentido de proporcionar uma visão geral acerca de determinado 

facto (Gil 1999) no sentido de esclarecer e obter uma visão geral, como se verá, sobre “(…)as 

medidas de integração curricular das TIC implementadas pelos Ministérios da Ciência, 

Tecnologia e Educação e os efeitos no contexto educativo, a utilização, e a formação dos 

professores, no âmbito das TIC “ (objetivo 1). 

Desta forma, o cariz exploratório atribuído à nossa investigação tem “como principal 

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação 

de problemas mais precisos [...]” (Gil, 1999:43), tentando conhecer aprofundadamente o 

assunto, de modo a torná-lo mais claro ou construir questões importantes para a condução da 

pesquisa. Daí considerarmos de grande relevância os dados recolhidos pelos elementos do 

caso 1, constituindo uma base de organização e planeamento no prosseguimento da nossa 

investigação. 

Desta forma, o cariz exploratório atribuído à nossa investigação “têm como principal 

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação 

de problemas mais precisos [...]” (Gil, 1999:43) tentando conhecer com maior profundidade o 

assunto, de modo a torná-lo mais claro ou construir questões importantes para a condução da 

pesquisa, daí considerarmos de grande relevância os dados recolhidos pelos elementos do 

caso 1, constituindo uma base na organização e planeamento no prosseguimento da nossa 

investigação. 

Segundo Jung (2003), a execução de uma pesquisa depende das técnicas e 

procedimentos a adotar para a recolha e análise dos dados; a sua natureza e objetivos 

requerem ferramentas adequadas para a resolução dos problemas de pesquisa. Ora, o 

propósito desta investigação consiste em compreender a integração curricular das tecnologias 

da informação e comunicação, numa perspetiva de análise da metodologia por parte do corpo 
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docente em relação à tecnologia utilizada, assim como “olhar” para as práticas educativas dos 

profissionais de educação e contribuir para uma participação mais ativa do professor, 

analisando que mudanças ocorrem ou podem ocorrer na comunidade educativa face a esta 

integração. Nesse sentido, dentro dos planos qualitativos, escolhemos o método do “estudo de 

caso16” por constituir um tipo de modalidade do plano qualitativo, devido ao facto de ser 

sobretudo um estudo descritivo e pelo facto de enquanto investigadores estarmos 

pessoalmente implicados na investigação e no processo de observação (Creswell, 1994; 

Merriam, 1998). É uma das estratégias mais utilizadas quando se pretende conhecer o 

“como?” e o “porquê?” (Yin, 1994), sobretudo quando o investigador detém escasso controlo 

dos acontecimentos reais e quando o campo de investigação se concentra num fenómeno 

natural dentro de um contexto da vida real. Tendo em conta que no contexto da nossa 

investigação pretendemos envolver e estudar casos diferentes, então podemos referir que se 

trata de um estudo de casos múltiplos, pois a utilização do método do estudo de caso pode 

envolver tanto situações de estudo de um único caso quanto situações de estudo de casos 

múltiplos (Yin, 2001; Fachin, 2001, Miles e  Huberman, 1994).   

A nossa investigação tem a particularidade de não recorrer a um único caso e, tendo 

por base a diferenciação feita por Léssard-Hébert et al (1994), Yin (1994), Bogdan & Bilken 

(1994), e Punch (1998), podemos denominá-lo um Estudo de Casos Múltiplos, 

designadamente três casos que adiante descrevemos. 

Para Yin (2001), o estudo de caso é adequado quando pretendemos definir os tópicos 

da investigação de forma abrangente, quando queremos considerar a influência do contexto de 

ocorrência do fenómeno em estudo e quando pretendemos socorrer-nos de múltiplas fontes de 

evidências Para este autor, é um processo de investigação empírica com o qual se pretende 

estudar um fenómeno contemporâneo no contexto real em que este ocorre, sendo 

particularmente adequado ao seu uso quando as fronteiras entre o fenómeno em estudo e o 

contexto em que ele ocorre não são claramente evidentes. Este autor acrescenta que, pelo 

facto de muitas vezes ser difícil isolar o fenómeno em estudo do contexto em que ocorre, é 

normalmente necessário usar múltiplas fontes de evidência (dados) e cruzar (triangular) os 

diferentes dados recolhidos (Yin, 1994: 13). 

                                                
16 Segundo Erskine et al. (1981), “um caso é a descrição de uma situação administrativa recente, comumente 

envolvendo uma decisão ou um problema. Ele normalmente é escrito sob o ponto de vista daquele que está envolvido com a 
decisão e permite aos estudantes acompanhar os passos de quem tomou a decisão e analisar o processo, decidindo se o 
analisaria sob enfoques diferentes ou se enveredaria por outros caminhos no processo de tomada de decisão (p. 10). 



 

166 

 

Segundo alguns autores, o objetivo do estudo de caso é explorar, descrever ou explicar 

(Merriam, 1998; Yin, 1994; Ponte, 1994); é relatar os factos como sucederam, descrever 

situações ou factos, proporcionar conhecimento acerca do fenómeno estudado e comprovar ou 

contrastar efeitos e relações presentes no caso (Guba & Lincoln,1994). Também Gomez, 

Flores & Jimenez (1996) referem que o objetivo geral de um estudo de caso é: “explorar, 

descrever, explicar, avaliar e/ou transformar” (p. 99). Da mesma forma, Ponte (2006) 

considera que: 

 “É uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se 
debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou 
especial, pelo menos em certos aspetos, procurando descobrir o que há nela de 
mais essencial e característico e, desse modo, contribuir para a compreensão 
global de um certo fenómeno de interesse.” (p. 2) 

Assim, tendo em conta os objetivos e as questões da investigação, pareceu-nos 

evidente a necessidade de estudar “casos” e ver, ainda que de forma não generalizável, que 

práticas pedagógicas com recurso às TIC, capazes de alcançar os resultados finais de ciclo 

pretendidos e facilitar a transferência transversal de conhecimentos em vários domínios, os 

docentes do 1.º CEB realizam (Jonassen, 2007). Para tal, foi nossa opção recorrer ao grupo de 

discussão enquanto técnica qualitativa, para recolher uma vasta quantidade de informação 

qualitativa num espaço de tempo relativamente curto. Ao partilhar e comparar as suas 

experiências e pontos de vista, os participantes geram novos conhecimentos e entendimentos 

(Vaughn et al., 1996). O objetivo primordial desta técnica prende-se com a interação dos 

elementos que constituem o grupo, quando da discussão de um tema fornecido pelo 

investigador/moderador (Grbich, 1999; Morgan 1998), transparecendo uma visão coletiva e 

não individual, uma vez que os dados resultam da interação do grupo.  

No nosso estudo, a amostra de 14 docentes (caso1) constitui um grupo de discussão, 

no intuito de proporcionar uma multiplicidade de visões e reações capazes de auxiliar na 

compreensão da integração curricular das TIC permitindo-nos examinar as diferentes 

perspetivas dos participantes, à medida que estas foram sendo construídas pela sua 

participação. 

Recorremos igualmente à observação de aulas (nos casos 2 e 3), permitindo-nos 

observar e selecionar informação pertinente, através dos órgãos sensoriais, e com recurso à 

teoria e à metodologia científica, a fim de poder descrever, interpretar e agir sobre a realidade 

em questão (Carmo e Ferreira 2008). Foi nossa pretensão observar práticas em que os 
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docentes utilizassem as TIC. A escolha da área curricular, o domínio de referência e a TIC 

seriam da responsabilidade do professor.  

A observação de aulas é uma técnica de recolha de dados particularmente útil e 

fidedigna, na medida em que a informação obtida não se encontra condicionada pelas 

opiniões e pontos de vistas dos sujeitos (Afonso, 2005). 
 

Nesta linha de ação, assumimos um papel de investigadores participantes em 

colaboração com os docentes envolvidos nas três diferentes amostras, (figura 4.1) munindo-

nos de materiais em que os limites e as origens não estavam predefinidos, antes provieram de 

diferentes meios (Albarello et al., 1997), designadamente um conjunto de técnicas de recolha 

de dados (grupo de discussão no caso 1), a ministração da ação de formação e observação de 

aulas no caso 2 e a observação de aulas no caso 3, e um conjunto de instrumentos de recolha 

de dados (questionários, grelhas de registo, ficha de avaliação, entre outros) que nos pareceu 

essencial à triangulação dos dados.  
 

Ainda pela figura 4.1, entende-se a perplexidade e relação das 3 amostras de 

professores em que: (i) o resultado da discussão dos elementos do caso 1 serviu de base para a 

elaboração do plano de formação a ministrar no caso 2 (C) e análise de atividades com TIC 

que permitiram a adequação das grelhas de observação utilizadas nos casos 2 e 3, no 

momento da observação de aula (C) e (D); (ii) as observações de aulas do caso 3 foram 

efetuadas nos mesmos moldes das do caso 2 (D); (iii) Os 3 casos em estudo responderam a 

um inquérito por questionário contribuindo para a respostas à nossas questões e objetivos de 

investigação e todos refletiram sobre a integração curricular das TIC (A), através da discussão 

(caso 1) e da realização de práticas (caso 2 e caso 3). 
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Figura 4.1: Esquematização da triangulação dos casos em estudo 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Cremos que houve uma valorização do contexto espacial e temporal onde a ação se 

desenvolveu e centramos a nossa atenção na utilização pedagógica das TIC em prol de uma 

melhoria de qualidade da ação pedagógica e das abordagens curriculares provenientes das 

perspetivas metodológicas de ensino, privilegiando a interatividade dos processos de inovação 

e atribuindo papel de destaque aos professores na mudança educativa.  

2.	  Organização	  e	  estrutura	  da	  investigação	  

Numa primeira etapa da nossa investigação, foi nossa pretensão que o caso 1 do 

estudo assumisse as características de um grupo de discussão, na medida em que 

pretendíamos efetuar uma análise de conteúdos documentais no que concerne às 

reorganizações e revisões curriculares e às iniciativas de integração das TIC nas práticas 

educativas, bem como perceber as necessidades formativas por parte da comunidade escolar 

do ciclo em estudo. Pretendíamos, igualmente, obter com esse caso uma lista de práticas 
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através da seleção criteriosa de atividades com recurso às TIC, capazes de proporcionar a 

aquisição, por parte dos alunos, dos resultados de aprendizagem definidos para o ciclo de 

ensino em estudo. 

Deste modo, o grupo de discussão envolveu-se na recolha e seleção de documentos 

que organizámos em três grupos, apresentados cronologicamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2: Descrição da análise documental 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Ainda nesta etapa foi elaborada a Grelha geral de registo de atividades. Para auxiliar 

a consulta e análise da grelha pelos elementos do grupo de discussão, foi criada uma Página 

WEB. Foi igualmente pensada a formação mais adequada e ajustada às necessidades 

levantadas, que viria a ser posta em prática junto da amostra que carateriza o caso 2. 

1.	   Documentos	   orientadores	   (ME,	  

DEB	   e	   outros	   organismos),	   os	  

normativos	   legais,	   alguns	   dos	   relatórios	  

e	   outros	   documentos	   produzidos,	  

nomeadamente	   no	   que	   concerne	   ao	  

Plano	   Tecnológico	  de	  Educação,	   projeto	  

“Metas	   de	   Aprendizagem”	   e	  

posteriormente	   “Metas	   Curriculares”,	  

últimas	   revisões	   no	   âmbito	   da	  

organização	   curricular	   e	   da	   integração	  

curricular	   das	   TIC,	   que	   consideramos	  

importantes	   por	   forma	   a	   enquadrar	   o	  

nosso	  objeto	  de	  estudo.	  

	  

3.	   Documentos	   orientadores	   no	  

âmbito	   da	   conceção,	   planeamento	   e	  

acreditação	  de	  formação.	  

	  

2.	   Revisão	   da	   literatura	   da	  

especialidade	   acompanhada	   de	  

alguns	   estudos	   realizados	   por	  

outros	  investigadores,	  que	  serviram	  

também	   de	   justificação	   para	   o	  

nosso	  estudo.	  
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Tendo em conta o resultado da pesquisa efetuada, assim como os dados obtidos a 

partir da amostra 1, obtivemos dados que nos permitiram: 
 

1. abordar as respostas às questões da investigação. 

2. pensar e discutir a integração curricular das TIC. 

3. delinear uma formação adequada e ajustada a tais necessidades, a ministrar à 

amostra 2. 

4. criar uma grelha de registo de atividades com recurso às TIC, na qual constaram 

algumas atividades recolhidas pelos elementos do grupo.  

5. desenhar e propor uma formação ao centro de formação de professores. 
 

Num segundo momento da investigação, ministrou-se a formação no âmbito das 

Tecnologias da Informação e Comunicação a uma amostra de professores em exercício de 

funções, instituindo o caso 2 da nossa investigação. Com esta formação pretendemos apoiar 

os professores na criação de condições para uma adequada utilização das TIC em contexto de 

aprendizagem e proporcionar-lhes novas práticas pedagógicas com recurso às TIC de modo a 

renovar os contextos de ensino/aprendizagem e a eficiência do processo educativo.  

Nesta fase, foram elaborados os planos das sessões a ministrar e os documentos, 

materiais de apoio (grelhas de registo; bibliografia; etc.), e o respetivo cronograma. O 

questionário de avaliação da formação foi elaborado pelo Centro de formação e os dados 

foram tratados no Microsoft Excel de onde resultou uma tabela de frequência. 

Foi ainda aplicado o questionário (Q2) aos 20 elementos que constituem a amostra do 

caso 2. 

 

Num terceiro momento, os professores pertencentes à amostra 2 foram de novo 

implicados na investigação ao serem convidados a realizar na sua sala de aula atividades com 

recurso às TIC capazes de proporcionar a aquisição dos resultados de aprendizagem definidos 

pelo Ministério de Educação.   

Nesta etapa da investigação, procedeu-se então à observação direta de práticas e a 

momentos de reflexão sobre as mesmas. Para tal, elaborámos previamente uma grelha de 

seleção da atividade, uma grelha de registo de observação, assim como uma grelha matriz 

para auxiliar o registo da grelha de observação.  
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Numa quarta etapa, junto dos elementos constituintes do caso 3, procedemos à 

aplicação do questionário (Q3) e à observação direta de aulas recorrendo aos mesmos 

instrumentos de recolha e registo de dados utilizados para o caso 2.  

Os dados obtidos a partir das amostragens 2 e 3 permitiu-nos: 

 

1. reunir conclusões significativas no que respeita à formação e às metodologias 

de utilização das TIC, e obter uma listagem significativa e variada de práticas 

com recurso às tecnologias com as quais se podem transmitir os conteúdos 

curriculares e alcançar as metas definidas para o ciclo de ensino. 

2. comparar os dados obtidos nas grelhas de observação das atividades. 

3. completar a grelha de registo de atividades com recurso às TIC, criada pela 

amostra 1, inserindo as atividades observadas pelas amostras 2 e 3. 

 

Num quinto momento, os pertencentes ao grupo de docentes do caso 1 puderam 

analisar, com alguma minúcia, a totalidade das atividades recolhidas e realizadas ao longo da 

investigação e compilá-las por áreas curriculares. 

Ao longo da investigação recorremos igualmente a um diário de campo. 

 

Consideramos que o uso de várias fontes de evidências, tal como refere Yin (2005), 

permite ao investigador uma grande abrangência de questões. Porém, a maior vantagem no 

uso de múltiplas fontes de evidências é o “desenvolvimento de linhas convergentes de 

investigação” (p.126). 

3.	  População	  e	  amostra	  

Qualquer estudo necessita de uma determinada população de elementos onde o 

investigador irá testar as suas questões de investigação. Hill e Hill (2002) referem que os 

dados são “informação na forma de observações, ou medidas, dos valores de uma ou mais 

variáveis normalmente fornecidas por um conjunto de entidades”. Em Ciências Sociais, é 

comum designar estas entidades por “casos” da investigação, que podem ser pessoas 

singulares, famílias, empresas, ou qualquer outro tipo de entidade sobre a qual o investigador 

pretende retirar conclusões a partir da informação fornecida. Ao conjunto total dos casos 
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sobre os quais se pretendem retirar conclusões dá-se o nome de População ou Universo (Hill e 

Hill, 2002).  

Estes autores consideram ainda que é o objetivo da investigação que define a natureza 

e a dimensão da população, reconhecendo que, muitas vezes, o investigador não tem tempo 

nem recursos suficientes para recolher e analisar dados para cada um dos casos da população, 

pelo que, nesta situação, só é possível considerar uma parte dos casos que a constituem. 

Num estudo de caso, a constituição da amostra ou seleção do “caso” adquire um 

sentido muito particular (Bravo, 1998) e fundamental, pois constitui o cerne da investigação. 

Apesar da seleção da amostra ser extremamente importante, Stake (1995) adverte que a 

investigação, num estudo de caso, não é baseada em amostragem. Ao escolher o “caso”, o 

investigador estabelece um fio condutor lógico e racional que guiará todo o processo de 

recolha de dados (Creswell, 1994). Não se estuda um caso para compreender outro caso, mas 

para compreender o “caso”. 

Bravo (1998) afirma ainda que a constituição é sempre intencional baseando-se em 

critérios pragmáticos e teóricos, em detrimento dos critérios probabilísticos, procurando as 

variações máximas e não a uniformidade. Para a mesma autora, uma amostra intencional, e 

neste caso de conveniência, evidencia características distintas das outras amostras 

probabilísticas, presentes nas investigações de carácter quantitativo (Guba & Lincoln, 1994; 

Yin, 1994; Bravo, 1998): os processos de amostragem são dinâmicos e sequenciais; a amostra 

é ajustada automaticamente sempre que surjam novas hipóteses de trabalho; e o processo de 

amostragem só está concluído quando se esgota a informação a extrair através do confronto 

das várias fontes de evidência.   

Schiffman e Kanuk (2000:26) referem que um plano de amostragem deve encerrar a 

unidade de amostragem, o tamanho da amostra e o procedimento da amostragem. Desta 

forma, para a escolha do processo de amostragem, tivemos em conta o tipo de pesquisa, a 

acessibilidade aos elementos da população, a disponibilidade ou não dos elementos da 

população, a representatividade desejada ou necessária, a oportunidade apresentada pela 

ocorrência de fatos ou eventos, a disponibilidade de tempo, recursos financeiros e humanos, 

entre outros (Mattar, 2000: 133). 

Assim, de acordo com o que foi supracitado e embora a problemática em estudo seja 

de interesse nacional, a disponibilidade de meios e o desenho da investigação foram razões 

que levaram a optar pelo seu desenvolvimento numa população a nível regional. A região 

selecionada para foi o a Zona Norte de Portugal, no distrito do Porto, (figura 4.3) mais 
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especificamente no concelho de Paredes, (figura 4.4) pelo facto de existir a probabilidade de 

uma colaboração mais eficaz por parte das escolas envolvidas, decorrente de uma maior 

facilidade de contacto e/ou conhecimento. 

 

 
                   

 

                                                                              

 

 
 
 

 
 

 

          Figura 4.3: Distrito do Porto17                                              

 
 
 
 
 
                                                           

                                                                                          Figura 4.4: Concelho de Paredes18 

 

                                                
17A imagem foi consultada em: http://aaaguiar.no.sapo.pt/images/distport.gif a 23 de junho de 2013. O Porto é um 

distrito de Portugal, correspondente ao núcleo da província tradicional do Douro Litoral. Limita a norte com o distrito de 
Braga, a este com o distrito de Vila Real, a sul com o distrito de Viseu e com o distrito de Aveiro e a oeste com o Oceano 
Atlântico. Tem uma área de 2 395 km² (17.º maior distrito português) e uma população residente 1 827 191 habitantes 
(2009)17. A sede do distrito é a cidade com o mesmo nome. Na atual divisão principal do país, o distrito integra-se na Região 
Norte, espalhando-se os seus municípios pelas sub-regiões do a) Grande Porto: Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa 
de Varzim, Valongo, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia, Santo Tirso, Trofa e b)Tâmega: Amarante, Baião, Felgueiras, 
Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel.  

18 A imagem foi consultada em: http://aaaguiar.no.sapo.pt/images/distport.gif a 23 de junho de 2013. O concelho de 
Paredes é uma cidade portuguesa da região Norte e sub-região do Tâmega, com cerca de 12 654 habitantes (2004). É sede de um 
município com 156,56 km² de área e 86 854 habitantes (2011), subdividido em 24 freguesias. O município é limitado a norte 
pelo município de Paços de Ferreira, a nordeste por Lousada, a este por Penafiel, a sudoeste por Gondomar e a oeste por Valongo. 
Fica na comunidade urbana do Vale do Sousa. O concelho foi criado em 1836, sucedendo, em grande parte ao antigo concelho 
de Aguiar de Sousa. Este município integra a Rota do Românico do Vale do Sousa. Retirado de: Portal do Instituto Nacional de 
Estatística; População residente (N.º) por Local de residência, Sexo e Grupo etário (Por ciclos de vida); Anual; 2009 
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A amostra do nosso estudo é não-aleatória, de conveniência, uma vez que estas são 

úteis quando o nosso interesse reside em estudar apenas determinados elementos pertencentes 

à população, de características bem recortadas (Carmo e Ferreira, 1998). 

3.1.Explicitação dos participantes do estudo 

Considerando que esta investigação surge com o intuito de perceber o processo de 

ensino e aprendizagem das tecnologias da informação e comunicação no contexto da sala de 

aula do 1.º ciclo do ensino básico, consideramos como intervenientes fundamentais os 

professores que se encontram a lecionar esse ciclo. Identificámos três tipos de amostra 

segundo os casos definidos na figura 4.1. 
 

Ø A amostra 1: professores de vários níveis de ensino 
 

Foi selecionada tendo em conta critérios especificamente elaborados e escolhidos de 

modo a podermos obter uma amostra capaz de responder a objetivos do nosso estudo. Assim, 

pretendíamos uma amostra heterogénea que incluísse docentes com as seguintes 

características: 

i. interesse pela área das Tecnologias da Informação e Comunicação; 

ii. área da Tecnologia Educativa; 

iii. área do 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

iv. área da Formação; 

v. antiguidade e experiência docente; 

vi. diferentes níveis de ensino; 

vii. formação em TIC; 

viii. diferentes idades (jovens, com mais idade); 

ix. ambos os sexos (homem, mulher); 

x. diferente situação laboral ( no ativo, sem colocação, reformados); 

xi. inovadores; 

xii. disponibilidade para participar neste grupo de trabalho. 

 

Assim, a amostra é constituída por catorze docentes pertencentes a diferentes níveis de 

ensino, desde o ensino básico ao ensino universitário, escolhidos a convite dos investigadores.  
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Ø A amostra 2: professores do 1.º ciclo do ensino básico que usufruem de 

formação  

 

Esta amostra foi selecionada através da inscrição aleatória dos docentes para a 

frequência da formação “Aprender para Ensinar: As Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico”, desenhada e 

desenvolvida por nós segundo descrito no ponto 3 do capítulo 3, tendo por base os critérios de 

seleção previstos pelo Centro de Formação de Associação de Escolas de Paços de Ferreira, 

Paredes e Penafiel, designadamente docentes: 
 

i. pertencentes ao 1.º ciclo do ensino básico; 

ii. em exercício de funções no Agrupamento de escolas de Lordelo; 

iii. com necessidade de formação didática e técnica na área das tecnologias da 

informação e comunicação; 

iv. que não tenham tido formação na área das TIC durante o ano letivo em curso; 

v. de diferentes idades (jovens, com mais idade); 

vi. de ambos os sexos (homem, mulher); 

vii. que gostassem de usar /experimentar  as TIC. 

 
Desta forma, a amostra 2 constituiu-se por um conjunto de vinte docentes do 1.º CEB, 

em exercício de funções no agrupamento de escolas de Lordelo-Paredes do distrito do Porto. 

Esta amostra inclui professores lecionando desde o primeiro ao quarto ano de escolaridade, 

uma vez que a formação foi planeada para o grupo de docentes a lecionar no grupo 110. 

 

Ø A amostra 3: Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem formação.  

 

Para a seleção desta amostra tivemos em conta os seguintes critérios: 
 

i. pertencentes ao 1.º ciclo do ensino básico; 

viii. em exercício de funções no concelho de Paredes, distrito do Porto; 

ix. a lecionar o 4.º ano de escolaridade; 

x. usam esporadicamente as TIC ou de maneira intuitiva. 
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A amostra 3 organiza o nosso segundo caso do estudo e constitui-se por vinte e seis de 

docentes do 1.º ciclo do ensino básico pertencentes aos diferentes agrupamentos de escolas do 

concelho de Paredes do distrito do Porto. De referir que pretendíamos uma amostra de 

docentes a lecionar o quarto ano de escolaridade, de forma a responder ao objetivo do nosso 

estudo “Apresentar e experimentar as potencialidades pedagógicas das TIC para a aplicação 

dos programas escolares”. No nosso entender, selecionar o grupo de docentes a lecionar o 4.º 

ano de escolaridade permitir-nos-ia uma proximidade ao final de ciclo e desta forma uma 

perceção mais promenorizada da aquisição dos resultados finais do ciclo em estudo. 

 

Para uma melhor compreensão da amostra envolvida no nosso estudo, elaborámos um 

esquema síntese ilustrativo dos diferentes grupos de amostra: 
 

 

	  

	  

	  
 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 

Figura 4.5: Esquematização da amostragem envolvida no estudo 

Fonte: Elaboração própria 
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3.2. Caracterização dos professores do caso 1 

O nosso estudo envolveu o estudo de 3 casos e em cada um a amostra possuiu 

elementos de características diferentes.   

Na tabela 4.1. os dados apresentados referem-se à caracterização dos elementos 

constituintes do caso 1 e foram obtidos através da parte I do Q1 relativa à “Caracterização do 

professor e do seu meio escolar”. Assim a respetiva amostra ´conta com a presença de 14 

professores, a maior parte (78,6%) do sexo feminino, com idade compreendida entre 30 e 39 

anos de idade (57,2%), sendo que a maioria (35,7%) possui uma pós-graduação, 4 professores 

(28,6%) possuem o grau de Licenciatura, 4 estão habilitados com o Mestrado (28.6%) e um 

elemento da amostra detém um Doutoramento. A maioria possui 9 anos ou menos de tempo 

de serviço (64,3%) o que corrobora a situação profissional que sobressaí na categoria de 

contratado (50,1%) em escolas localizadas em meios semiurbanos. Foi nosso intuito que os 

professores que constituem o caso 1 do estudo pertencessem a diversos níveis de escolaridade 

pois pretendíamos constituir um grupo de discussão que pudesse aportar dados resultantes da 

sua experiência profissional. Assim, 9 docentes (64,3%) lecionam o 1.º CEB, 5 exercem 

funções no 2.º CEB (35,7%), 2 pertencem ao ensino superior (14,3%) e 1 professor encontra-

se a lecionar na educação de adultos. 

De referir igualmente que quando convidados prar fazer parte deste estudo, todos os 

professores que constituíram a amostra do caso 1, “aceitaram sem grande hesitação contudo, 

os elementos com mais idade e tempo de serviço docente mostraram-se reticentes pelo receio 

de não saberem muito sobre as TIC e pelo medo de que as suas contribuições a este grupo, 

não fossem pertinentes ou não trouxessem muita ajuda ao trabalho a desenvolver.” (Cf. 

D.C.- Seleção elementos do caso 1). 

 

 

	  	   	  	   fr.	   %	  

Sexo	   	   	  

Feminino	   11	   78,6	  

Masculino	   3	   21,4	  

	   	   	   	  
Tabela 4.1: Caracterização dos Professores constituintes do caso 1 e do seu Meio Escolar (I /III) 
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	  	   	  	   fr.	   %	  

Idade	   	   	  

29	  ou	  menos	   3	   21,4	  

Entre	  30	  e	  39	   8	   57,2	  

Entre	  40	  e	  49	   2	   14,3	  

Entre	  50	  e	  59	   1	   7,1	  

60	  ou	  mais	   -‐	   -‐	  

Habilitações	  académicas	   	   	  

Bacharelato	   -‐	   -‐	  

Doutoramento	   1	   7,1	  

Licenciatura	   4	   28,6	  

Licenciatura	  com	  Mestrado	  Integrado	   -‐	   -‐	  

Mestrado	   4	   28,6	  

Pós-‐graduação	   5	   35,7	  

Outra	   -‐	   -‐	  

Tempo	  serviço	  (anos)	   	   	  

9	  ou	  menos	   9	   64,3	  

Entre	  10	  e	  19	   2	   14,3	  

Entre	  20	  e	  29	   2	   14,3	  

Entre	  30	  e	  39	   1	   7,1	  

40	  ou	  mais	   -‐	   -‐	  

Situação	  profissional	   	   	  

Contratado	   7	   50,1	  

Em	  Estágio	   1	   7,1	  

Quadro	  de	  Agrupamento	   3	   21,4	  

Quadro	  de	  Zona	  Pedagógica	   1	   7,1	  

Outra	  (Professora	  Auxiliar)	   2	   14,3	  

Localização	  escola	   	   	  

Semiurbano	   11	   78,6	  

Rural	   -‐	   -‐	  

Urbano	   3	   21,4	  

	   	   	   	  
Tabela 4.1: Caracterização dos Professores constituintes do caso 1 e do seu Meio Escolar (II/III) 
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	  	   	  	   fr.	   %	  

Nível(eís)	  de	  escolaridade	  lecionado(s)	   	   	  

1.º	   9	   64,3	  

2.º	   5	   35,7	  

Educação	  de	  Adultos	   1	   7,1	  

Universitário	   2	   14,3	  

N=14	  

	   	   	   	  
Tabela 4.1: Caracterização dos Professores constituintes do caso 1 e do seu Meio Escolar (III/III) 

3.3. Caracterização dos professores do caso 2 

Dado que era nossa pretensão estudar a integração das TIC no 1.º ciclo do ensino 

básico e averiguar a formação dos docentes desse nível de ensino, os 20 elementos 

constituidores do caso 2 exercem funções no 1.º CEB. A maioria (85,0%) é do sexo feminino, 

têm entre 30 e 39 anos de idade (75,0%), entre 10 e 19 anos de serviço docente (95,0%) 

pertencentes ao quadro de agrupamento (65,0%) possuindo essencialmente o grau de 

Licenciatura (80,0%) apesar de N=5 já terem uma pós graduação. Dos 20 elementos, N=8 

lecionam no 4.º ano de escolaridade, n=7 no 1.º ano, N=6 no 2.º e N=4 no 3.º ano de 

escolaridade.  

Podemos ainda referir que, segundo a Diretora do Agrupamento de Escolas de 

Lordelo, os professores que constituem o caso 2, a “necessita de formação em TIC, 

nomeadamente a nível prático: Web 2.0 e Quadro interativo. Outra necessidade era a 

formação no novo acordo ortográfico. (Cf. D.C. - D.ª do Agrupamento de Escolas de 

Lordelo). 

 

	  	   	  	   fr.	   %	  

Sexo	   	  	   	  	  

Feminino	   17	   85,0	  

Masculino	   3	   15,0	  

Tabela 4.2: Caracterização dos Professores constituintes do caso 2 e do seu Meio Escolar (I/II) 
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	  	   	  	   fr.	   %	  

Idade	   	  	   	  	  

29	  ou	  menos	   -‐	   -‐	  

Entre	  30	  e	  39	   15	   75,0	  

Entre	  40	  e	  49	   5	   25,0	  

Entre	  50	  e	  59	   -‐	   -‐	  

60	  ou	  mais	   -‐	   -‐	  

Habilitações	  académicas	   	  	   	  	  

Bacharelato	   -‐	   -‐	  

Doutoramento	   -‐	   -‐	  

Licenciatura	   16	   80,0	  

Licenciatura	  com	  Mestrado	  Integrado	   -‐	   -‐	  

Mestrado	   -‐	   -‐	  

Pós-‐graduação	   5	   25,0	  

Outra	   -‐	   -‐	  

Tempo	  serviço	  (anos)	   	  	   	  	  

9	  ou	  menos	   1	   5,0	  

Entre	  10	  e	  19	   19	   95,0	  

Entre	  20	  e	  29	   -‐	   -‐	  

Entre	  30	  e	  39	   -‐	   -‐	  

40	  ou	  mais	   -‐	   -‐	  

Situação	  profissional	   	  	   	  	  

Contratado	   -‐	   -‐	  

Em	  Estágio	   -‐	   -‐	  

Quadro	  de	  Agrupamento	   13	   65,0	  

Quadro	  de	  Zona	  Pedagógica	   7	   35,0	  

Outra	   -‐	   -‐	  

Ano(s)	  de	  escolaridade	  lecionados	  	   	  	   	  	  

1.º	   7	   35,0	  

2.º	   6	   30,0	  

3.º	   4	   20,0	  

4.º	   8	   40,0	  

N=20	  

Tabela 4.2: Caracterização dos Professores constituintes do caso 2 e do seu Meio Escolar (II/II) 
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3.4. Caracterização dos professores do caso 3 

Os 26 professores a lecionar o 4.º ano de escolaridade pertencentes ao caso 3 do 

estudo, são maioritariamente (84,6%) do sexo feminino e apenas N=4 são do sexo masculino. 

Quase metade (46,0%) tem idade compreendida entre 30 e 39 anos, 26,9% ou têm idades 

entre 40 e 49 anos ou entre 50 e 59 anos, tendo a maioria entre 10 e 19 anos de tempo de 

serviço (73,1%), pertencentes ao quadro de agrupamento e habilitados com o grau de 

Licenciatura (96,2%). 

 

	  	   	  	   fr.	   %	  

Sexo	   	  	   	  	  

Feminino	   22	   84,6	  

Masculino	   4	   15,4	  

Idade	   	  	   	  	  

29	  ou	  menos	   -‐	   -‐	  

Entre	  30	  e	  39	   12	   46,2	  

Entre	  40	  e	  49	   7	   26,9	  

Entre	  50	  e	  59	   7	   26,9	  

60	  ou	  mais	   -‐	   -‐	  

Habilitações	  académicas	   	  	   	  	  

Bacharelato	   -‐	   -‐	  

Doutoramento	   -‐	   -‐	  

Licenciatura	   25	   96,2	  

Licenciatura	  com	  Mestrado	  Integrado	   -‐	   -‐	  

Mestrado	   1	   3,8	  

Pós-‐graduação	   -‐	   -‐	  

Outra	   -‐	   -‐	  

Tempo	  serviço	  (anos)	   	  	   	  	  

9	  ou	  menos	   1	   3,8	  

Entre	  10	  e	  19	   19	   73,1	  

Entre	  20	  e	  29	   -‐	   -‐	  

Entre	  30	  e	  39	   6	   23,1	  

40	  ou	  mais	   -‐	   -‐	  

  
 

    
Tabela 4.3: Caracterização dos Professores constituintes do caso 3 e do seu Meio Escolar (I/II) 
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	  	   	  	   fr.	   %	  

Situação	  profissional	   	  	   	  	  

Contratado	   -‐	   -‐	  

Em	  Estágio	   -‐	   -‐	  

Quadro	  de	  Agrupamento	   22	   84,6	  

Quadro	  de	  Zona	  Pedagógica	   4	   15,4	  

Outra	   -‐	   -‐	  

N=26	  

 

Tabela 4.3: Caracterização dos Professores constituintes do caso 3 e do seu Meio Escolar (II/II) 

 

Da análise dos elementos constituintes das amostras dos casos em estudo 

depreendemos que efetivamente a maioria pertence ao sexo feminino, possui entre 30 a 39 

anos de idade, tendo o grau de Licenciatura. 

4.	  Instrumentos	  de	  recolha	  de	  dados	  

Para uma investigação realizada segundo esta metodologia, tal como para qualquer ato 

de investigação, é sempre indispensável pensar nas formas de recolha de informação que a 

própria investigação vai facultando.  

Os instrumentos de recolha de dados constituem meios técnicos que se utilizam para 

registar as observações ou facilitar o desenvolvimento do trabalho investigativo. Essas 

técnicas podem ser testes, questionários, observação participante e não participante, 

entrevistas estruturadas e não estruturadas, declarações pessoais, histórias, comunicação não-

verbal, fotografias, documentos pessoais, recursos audiovisuais, métodos interativos e não 

interativos, entre outros (Carmo e Ferreira, 1998). Deste modo, é fundamental que se reduza o 

processo a um sistema de representação fácil de analisar para que a fase da reflexão se torne, 

também, mais fácil (Latorre, 2003).  

Ao longo da investigação, recorremos a doze instrumentos de recolha de dados próprios da 

abordagem qualitativa de um estudo de caso, mas ressalvamos que os instrumentos elaborados 

tiveram finalidades distintas. Se elaborámos instrumentos para recolher dados junto dos 

elementos constituintes dos casos em estudo, elaborámos igualmente instrumentos auxiliares 

dos primeiros, que apesar de não nos permitirem recolher dados, consistiram num apoio para 
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a obtenção de dados. Na tabela seguinte apresentamos os instrumentos	   segundo	   as	   duas	  

categorias	  enunciadas.	  	  

	  

Tabela 4.4: Diferenciação dos Instrumentos utilizados 

Fonte: Elaboração própria 

 

A tabela 4.5. realça os instrumentos utilizados explicitando-os pelas diferentes 

amostras do estudo: 

Instrumentos	  
Amostras	  

Amostra	  1	   Amostra	  2	   Amostra	  3	  

Diário	  de	  Campo	   • 	   • 	   • 	  

Página	  Web	   • 	   • 	   • 	  

Grelha	  METATTIC	   • 	   • 	   • 	  

Relatos	   • 	   	   	  

Questionário	  1	  -‐Q1	   • 	   	   	  

Tabela 4.5: Síntese dos instrumentos de recolha de dados por amostra (I/II) 

Fonte: Elaboração própria 

Instrumentos	  de	  recolha	  de	  dados	   Instrumentos	  auxiliares	  e	  
organizadores	  

→ Diário	  de	  campo	  (DC)	   	  

→ Grelha	  geral	  de	  registo	  de	  
Metas/Atividades/TIC	  –	  METATTIC	  

→ Relatos	  (R)	  

	  

→ Página	  Web	  

→ Questionário	  1(Q1)	  
→ Questionário	  2	  (Q2)	  
→ Questionário	  3	  (Q3)	  

	  

→ Ficha	  de	  avaliação	  da	  ação	  de	  formação	  
→ Grelha	  de	  registo	  das	  atividades	  

apresentadas	  e	  experimentadas	  GRAAE	  

→ Planos	  das	  sessões	  da	  formação	  

→ Grelha	  de	  observação	  da	  atividade	  GOA	  

→ Grelha	  de	  seleção	  da	  atividade	  –	  
GSA	  

→ Grelha	  Matriz	  auxiliar	  ao	  registo	  
da	  Grelha	  de	  Observação.	  
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Instrumentos	  
Amostras	  

Amostra	  1	   Amostra	  2	   Amostra	  3	  

Questionário	  2	  –Q2	   	   • 	   	  

Questionário	  3	  –Q3	   	   	   • 	  

Planos	  das	  sessões	  da	  ação	  de	  formação	   	   • 	   	  

Ficha	  de	  Avaliação	  da	  Ação	  de	  Formação	  (FAvAF)	   	   • 	   	  

Grelha	  de	  registo	  das	  atividades	  apresentadas	  e	  
experimentadas	  (GRAAE)	  

	   • 	   	  

Grelha	  de	  seleção	  de	  atividade	  (GSA)	   	   • 	   • 	  

Grelha	  de	  Observação	  da	  Atividade	  realizada	  (GOA)	   	   • 	   • 	  

Grelha	  Matriz	  auxiliar	  do	  registo	  da	  Grelha	  de	  
Observação.	  

	   • 	   • 	  

Tabela 4.5: Síntese dos instrumentos de recolha de dados por amostra (II/II) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Dado que a finalidade do estudo de caso é sempre holística, ou seja, visa preservar e 

compreender o caso no seu todo e na sua unicidade, investigámos os “casos” nos seus 

contextos reais, em profundidade, tirando todo o partido possível das fontes múltiplas de 

dados definidas, pois tal como referem Gomez, Flores & Gimenez, (1996); Creswell, (1998); 

Punch, (1998), entre outros, é comum que num mesmo estudo se combinem entre si as 

diversas técnicas de instrumentos. 

4.1. Diário de campo do investigador 

O diário de campo é um importante instrumento do estudo de caso, cuja 

particularidade é a flexibilidade e a abertura ao improviso, permitindo recolher observações, 

reflexões, interpretações, hipóteses e explicações de ocorrências e que nos consentiu 

desenvolver o pensamento crítico, sendo de grande utilidade quando da observação e estudo 

das práticas educativas realizadas pelos docentes em estudo, no seu contexto de aula.  

Para Vázquez e Angulo (2003), é o local onde permanecem “com vida” os dados, os 

sentimentos e as experiências da investigação. 
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“O diário é a expressão diacrónica do percurso da investigação que mostra 
não apenas dados formais e precisos da realidade concreta, mas também 
preocupações, decisões, fracassos, sensações e apreciações da pessoa que 
investiga e do próprio processo de desenvolvimento; recolhe informação do 
próprio investigador/a e capta a investigação em situação” (p.39). 

O diário de campo manteve-se desde o início da investigação, nele registando 

observações e reflexões que nos foram de grande utilidade, permitindo acrescentar alguns 

pormenores às informações obtidas de forma mais estruturada. Em todas as aulas observadas 

relativas à realização de práticas com as TIC, efetuámos registos escritos, notas de campo, 

para além dos registos de observação. As notas de campo foram descritivas e concretas, por 

isso incluíram detalhes visuais relativos ao impacto das atividades, bem como às reações das 

situações presenciadas. Estas notas proporcionaram-nos uma reflexão sobre o trabalho 

desenvolvido, colocando a tónica na pertinência das atividades realizadas.  

4.2.Grelha geral de registo das atividades METTATIC 

A grelha de registo das atividades constitui um instrumento fundamental na 

investigação por se tratar de uma lista de atividades com TIC, capazes de permitir a aquisição 

das metas pretendidas para o final de ciclo, por área curricular disciplinar. Apresenta-se em 

três colunas, sendo que a primeira diz respeito às metas finais de ciclo e se encontra 

subdividida em três colunas, designadamente: “Domínio de referência”, “objetivo” e 

“descritore(s) de desempenho”. A segunda coluna refere-se à “TIC” utilizada e a terceira 

coluna alude à “atividade” realizada. 

A grelha METATTIC pretende ser um repositório de atividades com TIC que 

permitam a aquisição das metas finais definidas para o 1.º ciclo do ensino básico. 

4.3. Relatos 

Os relatos (anexo 4) constituem um instrumento que proporciona a recolha de dados 

sobre acontecimentos e aspetos subjetivos das pessoas, como crenças, atitudes, opiniões, 

valores ou conhecimentos, possibilitando interpretar significados. Os relatos recolhidos no 

estudo do caso 1 facultaram informações sobre acontecimentos e aspetos subjetivos dos 

professores sob a forma de “histórias de vida” que, por mais particulares que sejam, são 

sempre relatos de práticas sociais: das formas como o indivíduo se insere e atua no mundo e 
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no grupo do qual ele faz parte (Beretaux, 1980) e ressaltam o momento histórico vivido pelo 

sujeito. Deste modo, é um método necessariamente histórico (a temporalidade contida no 

relato individual remete ao tempo histórico), dinâmico (apreende as estruturas de relações 

sociais e os processos de mudança) e dialético (teoria e prática são constantemente colocados 

em confronto durante a investigação) (Brioschi, Trigo, 1987). 

O registo dos relatos foi organizado segundo os momentos de vida em relação à 

perceção das TIC: 
 

1. Como foi? O que vivenciei? 

2. Como é? O que vivencio? 

3. Como penso que poderá ser futuramente? Que poderei vivenciar? 
 

Tivemos igualmente em consideração os relatos ocasionais registados ao longo das 

observações de aula, merecedores de destaque. As informações recolhidas proporcionaram 

um conjunto de dados de relevância para a investigação. 

4.4. Inquérito por questionários  

Carmo e Ferreira (1998) defendem que, enquanto instrumento de recolha de 

informação, preenchido pelo informante, o questionário constitui a técnica de recolha de 

dados mais utilizada no âmbito da investigação e o seu uso só é viável em universos 

razoavelmente homogéneos.  

No presente trabalho optou-se pelo recurso à construção de três questionários, 

adaptados do questionário realizado na investigação “O uso dos meios e recursos tecnológicos 

no 1.º ciclo do ensino básico do concelho de Felgueiras” (Gomes, 2007) inicialmente 

traduzido e adaptado do questionário realizado por uma equipa de investigação, constituída 

por vários investigadores, os quais estudaram o uso dos meios e recursos tecnológicos nas 

escolas do concelho de Ourense (Cid et al., 2002). De referir que os questionários elaborados 

são idênticos no que concerne à estrutura e às secções. Estes foram organizados tendo em 

conta os critérios enunciados por Carmo e Ferreira (1998), no que se refere às características, 

e mediante o grupo-alvo para o qual foi pensado. 

Nos três casos, a construção das perguntas do questionário obedeceu a vários 

princípios de elaboração de modo a ser compreendido da mesma forma por toda a população-

alvo, pelo que tivemos especial atenção na elaboração das perguntas, que foram estruturadas 
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de forma precisa, concisa e unívoca, suscitando convergência de interpretações, em respeito 

pelo princípio da clareza, da coerência entre a estrutura da questão e a intenção da própria 

pergunta, e da neutralidade, propondo questões que não induzissem a determinada resposta 

(Carmo e Ferreira, 1998). 

Ainda seguindo as ideias dos autores supracitados, privilegiamos uma boa 

apresentação dos questionários através de uma nota introdutória referente ao objetivo do 

estudo e apelando à colaboração dos inquiridos; um agradecimento pela disponibilidade 

respondente; e preservando o anonimato do questionário. 

A elaboração dos questionários teve por base os inquiridos destinatários, pelo que 

diferem mediante o “caso” em estudo: 
 

• Questionário 1 (Q1) “Das Tecnologias da Informação e Comunicação às Metas de 

Aprendizagem, no 1.º Ciclo do Ensino Básico”, dirigido aos docentes do caso 1. 

(anexo 5) 

 

• Questionário 2 (Q2) “Aprender para ensinar: As Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) na Educação Pré-escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico”, 

elaborado tendo em conta o grupo de docentes para os quais foi delineada a 

formação, ou seja o caso 2. (anexo 6) 

 

• Questionário 3 (Q3)“As tecnologias da informação e comunicação na aquisição de 

resultados de aprendizagem do 1.º ciclo do ensino básico: metodologia em relação à 

tecnologia”, elaborado para ser aplicado aos docentes que constituem o caso 3 do 

estudo. (anexo 7) 

 

4.4.1.Estrutura e desenho dos questionários 

Os três questionários utilizados comportam questões fechadas e abertas, de fácil 

interpretação e resposta, e encontram-se divididos em 5 partes:  
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I – Caracterização do professor e do seu meio escolar: 

 

Esta parte refere-se à identificação pessoal e profissional dos docentes inquiridos, de 

modo a conhecer o perfil daqueles que constituem a população-alvo: sexo, idade, habilitações 

académicas, tempo de serviço, bem como a situação profissional atual.  

 
 

II – Utilização das TIC: 
 

Conjunto de questões relacionadas com o uso específico das TIC em contexto de sala 

de aula, designadamente a frequência de utilização, momento escolhido pelos professores para 

esse uso e em que áreas. É importante saber quais os meios e recursos existentes, mas mais 

importante ainda, numa fase de constante mudança e inovação, é entender que utilização 

fazem os professores destes novos meios e recursos que a escola lhes proporciona. 
 

 

III – Implicações do uso das TIC na aula: 
 

Este grupo de questões pretendem recolher dados acerca das atividades com as TIC 

realizadas pelos docentes, com que finalidades, assim como dos benefícios para a sala de aula. 
 

 

IV – Conhecimentos e dificuldades com as TIC: 
 

Através destas questões, pretendemos obter informações sobre as dificuldades sentidas 

pelos docentes relativamente ao uso das TIC, assim como saber especificamente que 

ferramentas são ou não conhecidas e utilizadas pelos professores da amostra.  
 

 

V – Dados relativos à formação: 
 

Relacionado com a formação e uso das TIC por parte dos professores, dentro e fora da 

sala de aula.  

 

 No quadro seguinte, podemos observar pormenorizadamente o número de questões 

organizativas de cada secção para cada questionário: 
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Partes	  do	  questionário	   Questionário	  1	   Questionário	  2	   Questionário	  3	  

I	  –	  Caracterização	  do	  
professor	  e	  do	  seu	  meio	  
escolar.	  

4	  perguntas	  abertas	  
4	  perguntas	  fechadas	  

4	  perguntas	  abertas	  
3	  perguntas	  fechadas	  

3	  perguntas	  abertas	  
3	  perguntas	  fechadas	  

II	  –	  Utilização	  das	  TIC	  
3	  perguntas	  abertas	  
9	  perguntas	  fechadas	  

3	  perguntas	  abertas	  
9	  perguntas	  fechadas	  

3	  perguntas	  abertas	  
9	  perguntas	  fechadas	  

III	  –	  Implicações	  do	  uso	  
das	  TIC	  na	  aula	  

4	  perguntas	  abertas	  
7	  perguntas	  fechadas	  

4	  perguntas	  abertas	  
5	  perguntas	  fechadas	  

3	  perguntas	  abertas	  
4	  perguntas	  fechadas	  

IV	  –	  Conhecimentos	  e	  
dificuldades	  com	  as	  TIC	  

1	  perguntas	  abertas	  
3	  perguntas	  fechadas	  

1	  perguntas	  abertas	  
2	  perguntas	  fechadas	  

1	  perguntas	  abertas	  
2	  perguntas	  fechadas	  

V	  –	  Dados	  relativos	  à	  
formação	  

5	  perguntas	  abertas	  
6	  perguntas	  fechadas	  

5	  perguntas	  abertas	  
5	  perguntas	  fechadas	  

5	  perguntas	  abertas	  
4	  perguntas	  fechadas	  

Total	  de	  questões	  
17	  perguntas	  abertas	  
29	  perguntas	  fechadas	  

17	  perguntas	  abertas	  
24	  perguntas	  fechadas	  

15	  perguntas	  abertas	  
22	  perguntas	  fechadas	  

Tabela 4.6: Síntese do número de perguntas abertas e fechadas dos questionários por partes 

Fonte: Elaboração própria 

 

  

Tal como referimos anteriormente, as questões dos questionários foram organizadas e 

agrupadas por partes, por um lado para permitir ao inquirido uma leitura mais simples das 

questões e por outro lado para nos permitir uma recolha de dados de mais fácil tratamento: 

 

Relativamente à Parte I - Caracterização do professor e do seu meio escolar, 

pretende-se caracterizar a amostra. Os três questionários possuem seis itens comuns relativos 

a: Sexo, Idade, Habilitações literárias, Tempo de serviço, Situação profissional, Escola e/ou 

Localização da escola. Meio onde se localiza a escola e Ano de escolaridade. O questionário 1 

tem oito perguntas (P1 a P8), ou seja, dois itens a mais, relativos ao Meio onde se insere a 

escola e ao Ano de escolaridade que leciona o docente, dados estes que não constam do 

questionário 3, pois temos esse dado à priori. O questionário 2 tem sete perguntas (P1 a P7), 
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contendo igualmente o item relativo ao Ano de escolaridade em que o docente leciona. O 

questionário 3 contem 6 perguntas (P1 a P6). 

 

Pa
rt
es
	  

	  

	  

	  

Item	  

Q
ue

st
io
ná

rio
	  1
	  

Q
ue

st
io
ná

rio
	  2
	  

Q
ue

st
io
ná

rio
	  3
	  

	  

	  

	  

Parte	  I	  

Sexo	   P	  1.	  

Idade	   P	  2.	  

Habilitações	  Académicas	   P	  3.	  

Tempo	  de	  serviço	   P	  4.	  

Situação	  profissional	   P	  5.	  

Agrupamento	  de	  Escolas/	  Escola	  /	  Localidade	   P	  6.	  

A	  sua	  escola	  situa-‐se	  em	  meio	   P	  7.	   -‐
-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Ano	  de	  escolaridade	  em	  que	  o	  docente	  leciona	   P
	  8.	  

-‐
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

-‐
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Tabela 4.7: Perguntas por parte I constituinte do questionário 

  Fonte: Elaboração própria 

 

 

A Parte II - Utilização das TIC, é constituída por nove perguntas (P1 a P9) iguais nos 

3 questionários: 
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Parte	  II	  

Considera	  importante	  o	  uso	  das	  TIC	  na	  sala	  de	  aula?	  

Porquê?	  

P	  1.	  

P	  1.1.	  

Utiliza	  as	  TIC	  na	  sua	  prática	  educativa?	   P	  2.	  

Tabela 4.8: Perguntas por parte II constituinte do questionário (I/II) 

Fonte: Elaboração própria 
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Questão	  
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	  1
	  

Q
ue

st
io
ná

rio
	  2
	  

Q
ue

st
io
ná

rio
	  3
	  

Parte	  II	  

Tem	  preferência	  por	  alguma	  TIC?	  

Porquê?	  Qual?	  

P	  3.	  

P	  3.1.	  

Com	  que	  frequência	  utiliza	  as	  TIC	  na	  sala	  de	  aula?	   P	  4.	  

Na	  aula,	  em	  que	  momento	  recorre	  às	  TIC?	   P5.	  

Indique,	  seguindo	  a	  escala,	  em	  que	  áreas	  curriculares	  
disciplinares	  utiliza	  as	  TIC?	   P	  6.	  

Considera,	  que	  existem	  áreas	  curriculares	  em	  que	  as	  TIC	  se	  
revelam	  mais	  adequadas?	  

Porquê?	  Quais?	  

P	  7.	  

P	  7.1.	  

As	  TIC	  podem	  potenciar	  a	  transdisciplinaridade?	   P	  8.	  

Em	  função	  do	  grau	  de	  concordância	  ou	  discordância	  considere	  
as	  razões	  que	  podem	  justificar	  a	  não	  utilização	  das	  TIC.	   P	  9.	  

Tabela 4.8: Perguntas por parte II constituinte do questionário (II/II) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assim: 

 

− P “Considera importante o uso das TIC na sala de aula?”: O inquirido deverá 

responder, assinalando “Sim” ou “Não”, devendo igualmente preencher a opção 

“Porquê? 
 

− P “Utiliza as TIC na sua prática educativa?”: O inquerido deverá responder, 

assinalando “Sim” ou “Não”, devendo igualmente preencher a opção “Porquê?” 
 

− P “Tem preferência por alguma TIC?”: O inquerido deverá responder, 

assinalando “Sim” ou “Não”, devendo igualmente preencher a opção “Porquê/ 

Qual?” 
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− P “Com que frequência utiliza as TIC na sala de aula?”: Assinalámos cinco 

opções de resposta: “Sempre”, “Uma vez por dia”, “Uma vez por semana”, 

“Uma vez por mês” e “Nunca” 
 

− P “Na aula, em que momento recorre às TIC?”: Assinalámos cinco opções: 

“Início da aula”, “Durante o desenrolar da aula”, “Varia de uns dias para os 

outros”, “Final da aula” e “Ao longo de toda a aula”. Acrescentámos “Outros” 

para que pudessem adicionar momentos não referidos no inquérito.  
 

− P “Indique, seguindo a escala, em que áreas curriculares disciplinares utiliza 

as TIC?”: Referimos sete variáveis e acrescentámos a opção “Outra” para o caso 

de os inquiridos utilizarem as TIC numa área não proposta por nós, podendo, neste 

caso, referi-la. Para esta questão, determinámos cinco opções: “Sempre”, 

“Frequentemente”, “Às vezes”, “Raramente” e “Nunca”. 
 

− P “Considera que existem áreas curriculares em que as TIC se revelam mais 

adequadas?”: O inquirido deverá responder, assinalando “Sim” ou “Não”, 

devendo igualmente preencher a opção “Porquê?” 
 

− P “As TIC podem potenciar a transdisciplinaridade?”: O inquirido deve 

responder, assinalando uma das cinco opções propostas: “Concordo totalmente”, 

“Concordo”, “Não concordo nem discordo”, “Discordo” e “Discordo 

totalmente”. 
 

− P “Em função do grau de concordância ou discordância considere as razões 

que podem justificar a não utilização das TIC.”: Expusemos dez variáveis “A 

não existência na escola”, “Supõe mais trabalho”, “Características da aula”, 

“Características dos alunos”, “Natureza dos conteúdos a lecionar”, “Falta de 

formação para a sua utilização”, “Falta de tempo para preparar os recursos”, 

“Por dificuldades de acesso às TIC”, “Importa mais problemas do que 

benefícios”, “Uso complexo” e acrescentámos variável “Outra” para o caso dos 

inquiridos quererem apontar uma razão não considerada por nós. O inquerido deve 

responder assinalando uma das cinco opções propostas: “Concordo totalmente”, 

“Concordo”, “Não concordo nem discordo”, “Discordo” e “Discordo 

totalmente”. 
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A Parte III pretende averiguar dados relativos às Implicações do uso das TIC na aula. 

O questionário 1 tem seis itens comuns ao questionário 2 e cinco itens comuns ao questionário 

3. Os questionários 2 e 3 têm cinco itens comuns.  
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Parte	  III	  

Incentiva	  os	  seus	  alunos	  a	  executar	  trabalhos	  com	  
recurso	  às	  TIC?	  

De	  que	  maneira?	  

P	  1.	  

P	  1.1.	  

Quais	   são	   as	   finalidades	   da	   utilização	  das	   TIC	   na	   sua	  
atividade	  docente?	   P	  2.	   P	  5.	   P	  4.	  

Avalie	  o	  que	   supõem	  as	  TIC,	  em	  contexto	  de	   sala	  de	  
aula,	   relativamente	   aos	   parâmetros	   abaixo	  
apontados.	  

P	  3.	   P	  6.	   P	  5.	  

Enumere	   alguma(s)	   atividade(s),	   com	   uso	   das	   TIC,	  	  
que	  costuma	  usar	  na	  sala	  de	  aula.	   P	  4.	   P	  2.	  

Qual	   a	   importância	  que	  dá	  à	  utilização	  das	  TIC	  pelos	  
alunos	  no	  desenvolvimento	  de	  competências?	  	  

Porquê?	  

P	  5.	  

P	  5.1.	  

P	  3.	  

P	  3.1.	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐	  

Considera	   que	   o	   uso	   das	   TIC	   permite	   que	   o	   aluno	  
alcance	  as	  metas	  de	  aprendizagem?	  	  

Porquê?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

P	  6.	  

P	  6.1.	  

P	  4.	  

P	  4.1.	  

P	  3.	  

P	  3.1.	  

Na	   sua	   opinião	   quais	   as	   principais	   razões	   para	   a	  
utilização	  das	  ferramentas	  da	  Web	  2.0	  ?	  	  

P	  7.	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Enquanto	  professor	  responda	  às	  seguintes	  afirmações	  
sobre	  as	  ferramentas	  Web	  2.0.	  	  

P	  8.	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Tabela 4.9: Perguntas por parte III constituinte do questionário 

Fonte: Elaboração própria 
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Assim: 

 

− P “Incentiva os seus alunos a executar trabalhos com recurso às TIC?”: O 

inquirido deverá responder, assinalando entre as cinco opções de resposta: “Nunca”, 

“Poucas vezes”, “Algumas vezes”, “Muitas vezes” e “Sempre”, devendo igualmente 

preencher à subquestão “De que maneira?” para completar a resposta anterior. 
 

− P “Quais são as finalidades da utilização das TIC na sua atividade docente?”: Nos 

questionários 1 e 2, referimos treze variáveis, no questionário 3, referimos onze 

variáveis, a saber, “Apresentar os objetivos da aula”, “Introduzir conteúdos”, 

“Apoiar a exposição da aula”, “Facilitar a compreensão da informação”, “Motivar 

os alunos”, “Debater ideiam”, “Realizar exercícios”, “Avaliar conteúdos”, 

“Diversificar estratégias de ensino-aprendizagem”, “Pesquisar informação sobre os 

assuntos abordados”, “Familiarizar os alunos com a utilização de diferentes meios e 

recursos”. Nos três questionários acrescentámos a opção “Outra” para o caso dos 

inquiridos utilizarem as TIC com outra finalidade não proposta por nós, podendo, 

neste caso, referi-la. Para esta questão, determinámos cinco opções: “Sempre”, 

“Frequentemente”, “Às vezes”, “Raramente” e “Nunca”. 
 

− P “Avalie o que supõem as TIC, em contexto de sala de aula, relativamente aos 

parâmetros abaixo apontados”: No questionário 1, referimos doze variáveis, 

“Motivação”, “Atenção”, “Interação”, “Participação”, “Indisciplina”, “Ensino”, 

“Aprendizagem”, “Colaboração”, “Trabalho”, “Avaliação”, “Currículo”; 

“Conteúdos”, nos questionários 2 e 3, definimos dez variáveis. Nos três questionários 

acrescentámos a variável “Outra” para o caso dos inquiridos terem um parâmetro de 

avaliação não proposto por nós, podendo, neste caso, referi-lo. No caso do 

questionário 1, pretendemos obter dados relativos ao professor e ao aluno, já nos 

questionários 2 e 3 apenas desejamos saber o que supõem as TIC em contexto de sala 

de aula quanto ao aluno. Para esta questão, determinámos três opções de resposta: 

“Mais positiva”, “Igual” e “Menos positiva”. 
 

− P “Enumere alguma(s) atividade(s), com uso das TIC,  que costuma usar na sala 

de aula”: O inquirido podia responder livremente, ou seja, registar tantas atividades 

quantas as realizadas com os alunos, dado tratar-se de uma questão aberta.  
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− P “Qual a importância que dá à utilização das TIC pelos alunos no 

desenvolvimento de competências?”: Indicámos cinco opções de resposta: “Muito 

importante”, “Importante”, “Útil”, “Irrelevante” e “Prejudicial”, devendo 

igualmente preencher a subquestão “Porquê?”. 
 

− P “Considera que o uso das TIC permite que o aluno alcance as metas de 

aprendizagem?”: O inquirido deverá responder, assinalando “Sim” ou “Não”, 

devendo igualmente preencher a subquestão “Porquê?” 
 

− P “Na sua opinião quais as principais razões para a utilização das ferramentas da 

Web 2.0?” Apresentamos nove razões “Facilidade de acesso”, “Disponibilização de 

recursos facilitada”, “Motivação dos alunos”, “Uso compatível com os conteúdos a 

lecionar”, “Partilha de informação”, “Implementação de trabalho de grupo em 

ambiente colaborativo”, “Utilização de ferramentas de pesquisa”, “Maior interesse 

em contexto educativo”, “Variedade na metodologia pedagógica” e acrescentámos a 

opção “Outra” para o caso dos inquiridos quererem apontar uma razão não 

considerada por nós. Assinalámos cinco opções de resposta numa escala de valores de 

1 a 5 sendo o 1 o mínimo e o 5 o valor máxima na valoração. Os questionários 2 e 3 

não contemplam esta questão. 
 

− P “Enquanto professor responda às seguintes afirmações sobre as ferramentas 

Web 2.0.”: Esta afirmação anuncia nove afirmações acerca das ferramentas Web 2.0, 

designadamente, “Alteram o comportamento dos alunos”, “Favorecem a 

comunicação entre os alunos”, “Só se adequam a partir do 2.º ciclo”, “São um 

recurso pedagógico adequado ao 1.º ciclo”, “Privilegiam a transmissão de 

conceitos”, “Desvalorizam o papel do professor”, “Contribuem para o sucesso 

escolar dos alunos”, “Facilitam em excesso o trabalho dos alunos” e “Permitem uma 

aquisição transversal das metas de aprendizagem” e acrescentámos a opção “Outra” 

para o caso dos inquiridos quererem aludir a outra afirmação relevante, não 

considerada por nós. Assinalámos cinco opções de resposta, “Concordo totalmente”, 

“Concordo”, “Não concordo nem discordo”, “Discordo” e “Discordo totalmente”. 

Os questionários 2 e 3 não contemplam esta pergunta. 
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A Parte IV, ambiciona recolher dados relativos ao Conhecimentos e dificuldades com 

as TIC.  
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Parte	  IV	  

Das	  ferramentas	  abaixo	  indicadas,	  assinale	  com	  um	  

X	  a	  sua	  opinião.	  
P	  1.	   P	  2.	  

Já	  sentiu	  alguma	  dificuldade	  no	  uso	  das	  TIC	  na	  sala	  

de	  aula?	  

Se	  sim,	  diga	  quais?	  

P	  2.	  

P	  2.1.	  

P	  1.	  

P	  1.1.	  

Quais	  o	  seu	  grau	  de	  satisfação	  quanto	  à	  

disponibilidade	  de	  apoio	  /	  auxílio	  técnico	  de	  

carácter	  oficial	  no	  uso	  das	  TIC?	  

P	  3.	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Tabela 4.10: Perguntas por parte IV constituinte do questionário 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assim: 

 

− P “Das ferramentas abaixo indicadas, assinale com um X a sua opinião”: 

referimos as ferramentas “ Hardware” com oito variáveis, a saber, “Computador”, 

“Impressora”, “Scanner”, “Máquina Fotográfica Digital”, “Máquina de Filmar”, 

“Projetor Multimédia”, “Quadro Interativo”, “Pen Drive”; as “Aplicações” com sete 

variáveis”, designadamente, “Processador de texto (Word)”, “Folha de cálculo 

(Excel)”, “Apresentações (PowerPoint)”, “Programa de edição de cartazes 

(Publisher)”, “Programa (…) de áudio (Audacity)”, “Programa (…) de vídeo 

(MovieMaker)” e “Programa (…) de página Web (FrontPage)” e  “World Wide 

Web” (Internet) contando nove variáveis, ou seja, “E-mail”, “Blogue”, “Fórum”, 

“Moodle”, “Youtube”, “Podcast”, “Webquest”, “Wikis” e “Redes sociais”. Nos três 

questionários acrescentámos a opção “Outra” em cada para o caso dos inquiridos 

pretenderem referir respetivamente outra ferramenta, não proposta por nós, podendo, 

neste caso, referi-la. Para esta questão, determinámos três opções de resposta: 

“Conheço e utilizo”, “Conheço mas não utilizo”, “Não conheço”. 
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−  P “Já sentiu alguma dificuldade no uso das TIC na sala de aula?”. O inquerido 

deverá responder assinalando no “Sim” ou no “Não” preenchendo igualmente a 

subquestão “Porquê?”. 
 

− P “Quais o seu grau de satisfação quanto à disponibilidade de apoio / auxílio 

técnico de carácter oficial no uso das TIC?”. Expusemos quatro variáveis, 

nomeadamente, “Assistência prestada pelo Agrupamento”, “Assistência prestada pelo 

Coordenador TIC”, “Assistência prestada pelo Ministério da Educação”, 

“Assistência prestada por colegas da escola” e o inquerido deve responder 

assinalando uma das cinco opções propostas: “Muito satisfeito”, “Satisfeito”, “Nem 

satisfeito nem insatisfeito”, “Insatisfeito” e “Muito Insatisfeito”. 

 

A Parte V - Dados relativos à formação, é constituída por oito perguntas (P1 a P9) 

iguais nos 3 questionários: 

 

Pa
rt
es
	  d
o	  

Q
ue

st
io
ná

rio
	  

	  

	  

	  

Questão	  

Q
ue

st
io
ná

rio
	  1
	  

Q
ue

st
io
ná

rio
	  2
	  

Q
ue

st
io
ná

rio
	  3
	  

Parte	  V	  

Nos	  últimos	  5	  anos,	  quantas	  ações	  de	  formação	  

frequentou?	  
P	  1.	  

Quantas	  ações	  de	  formação	  realizou	  no	  âmbito	  das	  

TIC?	  
P	  2.	  

Quando	  é	  que	  recebeu	  a	  sua	  formação	  na	  área	  das	  

TIC?	  
P	  3.	  

Que	  balanço	  faz	  dessa	  formação	  tendo	  em	  conta	  os	  

efeitos	  que	  teve	  na	  integração	  das	  TIC	  na	  sua	  prática	  

letiva?	  

P	  4.	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Tabela 4.11: Perguntas por parte V constituinte do questionário (I/II) 

Fonte: Elaboração própria 
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Parte	  V	  

Considera	  necessária	  uma	  formação	  específica	  para	  

o	  uso	  das	  TIC	  na	  docência?	  
P	  5.	   P	  4.	  

Estaria	  interessado(a)	  em	  frequentar	  alguma	  ação	  

de	  formação	  sobre	  as	  TIC?	  
P	  6.	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Na	  sua	  opinião	  a	  que	  aspetos	  deve	  atender	  a	  

formação	  em	  TIC?	  
P	  7.	   P	  6.	   P	  5.	  

Considerando	  as	  potencialidades	  das	  TIC	  ao	  serviço	  

do	  ensino	  e	  aprendizagem,	  julga	  que	  os	  professores	  

estão	  preparados	  para	  a	  sua	  utilização	  em	  contexto	  

educativo?	  

	  

P	  8.	  

	  

P	  7.	  

	  

P	  6.	  

Quais	  as	  suas	  expectativas	  quanto	  a	  este	  grupo	  de	  

trabalho?	  
P	  9.	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Quais	  as	  suas	  expectativas	  quanto	  a	  esta	  formação?	   -‐-‐-‐-‐	   P	  8.	   -‐-‐-‐-‐-‐	  

De	  que	  forma	  acha	  que	  o	  uso	  das	  TIC	  possibilita	  uma	  

metodologia	  que	  ajuda	  o	  aluno	  a	  alcançar	  os	  

resultados	  de	  aprendizagem	  definidos	  para	  o	  final	  

de	  ciclo?	  

-‐-‐-‐-‐	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	   P	  7.	  

Tabela 4.11: Perguntas por parte V constituinte do questionário (II/II) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assim: 

 

− P “Nos últimos 5 anos, quantas ações de formação frequentou?”: o inquirido tem 

liberdade de resposta dado ser uma pergunta aberta. 
 

− P “Quantas ações de formação realizou no âmbito das TIC?”: o inquirido tem 

liberdade de resposta dado ser uma pergunta aberta. 
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− P “Quando é que recebeu a sua formação na área das TIC?”: Esta questão anuncia 

cinco afirmações, isto é, “Formação inicial”, “Formação contínua”, “Formação 

superior em informática”, “Autoformação” e “Através de ações de formação do 

Ministério da Educação” e acrescentámos a opção “Outra” para o caso dos inquiridos 

terem adquirido formação sem ser numa das afirmações por nós consideradas.  
 

− P “Que balanço faz dessa formação tendo em conta os efeitos que teve na 

integração das TIC na sua prática letiva?”: Indicámos quatro opções de resposta: 

“Nada positivo”, “Pouco positivo”, “Bastante positivo” e “Muito positivo”. O 

questionário 3 não contempla esta questão. 
 

− P “Considera necessária uma formação específica para o uso das TIC na 

docência?”: O inquirido deverá responder, assinalando “Sim” ou “Não”, devendo 

igualmente preencher a subquestão “Porquê?” 
 

− P “Estaria interessado(a) em frequentar alguma ação de formação sobre as 

TIC?”: O inquirido deverá responder, assinalando “Sim” ou “Não”. Esta questão 

apenas consta do questionário 1.   
 

− P “Na sua opinião, a que aspetos deve atender a formação em TIC?”: 

Assinalámos três opções: “Aspetos pedagógicos”, “Aspetos técnicos”, “Aspetos 

pedagógicos e técnicos”. Acrescentámos “Outros” para que pudessem adicionar 

algum aspeto não referido no inquérito e que considerassem importante. 
 

− P “Considerando as potencialidades das TIC ao serviço do ensino e 

aprendizagem, julga que os professores estão preparados para a sua utilização 

em contexto educativo?”: O inquirido deverá responder, assinalando “Sim” ou 

“Não”, devendo igualmente preencher a subquestão “Porquê?” 
 

− P “Quais as suas expectativas quanto a este grupo de trabalho?”: Trata-se de uma 

questão aberta para possibilitar ao inquirido uma resposta livre e referindo a sua 

opinião pessoal. Esta questão consta apenas do questionário 1. 
 

− P “Quais as suas expectativas quanto a esta formação?”: É uma questão aberta 

para possibilitar que o inquirido responda livremente. Esta questão consta apenas do 

questionário 2. 
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− P “De que forma acha que o uso das TIC possibilita uma metodologia que ajuda 

o aluno a alcançar os resultados de aprendizagem definidos para o final de 

ciclo?”: É uma questão aberta para possibilitar que o inquirido responda livremente. 

Esta questão consta apenas do questionário 3. 

 

Tendo em conta o exposto, a tabela 4.12 apresenta a relação dos objetivos e questões 

de investigação com as perguntas e respetivas partes dos questionários Q1, Q2 e Q3. 

 

Objetivos	   Questões	  da	  
Investigação	  

Partes	  e	  perguntas	  do	  questionário	  
(Q1,	  Q2,	  Q3)	  

	  

2.	  Caracterizar	  o	  

atual	  paradigma	  

educacional	  

derivado	  do	  

conhecimento	  e	  uso	  	  

das	  TIC,	  nas	  áreas	  

curriculares	  

disciplinares.	  

	  

	  

1. Qual	  é	  o	  

conhecimento	  e	  uso	  

das	  TIC	  nas	  áreas	  

curriculares	  

disciplinares	  pelos	  

professores?	  

	  

II	  P1.Considera	  importante	  o	  uso	  das	  TIC	  na	  

sala	  de	  aula?	  

II	  P1.1.Porquê?	  

II	  P2.Utiliza	  as	  TIC	  na	  sua	  prática	  educativa?	  

II	  P3.Tem	  preferência	  por	  alguma	  TIC?	  

II	  P3.1.Porquê?	  Qual?	  

II	  P4.Com	  que	  frequência	  utiliza	  as	  TIC	  na	  sala	  

de	  aula?	  

II	  P5.Na	  aula,	  em	  que	  momento	  recorre	  às	  

TIC?	  

II	  P6.Indique,	  seguindo	  a	  escala,	  em	  que	  áreas	  

curriculares	  disciplinares	  utiliza	  as	  TIC?	  

II	  P7.Considera,	  que	  existem	  áreas	  

curriculares	  em	  que	  as	  TIC	  se	  revelam	  mais	  

adequadas?	  

II	  P	  7.1.Porquê?	  Quais?	  

II	  P9.Em	  função	  do	  grau	  de	  concordância	  ou	  

discordância	  considere	  as	  razões	  que	  podem	  

justificar	  a	  não	  utilização	  das	  TIC.	  
	  

	  

Tabela 4.12: Relação dos objetivos/questões da investigação / perguntas dos questionários 
(Q1, Q2, Q3) (I/IV) 

 
 

Fonte: Elaboração própria 
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Objetivos	   Questões	  da	  
Investigação	  

Partes	  e	  perguntas	  do	  questionário	  
(Q1,	  Q2,	  Q3)	  

	  

2.	  Caracterizar	  o	  

atual	  paradigma	  

educacional	  

derivado	  do	  

conhecimento	  e	  uso	  	  

das	  TIC,	  nas	  áreas	  

curriculares	  

disciplinares.	  

	  

	  

1. Qual	  é	  o	  

conhecimento	  e	  uso	  

das	  TIC	  nas	  áreas	  

curriculares	  

disciplinares	  pelos	  

professores?	  

	  

III	  P1.Incentiva	  os	  seus	  alunos	  a	  executar	  

trabalhos	  com	  recurso	  às	  TIC?	  

III	  P1.1.De	  que	  maneira?	  

III	  Q1,	  P2.	  /	  Q2,	  P5./	  Q3,	  P4.	  Quais	  são	  as	  

finalidades	  da	  utilização	  das	  TIC	  na	  sua	  

atividade	  docente?	  
	  

IV	  Q1,	  P1.	  /	  Q2	  e	  Q3,	  P2.	  Das	  ferramentas	  

abaixo	  indicadas,	  assinale	  com	  um	  X	  a	  sua	  

opinião.	  

IV	  Q1,	  P2.	  /	  Q2	  e	  Q3,	  P1.	  Já	  sentiu	  alguma	  

dificuldade	  no	  uso	  das	  TIC	  na	  sala	  de	  aula?	  

IV	  Q1,	  P2.1	  /	  Q2	  e	  Q3,	  P1.1	  -‐	  Se	  sim,	  diga	  quais?	  

IV	  Q1,	  P3.	  Quais	  o	  seu	  grau	  de	  satisfação	  

quanto	  à	  disponibilidade	  de	  apoio	  /	  auxílio	  

técnico	  de	  carácter	  oficial	  no	  uso	  das	  TIC?	  
	  

3.Aferir	  a	  formação	  

adquirida	  em	  TIC	  e	  

as	  necessidades	  de	  

formação	  nesse	  

âmbito	  no	  1.º	  Ciclo	  

do	  Ensino	  Básico.	  

	  

	  

2. Que	  

formação	  em	  TIC	  

possuem	  os	  

professores	  e	  que	  

novos	  desafios	  se	  

colocam	  às	  

instituições	  

responsáveis	  pela	  

formação?	  

	  

	  

V	  P1.	  Nos	  últimos	  5	  anos,	  quantas	  ações	  de	  

formação	  frequentou?	  

V	  P2.	  Quantas	  ações	  de	  formação	  realizou	  no	  

âmbito	  das	  TIC?	  

V	  P3.	  Quando	  é	  que	  recebeu	  a	  sua	  formação	  na	  

área	  das	  TIC?	  

V	  Q1,	  P4.	  Que	  balanço	  faz	  dessa	  formação	  

tendo	  em	  conta	  os	  efeitos	  que	  teve	  na	  

integração	  das	  TIC	  na	  sua	  prática	  letiva?	  

V	  Q1	  e	  	  Q2,	  P5.	  /	  Q3,	  P4.	  Considera	  necessária	  u	  

ma	  formação	  específica	  para	  o	  uso	  das	  TIC	  na	  

docência?	  

	  

Tabela 4.12: Relação dos objetivos/questões da investigação / perguntas dos questionários 

(Q1, Q2, Q3) (II/IV) 
 

Fonte: Elaboração própria 
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Objetivos	   Questões	  da	  
Investigação	  

Partes	  e	  perguntas	  do	  questionário	  
(Q1,	  Q2,	  Q3)	  

	  

3.Aferir	  a	  formação	  

adquirida	  em	  TIC	  e	  

as	  necessidades	  de	  

formação	  nesse	  

âmbito	  no	  1.º	  Ciclo	  

do	  Ensino	  Básico.	  

	  

	  

2.Que	  formação	  em	  

TIC	  possuem	  os	  

professores	  e	  que	  

novos	  desafios	  se	  

colocam	  às	  

instituições	  

responsáveis	  pela	  

formação?	  

	  

	  

	  

	  

	  

V	  Q1,	  P6.	  Estaria	  interessado(a)	  em	  frequentar	  

alguma	  ação	  de	  formação	  sobre	  as	  TIC?	  

V	  Q1,	  P7.	  /	  Q2,	  P6./	  Q3,	  P5.Na	  sua	  opinião	  a	  

que	  aspetos	  deve	  atender	  a	  formação	  em	  TIC?	  

V	  Q1,	  P8;	  Q2,	  P7;	  Q3,	  P6.	  Considerando	  as	  

potencialidades	  das	  TIC	  ao	  serviço	  do	  ensino	  e	  

aprendizagem,	  julga	  que	  os	  professores	  estão	  

preparados	  para	  a	  sua	  utilização	  em	  contexto	  

educativo?	  

V	  Q1,	  P8.1.;	  Q2,	  P7.1.;	  Q3,	  P6.1.	  Porquê?	  

V	  Q1,	  P9.	  Quais	  as	  suas	  expectativas	  quanto	  a	  

este	  grupo	  de	  trabalho?	  

V	  Q2,	  P8.	  Quais	  as	  suas	  expectativas	  quanto	  a	  

esta	  formação?	  
	  

4.Apresentar	  e	  	  

experimentar	  as	  

potencialidades	  

pedagógicas	  das	  TIC	  

para	  a	  aplicação	  dos	  

programas	  

escolares.	  

	  

	  

3. Os	  professores	  

aproveitam	  as	  

potencialidades	  das	  

TIC	  de	  uma	  forma	  

crítica	  e	  inovadora	  

promovendo	  o	  

conhecimento	  

científico	  dos	  

alunos,	  sendo	  

incontornável	  o	  

comprometimento	  

da	  Escola	  com	  a	  

Tecnologia?	  

	  

II	  P8.As	  TIC	  podem	  potenciar	  a	  

transdisciplinaridade?	  
	  

III	  Q1,	  P3.	  /	  Q2,	  P6.	  /	  Q3,	  P5.	  Avalie	  o	  que	  

supõem	  as	  TIC,	  em	  contexto	  de	  sala	  de	  aula,	  

relativamente	  aos	  parâmetros	  abaixo	  

apontados.	  

III	  Q1,	  P5	  /Q2,	  P3.	  Qual	  a	  importância	  que	  dá	  à	  

utilização	  das	  TIC	  pelos	  alunos	  no	  

desenvolvimento	  de	  competências?	  

III	  Q1,	  P5.1.	  /Q2,	  P3.1.	  Porquê?	  

III	  Q1,	  P6./	  Q2,	  P4.	  /	  Q3,	  P3.Considera	  que	  o	  

uso	  das	  TIC	  permite	  que	  o	  aluno	  alcance	  as	  

metas	  de	  aprendizagem?	  

Tabela 4.12: Relação dos objetivos/questões da investigação / perguntas dos questionários 

(Q1, Q2, Q3) (III/IV) 
 

Fonte: Elaboração própria 
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Objetivos	   Questões	  da	  Investigação	   Partes	  e	  perguntas	  do	  questionário	  
(Q1,	  Q2,	  Q3)	  

	  

4.Apresentar	  e	  	  

experimentar	  as	  

potencialidades	  

pedagógicas	  das	  TIC	  

para	  a	  aplicação	  dos	  

programas	  

escolares.	  

	  

	  

3.Os	  professores	  aproveitam	  

as	  potencialidades	  das	  TIC	  de	  

uma	  forma	  crítica	  e	  inovadora	  

promovendo	  o	  conhecimento	  

científico	  dos	  alunos,	  sendo	  

incontornável	  o	  

comprometimento	  da	  Escola	  

com	  a	  Tecnologia?	  

4. Na	  perspetiva	  dos	  

professores	  qual	  pode	  ser	  a	  

contribuição	  das	  Tecnologias	  

da	  Informação	  e	  Comunicação	  

para	  a	  aplicação	  dos	  

programas	  escolares	  do	  1.º	  

ciclo	  do	  ensino	  básico	  e	  a	  

aquisição	  de	  resultados	  finais	  

de	  ciclo?	  

	  

	  

III	  Q1,	  P6.1./	  Q2,	  P4.1	  /	  Q3,	  P3.1.	  Porquê?	  

III	  Q1,	  P7.	  Na	  sua	  opinião,	  quais	  as	  principais	  

razões	  para	  a	  utilização	  das	  ferramentas	  da	  

Web	  2.0?	  

III	  Q1,	  P8.	  Enquanto	  professor	  responda	  às	  

seguintes	  afirmações	  sobre	  as	  ferramentas	  

Web	  2.0.	  

	  

V	  Q3,	  P7.	  De	  que	  forma	  acha	  que	  o	  uso	  das	  

TIC	  possibilita	  uma	  metodologia	  que	  ajuda	  o	  

aluno	  a	  alcançar	  os	  resultados	  de	  

aprendizagem	  definidos	  para	  o	  final	  de	  ciclo?	  

	  

5.	  Averiguar	  as	  

práticas	  que	  

empregando	  as	  TIC	  

permitem	  alcançar	  

as	  metas	  definidas	  

para	  o	  1.º	  Ciclo	  do	  

Ensino	  Básico?	  

	  

6.	  Que	  atividades	  com	  as	  TIC	  	  

permitem	  a	  aquisição	  	  das	  

metas	  definidas	  para	  o	  1.º	  

Ciclo	  do	  Ensino	  Básico?	  

	  

III	  Q1;	  P4.	  /	  Q2	  e	  Q3,	  P2.	  Enumere	  alguma(s)	  

atividade(s),	  com	  uso	  das	  TIC,	  	  que	  costuma	  

usar	  na	  sala	  de	  aula.	  

Tabela 4.12: Relação dos objetivos/questões da investigação / perguntas dos questionários 

(Q1, Q2, Q3) (IV/IV) 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
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4.4.2. Divulgação dos questionários 

Os questionários elaborados foram disponibilizados em suporte papel e em suporte 

digital, na opção formulário do Google Docs19. Desta forma, as respostas foram obtidas quer 

online quer em papel, à escolha dos docentes da amostragem: 

→ Questionário 1: todos os docentes responderam ao inquérito online que foi colocado à 

disposição na página Web20 criada no âmbito desta investigação.  

→ Questionário 2: dos vinte questionários aplicados, onze foram respondidos em formato 

papel e nove em formato digital. Este encontrava-se disponível na página Web21 do 

centro de formação relativo à formação.  

→ Questionário 3: dos vinte e seis questionários respondidos, dezasseis foram em 

formato papel e dez em formato digital. Este último, à semelhança do primeiro, 

encontrava-se disponível na página Web da nossa investigação. 

4.4.3. Fiabilidade e Validação dos questionários 

Ainda que em investigação qualitativa não é imprescindível o estudo da fiabilidade e 

validação dos inquéritos, fizemo-lo com a finalidade de dotar a investigação de maior 

consistência interna. 

 

• Fiabilidade 

 

Em investigação, qualquer instrumento de recolha de dados deve ser cuidadosamente 

analisado no intuito de verificar a sua fiabilidade no que concerne à futura recolha de dados.  

A fiabilidade de uma medida refere a capacidade de esta ser consistente. Segundo 

Trochim (2003), a consistência interna refere-se ao grau com que os itens do questionário 

estão correlacionados entre si e com o resultado geral da pesquisa, o que representa uma 

                                                
19 O Google Docs, é um pacote de aplicativos do Google baseado em AJAX. Funciona totalmente online diretamente no browser. 

Os aplicativos são compatíveis com o OpenOffice.org/BrOffice.org, KOffice e Microsoft Office, e atualmente compõe-se de um processador 
de texto, um editor de apresentações, um editor de planilhas e um editor de formulários. Originalmente, o processador de texto foi 
desenvolvido à parte, sob o nome Writely, e comprado pelo Google meses depois. Alguns dos recursos mais peculiares são a portabilidade de 
documentos, que permite a edição do mesmo documento por mais de um usuário e o recurso de publicação direta em blogue. Os aplicativos 
permitem a compilação em PDF. Permite aos usuários criar e editar documentos online ao mesmo tempo, colaborando em tempo real com 
outros usuários. Google Docs combina as características de Writely e Spreadsheets com um programa de apresentação incorporando 
tecnologia projetada por Sistemas Tonic. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Docs- consultado a 2-01-2014) 

20  http://ticmetas.pt.la 
21 http://pedagogiaeatic.blogspot.ch/ 
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mensuração da confiabilidade do mesmo. Com o intuito de verificar a consistência interna dos 

questionários utilizados na investigação, empregámos um dos procedimentos estatísticos mais 

utilizados para este fim – o coeficiente alfa de Cronbach. A consistência interna refere-se ao 

grau com que os itens do questionário estão correlacionados entre si e com o resultado geral 

da pesquisa, o que representa uma mensuração da confiabilidade do mesmo. 

Assim, o índice α estima quão uniformemente os itens contribuem para a soma não 

ponderada do instrumento, variando numa escala de 0 a 1. Esta propriedade é conhecida por 

consistência interna da escala e, assim, o α pode ser interpretado como coeficiente médio de 

todas as estimativas de consistência interna que se obteriam se todas as divisões possíveis da 

escala fossem feitas (Cronbach, 1951). Cortina (1993) descreve outras interpretações para o 

índice de Cronbach, referindo que o α  é uma medida estável de fiabilidade, pois não está 

sujeito à variabilidade resultante da forma como o instrumento ou teste é dividido para 

calcular a fiabilidade. Percebemos deste modo que quanto mais elevadas forem as 

covariâncias (ou correlações entre os itens), maior é a homogeneidade dos itens e maior é a 

consistência com que medem a mesma dimensão ou constructo teórico. Por outro lado, a 

consistência interna estima a fiabilidade de um instrumento porque quanto menor é a 

variabilidade de um mesmo item numa amostra de sujeitos, menor é o erro de medida que este 

possui associado (Pasquali, 2003).  

Como critério geral, George e Mallery (2003: 231) sugerem as seguintes 

recomendações para avaliar os coeficientes de alfa de Cronbach: 
 

Coeficiente	   Grau	  de	  Fiabilidade	  

Coeficiente	  alfa	  >	  0,9	   Excelente	  

Coeficiente	  alfa	  >	  0,8	   Bom	  

Coeficiente	  alfa	  >	  0,7	   Aceitável	  

Coeficiente	  alfa	  >	  0,6	   Questionável	  

Coeficiente	  alfa	  >	  0,5	   Pobre	  

Coeficiente	  alfa	  <	  0,5	   Inaceitável	  

Tabela 4.13: Grau de fiabilidade segundo George e Mallery (2003: 231) 
 

                                                   Fonte: Elaboração própria 
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Segundo Nunnally (1978: 245-246), dentro de uma análise exploratória standard, o 

valor de fiabilidade que gire à volta de 0,7 é adequado. Nunnally (1967: 226) refere que nas 

primeiras fases da investigação, um valor de fiabilidade de 0,6 ou 0,5 pode ser suficiente. 

Com investigação básica, necessita-se de pelo menos 0,8 e em investigação aplicada entre 0,9 

e 0,95.  

Contudo, em alguns cenários de investigação das ciências sociais, um alfa de 0,60 é 

considerado aceitável desde que os resultados obtidos com esse instrumento sejam 

interpretados com precaução e tenham em conta o contexto de computação do α índice 

(DeVellis, 2003). Peterson (1994), numa meta-análise da utilização do α de Cronbach na 

literatura das ciências sociais e humanas, observou um valor de 0,70 (na medição de valores) 

a 0,82 (na medição da satisfação com o trabalho).  

Huh, Delorme & Reid (2006): o valor de fiabilidade em investigação exploratória deve 

ser igual o maior a 0,6; em estudos confirmatórios deve estar entre 0,7 e 0,8. Oviedo y Campo 

(2005), o valor mínimo aceitável para o coeficiente alfa de Cronbach é 0,70; abaixo desse 

valor, a consistência interna da escala utilizada é baixa. Por outro lado, o valor máximo 

esperado é 0,90; acima deste valor diz-se que há redundância ou duplicação. Streiner (2003) 

refere que usualmente se preferem valores de alfa entre 0,80 e 0,90. Gliem & Gliem (2003): 

um valor de alfa de 0,8 é provavelmente uma meta razoável. Kaplan e Saccuzzo (1982: 106) 

apontam que o valor de fiabilidade para a investigação básica é entre 0,7 e 0,8; em 

investigação aplicada é 0,95.  

A tabela 4.14, resume os níveis de fiabilidade recomendados por diversos autores que, 

pelo exposto anteriormente, deve servir como uma base de partida e não como critério 

definitivo de classificação. 
 

Autor	   Condição	   α	  considerado	  aceitável	  

Huh,	  Delorme	  &	  Reid	  (2006)	   Investigação	  exploratória	  	  
Estudos	  confirmatórios	  	  

=/<	  0,6	  
0,7	  e	  0,8	  

Oviedo	  y	  Campo	  (2005)	   Fiabilidade	  aceitável	  
Fiabilidade	  baixa	  
Fiabilidade	  moderada	  a	  elevada	  

=/>	  0,70	  
<0,7	  

=/>0,90	  
Murphy	  &	  Davidsholder	  (1988:	  89)	   Fiabilidade	  inaceitável	  

Fiabilidade	  baixa	  
Fiabilidade	  moderada	  a	  elevada	  	  

<	  0,6	  
0,7	  

0,8-‐0,9	  
 

Tabela 4.14: Critérios de recomendação de Fiabilidade estimada pelo α de Cronbach (I/II) 
Fonte: Adaptado de Peterson (1994) 
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Autor	   Condição	   α	  considerado	  aceitável	  

Kaplan	  &	  Sacuzzo	  (1982:	  106)	   Investigação	  fundamental	  	  
Investigação	  aplicada	  	  

0,7-‐0,8	  
0,95	  

Nunnally	  (1978:	  245-‐246)	   Investigação	  preliminar	  	  
Investigação	  fundamental	  	  
Investigação	  aplicada	  	  

0,7	  
0,8	  

0,9-‐0,95	  
Davis	  (1964:	  24)	   Previsão	  individual	  	  

Previsão	   para	   grupos	   de	   25-‐50	  
indivíduos	  	  

<	  0,75	  
<	  0,5	  

 

Tabela 4.14: Critérios de recomendação de Fiabilidade estimada pelo α de Cronbach (II/II) 
Fonte: Adaptado de Peterson (1994) 

 

 

 

 

De acordo com os autores, a fiabilidade de um instrumento é relativa. Quer a 

fiabilidade dos questionários no seu todo, quer a fiabilidade por partes pode ser entendida 

através do quadro seguinte: 

 
 

	  	   	  	   Resumo	  do	  processamento	  do	  caso	   Confiabilidade	  Estatística	  

	  	   	  	   Casos	  Válidos	   Casos	  Excluídosa	   Total	   Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

Parte	  1	   N	   14	   0	   14	  
0,810	   24	  

%	   100	   0	   100,0	  

Parte	  2	   N	   13	   1	   14	  
0,895	   36	  

%	   92,9	   7,1	   100,0	  

Parte	  3	   N	   13	   1	   14	  
0,885	   24	  

%	   92,9	   7,1	   100,0	  

Parte	  4	   N	   14	   0	   14	  
0,756	   9	  

%	   100,0	   0,0	   100,0	  

ª Eliminação com base em todas as variáveis na lista procedimento.	  
        

Tabela 4.15: Fiabilidade do Q1 
                                                       Fonte: Elaboração própria 
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	  	   	  	   Resumo	  do	  processamento	  do	  caso	   Confiabilidade	  Estatística	  

	  	   	  	   Casos	  Válidos	   Casos	  Excluídosa	   Total	   Alfa	  de	  
Cronbach	  

N	  de	  
elementos	  

Parte	  1	  
N	   17	   2	   19	  

0,715	   24	  
%	   89,5	   10,5	   100,0	  

Parte	  2	  
N	   17	   2	   19	  

0,795	   25	  
%	   89,5	   10,5	   100,0	  

Parte	  3	  
N	   14	   5	   19	  

0,882	   29	  
%	   73,7	   26,3	   100,0	  

ª Eliminação com base em todas as variáveis na lista procedimento.	  
        

    Tabela 4.16: Fiabilidade do Q2 
Fonte: Elaboração própria 

	   	   Resumo	  do	  processamento	  do	  caso	   Confiabilidade	  Estatística	  

	   	   Casos	  Válidos	   Casos	  Excluídosa	   Total	   Alfa	  de	  
Cronbach	  

N	  de	  
elementos	  

Parte	  1	  
N	   24	   2	   26	   0,733	   21	  

%	   92,3	   7,7	   100,0	   	   	  

Parte	  2	  
N	   26	   0	   26	   0,893	   23	  
%	   100	   0	   100,0	   	   	  

Parte	  3	  
N	   26	   0	   26	   0,883	   28	  
%	   100,0	   0,0	   100,0	   	   	  

ª Eliminação com base em todas as variáveis na lista procedimento.	  
 

Tabela 4.17: Fiabilidade do Q3 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Observando os resultados obtidos na análise de fiabilidade dos três questionários tendo 

em conta a classificação de George e Mallery (2003), pode estabelecer-se um bom grau de 

fiabilidade nos subconjuntos que apresentam um alfa > 0,8  (Partes I, II e III do questionário 1 

; Parte III do questionário 2 e partes II e III do questionário 3), um nível de fiabilidade 

aceitável e suficiente nos subconjuntos com valores compreendidos entre 0,7 e 0,8  (Parte IV 

do questionário 1; Parte I  e II do questionário 2 e Parte I do questionário 3). 
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• Validação  

Os questionários utilizados foram sujeitos à leitura e correção por especialistas 

nacionais e internacionais na área da Tecnologia Educativa:  

 

a) Professor Doutor Joaquim José Jacinto Escola, orientador, doutor em 

Educação, membro integrado do Centro de Investigação do IF da Universidade 

do Porto, diretor do Departamento de Educação e Psicologia e Diretor do 

Mestrado em Comunicação e Tecnologias Educativas, desde 2005, da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Escola de Ciências e 

Tecnologia- Portugal. 
 

b) Professora Doutora Manuela Raposo Rivas, orientadora, Titular na 

Universidade de Vigo, as suas temáticas na docência e investigação estão 

relacionadas com o uso didático das Tecnologias da Informação e 

Comunicação, a prática na formação de futuros profissionais da educação e a 

inovação e qualidade na educação- Espanha. 
 

c) Professora Doutora Ana García Valcárcel, titular de Tecnologia Educativa na 

Faculdade de Educação, Departamento de Didática, da Universidade de 

Salamanca- Espanha. 
 

d) Professora Doutora Ana Maria Bastos, do departamento Educação e Psicologia 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro- Portugal. 
 

e) Professora Doutora Daniela Gonçalves da Escola Superior de Educação de 

Paula Frassinetti na área das Ciências Sociais-Ciências da Educação- Portugal. 
 

f) Professora Esther Martínez Figuiera, contratada e especialista em Novas 

Tecnologias aplicadas à Educação na Faculdade de Ciências da Educação e do 

Sporto, Departamento de Didática, Organização Escolar e Métodos de 

Investigação da Universidade de Vigo- Espanha. 
 

g)  Professora Doutora Paula Flores da ESE do Porto, na área de Tecnologia 

Educativa/Comunicação Educacional – Portugal. 
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h) Professor Doutor Jesus Rodríguez Rodríguez, Rodríguez, titular de meios e 

recursos tecnológicos no Departamento de Didática da Universidade de 

Santiago de Compostela-Espanha. 

 

A análise por parte deste grupo de especialistas foi essencial à construção do modelo 

final, pois tivemos em atenção a opinião de cada um dos especialistas consultados, 

procedendo com atenção às alterações sugeridas. 

 
− Questionário 2: 

Para além do parecer dos mesmos especialistas, foi validado pelo Centro de Formação 

de Associação de Escolas de Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel, uma vez que se destinava 

a ser aplicado ao grupo de docentes constituintes da amostra 2, que usufruiria da formação por 

nós ministrada. Todo o processo de validação ficou a cargo do centro de formação. 

 

− Questionário 3: 

Para além da leitura e correção por parte de especialistas, foi igualmente testado, com 

uma aplicação piloto, num grupo de 15 professores do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho 

de Famalicão no Distrito de Braga. Estes docentes, não revelaram dificuldades na sua 

resolução, mas algumas das suas interrogações foram para nós pertinentes, na medida em que 

nos possibilitaram melhorar alguns aspetos. Este pré-questionário constitui um pré-teste e tem 

sempre como finalidade validar o questionário definitivo a aplicar à população alvo do estudo. 

 

 Após a conclusão do inquérito procedemos à sua autorização para que pudesse ser 

aplicado junto dos professores. Foi solicitada a devida autorização à Direção-Geral da 

Educação (DGE)22, concebido especificamente para esse fim através do sistema MIME 

(Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar)23 e concedida pelo Diretor de Serviços de 

Projetos Educativos José Vitor Pedroso (Anexo 8). Fomos informados que, os mesmos 

cumpriam os requisitos da qualidade técnica e metodológica e podiam ser aplicados nas 

escolas. 

                                                
22 Todos os pedidos de autorização para aplicação de inquéritos/realização de estudos de investigação, em meio 

escolar, ao abrigo do Despacho N.º15847/2007, publicado no DR 2ª série n.º 140 de 23 de julho, deverão ser submetidos, 
para apreciação da Direção-Geral da Educação (DGE).  

23  Sítio da Internet para consulta e submissão dos pedidos de autorização dos instrumentos de inquirição em meio 
escolar. http://mime.gepe.min-edu.pt, alojado na página da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC). 
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4.5. Ficha de avaliação da ação da formação (FAvAF) 

A FAvFA, (anexo 3) constitui um documento de recolha de dados que averigua como 

decorreu a ação e estava organizada em 5 partes: 

 

→ Parte 1, correspondente à “Avaliação geral da ação”, pretendia verificar o 

cumprimento dos objetivos, averiguar a metodologia utilizada, avaliar os trabalhos 

práticos propostos e os recursos (TIC) utilizados, o espaço e a relação do formador 

com os formandos, assim como aferir se a formação correspondeu às necessidades dos 

formandos e se as competências adquiridas terão impacto na atividade profissional dos 

docentes. 

 

→ Parte 2, respetiva à “Avaliação dos Formadores”, avaliava: 2.1. a adequação dos 

conteúdos, o aprofundamento e a articulação dos temas abordados e o domínio dos 

conteúdos por parte do formador; 2.2. a clareza e coerência da linguagem utilizada, a 

adaptação do discurso aos destinatários, assim como a capacidade de esclarecimento 

de dúvidas. 

 

→ Parte 3, relativa à “Organização da ação pelo centro de formação“, aferia a 

divulgação /informação da ação, o cronograma, a eficiência no atendimento aos 

formandos e a coerência do material mediante as necessidades. 

 

→ Parte 4, relativa à “Apreciação global” da formação. 

 

→ Parte 5, correspondente à “Opinião global da ação” por parte dos formandos, 

permitindo-lhes expor sugestões sobre a organização geral da ação. 
 

No que concerne às partes 1, 2 e 3, os formandos podiam optar entre 5 opções de 

resposta, através de uma escala de 1 a 5, correspondendo a opção 1 ao nível mais baixo e o 5 

ao nível mais alto). Na parte 4, os formandos assinalavam a resposta de entre as 5 opções 

apresentadas, designadamente, Fraca, satisfatória, Boa, Muito Boa e Excelente. Na parte 5, 

tratando-se de uma pergunta aberta, os formandos tinham a liberdade de expressar as suas 

opiniões. 
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A tabela seguinte mostra a relação dos objetivos, das questões da investigação com os 

pontos da ficha da avaliação da ação de formação. 
 

Objetivos	  da	  
investigação	  

Questões	  da	  investigação	  

Partes	  da	  
Ficha	  de	  

Avaliação	  da	  
Ação	  de	  
Formação	  

Perguntas	  da	  Ficha	  de	  
Avaliação	  da	  Ação	  de	  

Formação	  

3.	  Aferir	  a	  formação	  
adquirida	  em	  TIC	  e	  as	  
necessidades	  de	  
formação	  nesse	  âmbito	  
no	  1.º	  Ciclo	  do	  Ensino	  
Básico.	  

1. Que	  formação	  em	  TIC	  possuem	  os	  
professores	  e	  que	  novos	  desafios	  se	  
colocam	  às	  instituições	  responsáveis	  pela	  
formação?	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Avaliação	  
geral	  da	  ação	  

A	  ação	  de	  formação	  veio	  
ao	  encontro	  das	  minhas	  
necessidades?	  
As	  competências	  
adquiridas	  vão	  ter	  
impacto	  na	  minha	  
atividade	  profissional?	  

4.	  Apresentar	  e	  	  
experimentar	  as	  
potencialidades	  
pedagógicas	  das	  TIC	  
para	  a	  aplicação	  dos	  
programas	  escolares.	  
	  

2. Os	  professores	  aproveitam	  as	  
potencialidades	  das	  TIC	  de	  uma	  forma	  
crítica	  e	  inovadora	  promovendo	  o	  
conhecimento	  científico	  dos	  alunos,	  
sendo	  incontornável	  o	  comprometimento	  
da	  Escola	  com	  a	  Tecnologia?	  
3. Na	  perspetiva	  dos	  professores	  qual	  
pode	  ser	  a	  contribuição	  das	  Tecnologias	  
da	  Informação	  e	  Comunicação	  para	  a	  
aplicação	  dos	  programas	  escolares	  do	  1.º	  
ciclo	  do	  ensino	  básico	  e	  a	  aquisição	  de	  
resultados	  finais	  de	  ciclo?	  
	  

	  
Os	  objetivos	  propostos	  
foram	  cumpridos?	  
A	  Metodologia	  foi	  
adequada	  aos	  
participantes?	  
Os	  trabalhos	  práticos	  
propostos	  apresentaram	  
coerência?	  
A	  gestão	  dos	  recursos	  foi	  
adequada?	  

	  

Tabela 4.18: Relação dos objetivos da investigação /questões da investigação/ ficha de 

avaliação da ação de formação 

4.6. Grelha de Registo das  Atividades/TIC Apresentadas Experimentadas 

(GRAAE) 

A GRAAE constitui uma grelha de registo das TIC apresentadas aos formandos assim 

como as suas respetivas potencialidades e as TIC por eles experimentadas. 

4.7. Grelha de observação da atividade (GOA) 

A GOA (anexo 9) constitui um instrumento de recolha de dados importante, pois 

permite realizar um registo escrito do momento/atividade/observado, ou seja, assentar os 

dados observados durante as práticas letivas, onde o professor foi solicitado a realizar uma 
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atividade com recurso às TIC. Os indicadores de avaliação basearam-se numa escala de 4 

pontos (Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito Bom e Não observável/ Não Aplicável). 

Assim, usamos uma grelha de observação por cada atividade observada. Este 

instrumento de registo está dividido em cinco partes- As quatro primeiras permitem o registo 

de dados por dimensões concretas das quais constam indicadores de observação, sendo que o 

indicador “outros” foi apontado para todas as dimensões, deixando liberdade à investigadora 

para acrescentar um indicador no momento da observação caso fosse necessário.  

 

Parte I - Relativa à dimensão do professor - está subdividida entre os dados 

observados no que concerne A) ao Conhecimento científico, e competências pedagógico/ 

didáticas e B) à Gestão de processos de comunicação e interação com os alunos.  

 

Relativamente à dimensão do professor A) pretendíamos obter os seguintes dados: 

 

A1. Revela segurança e rigor científico na abordagem dos conteúdos 

A2. Utiliza uma linguagem clara, correta e adequada 

A3. Qualidade didática sob o ponto de vista da coerência entre conteúdos, 

objetivos, estratégias e recursos 

A4. Qualidade didática sob o ponto de vista da articulação entre a planificação da 

atividade e o conteúdo que pretende lecionar 

A5. Orienta o trabalho dos alunos com base em instruções precisas  

A6. Esclarece os conceitos e as dúvidas relevantes/oportunas colocadas pelos alunos 

A7.Revela capacidade de apoio a alunos que manifestem dificuldades de 

aprendizagem 

A8. Muda estratégias de ensino se os alunos não mostram a compreensão esperada 

A9. Integra os contributos dos alunos de forma construtiva, dando o feedback às 

suas intervenções 

A10. Domínio técnico na utilização das TIC 

A11. Domínio didático na utilização das TIC 

 

Relativamente à dimensão do professor B) pretendíamos obter os seguintes dados: 

 

B1. Comunica com os alunos de forma fácil e cordial 
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B2. Concede iguais oportunidades de participação aos alunos 

B3. Revela firmeza e bom senso na relação com os alunos, promovendo o respeito 

pelas regras indispensáveis ao funcionamento da aula 

B4. Comunica com os alunos através das TIC 

B5. Relação TIC / fala do professor/a 

B6. Disciplina na sala de aula 

 

Parte II - Relativa à dimensão da atividade - contém indicadores de observação 

respeitantes C) à Organização e abordagem dos conteúdos: 

 

C1. Permite a articulação das aprendizagens a realizar com aprendizagens anteriores 

C2. Permite a orientação da ação pedagógica segundo o plano traçado, 

redirecionando-a, se necessário, em função de situações imprevistas 

C3. Permite recorrer, de forma oportuna, às vivências dos alunos e utiliza exemplos 

adequados ou pertinentes na exploração dos conteúdos 

C4. A TIC é fundamental para o conteúdo trabalhado 

 

Parte III- Relativa à dimensão alunos contém nove indicadores de observação 

respeitantes D) à Atitude dos alunos: 

 

D1. Interesse pela atividade 

D2. Os alunos interagem diretamente com a TIC 

D3. Atenção prestada à TIC 

D4. Curiosidade pela atividade 

D5.Participação na atividade 

D6.Compreensão da mensagem 

D7.Apreciam a TIC usada 

D8. Envolvimento na tarefa 
D9. Colaboração entre alunos 
 

Parte IV- Relativa à dimensão TIC os indicadores de observação respeitantes E) à 

Tecnologia de Informação e Comunicação: 

 

E1. Qualidade técnica 
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E2. Qualidade didática 

E3. Coerência da Tecnologia com os conteúdos 

E4. Coerência da Tecnologia com as atividades definidas 

E5. Permite uma metodologia diferenciada 

E6.Constitui uma boa prática de ensino 
  

Na tabela seguinte, podemos observar a relação dos objetivos da investigação com as 

questões da investigação e as dimensões, os indicadores e os itens de observação acima 

referenciados. 

 

Obletivos	   Questões	  da	  
Investigação	   Dimensão	  /	  Indicadores	  /	  Iten	  de	  Observação	  

	  
2.	  Caracterizar	  o	  

atual	  
paradigma	  
educacional	  
derivado	  do	  
conhecimento	  
e	  uso	  	  das	  TIC,	  
nas	  áreas	  
curriculares	  
disciplinares.	  

	  

	  
1. Qual	  é	  o	  
conhecimento	  e	  uso	  
das	  TIC,	  nas	  áreas	  
curriculares	  
disciplinares,	  pelos	  
professores?	  
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A3.	  Qualidade	  didática,	  sobre	  o	  ponto	  de	  
vista	  da	  coerência	  entre	  conteúdos,	  
objetivos,	  estratégias	  e	  recursos	  

A4.	  Qualidade	  didática,	  sobre	  o	  ponto	  de	  
vista	  da	  articulação	  entre	  a	  
planificação	  da	  atividade	  e	  o	  
conteúdo	  que	  pretende	  lecionar	  

A10.	  Domínio	  técnico	  na	  utilização	  das	  
TIC	  

A11.	  Domínio	  didático	  na	  utilização	  das	  
TIC	  
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B1.	  Comunica	  com	  os	  alunos	  de	  forma	  fácil	  e	  
cordial	  

B2.	  Concede	  iguais	  oportunidades	  de	  
participação	  aos	  alunos	  

B3.	  Revela	  firmeza	  e	  bom	  senso	  na	  relação	  
com	  os	  alunos,	  promovendo	  o	  respeito	  
pelas	  regras	  indispensáveis	  ao	  
funcionamento	  da	  aula	  

B4.	  Comunica	  com	  os	  alunos	  através	  das	  
TIC	  

B5.	  Relação	  TIC	  /	  fala	  do	  professor/a	  
B6.	  Disciplina	  na	  sala	  de	  aula	  
	  

TI
C	  

TI
C	   E6.	  Constitui	  uma	  boa	  prática	  de	  ensino?	  

Tabela 4.19: Relação dos objetivos /questões da investigação/dimensões, indicadores e itens da GOA (I/II) 

Fonte: Elaboração própria 
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Obletivos	   Questões	  da	  
Investigação	   Dimensão	  /	  Indicadores	  /	  Iten	  de	  Observação	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
4.Apresentar	  as	  
potencialidad
es	  
pedagógicas	  
das	  TIC	  para	  a	  
aplicação	  dos	  
programas	  
escolares.	  

	  

4. Os	  professores	  
aproveitam	  as	  
potencialidades	  
das	  TIC	  de	  uma	  
forma	  crítica	  e	  
inovadora	  
promovendo	  o	  
conhecimento	  
científico	  dos	  
alunos,	  sendo	  
incontornável	  o	  
comprometimento	  
da	  Escola	  com	  a	  
Tecnologia?	  

	  
5. Na	  perspetiva	  dos	  

professores	  qual	  
pode	  ser	  a	  
contribuição	  das	  
Tecnologias	  da	  
Informação	  e	  
Comunicação	  para	  
a	  aplicação	  dos	  
programas	  
escolares	  do	  1.º	  
ciclo	  do	  ensino	  
básico	  e	  a	  
aquisição	  de	  
resultados	  finais	  de	  
ciclo?	  
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C4.	  A	  TIC	  é	  fundamental	  para	  o	  conteúdo	  
trabalhado.	  

	  

AL
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al
un

os
	  

	  

D2.	  Interação	  diretamente	  com	  a	  TIC	  
D3.	  Atenção	  prestada	  à	  TIC	  
D5.Participação	  na	  atividade	  
D6.Compreensão	  da	  mensagem	  
D7.Apreciação	  da	  TIC	  usada	  
	  

TI
C	  

TI
C	  

E1.	  Qualidade	  técnica	  
E2.	  Qualidade	  didática	  
E3.	  Coerência	  da	  Tecnologia	  com	  os	  

conteúdos	  
E4.	  Coerência	  da	  Tecnologia	  com	  as	  

atividades	  definidas	  
E5.	  Permite	  uma	  metodologia	  diferenciada?	  

5.	  Averiguar	  as	  
práticas	  que	  
empregando	  
as	  TIC	  
permitem	  
alcançar	  as	  
metas	  
definidas	  para	  
o	  1.º	  Ciclo	  do	  
Ensino	  
Básico?	  

6. Que	  	  atividades	  
com	  as	  TIC	  	  
permitem	  a	  
aquisição	  	  das	  
metas	  definidas	  
para	  o	  1.º	  Ciclo	  do	  
Ensino	  Básico?	  

	   AT
IV
ID
AD

E	  

O
rg
an

iz
aç
ão

	  e
	  a
bo

rd
ag
em

	  d
os
	  

co
nt
eú

do
s	  

C1.	  Permite	  a	  articulação	  das	  aprendizagens	  
a	  realizar	  com	  aprendizagens	  anteriores	  

C2.	  Permite	  a	  orientação	  da	  ação	  
pedagógica	  segundo	  o	  plano	  traçado,	  
redirecionando-‐a,	  se	  necessário,	  em	  
função	  de	  situações	  imprevistas	  

C3.	  Permite	  recorrer	  de	  forma	  oportuna,	  às	  
vivências	  dos	  alunos	  e	  utiliza	  exemplos	  
adequados	  ou	  pertinentes	  na	  exploração	  
dos	  conteúdos	  
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	  d
os
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D1.	  Interesse	  pela	  atividade	  
D4.	  Curiosidade	  pela	  atividade	  
D8.	  Envolvimento	  na	  tarefa	  
D9.	  Colaboração	  entre	  alunos	  
	  

Tabela 4.19: Relação dos objetivos /questões da investigação/dimensões, indicadores e itens da GOA (II/II) 

Fonte: Elaboração própria 
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De realçar que as observações foram feitas a professores que se encontram a lecionar o 

3.º e 4.º anos de escolaridade, pois tendo em conta a amostra inicial de 20 professores que 

obtiveram formação, apenas 8 lecionam o 4.º ano de escolaridade. Considerando que os 

docentes do 3.º ano do Agrupamento de Escolas de Lordelo- Paredes fizeram parte da amostra 

1, ponderamos pertinente efetuar igualmente observação de aulas neste nível de ensino 

(antecessor ao 4.º ano), alargando assim a lista de observações de 8 para 14 professores. 

 

Na tabela seguinte podemos analisar, ainda que sumariamente, as observações 

efetuadas, constando o ano de escolaridade, a data da observação, a área curricular, o domínio 

e/ou subdomínio visado para alcançar com a realização da atividade, assim com a tecnologia 

utilizada (tabela 4.20).  
 

Obs	   Ano	   Data	  
Área	  

Curricular	   Domínio/Subdomínio	   TIC	  

1	   3.º	  ano	   17-‐01-‐13	   Português	   Leitura	  e	  Escrita	  
Quadro	  Interativo	  
Internet	  (Blogue	  da	  escola)	  

2	   4.º	  ano	   22-‐01-‐13	   Português	   Leitura	  e	  Escrita	  
Quadro	  Interativo	  
Internet	  	  (Twitter)	  

3	   4.º	  ano	   23-‐01-‐13	  
Estudo	  do	  
Meio	  

Conhecimento	  do	  Meio	  
Natural	  e	  Social	  –	  
Compreensão	  Histórica	  
Contextualizada	  

Quadro	  Interativo	  
Internet	  (Videoconferência)	  

4	   3.º	  ano	   29-‐01-‐13	   Matemática	  
Números	  e	  operações	  
Adição	  e	  Subtração	  

	  
Quadro	  Interativo	  

5	   4.º	  ano	   29-‐01-‐13	   Português	   Leitura	  e	  Escrita	  

Computador	  /	  MovieMaker	  
Scanner	  /	  Impressora	  
Gravador	  de	  áudio	  
Quadro	  interativo	  
(Criação	  de	  Podcast)	  

6	   3.º	  ano	   20-‐02-‐13	   Português	   Leitura	  e	  Escrita	  
Computador	  Magalhães	  
Word	  
Quadro	  interativo	  

7	   3.º	  ano	   21-‐02-‐13	  
Estudo	  do	  
Meio	  

Conhecimento	  do	  Meio	  
Natural	  e	  Social	  –	  Viver	  
melhor	  na	  Terra	  

Quadro	  Interativo	  

8	   3.º	  ano	   26-‐02-‐13	  
Expressão	  
Plástica	  

Desenvolvimento	  da	  
Capacidade	  de	  Expressão	  e	  
Comunicação	  -‐	  
Comunicação	  Visual	  

Computador	  Magalhães	  
Tuxpaint	  

Tabela 4.20: Observações de aulas do caso 2 (I/II) 

Fonte: Elaboração própria 
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Obs	   Ano	   Data	  
Área	  

Curricular	   Domínio/Subdomínio	   TIC	  

1	   3.º	  ano	   17-‐01-‐13	   Português	   Leitura	  e	  Escrita	  
Quadro	  Interativo	  
Internet	  (Blogue	  da	  escola)	  

2	   4.º	  ano	   22-‐01-‐13	   Português	   Leitura	  e	  Escrita	  
Quadro	  Interativo	  
Internet	  	  (Twitter)	  

3	   4.º	  ano	   23-‐01-‐13	   Estudo	  do	  
Meio	  

Conhecimento	  do	  Meio	  
Natural	  e	  Social	  –	  
Compreensão	  Histórica	  
Contextualizada	  

Quadro	  Interativo	  
Internet	  (Videoconferência)	  

4	   3.º	  ano	   29-‐01-‐13	   Matemática	  
Números	  e	  operações	  
Adição	  e	  Subtração	  

	  
Quadro	  Interativo	  

5	   4.º	  ano	   29-‐01-‐13	   Português	   Leitura	  e	  Escrita	  

Computador	  /	  MovieMaker	  
Scanner	  /	  Impressora	  
Gravador	  de	  áudio	  
Quadro	  interativo	  
(Criação	  de	  Podcast)	  

6	   3.º	  ano	   20-‐02-‐13	   Português	   Leitura	  e	  Escrita	  
Computador	  Magalhães	  
Word	  
Quadro	  interativo	  

7	   3.º	  ano	   21-‐02-‐13	  
Estudo	  do	  
Meio	  

Conhecimento	  do	  Meio	  
Natural	  e	  Social	  –	  Viver	  
melhor	  na	  Terra	  

Quadro	  Interativo	  

8	   3.º	  ano	   26-‐02-‐13	  
Expressão	  
Plástica	  

Desenvolvimento	  da	  
Capacidade	  de	  Expressão	  e	  
Comunicação	  -‐	  
Comunicação	  Visual	  

Computador	  Magalhães	  
Tuxpaint	  

	  
9	  

	  
4.º	  ano	  

	  
5-‐03-‐13	  

	  
Português	  

	  
Leitura	  e	  Escrita	  

Computador	  Magalhães	  	  
Word	  
Quadro	  Interativo	  

10	   4.º	  ano	   6-‐03-‐13	  
Expressão	  
Musical	  

Apropriação	  da	  Linguagem	  
Elementar	  da	  Música	  -‐	  
Perceção	  Sonora	  e	  Musical	  

Quadro	  Interativo	  

11	   3.º	  ano	   7-‐03-‐13	   Matemática	   Geometria	  e	  Medida	  
Quadro	  Interativo	  
PowerPoint	  

12	   4.º	  ano	   12-‐03-‐13	   Português	   Leitura	  e	  Escrita	  
Quadro	  Interativo	  
Internet	  (Email)	  

13	   4.º	  ano	   12-‐03-‐13	  
Expressão	  
plástica	  

Desenvolvimento	  da	  
Capacidade	  de	  Expressão	  e	  
Comunicação	  -‐	  
Comunicação	  Visual	  

Computador	  Magalhães	  
Comiclife	  
Quadro	  interativo	  

14	   4.º	  ano	   20-‐03-‐13	  
Estudo	  do	  
Meio	  

Conhecimento	  do	  Meio	  
Natural	  e	  Social	  
-‐	  Viver	  melhor	  na	  Terra	  

Gravador	  
Microfone	  
Máquina	  Fotográfica	  digital	  
Computador	  
MovieMaker	  

Tabela 4.20: Observações de aulas do caso 2 (II/II) 

Fonte: Elaboração própria 
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Observámos igualmente as aulas de docentes que lecionam o 4.º ano de escolaridade, 

mas que não frequentaram a formação que ministrámos em TIC, constituindo o caso 3 da 

investigação. Estas observações ocorreram ao longo dos meses de maio e junho de 2013 

(tabela 4.21) e correspondem a 26 atividades, equivalentes aos 26 docentes da nossa amostra.  
	  

Obs	   Data	  
Área	  

Curricular	   Domínio/Subdomínio	   TIC	  

1	   16-‐05-‐13	   Matemática	  
Organização	  e	  Tratamento	  de	  
dados	  

Quadro	  interativo	  
Computador	  Magalhães	  
Excel	  

2	   16-‐05-‐13	  
Estudo	  do	  
Meio	  

Natural	  e	  Social	  –	  Viver	  melhor	  
na	  Terra	  

Computador	  
Projetor	  Multimédia	  PowerPoint	  

3	   16-‐05-‐13	   Português	   Oralidade	  e	  Leitura	  e	  Escrita	  
Quadro	  interativo	  
Computador	  
PowerPoint	  

4	   16-‐05-‐13	   Português	   Leitura	  e	  Escrita	   Quadro	  interativo	  

5	   21-‐05-‐13	   Português	   Leitura	  e	  Escrita	  
Computador	  Magalhães	  
Word	  

6	   21-‐05-‐13	  
Estudo	  do	  
Meio	  

Localização	  no	  Espaço	  e	  no	  
Tempo	  -‐	  Compreensão	  Histórica	  
Contextualizada	  

Quadro	  Interativo	  
PowerPoint	  

7	   21-‐05-‐13	   Português	   Leitura	  e	  Escrita	   Quadro	  Interativo	  

8	   22-‐05-‐13	   Matemática	  
Geometria	  e	  Medida	  -‐	  Figuras	  
geométricas	  

Quadro	  Interativo	  
Internet	  
PowerPoint	  

9	   22-‐05-‐13	   Português	   Leitura	  e	  Escrita	  
Computador	  Magalhães	  
Word	  
Quadro	  interativo	  

10	   22-‐05-‐13	   Português	   Oralidade	  e	  Leitura	  e	  Escrita	  
Computador	  
Internet	  (exploração	  de	  um	  site)	  

11	   23-‐05-‐13	   Português	   Oralidade	  e	  Leitura	  e	  Escrita	  
Quadro	  interativo	  
PowerPoint	  

12	   23-‐05-‐13	  
Expressão	  
Musical	  

Desenvolvimento	  da	  capacidade	  
de	  Expressão	  e	  Comunicação	  –	  
Interpretação	  e	  comunicação	  

Computador	  /CD	  
Quadro	  interativo	  
Internet	  (Youtube)	  

13	   23-‐05-‐13	   Português	   Leitura	  e	  Escrita	  
Computador	  Magalhães	  
PowerPoint	  
Projetor	  multimédia	  

14	   24-‐05-‐13	   Português	   Oralidade	  

Projetor	  multimédia	  
Computador	  
Pen	  drive	  
PowerPoint	  

Tabela 4.21: Observações de aulas do caso 3 (I/II) 

                                             Fonte: Elaboração própria 
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Obs	   Data	   Área	  
Curricular	  

Domínio/Subdomínio	   TIC	  

15	   24-‐05-‐13	   Matemática	  
Geometria	  e	  Medida	  
Medida	  

Quadro	  Interativo	  

	  
16	  

	  
24-‐05-‐13	  

Estudo	  do	  
Meio	  

Dinamismo	  das	  Inter-‐relações	  
Natural-‐	  Social	  –	  Dinamismo	  das	  
Inter-‐relações	  entre	  espaços	  

Computador	  
Internet	  

17	   24-‐05-‐13	   Português	   Leitura	  e	  Escrita	  
Computador	  
Word	  

18	   27-‐05-‐13	   Português	   Leitura	  e	  Escrita	  
Computador	  Magalhães	  
PowerPoint	  

19	   27-‐05-‐13	   Matemática	  
Números	  e	  Operações	  Números	  
racionais	  não	  negativos	  

Quadro	  Interativo	  

20	   29-‐05-‐13	   Português	  
Oralidade	  e	  
Leitura	  e	  Escrita	  

Quadro	  interativo	  
Internet	  (Livros	  digitais	  do	  PNL)	  

21	   29-‐05-‐13	   Português	   Leitura	  e	  Escrita	  

Computador	  
Internet	  (Desafio	  online	  “Os	  
Livros	  da	  Malta”)	  
Quadro	  interativo	  

22	   30-‐05-‐13	  
Expressão	  
Plástica	  

Desenvolvimento	  da	  
Capacidade	  de	  Expressão	  e	  
Comunicação	  –	  Comunicação	  
Visual	  

Computador	  Magalhães	  
TuxPaint	  

23	   30-‐05-‐12	   Matemática	  
Números	  e	  Operações	  -‐
Números	  Naturais	  

Quadro	  Interativo	  

24	   30-‐05-‐13	   Português	   Leitura	  e	  Escrita	   Quadro	  Interativo	  

25	  
	  

30-‐05-‐13	  
Expressão	  
Plástica	  

Compreensão	  das	  Artes	  no	  
contexto	  –	  Comunicação	  visual	  

Computador	  
Word	  
Internet	  

26	   7-‐06-‐13	  
Estudo	  do	  
Meio	  

Localização	  no	  tempo	  e	  no	  
espaço	  –	  A	  Terra	  no	  Universo	  e	  
Sistema	  Solar	  

Computador	  
Internet	  

Tabela 4.21: Observações de aulas do caso 3 (II/II) 

                                                  Fonte: Elaboração própria 

 
Estas observações permitiram-nos recolher dados sobre a integração curricular das 

TIC em contexto de sala de aula.  
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5.	  Instrumentos	  auxiliadores	  e	  organizadores	  

5.1. Página WEB 

A página Web24 foi criada no início da investigação e constitui um instrumento 

auxiliar que foi completado à medida que avançamos na investigação. Permitiu a cada 

interveniente, a visualização e preenchimento online dos questionários, a consulta dos 

objetivos do grupo de discussão e/ou da ação de formação.  

Esta página foi produzida no serviço google sites e suportou dois pontos centrais 

importantes ao nosso estudo: a divulgação/disponibilização de informações pertinentes aos 

intervenientes do estudo, designadamente a visualização e preenchimento online dos 

questionários, a consulta dos objetivos do grupo de discussão e/ou da ação de formação, entre 

outras, e serviu ainda como ponto de encontro e elo de ligação com todos os grupos 

intervenientes. A página foi estruturalmente foi idealizada tendo em conta a "regra dos três 

cliques", ou seja, a informação deve ser alcançada no máximo com três cliques, facilitando a 

tarefa do utilizador. Pretendíamos uma página de fácil navegação e compreensão, intuitiva e 

funcional, caracterizada pelo desenho tradicional de uma página web com uma baner no topo 

a identificar o projeto, um menu lateral do lado esquerdo, sem subníveis e de leitura rápida. O 

centro da página destina-se à apresentação dos conteúdos. Assim, tendo em conta a estrutura 

definida, organizou-se a página tendo em consideração o estudo e os casos da investigação: (i) 

uma primeira parte constituída pela apresentação do projeto e por uma proposta de reflexão; 

(ii) uma segunda parte refere-se aos três grupos de atuação, caso 1, caso 2 e caso 3.  

A página apresenta ainda informações legais, como direitos de autor e a política de 

privacidade. De referir que no menu referente ao caso 2, consta um link ao blogue da 

formação. 

5.2. Planos das sessões da ação de formação 

Após a acreditação da ação de formação proposta ao CCPFC de Braga, elaborámos os 

planos das sessões mostrados brevemente no ponto 3 do capítulo 2 e com detalhe no anexo 2, 

                                                
24  A página WEB pode ser consultada https://sites.google.com/site/dasticasmetas/home 
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de forma a responder às necessidades de formação levantadas pelos elementos constituintes 

do caso 2. Este instrumento de auxílio permitiu a operacionalização da ação.  

5.3. Grelha de seleção de atividade (GSA)  

A GSA (anexo 10) a preencher pelos professores foi elaborada para permitir que os 

docentes refletissem acerca da atividade a elaborar, registando uma descrição sumária da 

mesma. Esta grelha é constituída por três colunas: uma primeira destinada ao registo da área 

curricular e respetiva meta final de ciclo que o docente pretende alcançar. A segunda coluna 

destina-se à indicação da TIC a utilizar no momento da aula observada. A terceira coluna 

serve para o professor descrever sumariamente a atividade que pretende realizar. 

5.4. Matriz grelha de observação 

Para coadjuvar a investigadora na análise e avaliação dos indicadores a observar foi 

elaborada uma grelha matriz (anexo 11) de auxílio à grelha de observação, constituindo um 

instrumento de apoio. Deste modo, a grelha apresenta as 4 partes relativas às diferentes 

dimensões a observar (Parte I- Dimensão do professor subdividida em A) ao Conhecimento 

científico, e competências pedagógico/ didáticas e B) Gestão de processos de comunicação e 

interação com os alunos; Parte II- Dimensão da atividade respeitante à C) Organização e 

abordagem dos conteúdos; Parte III- Dimensão alunos concernente à D) Atitude dos alunos 

e Parte IV- Dimensão TIC respeitante à E) Tecnologia da Informação e Comunicação). 

Assim, para cada indicador a avaliar, definido em cada Parte/Dimensão da GOA, a grelha 

matriz explícita um conjunto de 4 “auxiliadores de observação” correspondentes a 4 tópicos 

de avaliação numa escala de valoração de 1 a 4 que corresponde à escala de avaliação 

definida na GOA (Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito Bom). Deste modo, por cada domínio 

observado, a investigadora pode estabelecer a relação escala de valoração/ auxiliador de 

observação e a escala de avaliação da GOA, ou seja, 1= Insuficiente; 2= Suficiente; 3= Bom e 

4 =Muito bom.  
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6.	  Organização	  e	  tratamento	  de	  dados	  	  

A análise de dados elaborada nesta dissertação teve como orientação mestra a questão 

fundamental deste estudo “As atividades com as Tecnologias da Informação e Comunicação 

permitem atingir resultados de aprendizagem definidos para o 1.º ciclo do ensino básico?”, 

assim como as questões da investigação já anteriormente descritas.  

A análise dos dados é uma etapa importante em qualquer pesquisa. Os estudos 

qualitativos, sobretudo os estudos de casos múltiplos, requerem a utilização de técnicas que 

facilitem a síntese e compreensão dos dados (Miles, Huberman, 1994).  

De acordo com Yin (2005), a recolha e análise de dados não são fases distintas de uma 

investigação de essência qualitativa, mas antes estão intrinsecamente relacionadas e 

geralmente os processos de análise estabelecem-se num tratamento estatístico e numa análise 

de conteúdos.   

Os dados recolhidos através dos inquéritos por questionários, da formação ministrada no 

âmbito desta investigação e das observações foram organizados em grelhas, tabelas e gráficos, 

e a análise foi elaborada através de uma breve síntese descritiva. Para efetuar a análise, 

utilizamos o Microsoft Excel no tratamento dos dados quantitativos e o Nvivo para a análise 

qualitativa de dados, interpretando assim os dados das perguntas abertas dos questionários à 

luz de uma análise de conteúdo. A definição de categorias de análise que foram, 

posteriormente, reformuladas através de uma análise exaustiva de todas as respostas e 

respetiva codificação, que nos permitiu fazer inferências sobre as mensagens cujas 

características foram inventariadas e sistematizadas, possibilitando assim fazer uma 

interpretação dos dados obtidos. Esta inferência, como salienta Bardin (1995), permite a 

passagem da descrição à interpretação através da atribuição de sentido às características do 

material recolhido. As respostas às perguntas fechadas foram analisadas através de uma 

análise estatística, tendo por base a escala definida para as respostas que resultou em tabelas 

de frequência como forma de tratamento dos dados quantitativos.  

Assim, efetuámos uma análise preliminar dos resultados (lapsos na introdução dos 

dados ou erros do próprio inquirido) e fizemos uma categorização de algumas questões do 

questionário de forma a permitir uma correta interpretação dos resultados. Assim, elaborámos 

uma tabela onde constam, as categorias e os indicadores de análise, por cada parte dos 

questionários: Utilização das TIC (parte II); Implicações do uso das TIC na aula (parte III); 

Conhecimentos e dificuldades (Parte IV); Formação em TIC (Parte V), (Cf. tabela 4.22). 
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Dimensão	  de	  Análise	   Categorias	   Indicadores	  

UTILIZAÇÃO	  DAS	  TIC	  

Importância	  do	  uso	  
das	  TIC	  

Sim	  

Alfabetização	  digital	  dos	  alunos	  

Ensino	  apelativo	  
Facilita	  a	  aprendizagem	  

Facilita	  o	  ensino	  
Interesse/Motivação	  

Potencialidades	  didáticas	  

Potencialidades	  técnicas	  
Outra/Resposta	  questionável	  

Preferência	  por	  
alguma	  TIC	  

Sim	  
Aplicações	  
Hardware	  

World	  Wide	  Web	  

Áreas	  curriculares	  em	  
que	  as	  TIC	  se	  revelam	  

mais	  adequadas	  
Sim	  

Ciências	  

Estudo	  do	  Meio	  

Expressão	  Musical	  
Geografia	  

História	  
Matemática	  

Português	  

IMPLICAÇÕES	  DO	  USO	  DAS	  
TIC	  NA	  AULA	  

Formas	  de	  incentivo	  e	  uso	  
das	  TIC	  pelos	  alunos	  

Apelando	  para	  uso	  
Executar	  trabalhos	  

Não	  respondeu	  
Pesquisas	  

Usando	  recursos/software	  

Outra/Resposta	  questionável	  

Atividades	  com	  	  TIC	  usadas	  
em	  sala	  de	  aula	  

Audição/Visualização	  

Criação	  
Divulgação/recolha	  de	  conteúdos/trabalhos	  

Gravação	  de	  áudio	  

Jogar	  
Pesquisas	  

Realização	  de	  fichas	  de	  trabalho	  
Tratamento	  de	  dados	  

Uso	  de	  cd's	  didáticos	  

Importância	  da	  utilização	  das	  
TIC	  pelos	  alunos	  no	  
desenvolvimento	  de	  

competências	  

Adaptação	  à	  Sociedade	  Tecnológica	  

Atenção	  

Ensino	  apelativo	  
Facilita	  a	  aprendizagem	  

Ferramenta	  de	  trabalho	  
Motivação	  

Outra/Resposta	  questionável	  
 

Tabela 4.22: Categorias e indicadores das dimensões de análise relativas às partes II, III, IV e V dos questionários (I/II) 

Fonte: Elaboração própria 
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Dimensão	  de	  Análise	   Categorias	   Indicadores	  

IMPLICAÇÕES	  DO	  USO	  DAS	  
TIC	  NA	  AULA	  

Uso	  das	  TIC	  permite	  
o	  alcance	  das	  metas	  
de	  aprendizagem	  

Não	  
Depende	  do	  professor	  
Dispensáveis	  

Sim	  

Facilita	  a	  aprendizagem	  

Facilita	  o	  ensino	  
Motivação	  

Potencialidades	  técnicas	  

CONHECIMENTOS	  E	  
DIFICULDADES	  COM	  AS	  TIC	  

Dificuldades	  no	  uso	  
das	  TIC	  na	  sala	  de	  

aula	  
Sim	  

Ausência	  de	  recursos	  
Uso	  de	  Ferramentas/Software	  

Outra/Resposta	  questionável	  

FORMAÇÃO	  em	  TIC	  

Formação	  específica	  
para	  o	  uso	  das	  TIC	  na	  

docência	  

Não	  

Aprende-‐se	  mexendo	  
Fáceis	  

Predisposição	  
Vontade	  

Outra/Resposta	  questionável	  

Sim	  

Atualização	  

Melhorar	  uso	  

Usar	  
Outra/Resposta	  questionável	  

Preparação	  dos	  
professores	  para	  a	  
sua	  utilização	  em	  
contexto	  educativo	  
considerando	  as	  

potencialidades	  das	  
TIC	  

Não	  

Ausência	  de	  recursos	  
Falta	  de	  formação	  

Falta	  de	  tempo	  

Formação	  
Outra/Resposta	  questionável	  

Sim	  
Têm	  formação	  
Uso	  fácil	  

Outra/Resposta	  questionável	  

Expectativas	  quanto	  a	  esta	  
formação	  

Alcançar	  objetivos	  definidos	  

Aprender	  

Melhorar	  prática	  pedagógica	  
Novos	  conhecimentos	  

Troca	  de	  ideias	  
Uso	  das	  TIC	  possibilita	  uma	  
metodologia	  que	  ajuda	  o	  

aluno	  a	  alcançar	  os	  
resultados	  de	  aprendizagem	  
definidos	  para	  o	  final	  de	  ciclo	  

Facilita	  a	  aprendizagem	  

Facilita	  o	  ensino	  

Motivação	  

 

 

Tabela 4.22: Categorias e indicadores das dimensões de análise relativas às partes II, III, IV e V dos questionários (II/II) 
 

                                                     Fonte: Elaboração própria 
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Segundo Bardin (2008), a análise por categorias é, do conjunto das técnicas de análise 

de conteúdo, a mais antiga e na prática a mais utilizada. “Funciona por operações de 

desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo reagrupamentos analógicos. 

Entre as diferentes possibilidades de categorização, a investigação dos temas, ou análise 

temática, é rápida e eficaz na condição de aplicar a discursos diretos (significações 

manifestas) e simples” (Bardin, 2008: 199). Foi efetuada a análise de frequências, como 

forma de tratamento dos dados quantitativos.  

Ao utilizarmos múltiplas fontes de evidência, permitiu-nos criar condições para uma 

triangulação dos dados, durante a fase de análise dos mesmos, estabelecendo uma estratégia 

que permite identificar, explorar e compreender as diferentes dimensões do estudo, reforçando 

assim as suas descobertas e enriquecendo as suas interpretações (Yin, 1994). 

Essa diversidade de fontes possibilitou um conjunto mais diversificado de tópicos de 

análise e em simultâneo permitiu corroborar o mesmo fenómeno podendo responder de forma 

mais concisa aos objetivos e às questões da investigação. (anexo 12). 
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Capítulo V 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  
 

 

 

 

 

1. Medidas de integração curricular das 
TIC 

 

2. Paradigma educacional derivado do 
conhecimento e uso das TIC nas 
áreas curriculares disciplinares 

 

3. Formação e as necessidades de 
formação em TIC no 1.º Ciclo do 
Ensino Básico.	  

 

4. Potencialidades pedagógicas das TIC 
 

5. Práticas com as TIC permitem alcançar as 
metas definidas para o 1.º Ciclo do Ensino 
Básico.	  
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Nota	  introdutória	  

Neste capítulo apresentamos os resultados da análise dos dados, recolhidos através das 

fontes referenciadas anteriormente. Portanto, é tendo por base cada objetivo da investigação 

que explicitamos os resultados. Para tal, procedemos à organização de todos os instrumentos 

utilizados na investigação analisando os respetivos dados à luz dos métodos que nos 

pareceram os mais adequados. 

Segue-se nos pontos subsequentes a análise e a interpretação dos resultados obtidos 

pela investigação, organizando-os seguindo a linha de objetivos e questões que guiaram este 

trabalho.  

1.	  Medidas	  de	  integração	  curricular	  das	  TIC	  

Segundo se viu no capítulo I, o primeiro objetivo e a questão a ele associada levaram-

nos a averiguar as medidas de integração curricular das TIC implementadas pelo Ministério. 

Para tal, empregou-se como instrumento para a recolha de informação a grelha de medidas 

curriculares e projetos TIC que se começou a elaborar no caso 1. 

 

 

O
bj
et
iv
o	  

1.Conhecer	  quais	  as	  medidas	  de	  integração	  
curricular	  das	  TIC	  implementadas	  pelos	  
Ministérios	  da	  Ciência,	  Tecnologia	  e	  Educação	  	  e	  
os	  efeitos	  no	  contexto	  educativo,	  	  a	  utilização,	  e	  
a	  formação	  dos	  professores,	  no	  âmbito	  das	  TIC.	  

	  

	  
	  
	  
	  

Grelha	  
“Medidas	  Curriculares	  e	  Projetos	  

TIC”	  
	  
	  

In
st
ru
m
en

to
s	  

Q
ue

st
õe

s	  

§ Quais	  as	  medidas	  de	  integração	  
curricular	  das	  tecnologias	  da	  informação	  e	  
comunicação,	  numa	  ótica	  transdisciplinar	  
e	  transversal,	  emanadas	  pelo	  Ministério	  
da	  Educação?	  
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O estudo do caso 1, unificado no grupo de discussão, proporcionou uma interação que 

levou à partilha de pontos de vista, no que concerne às reorganizações e revisões curriculares 

e às iniciativas de integração das TIC nas práticas educativas permitindo também uma troca 

de experiências relativamente à formação docente, no intuito compreender as necessidades 

formativas por parte da comunidade escolar do ciclo em estudo. Deste modo, os elementos do 

grupo de discussão e a investigadora envolveram-se numa análise de conteúdo documental, 

observando normativos legais, alguns relatórios e outros documentos diligentes no âmbito da 

organização curricular e da integração das TIC na educação, nomeadamente o Plano 

Tecnológico de Educação, projeto “Metas de Aprendizagem” e posteriormente “Metas 

Curriculares”.  

Dessa análise depreendemos que, pertencente a uma autêntica revolução tecnológica, 

sustentada pelas TIC vemos emergir um paradigma educacional e comunicacional, onde o 

professor deve analisar os conteúdos a ensinar, delinear estratégias diversificadas, programar 

metodologias diferenciadas, ponderar a especificidade das tecnologias e pensar a sua 

integração para o desenvolvimento do currículo. Portanto, compreender a integração das 

tecnologias no currículo, na prática pedagógica visando entender a forma como os professores 

encaram as TIC em contexto de aula, analisando metodologias e avaliando os resultados do 

impacto dessas práticas na aprendizagem dos alunos é, no nosso entender, uma questão de 

grande pertinência. Desta forma e, tendo em conta um dos objetivos do estudo “conhecer 

quais as medidas de integração curricular das TIC implementadas pelos Ministérios da 

Ciência, Tecnologia e Educação e os efeitos no contexto educativo, a utilização, e a formação 

dos professores, no âmbito das TIC” (objetivo 1), consideramos que conseguimos inteirar-nos 

de algumas medidas de integração curricular das Tecnologias da Informação e 

Comunicação, numa ótica transdisciplinar e transversal, emanadas pelo Ministério da 

Educação? (questão da investigação 1) 

 

Ponderando a complexidade e os problemas inerentes a esta problemática, em 

particular a ambiguidade e a falta de clareza relativamente ao lugar e ao papel que as TIC 

devem ocupar no currículo, a tabela 5.1 apresenta uma perspetiva de iniciativas de integração 

curricular das  TIC no contexto educativo português a par da organização curricular, desde a 

década de 60 até aos dias de hoje, a partir da análise de despachos normativos. 
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Tabela 5.1: Iniciativas de integração das TIC e organização curricular no contexto educativo Português (Grelha 
de medidas curriculares e projetos TIC) (I/IV) 

 
 

Fonte: Elaboração própria 
 
 

	   Data	   Projetos	  /Iniciativas	  de	  integração	  das	  TIC	  
 

Currículo	  

An
te
s	  
do

	  2
5	  
de

	  a
br
il	  
de

	  1
97

4	  

19
63

	   Decreto-‐Lei	   n.º	   45418	   -‐	   Criação	   do	   Centro	   de	   Pedagogia	   Audiovisual	   (CPA)	   ;	  
Cinema/Projeção	  fixa/	  Rádio	  gravação	  sonora	  /Televisão	  

	  	  
 
Conceção 
centralizadora  
do Currículo  
	  19

64
	   Decreto-‐Lei	   n.º	   46135	   -‐	   Criação	   do	   Instituo	   de	   Meios	   Audiovisuais	   no	   Ensino	  

(IMAVE)	  
Emissão	  de	  programas	  rádio	  e	  televisão	  com	  finalidades	  escolares	  

19
69

	   Decreto-‐Lei	   n.º	   48962/69	   -‐	   Revisão	   do	   diploma	   do	   IMAVE	   e	   criou	  o	   Instituto	   dos	  
Meios	  Audiovisuais	  na	  Educação	  (IMAVE)	  
Ampliação	  do	  âmbito	  de	  ação	  /	  Telescola	  

	  

19
71

	   Decreto-‐Lei	   n.º	   408/71	   -‐	   Reforma	   do	   IMAVE	   e	   surge	   o	   Instituto	   de	   Tecnologia	  
Educativa	  (ITE)	  

Ap
ós
	  o
	  2
5	  
de

	  a
br
il	  

19
76

	   Criação	  da	  Universidade	  Aberta	  (UNIABE)	  e	  extingue-‐se	  ITE	  
	  

Decreto-‐Lei	  n.º	  146/76	  -‐Criação	  d	  a	  Universidade	  Aberta.	  
	  

19
76

	   Decreto-‐Lei	   n.º	   659/76	   -‐Criação	   do	   Instituto	   de	   Inovação	   Pedagógica	   (INIP)	   mas	  
durou	  um	  mês	  e	  voltou	  a	  reabrir	  o	  ITE	  ((Decreto-‐Lei	  n.º	  676/76).	  

19
79

	  

Criação	  do	  Instituto	  Português	  de	  Ensino	  à	  Distância	  

D
éc
ad

a	  
de

	  8
0	  

19
80

	   Vários	  projetos	  do	  Ministério	  da	  Educação	  proporcionam	  a	  utilização	  pedagógica	  do	  
computador	  

19
85

	  
	  

Projeto	   Meios	   Informáticos	   no	   Ensino:	   primeiro	   projeto	   português	   para	   a	  
“introdução,	   de	   forma	   racionalizada,	   dos	   meios	   informáticos	   no	   ensino	   não	  
superior,	   num	   esforço	   que	   permita	   valorizar	   ativamente	   o	   sistema	   educativo	   em	  
todas	  as	  suas	  componentes	  e	  que	  suporte	  uma	  dinâmica	  permanente	  de	  avaliação	  e	  
atualização	  de	  soluções”	  Despacho	  n.º	  206/ME/85	  de	  15	  de	  novembro	  de	  1985	  
	  

Despacho	  n.º	  206/ME/85	  de	  31	  de	  Outubro	  -‐Projeto	  Meios	  Informáticos	  no	  Ensino:	  
Racionalização,	   Valorização,	   Atualização	   (MINERVA).	   Foi	   organizado	   em	   três	  
grandes	   momentos	   de	   execução:	   “fase-‐piloto”	   (1985-‐1988),	   investiu	   na	   formação	  
das	   equipas	   dinamizadoras,	   criação	   de	   infraestruturas,	   identificação	   dos	   pontos	  
essenciais	   e	   operacionais	   do	   ensino,	   determinou	   conceitos,	   critérios	   e	   possíveis	  
soluções;	   “operacionalização	   do	   projeto”	   (1988-‐1992),	   que	   envolveu	   um	   número	  
mais	  considerável	  de	  escolas;	  encerramento	  do	  projeto	  (1992-‐1994).	  
	  

19
86

	  
	  

Resolução	  do	  Conselho	  de	  Ministros	  n.º	  8/86)-‐	  Criação	  da	  Comissão	  de	  Reforma	  do	  
Sistema	   Educativo	   (CRSE)	   com	   a	   incumbência	   de	   realizar	   estudos,	   “modernizar	   o	  
sistema	  de	  ensino	  na	  sua	  organização	  estrutural,	  curricular,	  nos	  métodos	  e	  técnicas	  
da	  sua	  prática”	  e	  “valorizar	  os	  recursos	  humanos	  disponíveis”.	  

	  

Lei	   	   n.º	   46/86	   -‐Trabalhos	   propostos	   para	   a	   aprovação	  da	   Lei	   de	  Bases	   do	   Sistema	  
Educativo	  (LBSE)	  
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Tabela 5.1: Iniciativas de integração das TIC e organização curricular no contexto educativo Português (Grelha 
de medidas curriculares e projetos TIC) (II/IV) 

 
                                                     Fonte: Elaboração própria 

	   Data	   Projetos	  /Iniciativas	  de	  integração	  das	  TIC	  
	  

Currículo	  	  

D
éc
ad

a	  
de

	  8
0	  

19
88

	  

Publicação	  do	  Projeto	  Global	  de	  Reforma	  
 
Reorganização 
dos Planos 
Curriculares dos 
Ensinos Básicos 
e Secundário  

e  
Proposta de 
Escola Cultural 
(1989) 
	  

19
89

	  

Decreto-‐Lei	   n.º	   286/89,	   de	   29	   de	   agosto-‐	   Reorganização	   dos	   Planos	   Curriculares	  
dos	   Ensinos	   Básicos	   e	   Secundário	   e	   a	   proposta	   da	   Escola	   Cultural,	   “para	   a	  
realização	   da	   reforma	   curricular,	   as	   escolas	   devem	   dispor	   de	   recursos	   educativos	  
necessários,	   nomeadamente	  materiais	   de	   apoio	   escrito	   e	   audiovisual,	   bibliotecas,	  
laboratórios,	   oficinas	   e	   meios	   informáticos"	   e	   que	   "os	   recursos	   educativos	  
concentram-‐se	   em	   centros	   de	   recursos,	   de	   forma	   a	   racionalizar	   a	   sua	   utilização	  
pelas	  escolas”.	  (Decreto-‐Lei	  n.º	  286/89,	  de	  29	  de	  agosto,	  	  Art.º	  12)	  
	  

D
éc
ad

a	  
de

	  9
0	  

19
90

	  
/9
3	  

Programa	   de	   Desenvolvimento	   Educativo	   para	   Portugal	   (PRODEP	   I)	   através	   de	  
fundos	  estruturais	  com	  vários	  projetos.	  
	  

	  

19
90

	  
/9
1	   Projeto	  Informática	  para	  a	  Vida	  Ativa	  (IVA)	  

	  

19
92

	  

Projeto,	   Fornecimento	  de	   Equipamentos,	   Suportes	   Lógicos	   e	  Ações	  de	   Formação	  
de	  Professores	  (FORJA).	  

	  

Generalização	  da	  Reforma	  Educativa	  
	  

19
94

	  
/9
9	   Programa	  de	  Desenvolvimento	  Educativo	  para	  Portugal	  (PRODEP	  II)	  

	  

	  

Despacho	   n.º	   232	   /ME/96	   de	   4	   	   -‐Projeto	   Educação	   para	   as	   Tecnologias	   da	  
Informação	  e	  Comunicação	  (EDUTIC)	  
	  

	  

19
96

	  

Despacho	  232/ME/96	   -‐	  Programa	  Nónio	   século	  XXI	   que	   visava	  o	   apetrechamento	  
das	   escolas	   dos	   Ensinos	   Básico	   e	   Secundário,	   com	   equipamento	   multimédia	   e	   a	  
promoção	  da	   formação	  dos	  professores;	  apoiar	  o	  desenvolvimento	  de	  projetos	  de	  
escolas	   em	   parceria	   com	   instituições	   especialmente	   vocacionadas	   para	   o	   efeito;	  
incentivar	   a	   criação	   de	   software	   educativo	   e	   dinamizar	   o	   mercado	   da	   edição;	  
promover	   a	   disseminação	   e	   intercâmbio	   nacional	   e	   internacional	   de	   informação	  
sobre	  educação	  através	  do	  apoio	  à	  realização	  de	  simpósios,	  congressos,	  seminários	  
e	  outras	  reuniões	  de	  caráter	  científico-‐pedagógico.	  
	  

Reorganização 
de vários setores 
educativos 
(1996) 
 
“Reflexão 
Participada 
sobre os 
Currículos”  

(1996-97) 
	  Projeto	  Ciência	  Viva	  visava	  promover	  a	  cultura	  científica	  e	  tecnológica	  na	  sociedade	  

portuguesa,	  com	  especial	  ênfase	  nas	  camadas	  mais	  jovens	  da	  população	  escolar	  do	  
ensino	  básico	  e	  secundário.	  
	  

19
96

/1
99

7	  

O	  Departamento	  da	  Educação	  Básica	   (DEB)	   lançou	  um	  processo	  a	  que	   chamou	  de	  
“Reflexão	  Participada	   sobre	  os	  Currículos”.	   Pretendia-‐se	  uma	  gestão	  diferenciada	  
dos	  currículos,	  o	  estabelecimento	  de	  um	  corpus	  nuclear	  de	  aprendizagens	  comuns	  
em	  função	  das	  competências	  garantidas	  a	  todos	  os	  alunos,	  e	  modos	  de	  articulação	  
entre	   esse	   currículo	   nuclear	   comum	   e	   os	   projetos	   diferenciados	   de	   gestão	   e	   as	  
opções	  curriculares	  específicas,	  a	  decidir	  por	  cada	  escola	  ou	  grupo	  de	  escolas.	  
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Tabela 5.1: Iniciativas de integração das TIC e organização curricular no contexto  educativo Português 
(Grelha de medidas curriculares e projetos TIC) (III/IV) 

 
                                                     Fonte: Elaboração própria 

	   Data	   Projetos	  /Iniciativas	  de	  integração	  das	  TIC	  
	  

Currículo	  	  

D
éc
ad

a	  
de

	  9
0	   19

97
	   Projeto	   Internet	   na	   Escola:	   Pretendia-‐se	   a	   ligação	   à	   Internet	   nas	   bibliotecas	  

escolares	   de	   todas	   as	   escolas	   de	   Ensino	   não	   superior	   com	   um	   computador	  
multimédia	  através	  da	  ligação	  do	  tipo	  RDIS	  (Rede	  Digital	  Integradora	  de	  Serviços).	  

	  

19
97

	  

MSI	  (1997)	  -‐	  (Livro	  Verde	  Para	  a	  Sociedade	  de	  Informação)	  –	  Exprime	  a	  necessidade	  
de	  medidas	  para	  uma	  gestão	  diferenciada	  dos	  currículos,	  o	  estabelecimento	  de	  um	  
corpus	  nuclear	  de	  aprendizagens	  comuns	  em	  função	  das	  competências	  garantidas	  a	  
todos	  os	  alunos,	  e	  modos	  de	  articulação	  entre	  esse	   currículo	  nuclear	   comum	  e	  os	  
projetos	  diferenciados	  de	  gestão	  e	  as	  opções	  curriculares	  específicas,	  a	  decidir	  por	  
cada	  escola	  ou	  grupo	  de	  escolas.	  
	  

	  

D
ia
s	  
de

	  H
oj
e	  

20
00

/	  
06

	   Programa	  de	  Desenvolvimento	   Educativo	   para	   Portugal	   apoiado	  pela	   Comunidade	  
(PRODEP	  III).	  

 
 
 
 
Reorganização 
Curricular do 
Ensino Básico 

(2001) 
	  

20
01

	   Decretos-‐Lei	  n.º	  6	  e	  n.º	  7	  de	  2001	  -‐Reorganização	  Curricular	  do	  Ensino	  Básico	  em	  
18	  janeiro	  de	  2001,estabelecem	  os	  princípios	  orientadores	  da	  organização	  e	  gestão	  
curricular	  do	  Ensino	  Básico	  e	  do	  Ensino	  Secundário.	  

20
05

/0
6	  

Despacho	  n.º16	  793/2005	   -‐	  Criação	  da	  Equipa	  da	  Missão	  Computadores,	  Redes	  e	  
Internet	   nas	   Escolas	   (ECRIE)	   que	   pretendia	   a	   conceção,	   o	   desenvolvimento,	   a	  
concretização	  e	  avaliação	  de	  iniciativas	  mobilizadoras	  e	  integradoras	  no	  domínio	  do	  
uso	   dos	   computadores,	   redes	   e	   Internet	   nas	   escolas	   e	   nos	   processos	   de	   ensino-‐
aprendizagem,	   promovendo	   a	   integração	   das	   TIC	   no	   currículo;	   apoiando	   o	  
apetrechamento	   e	   manutenção	   dos	   equipamentos	   informáticos	   das	   escolas;	  
dinamizando	  projetos	  de	  utilização	  das	  TIC	  e	  fomentando	  a	  formação	  de	  professores	  
neste	  domínio.	  
	  

	  

20
07

	   Despacho	  n.º	  15322/2007	  -‐	  criada	  a	  Equipa	  de	  Recursos	  e	  Tecnologias	  Educativas	  
(ERTE)	  e	  do	  Plano	  Tecnológico	  da	  Educação	  (PTE)	  e	  extinta	  a	  equipa	  multidisciplinar	  
ECRIE.	  

 
 
 
Revisão da 
Estrutura 
Curricular: 
Introdução de 
mudanças e 
inovações 
curriculares 
(novas disciplinas, 
áreas curriculares 
não disciplinares, 
alguns programas 
novos ou 
renovados). 
 (até 2012)	  

20
07

	  /
20

09
	  

O	  Programa-‐e-‐escola	  que	  pretendia	  facilitar	  o	  acesso	  à	  sociedade	  de	  informação,	  de	  
modo	  a	  promover	  a	  info-‐inclusão	  e	  a	  igualdade	  de	  oportunidades.	  Trata-‐se	  de	  uma	  
iniciativa	  que	  assentou	  em	  vários	  e-‐	  
-‐e.professor	   visa	   fomentar	   a	   utilização	   de	   computadores	   e	   ligações	   à	   internet	   em	  
banda	  larga	  pelos	  docentes	  (pré-‐escolar	  e	  ensino	  básico	  e	  secundário),	  facilitando	  o	  
acesso	  à	  sociedade	  de	  informação.	  
-‐e.oportunidades	  visa	  fomentar	  a	  utilização	  de	  computadores	  e	   ligações	  à	   internet	  
em	  banda	  larga	  pelos	  formandos	  inscritos	  no	  Novas	  Oportunidades.	  
-‐e-‐escola	  que	  pretendia	  fomentar	  a	  utilização	  de	  computadores	  e	  ligações	  à	  internet	  
em	  banda	  larga	  pelos	  alunos	  do	  5.º	  ao	  12.º	  ano	  de	  escolaridade.	  
-‐e.escolinha	   que	  visa	   fomentar	  a	  utilização	  de	   computadores	  e	   ligações	  à	   internet	  
em	  banda	  larga	  aos	  alunos	  matriculados	  no	  1.º	  ao	  4.º	  ano	  de	  escolaridade.	  
-‐e.juventude	  que	  visa	  fomentar	  a	  utilização	  de	  computadores	  e	   ligações	  à	   internet	  
em	  banda	  larga	  pelos	  membros	  das	  associações	  estudantis	  e	  de	  juventude.	  
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Tabela 5.1: Iniciativas de integração das TIC e organização curricular no contexto  educativo Português (Grelha 
de medidas curriculares e projetos TIC) (IV/IV) 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Percebemos que da década de 60 até à década de 80 houve um impulso à integração 

das TIC na educação, marcado pelos avanços produzidos no âmbito da informação e do 

conhecimento, um acelerado desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, 

que se caracterizou pela informação abundante e de rápida transmissão; a integração das 

tecnologias, bem como, das suas potencialidades em todos os setores da sociedade, 

implicando, desta forma, a formação dos cidadãos. Paralelo a este impulso tecnológico 

surgiram também iniciativas no âmbito educativo, tal como a criação do Centro de Pedagogia 

Audiovisual (1963), do Instituto de Meios Audiovisuais no Ensino (1964), do Instituto dos 

Meios Audiovisuais na Educação (1969), do Instituto de Tecnologia Educativa (1971), da 

Universidade Aberta (1976), do Instituto de Inovação Pedagógica (1976), do Instituto 

Português de Ensino à Distância (1979). Estas iniciativas colocaram a ênfase no ao 

apetrechamento de liceus com novos meios de natureza audiovisual, desde o telégrafo, 

cinema, televisão e outros recursos tecnológicos que permitissem facilitar a atividade letiva 

dos docentes.  

 

Na década de 80-90 observámos que foram lançados projetos visando a introdução das 

TIC de forma racionalizada, tal como o Projeto Meios Informáticos no Ensino (1985), o 

Projeto Meios Informáticos no Ensino: Racionalização, Valorização, Atualização (1985) que 

	   Data	   Projetos	  /Iniciativas	  de	  integração	  das	  TIC	  
	  

Currículo	  	  

D
ia
s	  
de

	  H
oj
e	  

20
09

	   Projeto	  das	  Metas	  de	  Aprendizagem	  que	  nasceu	  em	  dezembro	  de	  2009,	  	  inserido	  
na	  Estratégia	  Global	  de	  Desenvolvimento	  do	  Currículo	  Nacional,	  delineada	  pelo	  
Ministério	  da	  Educação	  cuja	  missão	  visa	  assegurar	  uma	  educação	  de	  qualidade	  e	  
melhores	  resultados	  escolares	  nos	  diferentes	  níveis	  educativos.	  

	  
 

 

 

 

 

Revisão 

Curricular 

20
11

	  

Despacho	  n.º	  17169/2011,	  de	  23	  de	  dezembro	  -‐	  Revogação	  do	  documento	  
“Currículo	  Nacional	  do	  Ensino	  Básico	  –	  Competências	  Essenciais”	  -‐	  

20
12

	  

Despacho	  n.º	  5306/2012,	  de	  18	  de	  abril	  -‐Iniciativa	  do	  Ministério	  da	  Educação	  e	  
Ciência:	  as	  “Metas	  Curriculares”	  que	  conjuntamente	  com	  os	  atuais	  Programas	  de	  
cada	  disciplina,	  constituem	  as	  referências	  fundamentais	  para	  o	  desenvolvimento	  do	  
ensino:	  nelas	  se	  clarifica	  o	  que	  nos	  Programas	  se	  deve	  eleger	  como	  prioridade,	  
definindo	  os	  conhecimentos	  a	  adquirir	  e	  as	  capacidades	  a	  desenvolver	  pelos	  alunos	  
nos	  diferentes	  anos	  de	  escolaridade	  
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contribuíram para a criação de uma nova pedagogia baseada numa relação mais próxima entre 

professor e aluno perspetivando a criação de um paradigma colaborativo na educação. 

Foram também tomadas medidas no que concerne a mudança da conceção 

centralizadora do currículo. Assim, com o intuito de modernizar o sistema de ensino na sua 

organização estrutural, curricular, nos métodos e técnicas da sua prática, surgem propostas 

para a o Projeto de Reforma Global do Sistema Educativo (1988) sendo criada a Comissão de 

Reforma do Sistema Educativo (CRSE) (1986) que denota alguma preocupação em formar as 

gerações futuras para o mundo da comunicação, introdução de novas tecnologias de 

informação no sistema educativo e sobretudo criar uma dinâmica pedagógica orientada para a 

inovação, criatividade e utilização diversificada de recursos educativos.  

Podemos ainda verificar a publicação do Projeto Global de Reforma (1988) e que no 

ano seguinte procedeu-se à Proposta da Reorganização dos Planos Curriculares dos Ensinos 

Básicos e Secundário e da Escola Cultural (1989), (Cf. Tabela 5.1). 

 

Na década de 90, para além do apetrechamento em recursos, a escola beneficiou 

igualmente, da realização de outros projetos sustentados pelo Programa de Desenvolvimento 

Educativo para Portugal (1990-93), Projeto Informática para a Vida Ativa (1990-91), Projeto, 

Fornecimento de Equipamentos, Suportes Lógicos e Ações de Formação de Professores 

(1992-93) e houve um maior envolvimento de agentes da comunidade educativa. 

Paralelamente à implementação de tais projetos assistia-se à Generalização da Reforma 

Educativa (1992-93).  

 

Em meados da década de 90, surgiu o Projeto Educação para as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (1995), Programa Nónio século XIX (1996) e Ciência Viva 

(1996), Internet na escola (1997).  

Estes projetos inseriram-se no quadro das medidas orientadas para a Sociedade da 

Informação, designadamente no conjunto de medidas contidas no Livro Verde para a 

Sociedade da Informação em Portugal, tratando-se de mais um passo na evolução das TIC na 

educação (MSI, 1997). 

Após uma longa caminhada, desde a Reforma Curricular de 1990 (cuja generalização 

se concluiu, em 1996) e o processo de “Reflexão Participada sobre os Currículos” (1996-97) 

foi estabelecida a Reorganização Curricular do Ensino Básico (2001).  
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Nos tempos atuais assistiu-se à criação da Equipa da Missão Computadores, Redes e 

Internet nas Escolas (2005-06) cujo objetivo foi promover a integração das TIC no currículo; 

apoiar o apetrechamento e manutenção dos equipamentos informáticos das escolas; dinamizar 

projetos de utilização das TIC e promover a formação de professores neste domínio. Esta 

equipa lançou três iniciativas de âmbito nacional que tiveram reflexos ao nível da integração 

das TIC nas escolas, designadamente a divulgação de um documento de definição do perfil do 

professor-formador em TIC; acompanhado da promoção de iniciativas de formação de 

professores em TIC utilizando técnicas e tecnologias de suporte a distância; a abertura do “1.º 

Concurso de Produção de Conteúdos Educativos” e o lançamento da iniciativa “Escolas, 

Professores e Computadores Portáteis”. 

 

Mais recentemente, a Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (2007) e o Plano 

Tecnológico da Educação (2007) firmaram o papel das tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC) enquanto ferramenta essencial ao ensino e à aprendizagem. O programa e-

escola (2007-09) cujo objetivo se centra no acesso à sociedade de informação, de modo a 

promover a info-inclusão e a igualdade de oportunidades, assentou em 5 iniciativas de 

integração das TIC (e-professor, e-oportunidades, e-escola, e-escolinha e e-juventude). 

Pela tabela 5.1.,é possivel entender que  a complexidade resultante da sobreposição 

das várias reformas estruturais sucessivas acentuou-se ainda com a introdução subsequente de 

mudanças e inovações curriculares. Os processos de mudança curricular iniciados em 2001 

pretendiam uma reorganização e clarificação da globalidade das prescrições e orientações 

curriculares pelo que nessa linha surge o Projeto das Metas de Aprendizagem (2009), inserido 

na Estratégia Global de Desenvolvimento do Currículo Nacional, delineada pelo Ministério da 

Educação cuja missão visava assegurar uma educação de qualidade e melhores resultados 

escolares nos diferentes níveis educativos e promover um percurso de coerência, clarificação 

e operacionalidade dos documentos curriculares que orientassem, no plano nacional, as linhas 

de ação que as escolas e os professores devem desenvolver no quadro da sua autonomia e face 

às diversidades dos seus contextos específicos. Pretende operacionalizar,  em termos de 

resultados de aprendizagem esperados, as competências que devem resultar, para cada ciclo e 

área ou disciplina, do conhecimento sólido dos  respetivos conteúdos, conceitos estruturantes 

e processos de uso e construção desses conhecimentos. 
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Na sequência da revogação do documento “Currículo Nacional do Ensino Básico – 

Competências Essenciais” (2011) surgiu uma nova iniciativa do Ministério da Educação e 

Ciência: as “Metas Curriculares” (2012) que constituem as referências fundamentais para o 

desenvolvimento do ensino: nelas se clarifica o que nos Programas se deve eleger como 

prioridade, e que pode ser considerado como a aprendizagem essencial a realizar pelos alunos 

em cada disciplina, por ano de escolaridade, ou, quando isso se justifique, por ciclo, realçando 

o que nos atuais Programas deve ser objeto de ensino, representando um documento 

normativo de progressiva utilização obrigatória, por parte dos professores. 

 

Este conjunto de iniciativas permite-nos entender que tem havido esforços pelos 

Ministérios da Ciência, Tecnologia e Educação  em prol da integração curricular das TIC pois 

a evolução da sociedade  pressupõe também uma adaptação da escola, onde a dinâmica da 

sala de aula deve ser alterada assim como o papel do professor pois se cremos que a educação 

para os media estabelece uma das condições para a formação do espírito crítico e para o 

desenvolvimento da autonomia no mundo da comunicação, então é preciso que ela comece a 

ser realizada desde os primeiros anos de escolaridade (Borderie, 1997).  

 

2.	   Paradigma	   educacional	   derivado	   do	   conhecimento	   e	   uso	   das	   TIC	   nas	  

áreas	  curriculares	  disciplinares	  

Ao longo da pesquisa bibliográfica constatámos que na aurora deste século XXI, a 

educação deve repensar os seus objetivos, métodos e papéis. Que aos professores, cabe-lhes a 

importante missão, de integrar as inovações tecnológicas nas práticas educativas tanto para 

assegurar uma aprendizagem atualizada, como para preparar os alunos para os imperativos da 

sociedade moderna. Que perante novos tempos, onde o paradigma educacional se vê em 

transformação é preciso novas práticas. Mas será que os professores caminham nesse sentido, 

usam as TIC na sala de aula de forma a proporcionar novos espaços de aprendizagem? De que 

forma, em que áreas e com que finalidades? 
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No intuito de trazer algumas respostas apresentamos, seguidamente, os resultados da 

nossa investigação, provenientes dos três Casos em estudo25 mediante quatro instrumentos de  

recolha de dados da investigação: os relatos26, os questionários27 e a grelha de observação28 e 

algumas notas do diário de campo29.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Tendo em conta que na nossa investigação, optámos pelo estudo de casos múltiplos, ou seja 3 casos diferentes, 

envolvendo nas suas diferenças algumas técnicas e instrumentos de recolha de dados comuns, considerámos ser mais viável 
apresentar os dados, identificando sempre o caso a que esses dados se referem. Assim, em cada tabela onde agrupámos os 
dados (por questões iguais do questionário) optámos por colocar anteriormente a cada indicação do número de respondentes 
(N=), C1, C2, C3 para identificar os casos 1, 2, e 3, respetivamente. De referir igualmente que um total de 60 professores 
constituem a amostra total do nosso estudo, repartidos pelos 3 casos em estudo, designadamente, o caso 1 é constituído por 
14 professores, o caso 2 engloba 20 professores e o caso 3 reúne 26 professores. Contudo, importa salientar que, em algumas 
tabelas que apresentamos ao longo do capítulo V, o número de respondentes (N=) não corresponde ao número de professores 
que constituem os referidos casos, sendo por vezes superior, que se justifica pelo facto das respostas dadas pelos professores 
se incluírem em mais do que uma das categorias de análise por criadas (para tratar as respostas abertas dos questionários Q1, 
Q2, Q3).  

26 No nosso estudo obtivemos três relatos provenientes de professoras que fizeram parte do Caso 1. No intuito de 
distinguir os três relatos identificámos, sempre que referimos um dado contido num dos relatos. Assim, identificámos os 
relatos por R1, R2 e R3. 

27 Ao longo deste capítulo aludimos às partes e às perguntas dos questionários usados nos três Casos do estudo. 
Assim, sempre que se ler Q1 significa que nos referimos ao questionário 1 (aplicado ao caso1), Q2 refere-se ao questionário 2 
(aplicado ao caso 2) e Q3 é referente ao questionário 3 (aplicado ao caso 3); sempre que se ler os números romanos II, III, IV 
ou IV deve entender-se que nos referimos às partes que compõem os questionários; pela letra P seguido de um algarismo, 
entende-se a pergunta do questionário, a que nos estamos a referir. 

28  A grelha de observação, instrumento que nos permitiu recolher os dados, aquando as observações de aulas, 
apresenta-se dividida por dimensões (Professor, Aluno, TIC, Atividade) para os quais determinámos indicadores de 
observação, nomeadamente A= Conhecimento científico, e competências pedagógico/ didáticas; B= Gestão de processos de 
comunicação e interação com os alunos; C= Organização e abordagem dos conteúdos; D= Atitude dos alunos; E= 
Tecnologia de Informação e Comunicação. Assim, quando apresentamos inicialmente os indicadores que nos aportam 
dados para o objetivo em análise, mencionamos a letra (A, B, C, D, ou E) seguido de um algarismo, correspondendo ao 
item observado em cada indicador.   

29 Ao longo da análise, incluímos, sempre que consideramos pertinente, algumas notas do diário de campo 
transcritas dos professores dos casos em estudo, referenciando-as no corpo do texto da análise Pela sigla “D.C / Prof. X” 
(diário de campo / professor que referiu esse comentário). Quando as notas são pessoais, da investigadora colocamos o 
momento em que essa nota se refe, ao longo da investigação, sendo mais fácil o reconhecimento da mesma no diário de 
campo).  
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2.	  Caracterizar	  o	  atual	  

paradigma	  educacional	  derivado	  

do	  conhecimento	  e	  uso	  	  nas	  

áreas	  curriculares.	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	   Relatos	  

Questionários:	  

II	  P1.;	  II	  P1.1.;	  II	  P2.;	  II	  P3.;	  II	  P3.1.;	  II	  P4.;	  II	  

P5.	  II	  P6.;	  II	  P7.;	  II	  P	  7.1.;	  II	  P9.;	  

	  

III	  P1.;	  III	  P1.1.;	  	  

III	  Q1,	  P2.	  /	  Q2,	  P5./	  Q3,	  P4.	  	  

	  

IV	  Q1,	  P1.	  /	  Q2	  e	  Q3,	  P2.;	  	  

IV	  Q1,	  P2.	  /	  Q2	  e	  Q3,	  P1.;	  IV	  Q1,	  P2.1	  /	  Q2	  e	  

Q3,	  P1.1	  ;	  IV	  Q1,	  P3.;	  	  

	  

Observação	  (Grelha	  de	  observação)30:	  

A3;	  A4;	  A10;	  A11;	  B1.;	  B2;	  B3;	  B4;	  B5;	  B6;	  

E6;	  

	  

Diário	  de	  campo	  

	  

In
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s	  

§ 	  	  	  	  	  Qual	  é	  o	  conhecimento	  e	  

uso	  das	  TIC,	  nas	  áreas	  

curriculares	  disciplinares,	  

pelos	  professores?	  

	  

 

 

Apesar das tecnologias já constituírem uma realidade física na maioria das escolas do 

1.º ciclo do ensino básico, é necessário entender qual a opinião dos professores quanto à 

importância de as integrar nas suas práticas. Nesse sentido, a triangulação dos dados dos 

diferentes casos estudados permitiu-nos verificar que a totalidade dos professores inquiridos 

nos 3 casos considera importante o uso das TIC na sala de aula (Cf. gráfico 5.1).  
 

                                                
30 A3= Qualidade didática, sobre o ponto de vista da coerência entre conteúdos, objetivos, estratégias e recursos; 

A4= Qualidade didática, sobre o ponto de vista da articulação entre a planificação da atividade e o conteúdo que 
pretende lecionar; A10= Domínio técnico na utilização das TIC; A11= Domínio didático na utilização das TIC; B1= 
Comunica com os alunos de forma fácil e cordial; B2= Concede iguais oportunidades de participação aos alunos; B3= 
Revela firmeza e bom senso na relação com os alunos, promovendo o respeito pelas regras indispensáveis ao 
funcionamento da aula; B4= Comunica com os alunos através da TIC; B5= Relação fala do professor/TIC; B6= 
Indisciplina na sala de aula; E6= Constitui uma boa prática de ensino. 
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Gráfico 5.1: Importância do uso das TIC na sala de aula  
 

Segundo os professores inquiridos, o uso das TIC na sala de aula é importante 

essencialmente porque proporciona o “Interesse/motivação” (C1=35,7%; C2=35%; C3=65%) 

dos alunos. Também Brent em 1996 defendeu que a integração das TIC, no contexto 

educativo, aumenta a motivação para a aprendizagem e o interesse por parte dos alunos, 

posicionando o professor num modelo de ensino centrado no aluno. Além disso a  tabela 5.2 

mostra que o uso das tecnologias na escola é pertinente porque “Facilita o ensino” 

(C1=21,4%; C2=40%; C3=45%), “Facilita a aprendizagem” (C1=14,3%; C2=25%; 

C3=25%), permite a “Alfabetização digital dos alunos” (C1=14,3%; C3=10%) e torna o 

“Ensino apelativo” (C1=14,3%; C2=25%) dadas as “Potencialidades didáticas” (C1=14,3%; 

C2=30%) que possuem. 

Assim, as TIC são importantes quer para o professor na medida em que “a vida do 

professor, quanto à preparação de aulas, sem dúvida alguma ficou muito facilitada tanto na 

elaboração de trabalhos como na vastidão de informações que o professor dispõe para 

trabalhar” (Cf. R2) quer, para os alunos pois ajuda-os na sua aprendizagem.  
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fr.	   %	  

Considera	  importante	  o	  uso	  das	  TIC	  na	  sala	  de	  aula,	  porquê?	   	   	  
Alfabetização	  digital	  dos	  alunos	   2	   14,3	  

Ensino	  apelativo	   2	   14,3	  

Facilita	  a	  aprendizagem	   2	   14,3	  

Facilita	  o	  ensino	   3	   21,4	  

Interesse/Motivação	   5	   35,7	  

Potencialidades	  didáticas	   2	   14,3	  

Potencialidades	  técnicas	   1	   7,1	  

Outra/Resposta	  questionável	   1	   7,1	  

N=14	  /	  C1	  

Ensino	  apelativo	   5	   25,0	  
Facilita	  a	  aprendizagem	   2	   10,0	  
Facilita	  o	  ensino	   8	   40,0	  
Interesse/Motivação	   7	   35,0	  
Potencialidades	  didáticas	   6	   30,0	  

N=20	  /	  C2	  

Alfabetização	  digital	  dos	  alunos	   2	   10,0	  
Facilita	  a	  aprendizagem	   5	   25,0	  
Facilita	  o	  ensino	   9	   45,0	  
Interesse/Motivação	   13	   65,0	  

N=26	  /	  C3	  

Tabela 5.2: Razões da importância do uso das TIC  
 

 

Considerando que a totalidade dos professores inquiridos reconhece importância ao 

uso das TIC na sala de aula é natural que, também quase todos os docentes da nossa amostra 

(C1=100%), (C2=95%) (C3=100%) (Cf. gráfico 5.2) as use na sua prática letiva embora, nem 

sempre com a mesma frequência (Cf. Tabela 5.3). 
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Gráfico 5.2: Utilização das TIC na prática educativa   

“Sou uma apaixonada pelas tecnologias. Ainda tenho dificuldades em usar 
muitas das que conheço mas sempre que posso uso-as e tento que os meus alunos 
as usem. Acho que tomei consciência de que era importante utilizar as TIC 
quando vi que a minha filha de 7 anos, tinha mais à vontade com as TIC do que 
eu e que realmente é importante que eles as saibam utilizar.” (Cf. D.C. Prof. 
OBS. 14 /C2).  

 “Não uso sempre as tecnologias nas minhas aulas mas quando o faço gosto 
de proporcionar momentos (…) em que sinto que os alunos estão motivados e sei 
que proporciona aprendizagem. Gosto das tecnologias mas na minha idade já não 
tenho paciência para fazer formação e aprender tudo. Vou fazendo o que sei e 
consigo. Se fosse mais nova investia em formação porque as TIC podem ajudar o 
professor, quando já há um certo ritmo de utilização… “o hábito faz o monge”.” 
(Cf. D.C. Prof. OBS. 8 /C3). 

 
Assim, verifica-se que há um esforço pela parte dos professores para integrar 

“Sempre” ou “Uma vez por dia” (C1=71,4%, C2=65%, C3=42,3%), as tecnologias nas suas 

práticas, Mas, ainda há professores que apenas as usam esporadicamente, “Uma vez por mês” 

(C2= 20% e C3= 19,2%). 

“Não costumo usar as TIC com muita frequência. Sou da velha guarda e 
apesar de considerar que as TIC podem ser úteis para os alunos eu já não tenho 
cabeça para aprender. Fiz a formação mas mesmo assim sinto que há muitas 
coisas que já não vou aprender.” (Cf. D.C. Prof. OBS. 7/C2). 

 Parece-nos importante essa integração, tal como para Costa (2008) pois só assim os 

professores vão adquirindo competências essenciais ao seu uso visando uma mudança de 

práticas a par da mudança de paradigma que se evidencia.  

Caso	  1	  
Caso	  2	  
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	  	  	  	   fr.	   %	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Com	  que	  frequência	  utiliza	  as	  TIC	  na	  
sala	  de	  aula	   	   	   	   	   	   	  

Sempre	   7	   50,0	   3	   15,0	   4	   15,4	  
Uma	  vez	  por	  dia	   3	   21,4	   10	   50,0	   7	   26,9	  
Uma	  vez	  por	  semana	  	   4	   28,6	   2	   10,0	   10	   38,5	  
Uma	  vez	  por	  mês	  	  	  	   -‐	   -‐	   4	   20,0	   5	   19,2	  
Nunca	   -‐	   -‐	   1	   5,0	   -‐	   -‐	  

	  	  	  	   N=14	  /C1	   N=20	  /C2	   N=26	  /C3	  

Tabela 5.3: Frequência de utilização das  TIC na sala de aula  

 

Entendemos que a integração das TIC na sala de aula requer uma adequação ao 

contexto e aos conteúdos. Nesse sentido, é compreensível que muitos dos docentes inquiridos 

nos 3 casos, tenham referido que o recurso às TIC na sala de aula, “Varia de uns dias para os 

outros” (C1=50%; C2= 55%; C3= 38,5%) e como tal, umas vezes usam-nas “Durante o 

desenrolar da aula” (N= 40% [C2]; N= 53,8% [C3]) outras no “Início” (C3=11%) ou no 

“Final da aula” (C3=3,8%). Portanto, Compete ao professor, mediante a turma-alvo e os 

conteúdos que pretende lecionar, organizar a sua planificação e escolher o momento para 

integrar as TIC em contexto de sala de aula. 

 

	  	   	  	   fr.	   %	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Numa	  aula,	   em	  que	  momento	   recorre	  às	  
TIC	   	   	   	   	   	   	  

Início	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   3	   11,5	  

Ao	  longo	  de	  toda	  a	  aula	   3	   21,4	   2	   10,0	   -‐	   -‐	  

Durante	  o	  desenrolar	  da	  aula	  	  	   4	   28,6	   8	   40,0	   14	   53,8	  

Final	  da	  aula	  	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  

Varia	  de	  uns	  dias	  para	  os	  outros	   7	   50,0	   11	   55,0	   10	   38,5	  

	  	   N=	  14	  /	  C1	   N=20	  /	  C2	   N=26	  /C3	  

Tabela 5.4: Momento em que recorre às TIC na sala de aula 
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Se o momento em que cada professor recorre às TIC não é consensual também o não a 

resposta relativas às preferências em TIC. Pelo gráfico 5.3 percebemos que 42,9% dos 

professores do caso 1 e 50% do caso 3 têm preferências enquanto que 57,1% dos professores 

do caso 1, a totalidade do caso 2 e 50% dos professores do caso 3 não têm preferência por 

nenhuma(s) TIC em especial.  

 

 

 

Gráfico 5.3: Preferência  por TIC    

 

A tabela 5.5 mostra as preferências em TIC e as razões para justificar essa predileção. 

De um modo geral, percebemos que do conjunto dos resultados dos três casos a maioria dos 

professores do caso 2 e do caso 3 apontaram que preferem utilizar as tecnologias que 

classificámos na categoria de “Hardware” (C3=92,3%; C2= 53,8%) enquanto que grande 

parte (50%) dos professores do caso 1 preferem as ferramentas da “World Wide Web”. Se 

para uns, essas preferências se baseiam no facto de que “Facilitam a aprendizagem” 

(C2=53,8%) para outros pelas suas “Potencialidades técnicas” (C3=46,2%) ou 

“Potencialidades didáticas” (C1= 33,3%) e ajuda na pesquisa (C1= 33,3%; C2=23,1%). 
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	  	   	  	   fr.	   %	  

Tem	  preferência	  por	  alguma	  TIC?	  Não.	  Porquê?	  
	   	  Complementar	   2	   25,0	  

Importantes	   6	   75,0	  
Particularidades	   2	   25,0	  

N=8	  /C1	  

Tem	  preferência	  por	  alguma	  TIC?	  Não.	  Qual?	  
	   	  -‐	   -‐	   -‐	  

N=8	  /	  C2	  

Tem	  preferência	  por	  alguma	  TIC?	  Sim.	  Porquê?	  
	   	  Conhecidas	   1	   16,7	  

Facilita	  a	  aprendizagem	   1	   16,7	  
Pesquisar	   2	   33,3	  
Potencialidades	  didáticas	   2	   33,3	  
Potencialidades	  técnicas	   1	   16,7	  

Tem	  preferência	  por	  alguma	  TIC?	  Sim.	  Qual?	  
	   	  Aplicações	   2	   33,3	  

Hardware	   2	   33,3	  
World	  Wide	  Web	   3	   50,0	  

N=6	  /	  C1	  

Tem	  preferência	  por	  alguma	  TIC?	  Sim.	  Porquê?	  
	   	  Facilita	  a	  aprendizagem	   7	   53,8	  

Pesquisar	   3	   23,1	  
Potencialidades	  técnicas	   3	   23,1	  

Tem	  preferência	  por	  alguma	  TIC?	  Sim.	  Qual?	  
	   	  Aplicações	   2	   15,4	  

Hardware	   7	   53,8	  
World	  Wide	  Web	   4	   30,8	  

N=13	  /	  C2	  

Tem	  preferência	  por	  alguma	  TIC?	  Não.	  Porquê?	  
	   	  Importantes	   6	   46,2	  

Motivação	   4	   30,8	  
Particularidades	   2	   15,4	  
Não	  respondeu	   3	   23,1	  

Tem	  preferência	  por	  alguma	  TIC?	  Sim.	  Porquê?	  
	   	  Facilita	  a	  aprendizagem	   3	   23,1	  

Potencialidades	  didáticas	   2	   15,4	  
Potencialidades	  técnicas	   6	   46,2	  
Não	  respondeu	   4	   30,8	  

Tem	  preferência	  por	  alguma	  TIC?	  Sim.	  Qual?	  
	   	  Hardware	   12	   92,3	  

World	  Wide	  Web	   2	   15,4	  

N=13	  /	  C3	  

Tabela 5.5: Preferências em TIC e razões justificativas  
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O paradigma atual define um novo conceito de escola e os professores podem escolher 

mediante um número incalculável, as TIC que preferem usar nas suas aulas. O mesmo não se 

passava há uns anos atrás, em que  

 “A vida do professor, antes das TIC, foi muito, muito difícil. Tínhamos de 
programar e fazer as fichas todas manuscritas. Nos primeiros anos fazia 
manualmente uma ficha para cada aluno. Depois chegaram os tabuleiros de 
gelatina. Utilizei durante algum tempo e assim fotocopiávamos as fichas. Em 
algumas escolas existia uma fotocopiadora a álcool que já era muito avançada e 
nos ajudava muito. Também utilizei o químico durante anos. Só nos últimos anos 
tivemos as fotocopiadoras que nos proporcionaram bons momentos de descanso” 
(Cf R3). 

Tendo em conta que o paradigma educacional aponta para a integração curricular das 

TIC numa perspetiva de mudança de práticas educativas, o professor deve pensar nas 

aprendizagens pretendidas em cada área curricular disciplinar e nos domínios transversais, 

preconizados nos documentos curriculares de referência e adequar as suas metodologias a este 

novo contexto.  

Pela leitura da tabela 5.6 percebemos que é na área curricular disciplinar de 

“Português31” (N=14 /C1; N=19 /C2; N=25 /C3), que, em primeira instância, os professores 

usam mais as TIC. Usam-nas igualmente nas áreas curriculares disciplinares de 

“Matemática” (C1/N=14; C2/N=15; C3/=25), “Estudo do Meio” (C1/N=14; C2/N=20; 

C3/N=20) e “Expressão Musical” C1/N=10; C2/N=17; C3/N=17). 

 

	  

	  	   	  	   fr.	   %	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Utilização	  das	  TIC	  nas	  áreas	  curriculares	  
disciplinares	   	   	   	   	   	   	  

Língua	  Portuguesa	  

Sempre	   5	   35,7	   2	   10,0	   4	   15,4	  

Às	  vezes	   9	   64,3	   17	   85,0	   21	   80,8	  

Raramente	   -‐	   -‐	   1	   5,0	   1	   3,8	  

Nunca	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	  
N=14	  /C1	   N=20	  /	  C2	   N=26	  /C3	  

Tabela 5.6: Utilização das  TIC nas áreas curriculares disciplinares pelos professores inquiridos (I/II) 

 
                                                

31  Apesar de em textos legais ser utilizada a expressão Língua Portuguesa para designar a disciplina que aqui está em 
causa, ao longo de toda a análise utilizamos o termo Português. É esta a tendência que se verifica noutros sistemas educativos, 
tendência já consagrada em Portugal em programas de trabalhos oficiais (Programa de Português do Ensino Básico (2009), Metas 
Curriculares de Português ensino básico 1.º, 2.º e 3.º Ciclos (2012). 
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	  	   	  	   fr.	   %	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Utilização	  das	  TIC	  nas	  áreas	  curriculares	  
disciplinares	   	   	   	   	   	   	  

Matemática	  

Sempre	   3	   21,4	   -‐	   -‐	   3	   11,5	  

Às	  vezes	   11	   78,6	   15	   75,0	   22	   84,7	  

Raramente	   -‐	   -‐	   5	   25,0	   -‐	   -‐	  

Nunca	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  

Estudo	  do	  Meio	  

Sempre	   4	   28,6	   4	   20,0	   4	   20,0	  

Às	  vezes	   10	   71,4	   15	   75,0	   15	   75,0	  

Raramente	   -‐	   -‐	   1	   5,0	   1	   5,0	  

Nunca	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Físico-‐Motora	  

Sempre	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Às	  vezes	   2	   14,3	   2	   10,0	   2	   10,0	  

Raramente	   8	   57,1	   11	   55,0	   11	   55,0	  

Nunca	   4	   28,6	   7	   35,0	   7	   35,0	  

Expressão	  Musical	  

Sempre	   2	   14,3	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Às	  vezes	   8	   57,1	   17	   85,0	   17	   85,0	  

Raramente	   4	   28,6	   3	   15,0	   3	   15,0	  

Nunca	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Expressão	  Dramática	  

Sempre	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  

Às	  vezes	   3	   21,4	   6	   30,0	   8	   30,8	  
Raramente	   7	   50,0	   9	   45,0	   7	   26,9	  

Nunca	   4	   28,6	   5	   25,0	   10	   38,5	  

Expressão	  Plástica	  

Sempre	   -‐	   -‐	   1	   5,0	   -‐	   -‐	  

Às	  vezes	   7	   50,0	   5	   25,0	   9	   34,6	  

Raramente	   7	   50,0	   7	   35,0	   5	   19,2	  

Nunca	   -‐	   -‐	   7	   35,0	   12	   46,2	  

	  
N=14	  /C1	   N=20	  /	  C2	   N=26	  /C3	  

Tabela 5.6: Utilização das  TIC nas áreas curriculares disciplinares pelos professores inquiridos (II/II) 

 

 

Apurámos igualmente que “Raramente” as usam nas áreas “Expressão Físico-

Motora” (C1=50%; C2=55%; C3=55%), “Expressão Dramática” (C1=50%; C2=45%; 

C3=26.9%) e “Expressão Plástica” (C1=50%; C2=35%; C3=19,2%), (Cf. Tabela 5.6). 

 Pela análise dos resultados percebemos que os professores inquiridos usam as TIC 

com mais frequência nas áreas de “Português”, de “Matemática”, de “Estudo do Meio” e de 

“Expressão Musical” e que raramente ou nunca as usam nas áreas de “Expressão 

Dramática”, de “Expressão Dramática” e de “Expressão Plástica”.  
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Também na observação de aulas foi possível aferir que foi nas áreas curriculares 

disciplinares de “Português” (C2= 42,9%; C3=53,9%), de “Matemática” (C2=14,3%; 

C3=19,2%) e de “Estudo do Meio” (C2=21,4%; C3= 15,4%) que incidiram as atividades dos 

professores. De referir igualmente, que não observamos nenhuma prática com TIC nas áreas 

curriculares disciplinares de “Expressão Físico-Motora” e de “Expressão Dramática” (Cf. 

Tabela 5.7). 

 

 

	  	   	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Área	  Curricular	  Disciplinar	  
	   	   	   	  

Estudo	  do	  Meio	   3	   21,4	   4	   15,4	  
Expressão	  Musical	   1	   7,1	   1	   3,8	  
Expressão	  Plástica	   2	   14,3	   2	   7,7	  
Matemática	   2	   14,3	   5	   19,2	  
Português	   6	   42,9	   14	   53,9	  

	  	   	  
N=	  14	  /	  C2	   N=	  26	  /	  C3	  

Tabela 5.7: Áreas Curriculares Disciplinares observadas (Caso 2 e Caso 3)   

 

Pela constatação dos resultados indicados, verifica-‐se que as TIC não têm lugar ou um 

lugar pouco significativo, nas áreas das Expressões Dramática, Plástica e Físico-Motora. A 

utilização prevalece para as áreas de Português, Matemática, Estudo do Meio e Expressão 

Musical. Tais dados vão ao encontro das respostas mencionadas pelos professores do Caso 2 e 

do Caso 3, à pergunta “Considera, que existem áreas curriculares em que as TIC se revelam 

mais adequadas?” (Pergunta II-7). Pelo gráfico 5.4 percebemos que para a maioria dos 

professores do caso 2 (75%) e do caso 3 (65,4%) existem áreas curriculares disciplinares em 

que o uso das TIC se patenteia mais adaptado. Já para 71,4% dos professores do caso 1 

“Não” existem áreas curriculares em que as TIC se revelam mais adequadas.  
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Gráfico 5.4: Adequação das TIC às áreas curriculares   

 

As áreas de “Estudo do Meio” (C3= 88,2%; C2=73,3%) e “Matemática” (C1=75%) 

são as que segundo a maioria dos inquiridos, as áreas em que as TIC mais se adequam. 

Contudo, uma percentagem considerável sugere igualmente que as TIC se revelam adequadas 

para a área de “Português” (C2= 46,7%; C3= 58,8%). Assim, percebemos que as três áreas 

curriculares disciplinares, em que as TC se revelam mais adequadas são igualmente as que os 

professores referiram maior utilização das TIC (Cf. tabela 5.6). Contudo, a área de Estudo do 

Meio parece ser, segundo as respostas obtidas, aquela em que mais se adequam mas, tal não 

significa que seja a que área em que os professores mais utilizam as tecnologias. Ainda 

segundo a tabela verificamos que os professores consideram que as TIC se revelam adequadas 

nestas áreas pois “Facilitam o ensino” (C2= 73,4%; C3= 47,1%; C1=25%) e “Facilitam a 

aprendizagem” (C1=75%) na medida em que “Principalmente na área de Estudo do Meio, 

utilizando o computador, com acesso à internet, podemos investigar sobre conteúdos que se 

estão a abordar, de forma mais real e apelativa facilitando a apresentação e exposição dos 

mesmos” (Prof.3/C2), “Permitem a exposição de conteúdos (…) de forma mais lúdica 

auxiliando no ensino e na aprendizagem dos alunos” (Prof. 6/C2), “Facilitam a 

apresentação de conteúdos” (Profs. 10,18,19/C2) e “(…) de exercícios” (Prof. 10/C2) e 

“(..)consolidam melhor os temas trabalhados” (Prof.12/C2).  

Não	  

Sim	  

Caso	  1	  
Caso	  2	  

Caso	  3	  

71,4	  

25,0	   34,6	  

28,6	  

75,0	  

65,4	  

%	  

Considera,	  que	  existem	  áreas	  curriculares	  em	  que	  as	  TIC	  se	  
revelam	  mais	  adequadas	  
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Entendemos que os professores tomam consciência da utilização das TIC e da sua 

adequação às áreas curriculares disciplinares e, que ao refletirem nos motivos dessa 

apropriação o fazem considerando duas vertentes essenciais, o “ensino” e a “aprendizagem”, 

tentando analisar de que forma as tecnologias podem ser um auxílio ao ensino do professor e 

um fator de motivação e interesse à aprendizagem do aluno.  

 
	  

	  	   	  	   fr.	   %	  

Considera,	   que	   existem	   áreas	   curriculares	   em	   que	   as	   TIC	   se	  
revelam	  mais	  adequadas?	  Não.	  Porquê?	   	   	  
Facilita	  o	  ensino	   2	   20,0	  
Uso	  em	  qualquer	  área	  curricular	   9	   90,0	  
Outra/Resposta	  questionável	   1	   10,0	  
Considera,	   que	   existem	   áreas	   curriculares	   em	   que	   as	   TIC	   se	  
revelam	  mais	  adequadas?	  Não.	  Quais?	   	   	  
-‐	   -‐	   -‐	  

N=10	  /	  C1	  
Considera,	   que	   existem	   áreas	   curriculares	   em	   que	   as	   TIC	   se	  
revelam	  mais	  adequadas?	  Sim.	  Porquê?	   	   	  
Facilita	  a	  aprendizagem	   3	   75,0	  
Facilita	  o	  ensino	   1	   25,0	  
Considera,	   que	   existem	   áreas	   curriculares	   em	   que	   as	   TIC	   se	  
revelam	  mais	  adequadas?	  Sim.	  Quais?	   	   	  
Ciências	   1	   25,0	  
Estudo	  do	  Meio	   1	   25,0	  
Geografia	   1	   25,0	  
História	   1	   25,0	  
Matemática	   3	   75,0	  
Português	   1	   25,0	  

N=4	  /	  C1	  
Considera,	   que	   existem	   áreas	   curriculares	   em	   que	   as	   TIC	   se	  
revelam	  mais	  adequadas?	  Não.	  Porquê?	   	   	  

Uso	  em	  qualquer	  área	  curricular	   5	   100,0	  
Considera,	   que	   existem	   áreas	   curriculares	   em	   que	   as	   TIC	   se	  
revelam	  mais	  adequadas?	  Não.	  Quais?	   	   	  

-‐	   -‐	   -‐	  
N=5	  /	  C2	  

Tabela 5.8: Adequação das TIC às áreas curriculares (I/II) 
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	  	   	  	   fr.	   %	  

Considera,	   que	   existem	   áreas	   curriculares	   em	   que	   as	   TIC	   se	  
revelam	  mais	  adequadas?	  Sim.	  Porquê?	   	   	  
Características	  das	  disciplinas	   2	   13,3	  
Facilita	  o	  ensino	   11	   73,4	  
Motivação	   2	   13,3	  
Considera,	   que	   existem	   áreas	   curriculares	   em	   que	   as	   TIC	   se	  
revelam	  mais	  adequadas?	  Sim.	  Quais?	   	   	  
Estudo	  do	  Meio	   11	   73,3	  
Expressão	  Musical	   2	   13,3	  
Matemática	   7	   46,7	  
Português	   7	   46,7	  

N=15	  /	  C2	  
Considera,	   que	   existem	   áreas	   curriculares	   em	   que	   as	   TIC	   se	  
revelam	  mais	  adequadas?	  Não.	  Porquê?	   	   	  
Uso	  em	  qualquer	  área	  curricular	   8	   88,9	  
Predisposição	  do	  professor	   2	   22,2	  
Não	  respondeu	   1	   11,1	  

N=9	  /	  C3	  
Considera,	   que	   existem	   áreas	   curriculares	   em	   que	   as	   TIC	   se	  
revelam	  mais	  adequadas?	  Sim.	  Porquê?	   	   	  
Características	  das	  disciplinas	   4	   23,5	  
Facilita	  o	  ensino	   8	   47,1	  
Motivação	   4	   23,5	  
Outra/	  Resposta	  questionável	   1	   5,9	  
Considera,	   que	   existem	   áreas	   curriculares	   em	   que	   as	   TIC	   se	  
revelam	  mais	  adequadas?	  Sim.	  Qual?	   	   	  
Estudo	  do	  Meio	  	   15	   88,2	  
Matemática	   7	   41,2	  
Português	   10	   58,8	  

N=17	  /	  C3	  

Tabela 5.8: Adequação das TIC às áreas curriculares (II/II) 

 

Quando questionados sobre as razões que levam os professores a não utilizarem as 

TIC na sala de aula, percebemos que os professores inquiridos foram bastante homogéneos 

quanto às suas respostas, Deste modo, tabela 5.9 evidencia que “A não existência na escola” 

é ainda uma das razões grandemente apontadas pelos professores no item “Concordo 

totalmente” (C1= 78,6%; C2= 80%; C3= 42,3%) e “Concordo” (C3= 42,3%) assim como 

“Por dificuldades de acesso às TIC (requisição, sala, etc)”, também nas opções “Concordo 

totalmente” ( C1=35,7%; C2= 40%; C3= 46,1%) e “Concordo” (C1= 57,1%; C2= 50%; 

C3=42,3%). Tal análise remete-nos imediatamente às medidas enunciadas pelo PTE, que 

pretendia reforçar as infraestruturas tecnológicas das escolas, através do investimento na 
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aquisição de computadores, impressoras, videoprojectores e quadros interativos (PTE, 2007). 

Ora, desta constatação inferimos que ainda existem escolas em que o apetrechamento em TIC 

se revela deficitário ou de difícil acesso. 

 

 

	  

	  	   	  	   fr.	   %	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Razões	  que	  justificam	  a	  não	  utilização	  das	  TIC	  	  	  
	   	   	   	   	   	  

A	  não	  existência	  na	  escola	  	  

Concordo	  Totalmente	   11	   78,6	   16	   80,0	   11	   42,3	  

Concordo	   3	   21,4	   3	   15,0	   11	   42,3	  
Não	   Concordo	   Nem	  
Discordo	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Discordo	   -‐	   -‐	   1	   5,0	   4	   15,4	  

Supõe	  mais	  trabalho	  

Concordo	  Totalmente	   3	   21,4	   -‐	   -‐	   3	   11,5	  

Concordo	   1	   7,2	   5	   25,0	   9	   34,7	  
Não	   Concordo	   Nem	  
Discordo	   4	   28,6	   4	   20,0	   3	   11,5	  

Discordo	   6	   42,8	   11	   55,0	   11	   42,3	  

Características	  da	  aula	  

Concordo	  Totalmente	   5	   35,7	   2	   10,0	   3	   11,5	  

Concordo	   5	   35,7	   13	   65,0	   18	   69,3	  
Não	   Concordo	   Nem	  
Discordo	   1	   7,2	   2	   10,0	   4	   15,4	  

Discordo	   3	   21,4	   3	   15,0	   1	   3,8	  

Características	  dos	  alunos	  

Concordo	  Totalmente	   3	   21,4	   -‐	   -‐	   3	   11,5	  

Concordo	   5	   35,7	   7	   35,0	   14	   53,9	  
Não	   Concordo	   Nem	  
Discordo	   1	   7,2	   6	   30,0	   2	   7,7	  

Discordo	   5	   35,7	   7	   35,0	   7	   26,9	  

Natureza	  dos	   conteúdos	  a	  
lecionar	  

Concordo	  Totalmente	   4	   28,6	   3	   15,0	   3	   11,5	  

Concordo	   2	   14,3	   11	   55,0	   15	   57,7	  
Não	   Concordo	   Nem	  
Discordo	   1	   7,2	   1	   5,0	   3	   11,5	  

Discordo	   7	   49,9	   5	   25,0	   5	   19,3	  

Falta	   de	   formação	   para	   a	  
sua	  utilização	  

Concordo	  Totalmente	   9	   64,2	   1	   5,0	   15	   57,7	  

Concordo	   4	   28,6	   17	   85,0	   6	   23,1	  
Não	   Concordo	   Nem	  
Discordo	   1	   7,2	   1	   5,0	   4	   15,4	  

Discordo	   -‐	   -‐	   1	   5,0	   1	   3,8	  

	   	   	  
N=14	  /	  C1	   N=20	  /	  C2	   N=26	  /	  C3	  

Tabela 5.9: Razões que justificam a não utilização das TIC  (I/II) 
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	  	   	  	   fr.	   %	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Razões	  que	  justificam	  a	  não	  utilização	  das	  TIC	  	  	  
	   	   	   	   	   	  

Falta	   de	   tempo	   para	  
preparar	  os	  recursos	  

Concordo	  Totalmente	   5	   35,7	   2	   10,0	   5	   19,3	  

Concordo	   2	   14,3	   13	   65,0	   12	   46,1	  
Não	   Concordo	   Nem	  
Discordo	   4	   28,6	   4	   20,0	   3	   11,5	  

Discordo	   3	   21,4	   1	   5,0	   6	   23,1	  

Por	   dificuldade	   de	   acesso	  
às	   TIC	   (requisição,	   sala,	  
etc)	  

Concordo	  Totalmente	   5	   35,7	   8	   40,0	   12	   46,1	  

Concordo	   8	   57,1	   10	   50,0	   11	   42,3	  
Não	   Concordo	   Nem	  
Discordo	   1	   7,2	   1	   5,0	   1	   3,8	  

Discordo	   -‐	   -‐	   1	   5,0	   2	   7,7	  

Importa	   mais	   problemas	  
que	  benefícios	  	  

Concordo	  Totalmente	   2	   14,3	   -‐	   -‐	   4	   15,4	  

Concordo	   -‐	   -‐	   3	   15,0	   1	   3,8	  
Não	   Concordo	   Nem	  
Discordo	   -‐	   -‐	   4	   20,0	   8	   30,8	  

Discordo	   12	   85,7	   13	   65,0	   13	   50,0	  

Uso	  complexo	  

Concordo	  Totalmente	   2	   14,3	   1	   5,0	   3	   11,5	  

Concordo	   3	   21,4	   3	   15,0	   9	   34,6	  
Não	   Concordo	   Nem	  
Discordo	   5	   35,7	   7	   35,0	   6	   23,1	  

Discordo	   4	   28,6	   9	   45,0	   8	   30,8	  

	   	   	  
N=14	  /	  C1	   N=20	  /	  C2	   N=26	  /	  C3	  

Tabela 5.9: Razões que justificam a não utilização das TIC  (II/II) 

 

Pela tabela 5.9 vemos ainda que uma percentagem significativa aponta a “Falta de 

formação” (C1=92,8%, C2=90%; C3=80,8%) como motivo para a não utilização das TIC na 

sala de aula. (“Concordam totalmente/concordam”). Tal facto é reforçado pelo relato 2, na 

medida em que a professora refere que  

“Apesar de ser uma utilizadora regular das TIC sinto que os meus 
conhecimentos sobre o tema são apenas uma simples gota de água no imenso 
oceano das potencialidades do mesmo. Não considero que já sei tudo sobre o 
tema antes pelo contrário sinto que sei “muito” pouco e que há muito para 
aprender, tenho no entanto consciência que o pouco que sei se deve em muito à 
minha curiosidade e vontade de aprender. A principal dificuldade que eu encontro 
deve-se, penso eu, ao facto de não ter tido TIC na minha formação de base e da 
falta de formação nesse âmbito que ainda hoje se verifica. A falta de formação é, 
a meu ver, um dos principais motivos que leva os professores a não usar as TIC 
pois se não as sabe utilizar, não utiliza” (Cf.R2).   
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Percebemos que as TIC aportam desafios e coloca os professores face a novas 

solicitações, impondo “uma nova profissionalidade docente, exigente, qualificada e capaz de 

responder às exigências da era digital e uma escola apetrechada informaticamente, eficaz na 

liderança e nas normas que as regem” Quadros Flores (2010: 7). 

A organização dos espaços, das turmas e dos horários, a dificuldade de acesso aos 

equipamentos, organização de grupos dinamizadores e de apoio às atividades relacionadas 

com as TIC, também são constituem um fator limitativo ao uso das TIC. Neste sentido, os 

resultados apurados, se juntarmos as opções “Concordam totalmente” e “Concordam”, 

permitem perceber para a maioria dos professores, as “Características da aula” (C1=71,4%; 

C2= 75%; C3=80,8%) e as “Características dos alunos” (C1=57,1%; C2= 35%; C3=65,4%) 

influem na decisão de integrar ou não as TIC nas práticas pedagógicas.  

A “Natureza dos conteúdos a lecionar” constitui também opinião para a não 

utilização das TIC na sala de aula, nomeadamente, 55% dos professores do caso 2 e 57,7% do 

caso 3 “Concordam” que nem sempre utilizam as TIC pelo facto de nem sempre os conteúdos 

das diferentes áreas curriculares poderem ser ensinados com as TIC. Já metade dos 

professores do caso 1 “Discordam” (49,9%) com esta justificação para quem as TIC 

permitem lecionar os conteúdos. 

No que concerne à opção de resposta “Supõe mais trabalho” por parte dos 

professores, os resultados apontam para opiniões menos consensuais e mais dispersas. No 

entanto, para grande parte dos professores essa opção não constitui motivo para não se 

utilizarem as TIC nas práticas educativas tendo, uma percentagem considerável, respondido 

no item “Discordo” (C1=42,8%; C2=55%; C3=42,3%). 

Uma outra razão referida prende-se com a “Falta de tempo para preparar os 

recursos” (C1= 50%;  C2=75%; C3= 65,4%). Estes professores entendem que a utilização da 

TIC na sala de aula exige tempo para a organização, seleção e preparação dos recursos 

tecnológicos. Podemos pensar que este facto se deve à falta de formação dos professores na 

vertente pedagógica, facto também referido e que sobressai na nossa análise. Alguns 

professores “Concordam” (C3=34,6%) que as TIC são de “Uso complexo” outros 

“Discordam” (C2=45%) outros ainda, não têm uma opinião formada quanto a esta razão para 

não utilizar as TIC, “Não concordando, nem discordando” (C1= 35,7%) com esta 

justificação. Mas, maioritariamente, todos “Discordam” que essa utilização “Importa mais 

problemas que benefícios” (C1=85,7; C2=65%; C3=50%). 
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Até ao momento os resultados apresentados permitem-nos entender a posição dos 

professores face às TIC, desde a utilização ou a não utilização, e as razões dessas atitudes. 

Entendemos que o desafio de explorar os diversos recursos tecnológicos, depende do 

professor, que deve estar apto a ser aprendiz de novas formas de ensinar. Mas, o desafio maior 

reside na capacidade de levar os seus alunos ao uso das tecnologias capacitando-os 

progressivamente de competências digitais, ao mesmo empo que lhes permite a aprendizagem 

dos conteúdos programados pois o aluno precisa ultrapassar o papel de passivo, de escutar, 

ler, decorar e de repetidor fiel dos ensinamentos do professor e tornar-se criativo, crítico, 

pesquisador e atuante, para produzir conhecimento. Portanto, professores e alunos precisam 

aprender a aprender a utilizar as TIC de forma efetiva.  

Neste sentido, é pertinente entender se os professores incentivam os seus alunos a 

executar trabalhos com recurso às TIC e de que forma proporcionam esse uso. Para tal, a 

tabela seguinte permite-nos inferir que apesar de repartidas pelas diferentes opções de 

resposta “Nunca”, “Poucas vezes”, “Algumas vezes”, Muitas vezes” e “Sempre”, as opiniões 

dos professores convergem para uma postura positiva incentivando “Algumas vezes/Muitas 

vezes/Sempre” (C1=71%; C2=80%; C3=92,3%) os seus alunos a executar trabalhos com 

recurso às TIC. Segundo os professores inquiridos, é “Usando recursos/software” educativos 

(C1= 85,7%; C2=50%; C3=30,8%) e realizando “Pesquisas” na Internet (C2=60%; 

C3=57,7%) que incentivam os seus alunos a executar trabalhos com recurso às TIC. (Cf. 

tabela 5.10). 
 

	  	   	  	   fr.	   %	  
Incentiva	   os	   seus	   alunos	   a	   executar	   trabalhos	   com	   recurso	   às	  
TIC	  

	  
	  	  

Nunca	   2	   14,3	  
Poucas	  Vezes	   2	   14,3	  
Algumas	  Vezes	   3	   21,4	  
Muitas	  Vezes	   3	   21,4	  
Sempre	   4	   28,6	  
Incentiva	   os	   seus	   alunos	   a	   executar	   trabalhos	   com	   recurso	   às	  
TIC,	  de	  que	  maneira	  

	  
	  	  

Apelando	  para	  uso	   5	   35,7	  

Usando	  recursos/software	  	   12	   85,7	  

Outra/Resposta	  questionável	   2	   14,3	  

N=14	  /C1	  

Tabela 5.10: Incentivo à utilização das TIC (I/II) 
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	  	   	  	   fr.	   %	  
Incentiva	   os	   seus	   alunos	   a	   executar	   trabalhos	   com	   recurso	   às	  
TIC?	  

	  
	  	  

Nunca	   2	   10,0	  
Poucas	  vezes	   2	   10,0	  
Algumas	  vezes	   9	   45,0	  
Muitas	  vezes	   5	   25,0	  
Sempre	   2	   10,0	  
Incentiva	   os	   seus	   alunos	   a	   executar	   trabalhos	   com	   recurso	   às	  
TIC,	  de	  que	  maneira?	  

	  
	  	  

Executar	  trabalhos	   3	   15,0	  
Pesquisas	   12	   60,0	  
Usando	  recursos/software	  	   10	   50,0	  
Outra/Resposta	  questionável	   2	   10,0	  

N=20	  /	  C2	  
Incentiva	   os	   seus	   alunos	   a	   executar	   trabalhos	   com	   recurso	   às	  
TIC?	  

	  
	  	  

Nunca	   -‐	   -‐	  
Poucas	  vezes	   2	   7,7	  
Algumas	  vezes	   14	   53,9	  
Muitas	  vezes	   7	   26,9	  

Sempre	   3	   11,5	  
Incentiva	   os	   seus	   alunos	   a	   executar	   trabalhos	   com	   recurso	   às	  
TIC,	  de	  que	  maneira?	  

	  
	  	  

Apelando	  para	  uso	   4	   15,4	  
Pesquisas	   15	   57,7	  
Usando	  recursos/software	  	   8	   30,8	  
Não	  respondeu	   1	   3,8	  

N=26	  /	  C3	  

Tabela 5.10: Incentivo à utilização das TIC (II/II) 

 

Consideramos essencial que, nos dias de hoje, os professores sejam capazes de ajudar 

e motivar as crianças a emergir no mundo das tecnologias pois “o simples facto de o professor 

levar um computador para a sala de aula tende a suscitar por si só uma reação favorável ou 

mesmo muito favorável por parte dos alunos” (Ponte, 1991:69). Deste modo, entendemos que 

o professor deve planificar e elaborar estratégias de ensino que motivem e cativem os alunos. 

É importante que o professor tenha consciência do valor e importância dos recursos 

tecnológicos para o bom desempenho e eficácia no seu trabalho. 

De facto, entendemos que as TIC podem constituir um auxílio ao ensino do professor 

e, de igual modo, ser uma ajuda à aprendizagem do aluno.  
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Neste sentido, pela tabela 5.11 percebemos, pelo conjunto das respostas dos inquiridos 

dos três casos, que a maioria dos professores utilizam (“sempre”) as TIC com a finalidade de 

“Motivar os alunos” (N= 43 / C1=85,8%; C2=65%; C3=69,2%), “Pesquisar informação 

sobre os assuntos abordados” (N=35 /C1=71,4%; C2= 70%; C3%=42,3%), “Familiarizar os 

alunos com a utilização de diferentes meios e recursos” (N=34 / C1=64,3%; C2=45%; 

C3=61,6%), “Diversificar estratégias de ensino-aprendizagem” (N= 29 / C1=57,1%; 

C2=60%; C3=34,6%). Aferimos igualmente que (“às vezes”) também as empregam para 

“Apresentar os objetivos da aula” (N=24 / C1=50,1%; C2=45%; C3=30,8%), “Apoiar a 

exposição da aula” (N= 40/ C1= 71,4%; C2=55%; C3=73,1%), “Introdução de conteúdos” 

(N=44 / C1= 78,7%; C2=75%; C3=69,3%), “Facilitar a compreensão da informação” (N=34 

/ C1= 64,3%; C2=40%; C3=65,4%), “Debater ideias” (N=44 / C1= 78,6%; C2=60%; 

C3=80,9%), “Realizar exercícios” (N=37 / C1= 42,9%; C2=65%; C3=69,3%) e “Avaliar 

conteúdos” (N=33 / C1= 42,9%; C2=45%; C3=69,3%). 

 
 

	  
	  	   fr.	   %	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Finalidades	   da	   utilização	   das	   TIC	   na	   sua	   atividade	  
docente	  	  

	   	   	   	   	   	  

Apresentar	  os	  objetivos	  da	  aula	  

Sempre	   2	   14,2	   3	   15,0	   2	   7,7	  
Às	  vezes	   7	   50,1	   9	   45,0	   8	   30,8	  
Raramente	   5	   35,7	   6	   30,0	   7	   26,9	  
Nunca	   -‐	   -‐	   2	   10,0	   9	   34,6	  

Apoiar	  a	  exposição	  de	  aula	  

Sempre	   4	   28,6	   5	   25,0	   4	   15,4	  
Às	  vezes	   10	   71,4	   11	   55,0	   19	   73,1	  
Raramente	   -‐	   -‐	   2	   10,0	   3	   11,5	  
Nunca	   -‐	   -‐	   2	   10,0	   -‐	   -‐	  

	  Introdução	  de	  conteúdos	  

Sempre	   2	   14,2	   5	   25,0	   3	   11,5	  
Às	  vezes	   11	   78,7	   15	   75,0	   18	   69,3	  
Raramente	   1	   7,1	   -‐	   -‐	   5	   19,2	  
Nunca	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Consolidar	  conteúdos	  

Sempre	   8	   57,1	   7	   35,0	   7	   35,0	  
Às	  vezes	   6	   42,9	   13	   65,0	   13	   65,0	  
Raramente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Nunca	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	   	   N=14	  /C1	   N=20	  /	  C2	   N=26	  /	  C3	  

Tabela 5.11: Finalidades de utilização das TIC na atividade docente (I/II) 



[ Apresentação dos Resultados ] 

257 

 

 

 

	  
	  	   fr.	   %	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Finalidades	   da	   utilização	   das	   TIC	   na	   sua	   atividade	  
docente	  	  

	   	   	   	   	   	  

Facilitar	  a	  compreensão	  da	  informação	  

Sempre	   5	   35,7	   12	   60,0	   5	   19,2	  
Às	  vezes	   9	   64,3	   8	   40,0	   17	   65,4	  
Raramente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   4	   15,4	  
Nunca	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Motivar	  os	  alunos	  

Sempre	   12	   85,8	   13	   65,0	   18	   69,2	  
Às	  vezes	   2	   14,2	   7	   35,0	   6	   23,1	  
Raramente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   2	   7,7	  
Nunca	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Debater	  ideias	  

Sempre	   3	   21,4	   8	   40,0	   3	   11,5	  
Às	  vezes	   11	   78,6	   12	   60,0	   21	   80,9	  
Raramente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  
Nunca	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  

	  Realizar	  exercícios	  

Sempre	   8	   57,1	   6	   30,0	   1	   3,8	  
Às	  vezes	   6	   42,9	   13	   65,0	   18	   69,3	  
Raramente	   -‐	   -‐	   1	   5,0	   6	   23,1	  
Nunca	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  

Avaliar	  conteúdos	  

Sempre	   2	   14,2	   4	   20,0	   1	   3,8	  
Às	  vezes	   6	   42,9	   9	   45,0	   18	   69,3	  
Raramente	   6	   42,9	   7	   35,0	   6	   23,1	  
Nunca	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  

Diversificar	   estratégias	   de	   ensino-‐
aprendizagem	  

Sempre	   8	   57,1	   12	   60,0	   9	   34,6	  
Às	  vezes	   6	   42,9	   8	   40,0	   14	   53,9	  
Raramente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   3	   11,5	  
Nunca	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	  Pesquisar	   informação	   sobre	   os	   assuntos	  
abordados	  	  

Sempre	   10	   71,4	   14	   70,0	   11	   42,3	  
Às	  vezes	   4	   28,6	   6	   30,0	   15	   57,7	  
Raramente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Nunca	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	  Familiarizar	   os	   alunos	   com	   a	   utilização	   de	  
diferentes	  meios	  e	  recursos	  

Sempre	   9	   64,3	   9	   45,0	   16	   61,6	  
Às	  vezes	   5	   35,7	   11	   55,0	   9	   34,6	  
Raramente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  
Nunca	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	   	   N=14	  /C1	   N=20	  /	  C2	   N=26	  /	  C3	  

Tabela 5.11: Finalidades de utilização das TIC na atividade docente (II/II) 

 

 



 

258 

 

No sentido do que vem sendo exposto, reforçamos a ideia de que as TIC podem de 

facto ser usadas com diferentes e variadas finalidades. 

“Recorro às TIC com bastante frequência, acredito que as aulas se tornam 
mais motivadoras, diferentes, ao mesmo tempo que permitem aos alunos adquirir 
competências em TIC.”; “Para mim as TIC permitem dinamizar as aulas e torná-
las mais motivadoras.” (Cf. Prof. OBS. 1 /C3). 

As tecnologias podem constituir excelentes recursos se os professores as conhecerem e 

utilizarem de forma adequada, designadamente, tendo domínio e conhecimento do uso destas 

tecnologias assim como formas de trabalhar com as TIC nas distintas áreas curriculares para 

as finalidades identificadas anteriormente uma vez que as tecnologias “representam, 

aproximam, facilitam o acesso do aluno à realidade que se aprende, mas estes, não têm 

sentido nenhum por si só, a não ser pelo papel que se lhes concede dentro do currículo, ou 

seja, em relação com as necessidades, prioridades, objetivos, conteúdos e atividades que se 

trabalham numa determinada área” (Raposo Rivas, 2002:50). 

As tabelas  5.12, 5.13 e 5.14 permitem-nos aferir sobre os conhecimentos e a 

utilização dos professores a nível do Hardware32 das Aplicações33 e da  W.W.W34. 

Através da tabela 5.12 podemos perceber que as respostas são bastante positivas no 

que concerne ao conhecimento dos professores em TIC, uma vez que percebemos que o 

                                                
32 Por Hardware entende-se a parte física do computador, ou seja, o conjunto de aparatos eletrónicos, peças que 

fazem o computador funcionar. A palavra hardware pode também referir-se ao conjunto de equipamentos acoplados em 
produtos que precisam de algum tipo de processamento (scanner-impressora, alguns telemóveis,…). 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Hardware, visitado em 26 de julho 2014) 

Contudo, no nosso estudo e de forma a agregar as diferentes TIC decidimos usar o termo Hardware como uma 
categoria para agrupar: computador, impressora, scanner, máquina fotográfica digital, máquina de filmar, projetor 
multimédia, quadro interativo, pen drive.  

33 Por Software aplicativo (aplicativo, aplicação ou normalmente referido como apenas Software) entende-se um 
programa de computador  que tem por objetivo ajudar o seu utilizador a desempenhar uma tarefa específica, em geral ligada a 
processamento de dados. A sua natureza é diferente de outros tipos de software, como sistemas operatcionais e ferramentas a 
eles ligadas, jogos  e outros softwares lúdicos. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Software, visitado em 14 de agosto 2014) 

  No nosso estudo criámos a categoria de Aplicações para englobar um conjunto de programas: Processador 
de texto (Word), Folha de cálculo (Excel), Apresentações (PowerPoint), Programa de edição de cartazes (Publisher), 
Programa (…) de áudio (Audacity), Programa (…) de vídeo (MovieMaker), Programa (…) de página Web (FrontPage). 

34 A  World Wide Web (termo da língua inglesa que, em português, se traduz literalmente por "teia mundial"), 
também conhecida como Web e WWW, é um sistema de documentos em hipermídia  (hipermédia) que são interligados e 
executados na Internet. Os documentos podem estar na forma de vídeos, sons, hipertextos e figuras. Para visualizar a 
informação, pode-se usar um programa de computador chamado navegador para descarregar informações (chamadas 
"documentos" ou "páginas") de servidores web (ou "sítios") e mostrá-los na tela do utilizador (no ecrã). O utilizador pode 
então seguir as hiperligações na página para outros documentos ou mesmo enviar informações de volta para o servidor para 
interagir com ele. O ato de seguir hiperligações é, comumente, chamado "navegar" ou "surfar" na Web. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web, visitado em 14 de agosto 2014). 

No nosso estudo utilizamos a categoria de WWW para agregar: Email, Blogue, Fórum, Moodle, Youtube, Podcast, 
Webquest, Wikis, Redes. 
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“Computador” e a “Impressora” (C1/C2/C3=100%), a “Pen-Drive” (C1=100%; C2=95%; 

C3= 96,2%), o “Scanner” (C1=100%; C2=95%; C3= 88,5%), a “Máquina fotográfica 

digital” e o “Projetor Multimédia” (C1= 100%; C2=70%; C3= 57,7%), a “Máquina de 

filmar” (C1=50%; C2=70%; C3=42,3%) são as TIC na categoria de “Hardware” que os 

professores mais “Conhecem e utilizam” nas suas salas de aulas e que o “Quadro interativo” 

(C1=50%, C2=85%, C3=38,5%), embora conheçam não é tão utilizado pelos professores do 

nosso estudo, seguido pela “Máquina de filmar” (C1=50%, C2=30%, C3=57,7%), e pelo 

“Projetor multimédia” (C2=30%, C3=42,3%).  

Assim, vemos que os professores já conhecem e utilizam diferentes TIC, 

diversificando, deste modo, as suas aulas e proporcionando “novidade” aos seus alunos pois, a 

título de exemplo, “O facto de recorrer ao quadro interativo em vez do quadro de giz motiva 

os alunos porque todos gostam e querem vir escrever e usar a caneta.” (Cf. D.C. Prof. 

OBS.24 / C3). 

 

	   	   	  
Caso	  1	   Caso	  2	   Caso	  3	  

	  
	  	   	  	   fr.	   %	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Conhecimentos/Utilização	  de	  Hardware	  
	   	   	   	   	   	  

Computador	  

Conheço	  e	  utilizo	   14	   100,0	   20	   100,0	   26	   100,0	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Não	  conheço	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Impressora	  

Conheço	  e	  utilizo	   14	   100,0	   20	   100,0	   26	   100,0	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Não	  conheço	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Scanner	  

Conheço	  e	  utilizo	   14	   100,0	   15	   75,0	   23	   88,5	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   -‐	   -‐	   5	   25,0	   3	   11,5	  

Não	  conheço	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Máquina	  Fotográfica	  
Digital	  

Conheço	  e	  utilizo	   14	   100,0	   19	   95,0	   19	   73,1	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   -‐	   -‐	   1	   5,0	   7	   26,9	  

Não	  conheço	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	  Máquina	  de	  Filmar	  

Conheço	  e	  utilizo	   7	   50,0	   14	   70,0	   11	   42,3	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   7	   50,0	   6	   30,0	   15	   57,7	  

Não	  conheço	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Projetor	  Multimédia	  

Conheço	  e	  utilizo	   14	   100,0	   14	   70,0	   15	   57,7	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   -‐	   -‐	   6	   30,0	   11	   42,3	  

Não	  conheço	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
	  
	  	   N=14	   N=	  20	   N=26	  

Tabela 5.12: Conhecimento e uso em TIC (Hardware) (I/II) 
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Caso	  1	   Caso	  2	   Caso	  3	  

	  
	  	   	  	   fr.	   %	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Conhecimentos/Utilização	  de	  Hardware	   	   	   	   	   	   	  

Quadro	  Interativo	  

Conheço	  e	  utilizo	   7	   50,0	   2	   10,0	   16	   61,5	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   7	   50,0	   17	   85,0	   10	   38,5	  

Não	  conheço	   -‐	   -‐	   1	   5,0	   -‐	   -‐	  

Pen	  Drive	  

Conheço	  e	  utilizo	   14	   100,0	   19	   95,0	   25	   96,2	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   -‐	   -‐	   1	   5,0	   1	   3,8	  

Não	  conheço	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Outros	  

Conheço	  e	  utilizo	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Não	  conheço	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
	  
	  	   N=14	   N=	  20	   N=26	  

Tabela 5.12: Conhecimento e uso em TIC (Hardware) (II/II) 

 

Neste contexto, permitimo-nos dizer que se caminha no sentido do paradigma 

educacional atual, em que as TIC fazem parte das salas de aulas e começam a ser utilizadas 

nas práticas, contrapondo o cenário de paradigmas anteriores onde a existência das 

tecnologias era ainda uma utopia.  

 “Há trinta e quatro anos e meio, quando comecei a minha vida 
profissional, não sabia da existência das TIC. Tinha esporadicamente ouvido falar 
da existência de computadores mas nunca tinha visto nenhum nem nada que se 
parecesse. Sabia apenas que era uma máquina que ocupava uma sala e servia para 
fazer algo mas não percebia bem o quê! (…) Fiquei sempre com a ideia de que 
um dia iria ver e se possível aprender a trabalhar com um. A realidade no entanto 
era outra, quando comecei a estudar (…) uma das primeiras coisas que me/nos 
ensinaram foi a receita para fazer um pudim de gelatina que serviria para 
“fotocopiarmos” os trabalhos que elaborávamos para trabalhar com os nossos 
alunos. Posso dizer que foi essa a minha primeira fotocopiadora. Tinha de 
comprar um setencil especial (folha tipo papel químico) que permitia gravar os 
trabalhos, feitos à mão, no dito pudim e depois ia passando folhas em branco no 
pudim e estas ficavam com os trabalhos gravados. (…) Entretanto os 
computadores foram evoluindo, tornaram-se cada vez mais pequenos e passaram 
a ser um pouco mais vulgares. Dava eu aulas há três ou quatro anos quando 
surgiu a minha primeira oportunidade” (Cf. R1). 

A nível das “Aplicações”, (Cf. tabela 5.13) o “Processador de texto” é conhecido e 

utilizado pela totalidade dos professores dos três casos, as “Apresentações (PowerPoint)” 

(C1=100%; C2=70%; C3=96,2%) e a “Folha de cálculo (Excel)” (C1= 78,6%; C2=45%; 
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C3=69,3%)  são as “Aplicações” que (no conjunto dos três casos) a maioria dos professores 

referiu “Conhecer e utilizar” nas suas aulas. Percebemos ainda que um número considerável 

refere o “Programa de edição de vídeo (MovieMaker)” (N=27).  O “Programa de edição de 

página Web (FrontPage)” (N=24 / C1=7,1%; C2=55%; C3=49,9%), o “Programa de edição 

de cartazes (Publisher)” (N=23 / C1=7,1%; C2=20%; C3=42,3%) e o  “Programa de edição 

de áudio (Audacity)” (N=21 /C1=28,6%; C2=30%; C3=42,3%) são Aplicações que os 

professores não conhecem. 

Contudo, o “Programa de edição de página Web (FrontPage)” é desconhecido por 

N=25 professores, o “Programa de edição de áudio (Audacity)” por N=21, o “Programa de 

edição de vídeo (MovieMaker)” por N=18,  o “Programa de edição de cartazes (Publisher)” 

por N=16. 

A maioria das opiniões situa-se nas opções de resposta “conheço e utilizo” ou 

“conheço mas não utilizo” o que evidencia que os professores já se encontram numa etapa de 

introdução das TIC “o conhecer” mas ainda não as utilizam todas. Depreendemos igualmente 

que os professores do caso 1 utilizam mais as aplicações apresentadas que os restantes 

elementos dos casos 2 e 3.  

	   	   	  
Caso	  1	   Caso	  2	   Caso	  3	  

	  

	  	   	  	   fr.	   %	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Conhecimentos/Utilização	  de	  Aplicações	  
	   	   	   	   	   	  

	  Processador	  de	  texto	  
(Word)	  

Conheço	  e	  utilizo	   14	   100,0	   20	   100,0	   26	   100,0	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Não	  conheço	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	  Folha	  de	  cálculo	  
(Excel)	  

Conheço	  e	  utilizo	   11	   78,6	   9	   45,0	   18	   69,3	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   3	   21,4	   10	   50,0	   7	   26,9	  

Não	  conheço	   -‐	   -‐	   1	   5,0	   1	   3,8	  

Apresentações	  
(PowerPoint)	  

Conheço	  e	  utilizo	   14	   100,0	   14	   70,0	   25	   96,2	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   -‐	   -‐	   6	   30,0	   1	   3,8	  

Não	  conheço	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Programa	  de	  edição	  
de	  cartazes	  (Publisher)	  	  

Conheço	  e	  utilizo	   8	   57,2	   6	   30,0	   7	   26,9	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   5	   35,7	   10	   50,0	   8	   30,8	  

Não	  conheço	   1	   7,1	   4	   20,0	   11	   42,3	  

Programa	  (…)	  de	  
áudio	  (Audacity)	  

Conheço	  e	  utilizo	   7	   50,0	   4	   20,0	   7	   26,9	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   3	   21,4	   10	   50,0	   8	   30,8	  

Não	  conheço	   4	   28,6	   6	   30,0	   11	   42,3	  

	  	   	  	   	  	   N=14	   N=	  20	   N=26	  

Tabela 5.13: Conhecimento e uso em TIC (Aplicações) (I/II) 
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Caso	  1	   Caso	  2	   Caso	  3	  

	  

	  	   	  	   fr.	   %	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Conhecimentos/Utilização	  de	  Aplicações	  
	   	   	   	   	   	  

Programa	  (…)	  de	  vídeo	  
(MovieMaker)	  

Conheço	  e	  utilizo	   11	   78,6	   6	   30,0	   10	   38,4	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   0	   0,0	   6	   30,0	   9	   34,7	  

Não	  conheço	   3	   21,4	   8	   40,0	   7	   26,9	  

Programa	  (…)	  de	  
página	  Web	  
(FrontPage)	  

Conheço	  e	  utilizo	   5	   35,7	   2	   10,0	   4	   15,4	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   8	   57,2	   7	   35,0	   9	   34,7	  

Não	  conheço	   1	   7,1	   11	   55,0	   13	   49,9	  

	  	   	  	   	  	   N=14	   N=	  20	   N=26	  

Tabela 5.13: Conhecimento e uso em TIC (Aplicações)  (II/II) 

 

A Internet pode ajudar o professor a preparar melhor a sua aula, a ampliar as formas 

de lecionar, a modificar o processo de avaliação e de comunicação com o aluno e com os seus 

colegas (Moran, 2006). Concordando com Moran, podemos afirmar que infinitas são as 

possibilidades de opções que a internet apresenta trazendo uma melhor qualidade ao 

planeamento das práticas do professor. A tabela 5.14 apresenta os resultados relativos ao 

conhecimento e utilização de ferramentas da Internet. Para a totalidade dos professores, o 

“Email” é o recurso WWW mais “conhecido e utilizado”. Uma maioria do conjunto dos 

professores dos três casos refere ainda o “Moodle” (C1=71,4%; C2=85%; C3=76,9%), outras 

“Redes” (C1=85,7%; C2=50%; C3=46,2%); o “Blogue” (C1= 78,6%; C2=55%; C3=42,3%) 

e o “Youtube” (C1= 100%; C2=95%C3=73,1%) que conhecem e utilizam nas aulas. De um 

modo geral a maioria das opiniões situa-se nas opções de resposta “Conheço e utilizo” ou 

“Conheço mas não utilizo” o que demostra que os professores possuem conhecimento de 

diferentes ferramentas da Web, apesar de não as utilizarem em contexto educativo. Contudo, 

para alguns professores o “Blogue” (C3/N=1), o “Fórum” (C1/N=4, C2/N=8), o “Moodle” 

(C3/N=2), o “Youtube” (C3/N=1), o “Podcast” (C1/N=3; C2 e C3 N=8), a “Webquest” 

(C1/N=4; C2/N=9; C3/N=15), as “Wikis” (C1/N=5; C2/N=10; C3/N=17), outras “Redes” 

(C2/N=1; C3/N=5) são ainda recursos que os professores dizem “Não conhecer”. 

Depreendemos, destes valores, que o Youtube, o Podcast, a Webquest e as Wikis continuam a 

ser ferramentas desconhecidas por alguns professores.  
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Caso	  1	   Caso	  2	   Caso	  3	  

	  
	  	   	  	   fr.	   %	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Conhecimentos/Utilização	  da	  World	  Wide	  Web	  

	   	   	   	   	   	  

	  Email	  

Conheço	  e	  utilizo	   14	   100,0	   20	   100,0	   26	   100,0	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Não	  conheço	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Blogue	  

Conheço	  e	  utilizo	   11	   78,6	   11	   55,0	   11	   42,3	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   3	   21,4	   9	   45,0	   14	   53,9	  

Não	  conheço	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  

Fórum	  

Conheço	  e	  utilizo	   5	   35,7	   7	   35,0	   4	   15,4	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   9	   64,3	   9	   45,0	   14	   53,9	  

Não	  conheço	   -‐	   -‐	   4	   20,0	   8	   30,7	  

Moodle	  

Conheço	  e	  utilizo	   10	   71,4	   17	   85,0	   20	   76,9	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   4	   28,6	   3	   15,0	   4	   15,4	  

Não	  conheço	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   2	   7,7	  

Youtube	  

Conheço	  e	  utilizo	   14	   100,0	   19	   95,0	   19	   73,1	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   -‐	   -‐	   1	   5,0	   6	   23,1	  

Não	  conheço	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  

Podcast	  

Conheço	  e	  utilizo	   9	   64,3	   1	   5,0	   7	   26,9	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   2	   14,3	   11	   55,0	   11	   42,3	  

Não	  conheço	   3	   21,4	   8	   40,0	   8	   30,8	  

Webquest	  

Conheço	  e	  utilizo	   6	   42,8	   2	   10,0	   3	   11,6	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   4	   28,6	   9	   45,0	   8	   30,7	  

Não	  conheço	   4	   28,6	   9	   45,0	   15	   57,7	  

Wikis	  

Conheço	  e	  utilizo	   7	   50,0	   5	   25,0	   2	   7,7	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   2	   14,3	   5	   25,0	   7	   26,9	  

Não	  conheço	   5	   35,7	   10	   50,0	   17	   65,4	  

Redes	  

Conheço	  e	  utilizo	   12	   85,7	   10	   50,0	   12	   46,2	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   2	   14,3	   9	   45,0	   9	   34,6	  

Não	  conheço	   -‐	   -‐	   1	   5,0	   5	   19,2	  

Outros	  

Conheço	  e	  utilizo	   1	   7,1	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Conheço	  mas	  não	  utilizo	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Não	  conheço	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
	  
	  	  

N=14	  /	  C1	   N=	  20	  /	  C2	   N=26	  /	  C3	  

Tabela 5.14: Conhecimento e uso em TIC (W.W.W)    

 

Pelas observações vimos que ao longo da prática apresentada a totalidade dos 

professores recorreu, às TIC na categoria de “Hardware”, designadamente, o computador, a 



 

264 

 

impressora, o quadro interativo, a pen drive e o projetor multimédia. Utilizaram também 

“Aplicações” (C2=35,7%; C2=53,8%) e recorreram à “WWW” (C2=42,9%; C3=30,8%). 

Acreditamos que é a utilização das TIC por parte dos professores não depende só “(…) 

de fatores de ordem pessoal, como as atitudes e as motivações para o uso das tecnologias mas 

da preparação efetiva que possuem, das competências que detêm, das ferramentas e recursos 

que conhecem” (Domingues, 2001: 602). 

“Gosto de trabalhar com as TIC mas sei que tenho muitas dificuldades por 
isso, quando as utilizo na sala de aula, uso quase sempre as mesmas, as que 
conheço.”; “Quando trabalhamos no computador, eles gostam e concentram 
bastante no que fazem.” (Cf. D.C. Prof. OBS.8 /C2). 

 
  	  	   fr.	   %	   fr.	   %	  

TIC	  utilizada	  pelos	  professores	  

	   	   	   	  Aplicações	   5	   35,7	   14	   53,8	  

Hardware	   14	   100,0	   26	   100,0	  

World	  Wide	  Web	   6	   42,9	   8	   30,8	  

	   	  
C2/	  N=14	   C3/	  N=26	  

Tabela 5.15: TIC utilizadas pelos professores nas aulas observadas (Caso 2 e Caso 3) 

 

Segundo Vilatte (2005), cada vez mais os alunos estão motivados para as tecnologias 

informáticas e menos motivados para os métodos tradicionais de ensino. Por isso, acredita que 

para conseguir cumprir a missão de formar os alunos, o professor tem a obrigação de adaptar 

os seus métodos de ensino às novas tecnologias. Torna-se muito importante que no contexto 

da sala de aula se use e se aprenda a utilizar as novas tecnologias. Sabemos que “a rapidez das 

inovações tecnológicas nem sempre corresponde à capacitação dos professores para a sua 

utilização, o que muitas vezes resulta na utilização inadequada ou na falta de uso dos recursos 

tecnológicos disponíveis” (Cruz & Carvalho, 2007: 241).  

O gráfico 5.5 ilustra que a maioria dos professores (N=37) sente dificuldades em usar 

as TIC na sala de aula.  
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Gráfico 5.5: Dificuldades de uso das TIC   

 

Estas dificuldades reportam-se essencialmente ao “Uso de ferramentas/software” 

(C1=66,7%; C2=73,3%; C3=94,7%). Pela tabela 5.16 percebemos também que por vezes os 

professores sentem dificuldades em poder utilizar as TIC na sala de aula pelo facto de se 

verificar “Ausência de recursos” (C1=33,3%; C2=26,7%; C3=10,5%). 

 

	   	  
fr.	   %	  

Já	  sentiu	  alguma	  dificuldade	  no	  uso	  das	  TIC	  na	  sala	  de	  aula?	  
Se	  sim,	  diga	  quais?	  

	   	  Ausência	  de	  recursos	   1	   33,3	  

Uso	  de	  Ferramentas/software	   2	   66,7	  

N=3	  /	  C1	  

Ausência	  de	  recursos	  	   4	   26,7	  

Uso	  de	  Ferramentas/Software	   11	   73,3	  

N=15	  /	  C2	  

Ausência	  de	  recursos	   2	   10,5	  

Uso	  de	  Ferramentas/software	   18	   94,7	  

Outra/Resposta	  questionável	   1	   5,3	  

N=19	  /	  C3	  

Tabela 5.16: Tipos de dificuldades sentidas no uso das TIC 

Não	  

Sim	  

Caso	  1	  
Caso	  2	  

Caso	  3	  

78,6	  

25,0	  
26,9	  

21,4	  

75,0	  
73,1	  

%	  

Já	  sen2u	  alguma	  dificuldade	  no	  uso	  das	  TIC	  na	  sala	  de	  aula	  
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Continuando a análise, centrando-nos no ensino, e concretamente, no que respeita às 

dificuldades do professor, as observações de aula permitiram-nos perceber que, (Cf. tabela 

5.17) na maioria das aulas observadas, se pode verificar uma “Qualidade didática” (muito 

boa) (C2=78,6%; C3=80,8%), na medida em que se observou uma “Coerência entre 

conteúdos, objetivos, estratégias e recursos” e coerência “Sobre o ponto de vista da 

articulação entre a planificação da atividade e o conteúdo que pretende lecionar”. Tendo em 

conta esta coerência, aferimos que o “Domínio Didático35 na utilização das TIC” manifestado 

pela maioria dos professores é “Muito bom” (C1=78,6%; C2=61,6). No que concerne ao 

“Domínio técnico na utilização das TIC” pudemos constatar que os professores sentiam mais 

dificuldades apesar de considerarmos que 28,6% dos professores que obtiveram formação 

(caso 2) e 38% dos professores do caso 3 mostrarem “Muito bom” domínio na tecnologia 

utilizada. Apesar de a nossa amostra não ser generalizável é importante referir que não 

observámos “Insuficiente” domínio técnico da parte de nenhum professor 
 

	  	   	  	   	  	   fr.	   %	   fr.	   %	  
Dificuldades	  sentidas	  pelos	  professores	  

	   	   	   	  
Qualidade	  didática,	  sobre	  o	  
ponto	  de	  vista	  da	  coerência	  
entre	  conteúdos,	  objetivos,	  
estratégias	  e	  recursos	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Insuficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Suficiente	   -‐	   -‐	   2	   7,7	  

Bom	  	   3	   21,4	   3	   11,5	  

Muito	  bom	   11	   78,6	   21	   80,8	  

Qualidade	  didática,	  sobre	  o	  
ponto	  de	  vista	  da	  articulação	  
entre	  a	  planificação	  da	  
atividade	  e	  o	  conteúdo	  que	  
pretende	  lecionar	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Insuficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Suficiente	   -‐	   -‐	   3	   11,5	  

Bom	  	   3	   21,4	   2	   7,7	  

Muito	  bom	   11	   78,6	   21	   80,8	  

Domínio	  técnico	  na	  utilização	  
das	  TIC	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Insuficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Suficiente	   3	   21,4	   8	   30,8	  

Bom	  	   7	   50,0	   8	   30,8	  

Muito	  bom	   4	   28,6	   10	   38,5	  

	  	   N=14	  /	  C2	   N=26	  /C1	  

Tabela 5.17: Domínio didático e técnico das TIC por partes dos professores nas aulas observadas (I/II) 

                                                
35 Na observação de aulas consideramos que o “Domínio didático” em análise englobava tanto “Aspetos 

curriculares” como “Aspetos pedagógicos” isto é, o professor deve ser capaz de mostrar conhecimentos a nível dos 
conteúdos a lecionar e dos objetivos ou metas que pretende que os seus alunos atinjam, explanando-os na planificação em 
coerência com as estratégias, as TIC utilizadas e outros recursos necessários.   
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	  	   	  	   	  	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Dificuldades	  sentidas	  pelos	  professores	  
	   	   	   	  

Domínio	  didático	  na	  utilização	  
das	  TIC	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   1	   7,1	   -‐	   -‐	  
Insuficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Suficiente	   -‐	   -‐	   3	   11,5	  

Bom	  	   2	   14,3	   7	   26,9	  

Muito	  bom	   11	   78,6	   16	   61,6	  

	  	   N=14	  /	  C2	   N=26	  /C1	  

Tabela 5.17: Domínio didático e técnico das TIC por partes dos professores nas aulas observadas (II/II) 

 
Pela maioria das observações verificámos que as TIC proporcionam que o professor 

tenha um desempenho bastante positivo na medida em que “Comunica com os alunos de 

forma fácil e cordial” (C2=100%; C3=92,3%), “Concede iguais oportunidades de 

participação aos alunos” (C2=100%; C3=92,3%) e “Revela firmeza e bom senso na relação 

com os alunos, promovendo o respeito pelas indispensáveis ao funcionamento da aula” (C2= 

100%; C3=92,3%). Também constatámos que a utilização das  TIC por parte do professor na 

sua prática não promove a “Indisciplina  na sala de aula” pois como se lê na tabela em 

análise a  maioria (N=14 /C1;  N=25/ C2) das observações decorreu num ambiente bastante 

positivo (“Bom” ou “Muito bom”), (Cf. tabela 5.18). 

	  	   	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  fr	   %	   fr.	   %	  
O	   professor:	   Gestão	   de	   processos	   de	   comunicação	   e	   interação	  
com	  os	  alunos	  

	   	   	   	  

Comunica	  com	  os	  alunos	  de	  
forma	  fácil	  e	  cordial	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Insuficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Suficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Bom	  	   -‐	   -‐	   2	   7,7	  

Muito	  bom	   14	   100,0	   24	   92,3	  

Concede	  iguais	  
oportunidades	  de	  
participação	  aos	  alunos	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Insuficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Suficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Bom	  	   -‐	   -‐	   2	   7,7	  

Muito	  bom	   14	   100,0	   24	   92,3	  

	  	   	  	   	  	   N=14	  /	  C2	   N=26	  /	  C3	  

Tabela 5.18: O papel do professor com as TIC segundo observações (I/II) 
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	  	   	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  fr	   %	   fr.	   %	  
O	   professor:	   Gestão	   de	   processos	   de	   comunicação	   e	   interação	  
com	  os	  alunos	  

	   	   	   	  Revela	  firmeza	  e	  bom	  senso	  
na	  relação	  com	  os	  alunos,	  
promovendo	  o	  respeito	  pelas	  
regras	  indispensáveis	  ao	  
funcionamento	  da	  aula	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Insuficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Suficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Bom	  	   -‐	   -‐	   2	   7,7	  

Muito	  bom	   14	   100,0	   24	   92,3	  

Comunica	  com	  os	  alunos	  
através	  das	  TIC	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  

Insuficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Suficiente	   1	   7,1	   3	   11,5	  

Bom	  	   4	   28,6	   9	   34,6	  

Muito	  bom	   9	   64,3	   13	   50,1	  

Relação	  fala	  do	  
professor/a/TIC	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  

Insuficiente	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  
Suficiente	   1	   7,1	   3	   11,5	  

Bom	  	   4	   28,6	   6	   23,1	  

Muito	  bom	   9	   64,3	   15	   57,8	  

	  
	  
Indisciplina	  na	  sala	  de	  aula	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Insuficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Suficiente	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  

Bom	  	   7	   50,0	   8	   30,8	  

Muito	  bom	   7	   50,0	   17	   65,4	  

	  	   	  	   	  	   N=14	  /	  C2	   N=26	  /	  C3	  

Tabela 5.18: O papel do professor com as TIC segundo observações (II/II) 

 

Assim, percebemos que conhecer as TIC e utilizá-las nas suas práticas, pode, do ponto 

de vista do ensino, constituir uma mais-valia e, até facilitar a tarefa do professor.  

Pela tabela 5.19 percebemos que quando questionados quanto à disponibilização de 

apoio técnico ao uso das TIC, a maioria dos professores (caso 1) evidenciam a sua 

insatisfação (“Insatisfeito” e “Muito insatisfeito”) com o apoio prestado pelo Ministério da 

Educação (71,4%). Quanto à “Assistência prestada pelo agrupamento de escolas onde 

lecionam”, os inquiridos evidenciam respostas díspares pois cada um respondeu mediante o 

auxílio prestado no seu agrupamento, sendo que 42,9% afirmam que estão “Nem satisfeitos 

nem insatisfeitos”. Aferimos igualmente que o apoio às dificuldades é na maior parte as vezes 

encontrado junto do “Coordenador TIC” (50%) ou dos “Colegas de escola” (64,2%) que 

ajudam a explorar as potencialidades das TIC. Ponte (2000) é da opinião que um professor 

“tem que ser um explorador capaz de perceber o que lhe pode interessar, e de aprender, por si 
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só ou em conjunto com os colegas mais próximos a tirar partido das respetivas 

potencialidades” (p.76). 
 

	  
	  	   fr.	   %	  

Qual	   o	   seu	   grau	   de	   satisfação	   quanto	   à	   disponibilidade	   de	   apoio/auxílio	  
técnico	  de	  carácter	  oficial	  no	  uso	  das	  TIC	  

	   	  

Assistência	  prestada	  pelo	  
Agrupamento	  

Muito	  Satisfeito	   3	   21,4	  

Satisfeito	   5	   35,7	  

Nem	  Satisfeito	  Nem	  Insatisfeito	   6	   42,9	  
Insatisfeito	   -‐	   -‐	  

Muito	  Insatisfeito	  	   -‐	   -‐	  

Assistência	  prestada	  pelo	  
Coordenador	  TIC	  

Muito	  Satisfeito	   2	   14,3	  

Satisfeito	   7	   50,0	  

Nem	  Satisfeito	  Nem	  Insatisfeito	   4	   28,6	  

Insatisfeito	   -‐	   -‐	  

Muito	  Insatisfeito	  	   2	   14,3	  

Assistência	  prestada	  pelo	  
Ministério	  da	  Educação	  

Muito	  Satisfeito	   -‐	   -‐	  

Satisfeito	   -‐	   -‐	  
Nem	  Satisfeito	  Nem	  Insatisfeito	   4	   28,6	  

Insatisfeito	   7	   50,0	  

Muito	  Insatisfeito	  	   3	   21,4	  

Assistência	  prestada	  por	  
colegas	  da	  escola	  

Muito	  Satisfeito	   1	   7,2	  

Satisfeito	   9	   64,2	  
Nem	  Satisfeito	  Nem	  Insatisfeito	   2	   14,3	  

Insatisfeito	   -‐	   -‐	  

Muito	  Insatisfeito	  	   2	   14,3	  

	  	  	  	   N=14	  /	  C1	  

Tabela 5.19: Disponibilidade de apoio técnico 

 

 

Os professores podem mudar as suas estratégias pedagógicas com as TIC e trazer 

“inovação” ao ensino. A tabela seguinte mostra que é possível o uso das TIC, nas áreas 

curriculares disciplinares, pelos professores e, que essas práticas podem ser validadas do 

ponto de vista do ensino como sendo “Boas Práticas”. De facto, as aulas observadas foram na 

maioria “boas” ou “muito boas” práticas (Cf. tabela 5.20). 
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	  	   	  	   	  	   fr.	   %	   fr.	   %	  
Tecnologia	  de	  Informação	  e	  Comunicação:	  

	   	   	   	  

Constitui	   uma	   boa	  
prática	  de	  ensino	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Insuficiente	   -‐	   -‐	   3	   11,5	  
Suficiente	   -‐	   -‐	   2	   7,7	  

Bom	  	   3	   21,4	   4	   15,4	  

Muito	  bom	   11	   78,6	   17	   65,4	  

	  	   	  	   	  	   N=14	  /	  C2	   N=26	  /	  C3	  

Tabela 5.20: Boas práticas com as TIC    

 

3.	  Formação	  e	  as	  necessidades	  de	  formação	  em	  TIC	  no	  1.º	  Ciclo	  do	  Ensino	  

Falar nas Tecnologias da informação e comunicação nos tempos de hoje, coloca-nos 

perante o indiscutível quadro da revisão curricular e das iniciativas decorrentes (objetivo 1) 

assim como perante uma nova tela educativa que vem sendo pintada há já algum tempo e que 

se contempla segundo um novo paradigma (objetivo 2). Neste sentido, a formação de 

professores surge como uma prioridade para o progresso da integração das TIC nas práticas 

escolares (objetivo 3). 

 Da literatura analisada e dos resultados que temos vindo a apresentar, inferimos que 

existe uma estreita relação entre o papel que os professores atribuem às tecnologias e a 

frequência e a forma como as utilizam na sala de aula com os alunos. Consequentemente, este 

fator, assim como outros também identificados, inerentes ao professor, precisam ser 

compreendidos no âmbito da formação docente e das necessidades de formação ainda sentidas 

pelos professores. 

De certa forma, ao abordar a conceção da formação dos professores, somos levamos a 

analisar o papel e as competências que hoje lhes são exigidos e pensar, até que ponto, esta 

oferta formativa caminha lado a lado com os saberes procurados. Se até há pouco tempo a 

formação objetivava a capacitação do professor, através da transmissão do conhecimento, a 

fim de que "aprendesse" a usar as TIC e a atuar eficazmente na sala de aula, cada vez o novo 

paradigma apela a uma formação que também se debruce na análise das práticas que este 

professor desenvolve, enfatizando igualmente a dimensão didático-pedagógica e não apenas a 

técnica.  
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Para responder ao objetivo 3, um conjunto de respostas dos questionários, a ficha de 

avaliação da ação de formação e algumas das notas do diário de campo, constituíram dados 

para a nossa reflexão. 

 

 
 

O
bj
et
iv
o	  

3.	  Aferir	  sobre	  a	  formação	  adquirida	  em	  
TIC	   e	   as	   necessidades	   de	   formação	  
nesse	  âmbito	  para	  o	  1.º	  Ciclo	  do	  Ensino	  
Básico.	  
	  

	   Questionários:	  
V	  P1.;	  	  V	  P2.;	  V	  P3.;	  V	  Q1,	  P4.;	  V	  Q1	  e	  	  Q2,	  P5.	  /Q3,	  
P4.;	  V	  Q1,	  P6.;	  V	  Q1,	  P7.	  /	  2,	  P6./	  Q3,	  P5.;	  V	  Q1,	  P8;	  
Q2,	  P7;	  Q3,	  P6.;	  V	  Q1,	  P8.1.;	  Q2,	  P7.1.;	  Q3,	  P6.1.;	  	  V	  
Q1,	  P9.;	  V	  Q2,	  P8.;	  
	  
	  

Ficha	  de	  Avaliação	  da	  Ação	  de	  Formação:	  
− A	   ação	   de	   formação	   veio	   ao	  
encontro	  das	  minhas	  necessidades?	  
− As	   competências	   adquiridas	   vão	  
ter	   impacto	   na	   minha	   atividade	  
profissional?	  

	  
	  

Diário	  de	  campo	  

In
st
ru
m
en

to
s	  

Q
ue

st
õe

s	  

§ Que	   formação	   em	   TIC	  
possuem	   os	   professores	   e	   que	  
novos	   desafios	   se	   colocam	   às	  
instituições	   responsáveis	   pela	  
formação?	  

	  

 

 

A interpretação dos resultados dos questionários aplicados aos inquiridos dos 3 casos 

do estudo, evidencia que os professores têm feito formação dado que do conjunto dos 

professores envolvidos no nosso estudo, maioria (N=31) respondeu ter frequentado “4 ou 

mais” ações de formação nas diversas áreas curriculares (Cf. gráficos 5.6). 
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7,2	  
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Nos	  úl2mos	  5	  anos,	  quantas	  ações	  
	  de	  formação	  frequentou	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.6: Ações de formação frequentadas pelos professores do caso 1  

 

 

Contudo, apesar das respostas bastante positivas referidas anteriormente, o gráfico 5.7 

mostra que 42,8% dos professores do caso 1, 10% do caso 2 e 15,4% do caso 3 não 

frequentou nenhuma formação no âmbito da TIC e, que 42,8 % (C1), 50% (C2) e 38,4 % (C3) 

frequentaram apenas uma formação nos últimos 5 anos. Ao longo da formação por nós 

ministrada aos professores do caso 2 pudemos constatar que “as colegas de mais idade, ainda 

sentem dificuldades em lidar com certas TIC, apesar da iniciativa de uso. Desconhecem 

muitas das TIC evidenciadas pelos colegas mais jovens, no grupo” (Cf. D.C. 

Formação/3.ªsessão). 

Neste sentido, “lamentaram nem sempre a formação ser adequada pois entendem que 

muitos professores não têm formação didática /pedagógica suficiente. Os professores não 

precisam só de teoria mas sim de atividades práticas” (Cf. D.C. Formação/3.ªsessão). 

Ora, dada a rapidez com que as TIC surgem na sociedade e, por imperativo desta, 

surgem na educação, exigindo do professor uma preparação para a integração dessas 

Nos	  últimos	  5	  anos,	  

quantas	  ações	  de	  

formação	  frequentou?	   0	   1	   2	   3	  

4	  

	  ou	  

	  mais	  

Caso	  1	   21,3	   7,2	   7,2	   7,2	   56,9	  

Caso	  2	   5,0	   10,0	   35,0	   20,0	   30,0	  

Caso	  3	   7,7	   0,0	   7,7	   19,2	   65,4	  
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0	  

1	  

2	  

3	  ou	  
mais	  

Caso	  1	  
Caso	  2	  

Caso	  3	  

42,8	  

10,0	   15,4	  

42,8	  
50,0	  

38,4	  

7,2	  

30,0	   30,8	  

7,2	   10,0	   15,4	  

%	  

Quantas	  ações	  de	  formação	  realizou	  
	  no	  âmbito	  das	  TIC	  

sucessivas mudanças, numa realidade cada vez mais complexa. Assim, hoje é tão necessário 

dominar as ferramentas básicas, possuir destrezas e competências no domínio das TIC como 

saber escrever, ler e contar. Neste sentido, a formação revela- se de extrema importância, na 

medida em que pode capacitar os professores para utilizar técnica e pedagogicamente essas 

tecnologias.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 5.7: Ações de formação no âmbito das TIC frequentadas pelos professores do caso 3 

 

 

Pela tabela 5.21 podemos perceber que a maioria dos professores que referiram ter 

frequentado formação, adquiriram-na essencialmente através de “Formação contínua” (C1= 

100%; C2=60%; C3=69,2%) ou então, como aponta uma percentagem ainda considerável da 

amostra, pela “Autoformação” (C1= 64,3%; C2=40%; C3=42,3%).  

 “Sempre que surge uma oportunidade de formação no âmbito das TIC, eu 
tento fazê-la e quando não há vou aprendendo o que posso sózinha. Gosto muito 
de trabalhar com as TIC e acho que uma vez que nos habituamos a usá-las torna-
se um hábito, como usar o livro, ou o caderno. Mas claro, não as uso 
diariamente.” (Cf. D.C. Prof. 5 / C2). 

 

 

Quantas	   ações	   de	  
formação	   realizou	   no	  
âmbito	  das	  TIC?	   0	   1	   2	  

3	  ou	  
mais	  

Caso	  1	   42,8	   42,8	   7,2	   7,2	  
Caso	  2	   10,0	   50,0	   30,0	   10,0	  

Caso	  3	   15,4	   38,4	   30,8	   15,4	  
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  	  	   fr.	   %	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Quando	  é	  que	  recebeu	  a	  sua	  formação	  na	  área	  das	  TIC	   	   	   	   	   	   	  
Através	   de	   ações	   de	   formação	   do	   Ministério	   da	  
Educação	  

-‐	   -‐	   4	   20,0	   11	   42,3	  

Autoformação	   9	   64,3	   8	   40,0	   11	   42,3	  
Formação	  contínua	   14	   100,0	   12	   60,0	   18	   69,2	  
Formação	  inicial	  	   7	   50,0	   7	   35,0	   9	   34,6	  
Formação	  superior	  em	  informática	   1	   7,1	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Outra	   1	   7,1	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	  	   N=14	  /C2	   N=20	  /C2	   N=	  26	  /	  C3	  

Tabela 5.21: Aquisição de formação em TIC  

 

Os professores consideraram essa formação recebida no âmbito das TIC “Bastante 

positiva” (C1= 28,6%; C2= 70%) ou até “Muito positiva” (C1=57,1%; C2= 15%), (Cf. tabela 

5.22), tendo em conta os efeitos que teve na integração das TIC na sua prática letiva. Para tal, 

importa que os centros de formação de professores, e os formadores, tenham presente que a 

integração curricular das TIC não significa a sua utilização como instrumento de 

comunicação, deste ou daquele conteúdo, mas o uso de forma construtivista, favorecendo os 

processos de exploração e aquisição de conhecimentos, mediante interação com a estrutura 

cognitiva dos formandos de forma a conduzir a uma aprendizagem efetiva. 
 

 

	  	   	  	   fr.	   %	  

Que	  balanço	  faz	  dessa	  formação	  tendo	  em	  conta	  os	  efeitos	  que	  teve	  na	  
integração	  das	  TIC	  na	  sua	  prática	  letiva?	   	   	  
Nada	  Positivo	   -‐	   -‐	  
Pouco	  Positivo	   2	   14,3	  
Positivo	   -‐	   -‐	  
Bastante	  Positivo	   4	   28,6	  
Muito	  Positivo	   8	   57,1	  

N=14	  /	  C1	  

Nada	  Positivo	   -‐	   -‐	  
Pouco	  Positivo	   3	   15,0	  
Bastante	  Positivo	   14	   70,0	  
Muito	  Positivo	   3	   15,0	  

N=20	  /	  C2	  

Tabela 5.22:Balanço da formação no âmbito das TIC 
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Pela tabela seguinte é notória a satisfação dos professores a quem ministrámos 

formação, pois a totalidade classificou-a no nível mais alto (nível 5) de avaliação por 

considerarem que a ação foi ao encontro das necessidades por eles evidenciadas.  Além disso,  

“Os formandos estavam muito motivados. A ação decorreu num ambiente 

colaborativo em que os formandos que possuem mais conhecimentos ajudaram os que 

sentiam mais dificuldades. Verificou-se que de facto existem muitas dificuldades no domínio 

técnico de certas TIC e mais ainda no domínio didático pois grande parte dos formandos não 

sabiam que TIC se podiam usar para trabalhar determinados conteúdos.” (Cf. D.C. 

Formação /2.ª sessão). 

Contudo, realçamos que planificar uma formação deste âmbito atendendo às reais 

dificuldades dos professores, nem sempre se revela tarefa fácil. De facto, sentimos “algumas 

dificuldades na elaboração da formação pois queria mesmo que fosse de âmbito prático e 

atendesse às necessidades de formação sentidas pelos docentes.” (Cf. D.C. /Elaboração do 

plano de formação). 

 

 Pelo que analisámos até ao momento, acreditamos que quando as ações de formação 

forem ao encontro das necessidades de formação, as competências adquiridas poderão ter 

“impacto na atividade profissional” dos professores, tal como indicou a totalidade dos 

professores que receberam a nossa formação (Cf. tabela 5.23).  

 

	  	   	  	   fr.	   %	  
	  Avaliação	   geral	   da	   ação	   (Assinale	   com	   um	   X	   o	   valor	   da	   escala	   que	  
considere	  mais	   adequado	   à	   avaliação	   dos	   itens	   assinalados	   (sendo	   1	   o	  
nível	  mais	  baixo	  e	  5	  o	  mais	  alto)	   	  	   	  	  

	  	  
	  	  
A	   ação	   de	   formação	   veio	   ao	   encontro	   das	  
minhas	  necessidades	  de	  formação	  

	  	  

1	   -‐	   -‐	  
2	   -‐	   -‐	  

3	   -‐	   -‐	  

4	   -‐	   -‐	  

5	   20	   100,0	  

As	  competências	  adquiridas	  vão	  ter	  impacto	  na	  
minha	  atividade	  profissional	  

1	   -‐	   -‐	  

2	   -‐	   -‐	  

3	   -‐	   -‐	  

4	   -‐	   -‐	  

5	   20	   100,0	  

	  	   N=20	  /	  C2	  

Tabela 5.23: Avaliação da ação de formação ministrada  
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Portanto, podemos considerar que a formação de professores em TIC é indispensável 

para que os professores adquiram competências de uso. O gráfico 5.8 apresenta que para a 

maioria dos professores (C1=57,1%; C2= 85%) e para a totalidade dos professores do caso 3 é 

imprescindível uma formação específica para o uso das TIC na docência.  
 

 
Gráfico 5.8: Formação específica para o uso das TIC na docência 

 

 

Pelos dados da tabela 5.24, podemos compreender que essa indispensabilidade de 

formação em TIC advém sobretudo, para grande parte dos professores (C1= 50%; C2=41,2%; 

C3=50%) da necessidade de aprender a “Usar” as tecnologias porque embora a 

“autoformação (seja) importante mas há conceitos que nós desconhecemos e só nas formações 

específicas obtemos conhecimentos para usar alguns programas que nos ajudam na prática 

docente” (Prof.6/C2), “porque existe a possibilidade de aprender a dominar uma série de 

ferramentas diferentes” (Prof.1/C1) e porque é com a formação que aprendemos a “ saber 

utilizar as TIC quer a nível técnico quer pedagógico” (Prof.19/C2). Além disso, hoje “é 

fundamental saber usar as TIC dado ser uma exigência do novo papel do professor” 

(Prof.14/C3) e se queremos empregar adequadamente utilizar as TIC aproveitando todas as 

suas potencialidades temos que primeiro aprender a usá-las. Para 41,2% dos professores do 

caso 2 e 19,2% do caso 3, constitui uma possibilidade de “Melhorar o uso”, na medida em 

Não	  

Sim	  

Caso	  1	  
Caso	  2	  

Caso	  3	  

42,9	  

15,0	  
0,0	  

57,1	  

85,0	  
100,0	   %	  

Considera	  necessária	  uma	  formação	  específica	  para	  o	  uso	  das	  TIC	  
na	  docência	  
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que “através da formação melhoraremos o uso que fazemos das TIC e superamos algumas 

dificuldades” (Prof.12/C2).  
 

	   	   	   fr.	   %	  

Considera	  necessária	  uma	  formação	  específica	  para	  o	  uso	  das	  TIC	  na	  docência,	  
porquê?	   	   	  

Não	  

Aprende-‐se	  mexendo	   1	   16,7	  

Fáceis	   2	   33,2	  

Predisposição	   1	   16,7	  

Vontade	   1	   16,7	  

Outra/Resposta	  questionável	   1	   16,7	  

	   N=6	  /	  C1	  

Sim	  

Atualização	   3	   37,5	  

Usar	   4	   50,0	  

Outra/Resposta	  questionável	   1	   12,5	  

	  
N=8	  /	  C1	  

Não	   Fáceis	   3	   100,0	  

	  
N=3	  /	  C2	  

Sim	  

Atualização	   3	   17,6	  

Melhorar	  uso	   7	   41,2	  
Usar	   7	   41,2	  

Outra/Resposta	  questionável	   1	   5,9	  

	   N=17	  /	  C2	  

Sim	  

Atualização	   9	   34,6	  

Melhorar	  uso	   5	   19,2	  

Usar	   13	   50,0	  

Outra/Resposta	  questionável	   2	   7,7	  

	  
N=26	  /	  C3	  

Tabela 5. 24: Razões justificativas da necessidade de formação em TIC  

 

Também nós concordamos que, os professores dão grande importância à formação 

como forma de desenvolver a sua confiança no uso das TIC e de desenvolver uma atitude 

positiva para com as TIC em contexto escolar (Peralta e Costa, 2007).  

“Uma vez que a área das TIC possui um caráter transversal, a formação específica é 

fundamental. Dado o ritmo alucinante com que as ferramentas são produzidas e 

disponibilizadas, é de extrema importância a formação contínua” (Prof.4/C1), “porque as 

“TIC estão em constante evolução” (Prof.13/C2) e “(…) pela necessidade do 
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acompanhamento das constantes atualizações” (Prof.20/C2) e “para esclarecer dúvidas de 

utilização “ (C1/Prof 10), para alguns professores a formação específica é necessária para a 

“Atualização” dos saberes (C1= 37,5%;C2=17,6%; C3=34,6%). 

A integração curricular das TIC envolve diversas competências tecnológicas e 

técnicas, metodológicas e atitudinais que se interligam numa teia complexa de relações. Só 

com uma atitude positiva face à utilização das tecnologias em sala de aula, com o 

desenvolvimento de competências que permitam aos docentes usar adequadamente as 

ferramentas disponíveis ao serviço das aprendizagens, de uma reflexão sistemática sobre as 

práticas de utilização das tecnologias e o seu impacto nas aprendizagens dos alunos se poderá 

caminhar para uma efetiva integração curricular das TIC. “Os professores devem adquirir a 

"capacidade" de usar as TIC para a realização do seu trabalho pessoal e para a sua prática 

pedagógica, para isso é vital que adquiram e desenvolvam uma compreensão dos conceitos 

básicos TIC” (Prof.2/C3). 

De realçar ainda que, no entanto um número reduzido de professores (C1/N= 2; C2/ 

N=3) considera que não há necessidade de uma formação específica para o uso das TIC na 

docência por considerarem que são “Fáceis” de utilizar, porque “Aprende-se mexendo” ou 

porque tudo depende da “Vontade” do professor querer aprender a usá-las e ter 

“Predisposição” para tal. 

 

Assim, quando se questiona o professor se “Estaria interessado(a) em frequentar 

alguma ação de formação sobre as  TIC?” (Questionário 1, V- P6) a resposta será certamente 

positiva, tal como verificamos pelo Gráfico 5.9 pois a totalidade dos inquiridos demostra esse 

interesse. 
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Gráfico 5.9: Interesse em frequentar uma ação de formação em TIC  

 

A evolução da sociedade trouxe para o primeiro plano um conjunto de novos objetivos 

educacionais, entre os quais a integração curricular das TIC e o de proporcionar uma 

aprendizagem em que as tecnologias assumem um papel de destaque. Nesta ótica, sendo a 

integração curricular das TIC essencialmente uma questão de natureza pedagógica (Costa, 

2004), é necessário que a formação de professores contemple o aprofundamento dos 

conteúdos disciplinares, da didática e da pedagogia, assim como o desenvolvimento das 

práticas reflexiva e investigativa dos docentes conducente à alteração de metodologias e 

saberes. Tal imperativo reflete-se nas opiniões dos professores (Cf. tabela 5.25) quando 

questionados sobre os aspetos a que deve atender a formação em TIC. A grande maioria 

afirmou que a formação deve fundamentalmente contemplar “Aspetos pedagógicos e 

técnicos” (C1= 92,9%; C2=85%; C3=88,5%) e ainda aspetos curriculares (C3= 69,2%). Neste 

sentido, é que se entende que a formação seja para além do técnico. 

 Não é a quantidade e a qualidade dos equipamentos que irão garantir que a formação 

será de qualidade mas antes o conhecer as novas formas de aprender e de ensinar, bem como 

de produzir, comunicar e representar conhecimento, possibilitadas por esses recursos 

(Almeida & Prado, 2006). 

 

 

 
 

Não	  
Sim	  

0,0	  

100,0	  

%	  

Estaria	  interessado(a)	  em	  frequentar	  alguma	  ação	  de	  
formação	  sobre	  as	  TIC	  
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	  	   	  	   fr.	   %	  

Na	  sua	  opinião	  a	  que	  aspetos	  deve	  atender	  a	  formação	  em	  TIC	  
	   	  Aspetos	  pedagógicos	   1	   7,1	  

Aspetos	  pedagógicos	  e	  técnicos	   13	   92,9	  
Aspetos	  técnicos	   -‐	   -‐	  
Outros	   -‐	   -‐	  

N=14	  /	  C1	  

Aspetos	  pedagógicos	   1	   5,0	  

Aspetos	  pedagógicos	  e	  técnicos	   17	   85,0	  
Aspetos	  técnicos	   2	   10,0	  
Outros	   -‐	   -‐	  

N=20	  /	  C2	  

Aspetos	  Curriculares	   18	   69,2	  
Aspetos	  pedagógicos	   2	   7,7	  
Aspetos	  pedagógicos	  e	  técnicos	   23	   88,5	  
Aspetos	  técnicos	   3	   11,5	  
Outros	   -‐	   -‐	  

N=26	  /	  C3	  

Tabela 5.25: Aspetos a que deve atender a formação em TIC  

 

O gráfico 5.10 mostra contudo, que N=49 dos professores inquiridos (C1=100%; C2= 

75% e C3=0%), pensam que os docentes não estão preparados para a utilização das TIC, Ora, 

entendemos que os professores têm consciência da falta de formação para usarem as TIC. 

 

Gráfico 5.10: Preparação dos professores para a utilização das TIC em contexto educativo 

 

Não	  

Sim	  

Caso	  1	  
Caso	  2	  

Caso	  3	  

100,0	  

75,0	  

0,0	  

0,0	   25,0	  

100,0	   %	  

Considerando	  as	  potencialidades	  das	  TIC	  ao	  serviço	  do	  ensino	  e	  
aprendizagem,	  julga	  que	  os	  professores	  estão	  preparados	  para	  a	  

sua	  u2lização	  em	  contexto	  educa2vo	  
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Completando a análise da questão anterior percebemos pela tabela 5.26 que a maioria 

dos professores entendem que dadas as potencialidades das TIC ao serviço do ensino e 

aprendizagem, os professores não estão preparados para a sua utilização em contexto 

educativo. Esta que falta de preparação se deve à falta de “Formação” (C1 = 64,3%; C2= 

93,3%; C3=76,9%) ou à “Formação insuficiente” (Prof.6/C1) pois os professores “Não as 

sabem usar o suficiente “ (Prof.17/C2), “(…)não as sabem usar corretamente” (Prof.20/C3) 

e “porque (…) não tem sido dada formação suficiente neste âmbito aos professores” (Prof. 

11/C2) ou “porque nem todos têm formação adequada “(Prof.2/C3). 
 

	  
	  	   	  	   fr.	   % 

Considerando	  as	  potencialidades	  das	  TIC	  ao	  serviço	  do	  ensino	  e	  
aprendizagem,	  julga	  que	  os	  professores	  estão	  preparados	  para	  a	  sua	  
utilização	  em	  contexto	  educativo?	  	  Porquê?	   	    

Não	  

Ausência	  de	  recursos	   2	   14,3 

Falta	  de	  tempo	  	   3	   21,4 

Formação	   9	   64,3 

Outra/Resposta	  questionável	   1	   7,1 

	  	   	  	   	  C1	  /	  N=14	  
	  

  

Não	   Formação	   14	   93,3 

Outra/Resposta	  questionável	  	   1	   6,7 

C2	  /	  N=15	  

Sim	  
Formação	   2	   40,0 

Uso	  fácil	   2	   40,0 

Outra/Resposta	  questionável	  	   1	   20,0 

C2	  /	  N=5	  

Não	  
Ausência	  de	  recursos	   1	   3,8 

Formação	   20	   76,9 

C3	  /	  N=20	  

Sim	   Uso	  fácil	   6	   100,0 

C3	  /	  N=6	  

 

Tabela 5.26: Justificativa da preparação ou não preparação para a utilização das TIC 
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Sentimos que os professores que têm necessidade de formação devem possuir 

expectativas quanto à formação que pretendem realizar pelo que, procurámos saber quais as 

expectativas quanto ao grupo de trabalho (caso 1) e à formação que iriamos ministrar (caso 2) 

pois acreditamos que anseiam que a formação lhes dê respostas às inúmeras questões por 

responder e os ajudem a diminuir as dificuldades sentidas, na medida em que querem 

aprender a usar as TIC para as poderem integrar nas suas práticas. Neste sentido, a maioria 

dos professores (64,3%) que constituiu a amostra do caso 1, (grupo de discussão) referiu que 

expectava obter “novos conhecimentos” e um número também importante apontou que 

esperava poder adquirir novos saberes através da “troca de ideias” entre os elementos do 

grupo (Cf. tabela 5.27). 

  	  	   fr.	   %	  

Quais	  as	  suas	  expectativas	  quanto	  a	  este	  grupo	  de	  trabalho,	  no	  âmbito	  da	  
seleção	  de	  atividades	  com	  recurso	  às	  TIC	  para	  o	  1.º	  ciclo	  do	  ensino	  básico?	   	   	  

Alcançar	  objetivos	  definidos	   2	   14,3	  
Novos	  conhecimentos	   9	   64,3	  
Troca	  de	  ideias	   6	   42,9	  

N=14	  /	  C1	  

Tabela 5.27: Expectativas quanto ao grupo de trabalho  

 

Desta forma apreendemos (Cf. gráfico 5.11) que, na procura de formação, os 

professores esperam “Aprender” (100%) de forma a “Melhorar a prática pedagógica” 

(15%). Isto é, os professores pretendem “aprofundar os (… ) conhecimentos neste área e 

aprender a lidar com novas ferramentas” (Prof.4)  e “(…) os conhecimentos sobre as novas 

tecnologias de informação de forma a (…) trabalhar com mais eficácia na sala de aula.” 

(Prof.5), “adquirir outros conhecimentos em programas que desconheço ou não domino 

adequadamente” (Prof.6), “aprender, tudo o que sei aprendi sozinha. Tenho vontade e a minha 

profissão exige que assim o faça” (Prof.10), “fazer com que eu melhore os meus 

conhecimentos nesta área tão importante para o meu trabalho ajudará a melhorar a minha 

atividade docente” (Prof.16), “Penso que esta formação me vai ajudar a adquirir competências 

digitais que não possuo” (Prof.19). 
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Gráfico 5.11: Expectativas quanto à formação  (Caso 2)  

 

Percebemos que quer se trate de ações de formação, grupos de discussão, workshops 

ou outras modalidades de formação em TIC, os professores têm “(…)expectativas (…) 

elevadas pois espero promover uma excelente troca de ideias e conhecer ferramentas que até 

agora não estou familiarizado” (Prof.4) e pretendem “Obter ferramentas e ideias inovadoras 

para aprofundar o uso das TIC na sala de aula” (Prof.9) “(…) pois “Faz parte do meu plano de 

formação contínua obter novas perspetivas sobre as TIC” (Prof.8). 

 

4.	  Potencialidades	  pedagógicas	  das	  TIC	  

Sendo incontornável o comprometimento da Escola com a Tecnologia e, tendo em 

conta que vivemos atualmente um paradigma que exige novas formas de saber-fazer, as 

escolas devem ser encaradas como um espaço de trabalho complexo, que envolvem vários 

fatores além dos professores e dos alunos. Contudo, estes últimos são fundamentais para a 

introdução de novos conceitos e ideias, ou seja, fatores de mudança, embora que, para a 

existência dessas mudanças será necessário considerar a evolução do currículo e sobretudo 

refletir no novo papel do professor e no modo como executa os programas escolares das 

diferentes áreas curriculares disciplinares ao serviço do 1.º CEB e promove a aquisição de 
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aprendizagens pretendidas para o final de ciclo, tendo em conta a presença das TIC e as suas 

inúmeras potencialidades pedagógicas. 

Para trazer mais algumas considerações acerca das potencialidades das TIC e assim 

responder ao objetivo 4 da nossa investigação, considerámos dados provenientes de cinco dos 

nossos instrumentos de recolha de dados: da gelha de registo das atividades apresentadas e 

experimentadas pelos formandos (GRAAE), da ficha de Avaliação da Ação de Formação 

(FAaF), dos questionários e da grelha de avaliação da atividade (GOA) utilizada nas 

observações de aula. 

 

O
bj
et
iv
o	  

	  
4.	   Apresentar	   e	   experimentar	   as	  
potencialidades	   pedagógicas	   das	   TIC	  
para	   aplicação	   dos	   programas	  
escolares.	  

	   	  
Formação:	  
	  Grelha	  de	  Registo	  das	  atividades	  apresentadas	  e	  
experimentadas	  (GRAAE)	  
	  

Ficha	   de	   Avaliação	   da	   Ação	   de	   Formação	  
(FAvAF):	  

− Os	  objetivos	  propostos	  foram	  
cumpridos?	  

− A	  Metodologia	  foi	  adequada	  aos	  
participantes?	  

− Os	  trabalhos	  práticos	  propostos	  
apresentaram	  coerência?	  

− A	  gestão	  dos	  recursos	  foi	  adequada?	  
	  

Questionários:	  
II	  P8.;	  	  
	  

III	  Q1;P3.	  /	  Q2,	  P6.	  /	  Q3,	  P5.;	   III	  Q1,	  P5	  /Q2,	  P3.;	  	  
III	  Q1,	  P5.1.	  /Q2,	  P3.1.;	   III	  Q1,	  P6./	  Q2,	  P4.	  /	  Q3,	  
P3.;	  III	  Q1,	  P6.1./	  Q2,	  P4.1	  /	  Q3,	  P3.1;	  III	  Q1,	  P7.;	  	  
III	  Q1,	  P8.;	  	  	  
	  

V	  Q3,	  P7.;	  	  	  
	  

Observação:	  
	  (Grelha	  de	  observação	  da	  atividade-‐GOA)36:	  	  
C4.;	   D2.;	  D3.;	   	  D5.;	  D6.;	  D7.;	   E1;	   E2.;	   	   E3.;	   	   E4.;	  
E5.;	  	  	  

In
st
ru
m
en

to
s	  

Q
ue

st
õe

s	  

§ 	  	  	  	  	  Os	   professores	   aproveitam	   as	  
potencialidades	   das	   TIC,	   de	  
uma	  forma	  crítica	  e	   inovadora,	  
promovendo	   o	   conhecimento	  
científico	   dos	   alunos,	   sendo	  
incontornável	   o	  
comprometimento	   da	   Escola	  
com	  a	  Tecnologia?	  

	  
§ 	  	  	  	  	  Na	   perspetiva	   dos	   professores	  

qual	   pode	   ser	   a	   contribuição	  
das	  Tecnologias	  da	   Informação	  
e	   Comunicação	   na	   aplicação	  
dos	  programas	  escolares	  do	  1.º	  
ciclo	   do	   ensino	   básico	   e	  
aquisição	   de	   resultados	   finais	  
de	  ciclo?	  	  

	  

	  

 

                                                
36 Os itens de observação da GOA que considerámos importantes para a responder ao objetivo 4, forma os 

seguintes: C4= A TIC é fundamental para o conteúdo trabalhado (do indicador C: Organização e abordagem dos 
conteúdos, dimensão “Atividade”), D2= Interação diretamente com a TIC Interação diretamente com a TIC; D3= Atenção 
prestada à TIC; D5= Participação na atividade; D6= Compreensão da mensagem; D7= Apreciação da TIC usada 
(pertencentes ao indicador D:Atirude dos alunos, da dimensão “Alunos”), E1= Qualidade técnica; E2= Qualidade didática; 
E3= Coerência da Tecnologia com os conteúdos; E4= Coerência da Tecnologia com as atividades definidas E5= Permite 
uma metodologia diferenciada, (do indicador E: Tecnologias da informação e comunicação, da dimensão “TIC”) 
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Neste sentido é importante entender se os professores têm consciência das inúmeras 

potencialidades das TIC e das contribuições que estas podem trazer na aplicação dos 

programas escolares das diversas áreas disciplinares curriculares do 1.º CEB.  
 

Os gráficos 5.12, 5.13 e 5.14 permitem-nos perceber que, do conjunto da amostra 

(N=60),  a totalidade “Concorda totalmente” (C1=64,3%; C2=55%; C3=38,5%) ou 

“Concorda” (C1=35,7%; C2=45%;C3=61,5%) que as TIC podem potenciar a 

transdisciplinaridade.  

 

 

Gráfico 5.12: Transdisciplinaridade das TIC  segundo professores do Caso 1  
 

 

Concordo	  
Totalmente	   Concordo	  

Não	  Concordo	  
Nem	  Discordo	   Discordo	  

Discordo	  
Totalmente	  

64,3	  

35,7	  

0,0	  
0,0	  

0,0	  

%	  

Caso	  1:	  As	  TIC	  podem	  potenciar	  a	  transdisciplinaridade	  
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Gráfico 5.13: Transdisciplinaridade das TIC segundo professores do Caso 2  
 

 

Gráfico 5.14: Transdisciplinaridade das TIC segundo professores do Caso 3  
 

Concordo	  
Totalmente	   Concordo	  

Não	  Concordo	  
Nem	  Discordo	   Discordo	  

Discordo	  
Totalmente	  

55,0	  

45,0	  

0,0	  
0,0	  

0,0	  

%	  

Caso	  2:	  As	  TIC	  podem	  potenciar	  a	  transdisciplinaridade	  

Concordo	  
Totalmente	   Concordo	  

Não	  Concordo	  
Nem	  Discordo	   Discordo	  

Discordo	  
Totalmente	  

38,5	  

61,5	  

0,0	  
0,0	  

0,0	  

%	  

Caso	  3:	  As	  TIC	  podem	  potenciar	  a	  transdisciplinaridade	  
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Pelas observações efetuadas percebemos também que as  TIC podem ser fundamentais 

para trabalhar alguns conteúdos. Na verdade, a maioria das TIC utilizadas nas práticas 

apresentadas pelos professores implicados na observação de aulas, revelaram-se de 

fundamentais (“Muito bom”) (C2=71,4%; C3= 61,5%) para trabalhar os diferentes conteúdos 

lecionados pelos professores (Cf. tabela 5.28). 
 

	  	   	  	   fr.	   %	   fr.	   %	  

A	   TIC	   é	   fundamental	   para	   o	  
conteúdo	  trabalhado	   	   	   	   	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Insuficiente	   -‐	   -‐	   4	   15,4	  
Suficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Bom	  	   4	   28,6	   6	   23,1	  
Muito	  bom	   10	   71,4	   16	   61,5	  

	  	   	  	   N=14	  /	  C2	   N=26	  /	  C3	  

Tabela 5.28: Importância da TIC para a lecionação de conteúdos segundo a observação feita  
 

Pelo que temos vindo a analisar conseguimos perceber que as TIC possuem 

potencialidades que podem ser tanto úteis para os professores na medida em que facilitam o 

ensino (preparação de aulas, ensino e avaliação de conteúdos,…) como para os alunos pois 

facilitam a aprendizagem, (Cf. Tabela 5.2).    

A tabela 5.29 mostra que a utilização das TIC na sala de aula pode constituir, segundo 

a maioria dos professores do caso 1, uma mais-valia para os docentes, na medida em que lhes 

proporcionam a “Aprendizagem” (100%) de competências novas (digitais), facilitam o 

“Ensino” (92,9%) ajudando-o nas suas tarefas pois são ferramentas que permitem a 

transmissão dos “Conteúdos” programáticos (92,9%) nas diversas áreas curriculares 

disciplinares e permitem também a “Interação” (92,9%) com os seus alunos. Os professores 

inquiridos referiram ainda que as TIC podem proporcionar “Motivação” (78,6%) ao professor 

para ensinar, melhorar a sua “Participação” (78,6%) na aula, enquanto orientador e guia a 

bem como permitir a “Colaboração” (78,6%) entre os intervenientes no processo de ensino e 

de aprendizagem. Pela mesma tabela podemos ainda verificar que as TIC podem ser 

importantes no que concerne à “Atenção” (71,4%) do professor, instituir boas ferramentas de 

“Avaliação” (64,3%) das aprendizagens, proporcionando um feedback imediato (na maioria 

das vezes). Estas permitem ainda que o professor cumpra o estabelecido no “Currículo” 

(64,3%) simplificando lhe o “Trabalho”(57,1%) Para 50% dos inquiridos, as TIC podem 

ainda auxiliar o professor na gestão da “Indisciplina”. 
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	  	   	  	   fr.	   %	  

Avalie	  o	  que	  supõem	  as	  TIC,	  em	  contexto	  de	  sala	  de	  aula	   	   	  

Motivação	  

Mais	  Positiva	   11	   78,6	  

Igual	   3	   21,4	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	  

Atenção	  

Mais	  Positiva	   10	   71,4	  

Igual	   4	   28,6	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	  

Interação	  

Mais	  Positiva	   13	   92,9	  

Igual	   1	   7,1	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	  

Participação	  

Mais	  Positiva	   11	   78,6	  

Igual	   3	   21,4	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	  

Indisciplina	  

Mais	  Positiva	   7	   50,0	  

Igual	   3	   21,4	  

Menos	  Positiva	   4	   28,6	  

Ensino	  

Mais	  Positiva	   13	   92,9	  

Igual	   1	   7,1	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	  

Aprendizagem	  

Mais	  Positiva	   14	   100,0	  

Igual	   -‐	   -‐	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	  

Colaboração	  

Mais	  Positiva	   11	   78,6	  

Igual	   3	   21,4	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	  

Trabalho	  

Mais	  Positiva	   6	   42,9	  

Igual	   8	   57,1	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	  

Avaliação	  

Mais	  Positiva	   9	   64,3	  

Igual	   5	   35,7	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	  

Currículo	  

Mais	  Positiva	   9	   64,3	  

Igual	   5	   35,7	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	  

Conteúdos	  

Mais	  Positiva	   13	   92,9	  

Igual	   1	   7,1	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	  

N=14	  

Tabela 5.29: O que supõem as TIC, em contexto de sala de aula para o professor 

segundo professores do Caso 1  
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Se as potencialidades das TIC se revelam de grande utilidade para a dimensão do 

Ensino (professor), também o são na dimensão Aprendizagem (aluno). Pela tabela 5.30 

verificamos que para a maioria dos professores inquiridos, as TIC proporcionam 

“Motivação” (C1=71,4%; C2 e C3=100%), “Atenção37” (C1=64,3%;), a “Interação” 

(C1=78,6%; C2 e C3=90%), a “Participação” (C1=64,3%; C2 e C3 =90%) e a 

“Colaboração” (C1=71,4%; C2=80%; C3=69,2%). Ainda podemos verificar que para a 

maioria TIC permitem que o “Ensino” (C1 e C2=92,9%; C3=76,9%) do professor seja mais 

positivo para o aluno e deste modo leva a uma “Aprendizagem” (C1=100%; C2=95%; 

C3=76,9%) mais efetiva possibilitando que os “Conteúdos38” programáticos (C1=71,4%) 

lecionados sejam apreendidos mais vincadamente alcançando o estabelecido no “Currículo” 

(C1=78,6%; C2=50%; C3=42,3%). As TIC constituem também uma boa ferramenta de 

“Avaliação” (C1=57,1%; C2=75%; C3=57,7%%) das aprendizagens. Ainda pela tabela em 

análise, apurámos que a utilização das TIC não gere mais “Indisciplina” (C1=50%; C2=45%; 

C3=30,8%). 

 

	  
	  	   	  	   fr.	   %	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Avalie	   o	   que	   supõem	   as	   TIC,	   em	  
contexto	  de	  sala	  de	  aula	  

	   	   	   	   	   	  

Motivação	  

Mais	  Positiva	   10	   71,4	   20	   100,0	   20	   100,0	  
Igual	   4	   28,6	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Atenção	  

Mais	  Positiva	   9	   64,3	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Igual	   5	   35,7	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Interação	  

Mais	  Positiva	   11	   78,6	   18	   90,0	   18	   90,0	  

Igual	   3	   21,4	   2	   10,0	   2	   10,0	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Participação	  

Mais	  Positiva	   9	   64,3	   18	   90,0	   18	   90,0	  

Igual	   5	   35,7	   2	   10,0	   2	   10,0	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	   	  
N=14	  /	  C1	   N=20	  /	  C2	   N=26	  /	  C3	  

Tabela 5.30: O que supõem as TIC, em contexto de sala de aula para aluno (I/II) 

                                                
37  A variável “Atenção” não é contemplada nos questionários 2 e 3 aplicados aos professores dos casos 2 e 3, 

respetivamente. 
38 A variável “Conteúdos” não é contemplada nos questionários 2 e 3 aplicados aos professores dos casos 2 e 3, 

respetivamente. 
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	  	   	  	   fr.	   %	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Avalie	   o	   que	   supõem	   as	   TIC,	   em	  
contexto	  de	  sala	  de	  aula	  

	   	   	   	   	   	  

Indisciplina	  

Mais	  Positiva	   7	   50,0	   9	   45,0	   8	   30,8	  

Igual	   5	   35,7	   10	   50,0	   16	   61,5	  

Menos	  Positiva	   2	   14,3	   1	   5,0	   2	   7,7	  

Ensino	  

Mais	  Positiva	   13	   92,9	   13	   92,9	   20	   76,9	  

Igual	   1	   7,1	   1	   7,1	   6	   23,1	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Aprendizagem	  

Mais	  Positiva	   14	   100,0	   19	   95,0	   20	   76,9	  

Igual	   -‐	   -‐	   1	   5,0	   6	   23,1	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Colaboração	  

Mais	  Positiva	   10	   71,4	   16	   80,0	   18	   69,2	  

Igual	   4	   28,6	   4	   20,0	   8	   30,8	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Trabalho	  

Mais	  Positiva	   5	   35,7	   16	   80,0	   11	   42,3	  

Igual	   9	   64,3	   4	   20,0	   15	   57,7	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Avaliação	  

Mais	  Positiva	   8	   57,1	   15	   75,0	   15	   57,7	  

Igual	   6	   42,9	   4	   20,0	   11	   42,3	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	   1	   5,0	   -‐	   -‐	  

Currículo	  

Mais	  Positiva	   11	   78,6	   10	   50,0	   11	   42,3	  

Igual	   3	   21,4	   10	   50,0	   15	   57,7	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Conteúdos	  

Mais	  Positiva	   10	   71,4	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Igual	   4	   28,6	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Menos	  Positiva	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	   	  
N=14	  /	  C1	   N=20	  /	  C2	   N=26	  /	  C3	  

Tabela 5.30: O que supõem as TIC, em contexto de sala de aula para aluno (II/II) 

 

 

Se averiguámos que as TIC constituem uma mais-valia para o ensino, também são de 

grande contributo para a aprendizagem quanto à “Motivação”, à “Interação”, à 

“Participação” à “Colaboração” e ao “Trabalho” do aluno (Cf. tabela 5.30).  

Nas aulas que pudemos observar apurámos também que os alunos reagem bem perante 

as TIC. Pelas observações39, (Cf. tabela 5.31),  a maioria conseguiu uma “Interação 

                                                
39  As observações citadas “Interação diretamente com a TIC”, “Atenção”, “Compreensão da mensagem” e 

“Apreciação da TIC usada” foram todas avaliadas no item de classificação de “Muito bom” (Cf. tabela 5.31) 
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diretamente com a TIC” (C2=100%; C3=73,1%) e estava com  “Atenção” (C2=100%; 

C3=80,8%), verificámos que houve “Compreensão da mensagem” (C2= 100%; C3=88,I%). 

De um modo geral os alunos evidenciaram “Apreciação da TIC usada” (C2=100%; 

C3=84,6).  

	  	   	  	   	  	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Atitude	  dos	  alunos	  
	   	   	   	  

Interação	  diretamente	  

com	  a	  TIC	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Insuficiente	   -‐	   -‐	   2	   7,7	  

Suficiente	   -‐	   -‐	   2	   7,7	  
Bom	  	   -‐	   -‐	   3	   11,5	  

Muito	  bom	   14	   100,0	   19	   73,1	  

Atenção	  prestada	  à	  TIC	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Insuficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Suficiente	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  

Bom	  	   -‐	   -‐	   4	   15,4	  

Muito	  bom	   14	   100,0	   21	   80,8	  

Compreensão	  da	  
mensagem	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Insuficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Suficiente	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  

Bom	  	   -‐	   -‐	   2	   7,7	  

Muito	  bom	   14	   100,0	   23	   88,5	  

Apreciação	  da	  TIC	  usada	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Insuficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Suficiente	   -‐	   -‐	   2	   7,7	  

Bom	  	   -‐	   -‐	   2	   7,7	  

Muito	  bom	   14	   100,0	   22	   84,6	  

	  	   N=14	  /	  C2	   N=	  26	  /	  C3	  

Tabela 5.31: Implicações das TIC para os alunos     

 

Deste modo, quando questionados acerca da “Importância atribuída à utilização das 

TIC pelos alunos, no desenvolvimento de competências”, os professores inquiridos foram 

bastante unanimes ao referir que consideram “Muito importante” (C1= 57,2; C2=60%), 

“Importante” (C1= 35,7; C2=35%) e “Útil” (C1= 7,1%; C2=15%) essa utilização (Cf. 

gráfico 5.15). Nesta questão percebemos claras diferenças entre o caso 2 que beneficiou da 

formação e o caso 3 a quem, a mesma, não foi ministrada. 
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Gráfico 5.15: Importância da utilização das TIC para odesenvolvimento de competências       

 
 

Os professores têm conhecimento de que “Vivemos num mundo informatizado pelo 

que é importante que recorramos a material informático para adaptar os nossos alunos a 

esse mundo” (C1/Prof.7), e desta forma “Permite uma maior preparação para vida futura do 

aluno” (C1/Prof.8). Pelas respostas à pergunta “Qual a importância que dá à utilização das 

TIC pelos alunos no desenvolvimento de competências, porquê?”, vemos (Cf. tabela 5.32), 

que segundo os inquiridos do caso 1 e do caso 2 é importante promover as TIC pelos alunos 

no desenvolvimento de competências pois é necessária a “Adaptação à Sociedade 

Tecnológica” (C1=64,3%; C2=10%). Os professores referiram também que essa utilização é 

importante para que os alunos desenvolvam competências pelo facto de proporcionarem 

“Motivação” (C1=42,9%; C2=25%) e permitirem “Facilitar a aprendizagem” (C1=28,6%; 

C2= 50%); Assim, as TIC “(…) motivam os alunos e com alunos mais motivados teremos 

certamente alunos mais predispostos para a aprendizagem e para alcançar as competências” 

(Prof.5/C1), e “(…) são importantes, porque levam os alunos  a uma aprendizagem mais 

baseada na descoberta” (Prof.10/C2) proporcionando que “Os alunos podem concretizar 

melhor os conteúdos que vão sendo abordados na sala de aula” (Prof.5/C2). Concordamos 

Prejudicial	  

Irrelevante	  

Ú2l	  

Importante	  

Muito	  Importante	  

Caso	  1	  
Caso	  2	  

0,0	  
0,0	  

0,0	  
0,0	  

7,1	  
15,0	  

35,7	  
35,0	  

57,2	   60,0	   %	  

Qual	  a	  importância	  que	  dá	  à	  u2lização	  das	  TIC	  pelos	  alunos	  
no	  desenvolvimento	  de	  competências	  
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com os professores que apontam que as TIC constituem excelentes “Ferramentas de 

trabalho” (C2=25%) pelo que a sua utilização pelos alunos é importante para o 

desenvolvimento de competências. 

 
 

	  	   	  	   fr.	   %	  
Qual	   a	   importância	   que	   dá	   à	   utilização	   das	   TIC	   pelos	   alunos	   no	  
desenvolvimento	  de	  competências,	  porquê?	  

	   	  Adaptação	  à	  Sociedade	  Tecnológica	   9	   64,3	  
Atenção	   1	   7,1	  
Ensino	  apelativo	   2	   14,3	  
Facilita	  a	  aprendizagem	   4	   28,6	  
Motivação	   6	   42,9	  

N=14	  /	  C1	  

Adaptação	  à	  Sociedade	  Tecnológica	   2	   10,0	  

Facilita	  a	  aprendizagem	   10	   50,0	  
Ferramenta	  de	  trabalho	   5	   25,0	  
Motivação	   5	   25,0	  
Outra/Resposta	  questionável	   3	   15,0	  

N=20	  /	  C2	  

Tabela 5.32: Justificativas das Importância da utilização das TIC                                                        
para desenvolvimento de competências  

 

 

Deste modo, (Cf. gráfico 5.16) a totalidade dos professores do caso 1 e a maioria dos 

professores do caso 2 e 3 (C2= 65%; C3=92,3%,), (Cf. gráficos 5.17 e 5.18), consideram que 

a utilização das TIC pelos alunos em contexto de sala de aula é importante na medida em que 

lhes permite adquirir conhecimentos ao mesmo tempo que alcançam competências digitais 

que apontam para a o conseguir os resultados de aprendizagem pretendidos para o final de 

ciclo (Metas de aprendizagem na áreas de Estudo do meios e Expressões Musical, Plástica, 

Dramática e Físico-motora e Metas Curriculares nas áreas de Português e Matemática). 
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Gráfico 5.16: Uso das TIC e alcance das metas de aprendizagem segundo professores do caso 1 
 

 

 

 

 

Gráfico 5.17: As TIC e alcance os resultados de aprendizagem pretendidos para final de ciclo  
segundo professores do Caso 2 
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Gráfico 5.18: As TIC e alcance os resultados de aprendizagem pretendidos 
para final de ciclo segundo professores do Caso 3 

 

 

Os professores apontam vários motivos para justificar a opinião de que as TIC 

permitem que os alunos alcancem os resultados pretendidos para o final de ciclo. Entendem 

que proporcionam “Motivação” (C1=42,9%; C2=53,8%; C3=25%) e “Facilitam a 

aprendizagem” (C1=21,4%; C2=30,8%; C3=54,2%). Entendem ainda que o uso das 

tecnologias “Facilita o ensino” (C1=21,4%; C3=33,3%), (Cf. tabela 5.33). Os professores 

acreditam que “Estando os alunos motivados os resultados são superiores” (Prof.3/C1). 
 

 

	  
	  	   	  	   fr.	   %	  

Considera	  que	  o	  uso	  das	  TIC	  permite	  que	  o	  aluno	  alcance	  as	  metas	  de	  
aprendizagem,	  porquê?	   	   	  

Não	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐	   -‐-‐-‐	   -‐-‐-‐	  

Sim	  

Facilita	  a	  aprendizagem	   3	   21,4	  

Facilita	  o	  ensino	   3	   21,4	  

Motivação	   6	   42,9	  

Potencialidades	  técnicas	   2	   14,3	  

	  	   N=14/	  C1	  

Tabela 5.33: Justificativas da relação das TIC / alcance dos resultados                                                     
pretendidos para o final de ciclo (I/II) 
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	  	   	  	   fr.	   %	  

Considera	  que	  o	  uso	  das	  TIC	  permite	  que	  o	  aluno	  alcance	  os	  resultados	  
pretendidos	  para	  final	  de	  ciclo	  (metas	  de	  aprendizagem)?	  Porquê?	   	   	  

Não	  

Dispensáveis	   6	   85,7	  

Depende	  do	  professor	   2	   28,6	  

	  	   N=7/	  C2	  

Sim	  

Ensino	  apelativo	   3	   23,1	  

Facilita	  a	  aprendizagem	   4	   30,8	  

Motivação	   7	   53,8	  

Outra/Resposta	  questionável	   2	   15,4	  

	  	   N=13	  /	  C2	  

Considera	  que	  o	  uso	  das	  TIC	  permite	  que	  o	  aluno	  alcance	  os	  resultados	  de	  
aprendizagem	  pretendidos	  para	  final	  de	  ciclo?	  Porquê?	   	   	  

Não	   Dispensáveis	   2	   100,0	  

	  	   N=2/	  C3	  

Sim	  

Facilita	  a	  aprendizagem	   13	   54,2	  

Facilita	  o	  ensino	   8	   33,3	  
Motivação	   6	   25,0	  

Potencialidades	  técnicas	   2	   8,3	  

Outra/Resposta	  questionável	   1	   4,2	  

	  	   N=24	  /	  C3	  

Tabela 5.33: Justificativas da relação das TIC / alcance dos resultados                                                     
pretendidos para o final de ciclo (II/II) 

 

Neste sentido, pedimos aos professores que assinalassem três razões que 

considerassem mais relevantes relativamente às opções sugeridas para a utilização das 

ferramentas da Web2.0 e, as classificassem segundo os itens apresentados. Pela tabela 5.34 

percebemos que as razões mais valorizadas pelos inquiridos foram a “Motivação do alunos” 

(35,7%), o facto de estas ferramentas constituírem “(…) ferramentas de pesquisa” (28,6%), 

permitirem a “Partilha de informação” (21,4%) e levarem a um “Maior interesse  em 

contexto educativo” (21,4%) . Ainda segundo os professores, as ferramentas da Web 2.0 

devem ser utilizadas pois podem estabelecer uma “Variedade na metodologia pedagógica” 

(21,4%). De facto, concordamos que “a dinâmica e as potencialidades das TIC e da Web 2.0 

permite novos rumos educativos, oferece a possibilidade do professor superar a prevalência de 

uma pedagogia de transmissão e exibe um leque de “recursos”, que lhe permite atuar de forma 

diferenciada” (Escola, Gomes e Lopes, 2014).   
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	  	   1	   2	   3	   4	   5	  

	  	   fr.	   %	   fr.	   %	   fr.	   %	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Na	   sua	   opinião40	   quais	   as	   principais	  
razões	  para	  a	  utilização	  das	  ferramentas	  
da	  Web	  2.0	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Facilidade	  de	  acesso	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   2	   14,3	   -‐	   -‐	   1	   7,1	  

Disponibilização	  de	  recursos	  facilitada	   -‐	   -‐	   1	   7,1	   -‐	   -‐	   1	   7,1	   1	   7,1	  

Motivação	  dos	  alunos	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   2	   14,3	   -‐	   -‐	   5	   35,7	  

Uso	  compatível	  com	  os	  conteúdos	  a	  
lecionar	   -‐	   -‐	   1	   7,1	   2	   14,3	   2	   14,3	   1	   7,1	  

Partilha	  de	  informação	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   1	   7,1	   1	   7,1	   3	   21,4	  

Implementação	  de	  trabalho	  de	  grupo	  em	  
ambiente	  colaborativo	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   1	   7,1	   1	   7,1	   1	   7,1	  

Utilização	  de	  ferramentas	  de	  pesquisa	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   2	   14,3	   4	   28,6	  

Maior	  interesse	  em	  contexto	  educativo	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   1	   7,1	   -‐	   -‐	   3	   21,4	  

Variedade	  na	  metodologia	  pedagógica	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   2	   14,3	   3	   21,4	  

Outro	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   1	   7,1	  

N=14	  /	  C1	  

Tabela 5.34: Razões para a utilização das ferramentas da Web 2.0     

 

A tabela 5.35 mostra que para os professores do Caso 1, “Concordam totalmente” 

que, as ferramentas da Web 2.0 “Permitem uma aquisição transversal das metas de 

aprendizagem (resultados pretendidos para o final de ciclo)” (71,5%) pois “Favorecem a 

comunicação entre os alunos” (64,3%), “Contribuem para o sucesso escolar dos alunos” 

(57,2%), “São um recurso pedagógico adequado ao 1.º ciclo” (57,2%) e “Privilegiam a 

transmissão de conceitos” (42,9%). De realçar que os professores “Discordam totalmente” 
                                                

40 A opinião dos professores relativamente às variáveis apresentadas na questão III Q1, P7 “Na sua opinião quais 
as principais razões para a utilização das ferramentas da Web 2.0 (por exemplo, blogs, wikis, ....)?”, os professores deviam 
assinalar com X três razões que considerassem mais relevantes e valorar numa escala de 1 a 5, sendo 1 o mínimo valor e 5 o 
máximo. 

 



 

298 

 

da afirmação de que as ferramentas da Web 2.0 “Desvalorizam o papel do professor” 

(85,7%) e de que “Só se adequam a partir do 2.º Ciclo” (78,6%). 

	  
	  	   	  	   fr.	   %	  

Enquanto	   professor	   responda	   às	   seguintes	   afirmações	   sobre	   as	  
ferramentas	  Web	  2.0	   	   	  

Alteram	  o	  comportamento	  dos	  alunos	  

Concordo	  Totalmente	   3	   21,4	  
Concordo	  Parcialmente	   4	   28,6	  

Concordo	   4	   28,6	  
Discordo	  Parcialmente	   1	   7,1	  

Discordo	  Totalmente	   2	   14,3	  

Favorecem	  a	  comunicação	  entre	  os	  alunos	  

Concordo	  Totalmente	   9	   64,3	  

Concordo	  Parcialmente	   4	   28,6	  

Concordo	   1	   7,1	  

Discordo	  Parcialmente	   -‐	   -‐	  

Discordo	  Totalmente	   -‐	   -‐	  

Só	  se	  adequam	  a	  partir	  do	  2.º	  ciclo	  

Concordo	  Totalmente	   2	   14,3	  

Concordo	  Parcialmente	   -‐	   -‐	  
Concordo	   -‐	   -‐	  

Discordo	  Parcialmente	   1	   7,1	  

Discordo	  Totalmente	   11	   78,6	  

São	   um	   recurso	   pedagógico	   adequado	   ao	  
1.º	  ciclo	  

Concordo	  Totalmente	   8	   57,2	  

Concordo	  Parcialmente	   1	   7,1	  
Concordo	   5	   35,7	  

Discordo	  Parcialmente	   -‐	   -‐	  

Discordo	  Totalmente	   -‐	   -‐	  

Privilegiam	  a	  transmissão	  de	  conceitos	  

Concordo	  Totalmente	   6	   42,9	  

Concordo	  Parcialmente	   2	   14,3	  
Concordo	   5	   35,7	  

Discordo	  Parcialmente	   1	   7,1	  

Discordo	  Totalmente	   -‐	   -‐	  

Desvalorizam	  o	  papel	  do	  professor	  

Concordo	  Totalmente	   2	   14,3	  

Concordo	  Parcialmente	   -‐	   -‐	  

Concordo	   -‐	   -‐	  
Discordo	  Parcialmente	   -‐	   -‐	  

Discordo	  Totalmente	   12	   85,7	  

Contribuem	   para	   o	   sucesso	   escolar	   dos	  
alunos	  

Concordo	  Totalmente	   8	   57,2	  

Concordo	  Parcialmente	   5	   35,7	  

Concordo	   1	   7,1	  
Discordo	  Parcialmente	   -‐	   -‐	  

Discordo	  Totalmente	   -‐	   -‐	  

N=14	  /	  C1	  

Tabela 5.35: Implicações das ferramentas Web 2.0 (I/II) 
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	  	   	  	   fr.	   %	  

Enquanto	   professor	   responda	   às	   seguintes	   afirmações	   sobre	   as	  
ferramentas	  Web	  2.0	   	   	  

Facilitam	  em	  excesso	  o	  trabalho	  dos	  alunos	  

Concordo	  Totalmente	   2	   14,3	  

Concordo	  Parcialmente	   1	   7,1	  

Concordo	   3	   21,4	  
Discordo	  Parcialmente	   4	   28,6	  

Discordo	  Totalmente	   4	   28,6	  

Permitem	   uma	   aquisição	   transversal	   das	  
metas	  de	  aprendizagem	  

Concordo	  Totalmente	   10	   71,5	  

Concordo	  Parcialmente	   3	   21,4	  

Concordo	   1	   7,1	  
Discordo	  Parcialmente	   -‐	   -‐	  

Discordo	  Totalmente	   -‐	   -‐	  

N=14	  /	  C1	  

Tabela 5.35: Implicações das ferramentas Web 2.0 (II/II) 

 

Pela tabela seguinte podemos ver que a maioria dos inquiridos (C1=100%; C2= 75%; 

C3=76,9%) os professores não estão preparados para a utilização das TIC em contexto 

educativo.,  

 

	  	   	  	   fr.	   %	  

Considerando	  as	  potencialidades	  das	  TIC	  ao	  serviço	  do	  ensino	  e	  
aprendizagem,	  julga	  que	  os	  professores	  estão	  preparados	  para	  
a	  sua	  utilização	  em	  contexto	  educativo?	  

	   	  Não	   14	   100,0	  
Sim	   -‐	   -‐	  

N=	  14	  /	  C1	  
Não	   15	   75,0	  

Sim	   5	   25,0	  

N=20	  /	  C2	  

Não	   20	   76,9	  

Sim	   6	   23,1	  

N=26	  /	  C3	  

Tabela 5.36: Preparação dos professores para a utilização das TIC em contexto educativo 

 
 

A tabela 5.37 permite-nos compreender que segundo a maioria dos inquiridos, a não 

preparação para o uso das TIC na sala de aula deve-se sobretudo à “Falta de Formação” 

(C1=64,3%; C2=93,3%; C3=76,9%). 
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Tabela 5.37: Justificação da prreparação ou não preparação dos professores para a utilização  
das TIC em contexto educativo  

	  

Considerando que a formação pode constituir um meio para que os professores 

conheçam as potencialidades das TIC e compreendam de que forma podem tirar partido das 

suas inúmeras vantagens, a formação por nós ministrada pretendia apresentar aos professores 

um leque de tecnologias, analisar as suas potencialidades e mostrar de que forma podiam ser 

usadas em contexto de sala de aula. Assim, ao longo da ação de formação os formandos 

observaram e experimentaram o mundo das TIC (aplicações do computador, hardware, 

aplicações da WWW), percebendo as potencialidades desses recursos para colaborar na 

criação de situações de aprendizagem entusiasmantes, favorecendo, também, a diversificação 

das possibilidades de aprendizagem.  

Desta forma, depois de conhecerem as potencialidades das TIC apresentadas, os 

professores tiveram a oportunidade de as experimentar, elaborando materiais de maneira 

individual ou em grupo, compartilhando-os devido às suas aplicações de edição e 

disponibilizando-os em espaços online para que todos pudessem aceder. 

	  
	  	   	  	   fr.	   %	  

Considerando	  as	  potencialidades	  das	  TIC	  ao	  serviço	  do	  ensino	  e	  
aprendizagem,	  julga	  que	  os	  professores	  estão	  preparados	  para	  a	  sua	  
utilização	  em	  contexto	  educativo?	  Não.	  Porquê?	  

	   	  

Não	  

Ausência	  de	  recursos	   2	   14,3	  
Falta	  de	  tempo	  	   3	   21,4	  

Falta	  de	  Formação	   9	   64,3	  

Outra/Resposta	  questionável	   1	   7,1	  

N=14	  /	  C1	  

Não	  
Falta	  de	  Formação	   14	   93,3	  

Outra/Resposta	  questionável	  	   1	   6,7	  

N=15	  /	  C2	  

Sim	  

Têm	  Formação	   2	   40,0	  

Uso	  fácil	   2	   40,0	  

Outra/Resposta	  questionável	  	   1	   20,0	  

N=5	  /	  C2	  

Não	  
Ausência	  de	  recursos	   1	   3,8	  

Falta	  de	  Formação	   20	   76,9	  

N=20	  /	  C3	  

Sim	   Uso	  fácil	   6	   100,0	  

N=6	  /	  C3	  
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Assim, tal como se pode observar na tabela 5.38, com o PowerPoint os professores, 

criaram uma apresentação, usando tamanhos e tipos de letra adequados, adicionando objetos 

(imagens, sons, tabelas…) e imprimindo efeitos e animações (transições de slides, animações 

de objetos, temporização…). O MovieMaker permitiu criar um filme importando imagens, 

vídeos e sons sujeitos a efeitos, a transições e à respetiva edição escolhendo títulos e fichas 

técnicas para os respetivos filmes. O Excel ofereceu aos formandos, o contacto com o 

conceito de folha de cálculo. Com esta aplicação, puderam organizar dados experimentando a 

formatação (alinhamento do texto, preenchimento e conteúdo da célula, tipos de letra…), das 

tabelas ou gráficos. 
 

	   TIC	   Atividade	  
Apresentada	  

pela	  formadora	  
Experimentada	  
pelo	  formando	  

Apresentada	  pela	  formadora	   Experimentada	  
pelo	  formando	  

Ap
lic
aç
õe

s	  

	  
Processador	  de	  
texto	  (Word)	  

X	   Escrita	  e	  formatação	  de	  texto.	   	  

Apresentações	  
(PowerPoint)	  

X	   Criação	  de	  uma	  história	  
Criação	  da	  história	  da	  
“Branca	  de	  Neve	  e	  os	  7	  

anões”	  e	  “o	  Gato	  da	  botas”	  
Programa	  (…)	  de	  

vídeo	  
(MovieMaker)	  

X	   Criação	  de	  um	  filme	  para	  abordar	  
conteúdos	  de	  Estudo	  do	  Meio	  

Criação	  de	  um	  filme	  (de	  
temática	  à	  escolha).	  

Folha	  de	  cálculo	  
(Excel)	  

X	   Organização	  e	  tratamento	  de	  
dados	  em	  tabelas	  e	  gráficos	  

Elaboração	  do	  horário	  da	  
turma	  

W
or
ld
	  W

id
e	  
W
eb

	  

Google,	  Yahoo,	  
Bing	   X	  

Pesquisa	  de	  imagens;	  

Download	  de	  imagens	  

Pesquisa	  de	  imagens;	  

Download	  de	  imagens	  com	  
o	  google	  

Youtube	   X	   Download	  de	  músicas,	  vídeos,	  etc	   Download	  de	  uma	  música	  

Podcast	   	   Explicação	  do	  que	  é	  o	  Podcast	   	  

Programa	  (…)	  de	  
áudio	  (Audacity)	  

X	  

Compilação	  de	  vários	  tipos	  de	  
músicas;	  

Gravação	  de	  voz;	  Montagem	  de	  
faixas	  musicais	  

Gravação	  de	  voz;	  Montagem	  
de	  faixas	  musicais	  

Photostory	   	  
Elaboração	  de	  um	  filme	  no	  

Photostory	   	  

Voki	   X	  
Criação	  de	  personagens	  para	  

histórias	  
Criação	  de	  um	  Voki	  para	  o	  

blogue	  

Blogue	   X	   Etapas	  de	  criação	  de	  um	  blogue	  
de	  escola	  

Criação	  de	  um	  blogue	  de	  
escola	  (grupo)	  

	  

H
ar
dw

ar
e	  

Quadro	  interativo	  
multimédia	  

	  

X	  

Apresentação	  das	  
ferramentas/recursos	  dos	  QIM	  e	  

das	  suas	  potencialidades	  

	  
Produção	  de	  um	  jogo	  

interativo	  

Tabela 5.38: Síntese das TIC apresentadas e experimentadas pelos formandos 
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A tabela evidencia igualmente tecnologias da Internet proporcionando a utilização de 

motores de busca como o Google, Yahoo, Bing utilização e download de ficheiros do 

Youtube. Os formandos puderam fazer o download de imagens estáticas ou em movimento, 

excertos de filmes, e músicas. 

O Audacity sendo uma aplicação para tratamento de áudio, proporcionou a 

possibilidade de importar e exportar músicas e sons, gravar esses arquivos e reproduzi-los, 

adicionar ou unir enxertos de outras músicas, sujeitos à edição simplificada (“cortar”, 

“copiar”, “colar” e “apagar”) e à amplitude sonora (aumentar, reduzir o volume da música e 

alterar a velocidade do som, para posterior sincronização com o vídeo) assim como tratar a 

remoção de ruídos, entre outras potencialidades. O Voki possibilitou a criação de uma 

atividade lúdica através da elaboração e publicação de um avatar virtual. Trata-se de uma 

aplicação que dispõe de uma grande variedade de avatares (avatares em 3D, animais, 

extraterrestres, políticos, monstros etc.) que podem ser personalizados em vários níveis, tais 

como, género, tipo de cabelo, tipo de boca, roupa, acessórios etc. Os formandos escolheram o 

avatar, personalizaram-no e inseriram através da gravação de voz com o microfone do 

computador, uma mensagem personalizada. Além disso, puderam ainda guardá-lo não só no 

armazenamento do Voki, como também adicioná-lo no blogue. Os formandos, em grupo, 

aproveitaram a formação para criar um Blogue para as suas escolas definindo a estrutura e 

organização do mesmo. Aproveitaram também para incluir todas as aprendizagens (Imagens 

em movimento, Vokis, músicas, filmes….) feitas durante a formação.  

O quadro interativo multimédia foi em primeira instância dado a conhecer 

apresentando as ferramentas adequadas às diferentes áreas curriculares (canetas, borrachas, 

figuras geométricas, compasso, régua, imagens, sons entre outras)  de que dispõe, bem como 

algumas das suas principais valências (escrita, exibição de filmes, clonagem de objetos, uso 

dos seus recursos …), suscitando-lhes assim a vontade de criar uma atividade/jogo interativo. 

Nesse processo, cabe ao professor, criar os ambientes que favoreçam a participação, a 

comunicação, a interação e o confronto de ideias dos alunos, com vista a construir novos 

conhecimentos que levem à compreensão do mundo e à atuação crítica neste contexto usando 

as potencialidades que as TIC oferecem. 

As TIC devem ser encaradas como um recurso que o professor pode utilizar pelo seu 

carácter dinâmico, motivador e interativo. A figura 5.1 apresenta algumas das potencialidades 

das TIC apresentadas e experimentadas pelos formandos (quer se trate de software, 
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aplicações, hardware ou WWW). A relação estabelecida entre as TIC, o professor (e os 

alunos) possibilita um sem número de alternativas de aprendizagem, uma vez que todo o 

conjunto de ações desenvolvidas pelo professor (e pelo aluno) na sua relação interativa com a 

tecnologia proporciona a complexidade da comunicação na sala de aula, uma vez que a 

interação não se restringe à informação que é apresentada no ecrã, mas possibilita quer o 

acesso e a preparação de fontes exteriores de informação, o que pode significar aprendizagem 

colaborativa e expansão da capacidade de diálogo interpessoal mediatizada pelas ferramentas 

utilizada.  

Dadas as suas potencialidades poderão constituir uma mais-valia a inserir na dinâmica 

da aprendizagem pois, tal como refere Sarmento (1994) podem apoiar a aprendizagem de 

conteúdos e o desenvolvimento de capacidades específicas, tanto através de software 

educacional como de ferramentas de uso corrente, permitindo a criação de espaços de 

interação e partilha, pelas possibilidades que fornecem de comunicação e troca de 

documentos. Os formandos puderam perceber que as TIC enriquecem as estratégias 

pedagógicas do professor, estimulando metodologias incentivadoras da atividade, 

participação, colaboração, iniciativa e criatividade dos alunos; constituem ferramentas de 

visualização, simulação, análise, síntese e organização de conhecimentos, suscetíveis de 

serem enquadradas pelos alunos em estratégias e competências de atuação e de aprendizagem 

mais adaptadas à crescente intelectualização do trabalho; proporcionam mecanismos de 

adaptação dos contextos educativos a características particulares de alguns alunos, tanto no 

que se refere a estilos de aprendizagem que se apoiam mais dificilmente nos suportes 

convencionais; são instrumentos potenciadores da criação de novas dinâmicas sociais de 

aprendizagem, quer em ambientes formais, quer em ambientes informais de aprendizagem. 
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Figura 5.1: Potencialidades das TIC apresentadas e experimentadas pelos formandos 

 

 

Entendemos que a perante uma organização curricular inovadora que, ao ultrapassar a 

forma tradicional de organização curricular, estabelece novas relações entre a teoria e a 

prática, o professor deve ele também adquirir novas competências e ser capaz de se situar 

criticamente no novo espaço tecnológico. Cabe-lhe o papel de estar seduzido no processo, 

consciente não só das reais capacidades da tecnologia, do seu potencial e de suas limitações 

para que possa selecionar qual é a melhor utilização a ser explorada numa determinada área e 

em determinado conteúdo. Neste sentido, o professor deve ter consciência que as 

potencialidades das TIC, como a “interatividade”, a “interação”, a “organização da 
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informação”, o “tratamento de conteúdos audiovisuais”, a possibilidade de “animação de 

objetos”, de “criação de filmes” e “apresentação de imagens, sons, filmes”, o facto de permitir 

a “partilha” e realizar “pesquisas” variadas sobre vários temas e vários lugares, entendendo o 

desconhecido nos vários cantos do mundo, a possibilidade de fazer “downloads” ou “importar 

e exportar conteúdos audiovisuais”, (Cf. figura 5.1), entre outras, podem tornar o Ensino mais 

motivador a atrativo  motivar para a aprendizagem.  

Ao expor as potencialidades das TIC sob esta perspetiva, somos levados a espelhá-las 

nas características próprias e específicas dos avanços tecnológicos que as qualificam: a 

digitalização, a interatividade, a qualidade de imagem, a automatização, a sobre-dimensão, a 

imaterialidade, a instantaneidade, a inovação, a interconexão, a diversidade e a influência 

sobre os processos em virtude dos produtos para desta (Raposo Rivas, 2002). 

As observações de aula, também foram pertinentes pois permitiram perceber que a 

“Qualidade técnica” e a “Qualidade didática” (Cf.tabela 5.39) das TIC são importantes para 

que se realizem práticas ajustadas e eficientes do ponto de vista do ensino e da aprendizagem. 

A seleção da TIC utilizada pelos professores aquando das observações foi uma escolha livre 

por parte dos mesmos, não lhes tendo sido imposta quaisquer TIC específica. Pudemos 

verificar que os docentes se preocuparam com a qualidade das TIC utilizadas uma vez que 

recorreram a “Hardware”, “Aplicações” ou a recursos “W.W.W” que foram, em grande 

parte, classificadas no item de “Muito Bom” designadamente, no que concerne à “Qualidade 

técnica” (C2=71,4%; C3=46,2%) e à “Qualidade didática” (C2=85%; C3=73,1%). 

Verificámos ainda que, na maioria, houve “Muito Boa” “Coerência da Tecnologia com os 

conteúdos” (C2= 85,7%; C3=73,1%) e “Coerência da Tecnologia com as atividades 

definidas ” (C2= 85,7%; C3=65,4%). Pudemos inferir que, dadas as potencialidades das TIC 

utilizadas e a coerência técnica e didática, as práticas observadas foram na maioria “muito 

bom” pois permitem um ensino através de uma “Metodologia diferenciada” na sala de aula 

proporcionando que os alunos efetivem uma aprendizagem efetiva, aprendendo os conteúdos 

previstos. 
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	  	   	  	   	  	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Tecnologia	  da	  Informação	  e	  Comunicação	  
	   	   	   	  

Qualidade	  técnica	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Insuficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Suficiente	   -‐	   -‐	   5	   19,2	  
Bom	  	   4	   28,6	   9	   34,6	  

Muito	  bom	   10	   71,4	   12	   46,2	  

Qualidade	  didática	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Insuficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Suficiente	   -‐	   -‐	   2	   7,7	  
Bom	  	   2	   14,3	   5	   19,2	  

Muito	  bom	   12	   85,7	   19	   73,1	  

Coerência	  da	  
Tecnologia	  com	  os	  
conteúdos	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Insuficiente	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  
Suficiente	   -‐	   -‐	   2	   7,7	  
Bom	  	   2	   14,3	   4	   15,4	  

Muito	  bom	   12	   85,7	   19	   73,1	  

Coerência	  da	  
Tecnologia	  com	  as	  
atividades	  definidas	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Insuficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Suficiente	   -‐	   -‐	   5	   19,2	  
Bom	  	   2	   14,3	   4	   15,4	  

Muito	  bom	   12	   85,7	   17	   65,4	  

Permite	  uma	  
metodologia	  
diferenciada	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Insuficiente	   -‐	   -‐	   3	   11,5	  
Suficiente	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  
Bom	  	   3	   21,4	   3	   11,5	  

Muito	  bom	   11	   78,6	   19	   73,2	  

	  	   	  	   	  	   N=14	  /	  C2	   N=	  26	  /	  C3	  

Tabela 5.39: Potencialidades das TIC segundo a observação de aulas  

  

Atendendo que a escola deve ser capaz de proporcionar um ensino, em que a 

integração das TIC se vislumbra incontornável e em que as sus potencialidades podem 

constituir um papel importante para a aprendizagem, é essencial que os professores saibam 

reconhecer a importância dessas tecnologias e as comecem a utilizar sem receio. Para isso, 

parece-nos importante que conheçam essas potencialidades, explorem as suas possibilidades 

na prática pedagógica e dominem competências técnicas e didáticas para poderem utilizá-las 

proveitosamente. Neste sentido, a formação ministrada foi organizada no seguimento de uma 

análise aos aspetos fundamentais a que uma formação deve atender, considerando não só 

aspetos técnicos mas também pedagógicos, pretendendo formar sobre o “como” usar as TIC 
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mas também sobre o “para quê” e “de que forma” as integrar na prática pedagógica, 

explorando diversas das suas possibilidades.  

Através da formação verificamos que os formandos avaliaram positivamente os itens 

relativos aos objetivos propostos, à metodologia adotada, à coerência dos trabalhos práticos 

apresentados contemplando as características de diversas TIC, à gestão dos recursos, e à 

relação dos formadores com o grupo de formandos, dados que a grande maioria das 

classificações relativas aos itens supracitados se situaram no nível mais alto (5) de avaliação 

(Cf. Tabela 5.40).  

Assim, a totalidade dos formandos apontou o item mais alto de avaliação considerando 

que “Os objetivos propostos foram cumpridos”, “A metodologia foi adequada aos 

participantes”, “Os trabalhos práticos propostos apresentaram coerência” e classificaram de 

igual modo “A relação do(s) formador(es) como grupo de formandos”. Uma maioria 

considerou que “O espaço em que decorreu a ação foi adequado” (65%) e que “A gestão dos 

recursos foi adequada” (90%). 

Desta forma, aferimos que é possível realizar formações atendendo às necessidades 

dos professores e que é possível contribuir para a aquisição de competências efetivas no que 

concerne à atitude em relação à mudança, recetividade e aceitação das potencialidades das 

TIC, à adaptação ao novo papel do professor como mediador dos conhecimentos para os 

alunos, à promoção de valores fundamentais na utilização das TIC, à capacidade de 

manuseamento de ferramentas e ao conhecimento para integrar as TIC em diferentes fases do 

processo de ensino e nas diferentes áreas curriculares Costa (2008). 

 
	  

	  

fr.	   %	  

Avaliação	  geral	  da	  ação	  (Assinale	  com	  um	  X	  o	  valor	  da	  escala	  que	  considere	  mais	  
adequado	   à	   avaliação	   dos	   itens	   assinalados	   (sendo	   1	   o	   nível	  mais	   baixo	   e	   5	   o	  
mais	  alto)	   	   	  

Os	  objetivos	  propostos	  foram	  cumpridos	  

3	   -‐	   -‐	  
4	   -‐	   -‐	  

5	   20	   100,0	  

A	  metodologia	  foi	  adequada	  aos	  
participantes	  

3	   -‐	   -‐	  
4	   -‐	   -‐	  

5	   20	   100,0	  

N=20	  /	  C2	  

Tabela 5.40: Avaliação geral da ação ministrada ao Caso 2 (I/II)  
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fr.	   %	  

Avaliação	  geral	  da	  ação	  (Assinale	  com	  um	  X	  o	  valor	  da	  escala	  que	  considere	  mais	  
adequado	   à	   avaliação	   dos	   itens	   assinalados	   (sendo	   1	   o	   nível	  mais	   baixo	   e	   5	   o	  
mais	  alto)	   	   	  

Os	  trabalhos	  práticos	  propostos	  
apresentaram	  coerência	  

3	   	  
-‐	   -‐	  

4	   -‐	   -‐	  

5	   20	   100,0	  

A	  gestão	  dos	  recursos	  foi	  adequada	  

3	   1	   5,0	  
4	   1	   5,0	  

5	   18	   90,0	  

O	  espaço	  em	  que	  decorreu	  a	  ação	  foi	  
adequado	  

3	   -‐	   -‐	  
4	   7	   35,0	  

5	   13	   65,0	  

Relação	  do(s)	  formador(es)	  com	  o	  grupo	  
de	  formandos	  

3	   -‐	   -‐	  
4	   -‐	   -‐	  

5	   20	   100,0	  
N=20	  /	  C2	  

 

Tabela 5.40: Avaliação geral da ação ministrada ao Caso 2 (II/II) 

 

Assim, salientamos que o principal objetivo da formação centrou-se na oportunidade 

de produzir efeitos nas conceções e nas práticas dos professores enquanto profissionais, 

(Ferreira 2009) conferindo-lhes a aquisição, não só competências na manipulação de TIC mas 

também a possibilidade de fazer uma reflexão crítica sobre as TIC e as suas possibilidades de 

utilização pedagógica, através do planeamento de atividades curriculares integrando as TIC. 

Deste modo, demonstramos que é possível mudar a tendência das práticas de formação cujas 

aprendizagens não se refletem nos métodos pedagógicos do ensino exigidos (Peralta & Costa, 

2007) para práticas de formação onde as competências adquiridas permitem não só um 

conhecimento técnico mas também pedagógico. 

5. Práticas com as TIC permitem alcançar as metas definidas para o 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. 

 

Pensamos que num momento, em que a integração curricular das TIC se revela um 

ponto importante na agenda da investigação em educação, se torna pertinente compreender 
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que atividades com tecnologias permitem a aquisição das metas definidas para o final do 1.º 

CEB. 

Assim, para responder ao objetivo 5 do nosso estudo, recorremos a dados recolhidos 

através da grelha METATTIC, dos questionários e da grelha de observação da atividade 

(GOA). 

 

O
bj
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o	  

	  

5.	  Averiguar	  as	  práticas	  que	  empregando	  

as	   TIC	   permitem	   alcançar	   as	   metas	  

definidas	   para	   o	   1.º	   Ciclo	   do	   Ensino	  

Básico?	  

	  

	   	  

Grelha	  METATTIC	  
	  

Questionários:	  

III	  Q1;	  P4.	  /	  Q2	  e	  Q3,	  P2.;	  	  	  

	  

Observação	  	  

(Grelha	  de	  observação	  da	  atividade	  -‐	  GOA)41:	  

C1.;	  C2.;	  	  C3.;	  	  D1.;	  	  D4.;	  D8.;	  D9.;	  	  	  	  

	  

In
st
ru
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Q
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st
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s	  

§ Que	   atividades	   com	   as	   TIC	  	  

permitem	   a	   aquisição	   	   das	   metas	  

definidas	   para	   o	   1.º	   Ciclo	   do	   Ensino	  

Básico?	  

 

 

Pela tabela 5.41 percebemos que os professores utilizam as TIC para realizar 

“Pesquisas” (C1= 50%; C2=55%; C3= 30%), para a “Criação” de textos, histórias, entre 

outros (C1= 64,3%; C2= 40%; C3 =30,8%) ou para a “Audição ou visualização” de histórias, 

de vídeos, etc., (C1= 50%; C2= 55%; C3=11,5). Os professores usam-nas ainda para 

“Divulgação/recolha de conteúdos/trabalhos” (C1= 28,6%; C3=26,9%), ou para que os 

alunos possam realizar “Jogos” didáticos (C1= 50%; C2= 15%; C3 =15,4%) ou ainda para 

realizar “Fichas de trabalho” (C2= 5%; C3 =15,4%). 

A chegada das TIC às escolas fez emergir necessidades diferentes das existentes e o 

cenário dos contextos educativos que se visualizava tem vindo a mudar com a progressiva 

integração das tecnologias nas práticas dos professores (Cf. gráfico 5.2). Estas permitem a 

lecionação dos conteúdos, proporcionando que os alunos efetuem aprendizagens e alcancem 

                                                
41  Para ajudar a responder ao objetivo 5 e à questão de investigação a ele associada, considerámos os seguintes 

itens de observação C1., C2. e  C3, do indicador C (Organização e abordagem dos conteúdos ) relativo à dimensão de 
análise “Atividade” e os itens  D1., D4.,  D8. e D9., pertencentes ao indicador D (Atitude dos alunos), a saber:C1= 
Permite a articulação de aprendizagens a realizar com aprendizagens anteriores; C2= Permite a orientação da ação 
pedagógica segundo o plano traçado, redirecionando-a, se necessário, em função de situações imprevistas; C3= Permite 
recorrer, de forma oportuna, às vivências dos alunos e utiliza exemplos adequados ou pertinentes na exploração dos conteúdos; 
D1= Interesse/Motivação pela atividade;  D4= Curiosidade pela atividade; D8= Envolvimento na tarefa e D9= 
Colaboração.  
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dos resultados pretendidos para o final de ciclo (Cf. gráficos 5.20, 5.21 e 5.22), facilitando 

todo o processo educativo na medida em que proporcionam novas interações entre 

intervenientes, através de estratégias mais motivadoras capazes de permitir aprendizagens 

efetivas.  

 

 

	  	   	  	   fr.	   %	  

Enumere	   alguma(s)	   atividade(s),	   com	   uso	   das	   TIC,	   	   que	   costuma	  
usar	  na	  sala	  de	  aula	  

	   	  Audição/Visualização	   7	   50,0	  
Criação	   9	   64,3	  
Divulgação/recolha	  de	  conteúdos/trabalhos	   4	   28,6	  
Gravação	  de	  áudio	   1	   7,1	  
Jogar	   7	   50,0	  
Pesquisas	   7	   50,0	  

N=14	  /	  C1	  

Audição/Visualização	   11	   55,0	  

Criação	   8	   40,0	  
Jogar	   3	   15,0	  

Pesquisas	   11	   55,0	  

Realização	  de	  fichas	  de	  trabalho	   1	   5,0	  
Uso	  de	  cd's	  didáticos	   1	   5,0	  

N=20	  /	  C2	  

Audição/Visualização	   3	   11,5	  

Criação	   8	   30,8	  
Divulgação/recolha	  de	  conteúdos/trabalhos	   7	   26,9	  
Gravação	  de	  áudio	   2	   7,7	  
Jogar	   4	   15,4	  
Pesquisas	   13	   50,0	  
Realização	  de	  fichas	  de	  trabalho	   4	   15,4	  
Tratamento	  de	  dados	   1	   3,8	  
Outra/Resposta	  questionável	   2	   7,7	  

N=26	  /	  C3	  

Tabela 5.41: Atividades com as TIC   

 

Também pudemos aferir que a maioria das práticas realizadas com TIC pelos 

professores proporcionou o “Interesse” (C2=100%; C3=73,1%), a “Curiosidade” (C2=1005; 

C3=84,6%), a “Participação”, o “Envolvimento na tarefa” (C2=100%; C3=84,6%) e a 

“Colaboração entre alunos” (C2=85,7; C3=69,3%), (cf. tabela 5.42). 
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Uma vez mais, verificamos que o caso 2, que frequentou a formação por nós 

ministrada, possui pontuações mais homogéneas e que no caso três estas estão mais 

distribuídas.   

 

	  	   	  	   	  	   fr.	   %	   fr.	   %	  

O	  aluno	  perante	  a	  atividade	   	   	   	   	  

Interesse	  pela	  
atividade	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Insuficiente	   -‐	   -‐	   2	   7,7	  

Suficiente	   -‐	   -‐	   2	   7,7	  

Bom	  	   -‐	   -‐	   3	   11,5	  

Muito	  bom	   14	   100,0	   19	   73,1	  

	  	  
Curiosidade	  
pela	  atividade	  	  
	  	  
	  	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Insuficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Suficiente	   -‐	   -‐	   2	   7,7	  

Bom	  	   -‐	   -‐	   2	   7,7	  

Muito	  bom	   14	   100,0	   22	   84,6	  

Participação	  na	  
atividade	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Insuficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Suficiente	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  

Bom	  	   -‐	   -‐	   3	   11,5	  

Muito	  bom	   14	   100,0	   22	   84,6	  

Envolvimento	  
na	  tarefa	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Insuficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Suficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Bom	  	   -‐	   -‐	   4	   15,4	  

Muito	  bom	   14	   100,0	   22	   84,6	  

Colaboração	  
entre	  alunos	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Insuficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Suficiente	   -‐	   -‐	   3	   11,5	  

Bom	  	   2	   14,3	   5	   19,2	  

Muito	  bom	   12	   85,7	   18	   69,3	  

	  	   	  	   	  	   N=14	  /	  C2	   N=	  26	  /	  C3	  

Tabela 5.42: Implicações das TIC para os alunos  
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A observação de aulas também nos permitiu perceber que para além das possibilidades 

anteriormente evidenciadas, é possível realizar atividades que permitem a “Articulação das 

aprendizagens a realizar com aprendizagens anteriores” (C2=78,6%, C3=77%), que 

“Orientem a ação pedagógica segundo o plano traçado, redirecionando-a, se necessário, em 

função de situações imprevistas” (C2=64,3%, C3=73,1%), que “Recorram de forma oportuna 

às vivências dos alunos e utilizem exemplos adequados ou pertinentes na exploração dos 

conteúdos” (C2=71,4%, C3=69,3%). Todas estas possibilidades foram verificadas e avaliadas 

muito positivamente no item de classificação “Muito bom”, tal como se pode verificar pela 

tabela 5.43. 

 

	  	   	  	   	  	   fr.	   %	   fr.	   %	  

Possibilidades	  das	  atividades	  com	  TIC	  

	   	   	   	  

Articula	   as	   aprendizagens	   a	  
realizar	   com	   aprendizagens	  
anteriores	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   1	   7,1	   3	   11,5	  
Insuficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Suficiente	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  
Bom	  	   2	   14,3	   2	   7,7	  

Muito	  bom	   11	   78,6	   20	   77,0	  

Orienta	   a	   ação	   pedagógica	  
segundo	   o	   plano	   traçado,	  
redirecionando-‐a,	   se	  
necessário,	   em	   função	   de	  
situações	  imprevistas	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  
Insuficiente	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Suficiente	   -‐	   -‐	   4	   15,4	  
Bom	  	   5	   35,7	   2	   7,7	  

Muito	  bom	   9	   64,3	   19	   73,1	  

Recorre,	   de	   forma	  
oportuna,	   	   às	   vivências	   dos	  
alunos	   e	   utiliza	   	   exemplos	  
adequados	   	   ou	   pertinentes	  
na	   exploração	   dos	  
conteúdos	  

Não	  observável/	  não	  aplicável	   1	   7,1	   -‐	   -‐	  
Insuficiente	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  
Suficiente	   -‐	   -‐	   1	   3,8	  
Bom	  	   3	   21,5	   6	   23,1	  

Muito	  bom	   10	   71,4	   18	   69,3	  

	  	   	  	   	  	   C2	  /	  N=14	   C3	  /	  N=	  26	  

Tabela 5.43: Possibilidades das atividades com TIC segundo observação de aulas 

 

As grelhas METTTIC resultantes do conjunto de atividades, sugeridas pelo grupo de 

discussão (caso1), de atividades apresentadas e experimentadas na formação (caso 2) e das 

práticas observadas (caso 2 e caso 3) permitem-nos verificar que é possível realizar práticas 

diferenciadas com as TIC.  

Pela análise destas grelhas podemos aferir que as TIC /atividades sugeridas pelos 

professores do caso 1, sugerem o uso de tecnologias mais diferenciadas, utilizando não só as 
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tecnologias “Hardware” e as “Aplicações” nelas existentes, como também diferentes 

aplicações encontradas na “Internet”, as ferramentas da da Web 2.0 (por exemplo: 

“Toondoo”, “Hotpotatoes”, “Tagxedo”, “Bubblesnaps”, entre outras). Cremos que esta 

diversidade se deve ao facto deste grupo de docentes ser “amante” das tecnologias, ter 

frequentado formação nesse âmbito e, sobretudo, ter vontade de experimentar sem medo.  

É igualmente possível aferir que as práticas observadas nas salas de aula dos 

professores do caso 2, oferecem uma diversidade maior em TIC, do que as atividades 

observadas nos contextos educativos dos professores do caso3. Essa diversidade resulta do 

facto desses professores terem frequentado a formação por nós ministrada, onde 

experimentaram um leque variado de tecnologias e atividades.  

Assim, é para nós evidente que não existem fórmulas prescritas nem receitas mágicas 

quanto à melhor forma de atuar com as TIC mas aferimos que é possível realizar atividades 

com recurso às tecnologias, muito diversificadas e enriquecedoras quer do posto de vista do 

ensino quer da aprendizagem. As potencialidades das TIC são inúmeras assim como as suas 

possibilidades pedagógicas, isto nas diferentes áreas curriculares disciplinares previstas para o 

1.º CEB, permitindo a aquisição das metas eidificadas como fundamentais para o ciclo em 

estudo. 
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Nota	  introdutória	  

Neste capítulo é dado o momento para nos debruçarmos numa síntese conclusiva, à luz 

da análise e reflexão dos dados expostos no capítulo anterior e do corpo teórico que 

fundamentou a investigação. Neste sentido, em primeira instância apresentamos as conclusões 

a que chegamos após este longo percurso de investigação, respondendo às questões da 

investigação inicialmente formuladas. Seguidamente, expomos possibilidades de práticas com 

TIC, nas diversas áreas curriculares correspondentes a todo o levantamento efetuado nos três 

casos do estudo. Finalizamos referindo os constrangimentos a que esta investigação e 

deixamos expressas sugestões de estudos futuros. 

 

“Valeu a pena?  

Tudo vale a pena   

Se a alma não é pequena…”   

Fernando Pessoa 

1.	  Discussão	  e	  conclusão	  dos	  resultados	  

1.1.Medidas de integração curricular das TIC 

A sociedade evolui e paralelamente a esta mudança social também a Escola tem que 

sofrer alterações. A presença das Tecnologias da Informação e Comunicação na sociedade 

acarreta inevitavelmente alterações estruturais, organizacionais, curriculares e pedagógicas à 

Educação. Neste sentido, a integração curricular das TIC constitui um tema atual quando 

falamos de inovação em Educação. Contudo, apesar desta marcante atualidade, verificámos 

que as suas raízes remontam há algumas décadas anteriores e que para entender o que se 

vivencia hoje, há uma certa necessidade de perceber o que foi mudando ao longo do tempo. 

A perceção de que a tecnologia pode constituir um poderoso recurso em contextos 

educativos foi mote para o desencadear de medidas de integração curricular das TIC, levando 
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à implementação de iniciativas e projetos variados, pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia e 

Educação. 

Pela análise bibliográfica efetuada, a leitura de vários normativos e outros documentos 

legais compreendemos que desde a década de 60 aos dias de hoje se deu importância à 

integração curricular das TIC. No entanto, percebemos que essa integração não foi sempre 

perspetivada com uma única finalidade pois de uma vontade que priorizava uma integração 

quantitativa das TIC, relativa ao número de ferramentas e recursos tecnológicos utilizados na 

escola, passou-se progressivamente e paralelamente a perseverar uma incorporação 

tecnológica baseada na qualidade e inovação didática em termos de uma análise de 

possibilidades educativas, através de iniciativas que pressupõem redefinições de finalidades 

educativas, adaptações metodológicas, diversidade de estratégias, e transformações dos papéis 

dos intervenientes no processo de ensino e aprendizagem. Assim, vimos que, entre 1960 e 

1980 foram tomadas medidas que pretendiam a integração das tecnologias na escola, através 

da criação de centros e institutos onde existissem tecnologias ao dispor da educação A tónica 

situava-se essencialmente no apetrechamento de liceus com meios de natureza audiovisual e 

recursos tecnológicos ao dispor dos docentes. Na década de 80-90 surgiram projetos que 

pretendiam que a introdução das TIC se efetivasse de forma racionalizada, onde a relação do 

ensino/aprendizagem permitisse antever uma nova pedagogia mais colaborativa. 

Paralelamente a estes projetos, surgia a necessidade de mudar a conceção curricular em vigor, 

até então vista demasiado centralizadora e cada vez mais em descordo com as necessidades e 

exigências da sociedade. Assim, com o intuito de modernizar o sistema de ensino na sua 

organização estrutural, curricular, nos métodos e técnicas da sua prática, surgem propostas 

para a o Projeto de Reforma Global do Sistema Educativo e foi criada a Comissão de Reforma 

do Sistema Educativo, preocupada com a dinâmica pedagógica, na qual as Tecnologias da 

Informação e Comunicação podem constituir uma alicerce na diversidade de estratégias de 

ensino e aprendizagem. Ainda nesta década, teve lugar a publicação do Projeto Global de 

Reforma e surgiu uma Proposta da Reorganização dos Planos Curriculares dos Ensinos 

Básicos e Secundário e da Escola Cultural.  

Percebemos que, a par da evolução tecnológica que se vivenciava na sociedade e da 

necessidade de integrar essa tecnologia nos contextos educativos, rapidamente se fez sentir a 

necessidade de repensar a organização curricular que, parecia não estar de acordo com as 

exigências sociais. 
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Na década de 90, continuou-se a apostar no apetrechamento em TIC, mas também 

surgiram outros projetos que pensavam a vertente da formação docente na medida em que 

perante tais solicitações surgia a necessidade de (re)qualificar os professores e surgiram 

iniciativas que marcaram o papel da escola e dos intervenientes no processo educativo, 

constituindo um novo passo para a integração das TIC na educação. 

Após uma longa caminhada, foi finalmente estabelecida a Reorganização Curricular 

do Ensino Básico em 2001. Assistiu-se, mais tarde à criação da Equipa da Missão 

Computadores, Redes e Internet nas Escolas cuja preocupação se centrou no reforço da 

integração das TIC no currículo; apoiar o apetrechamento e manutenção dos equipamentos 

informáticos das escolas; dinamizar projetos de utilização das TIC e promover a formação de 

professores neste domínio.  

Mais recentemente, a Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas e o Plano 

Tecnológico da Educação pretendem firmar a importância do papel das tecnologias da 

informação e da comunicação enquanto ferramenta essencial ao ensino e à aprendizagem 

surgindo o programa e-escola, centrando o seu objetivo no acesso à sociedade de informação, 

de modo a promover a info-inclusão e a igualdade de oportunidades, através de iniciativas 

específicas em prol dessa integração (e-professor, e-oportunidades, e-escola, e-escolinha e e- 

juventude). 

Na linha de preocupações de mudança curricular, o Projeto das Metas de 

Aprendizagem, inserido na Estratégia Global de Desenvolvimento do Currículo Nacional, 

delineada pelo Ministério da Educação cuja missão visava, entre mais, assegurar uma 

educação de qualidade e melhores resultados escolares nos diferentes níveis educativos e 

promover um percurso de coerência, pretendia operacionalizar,  em termos de resultados de 

aprendizagem esperados, as competências que devem resultar, para cada ciclo e área ou 

disciplina, do conhecimento sólido dos  respetivos conteúdos, conceitos estruturantes e 

processos de uso e construção desses conhecimentos. 

Com a ansia de melhorar o sistema de ensino português , documento “Currículo 

Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais” foi revogado e surgiu,  uma nova 

iniciativa do Ministério da Educação e Ciência: as “Metas Curriculares” que constituem as 

referências fundamentais para o desenvolvimento do ensino: nelas se clarifica o que nos 

Programas se deve eleger como prioridade, e que pode ser considerado como a aprendizagem 

essencial a realizar pelos alunos em cada disciplina, por ano de escolaridade  ou por ciclo de 

ensino e que vigora atualmente. 
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Pelo esposto compreendemos que tem havido esforços pelos Ministérios da Ciência, 

Tecnologia e Educação  em prol da integração curricular das TIC no ensino em Portugal e, 

que essa tentativa de integração evoluiu ao longo dos tempos, tendo inicialmente focado uma 

integração primando no apetrechamento das escolas em tecnologias e, progressivamente, a par 

desse objetivo, primou-se também por uma integração curricular das TIC, numa dinâmica 

didático e pedagógica. De facto, “(.. ) posso com toda a segurança afirmar que assisti ao 

longo da minha vida profissional a uma grande revolução/evolução nos materiais postos à 

disposição do ensino em Portugal. A forma de estar e dar as aulas hoje não tem nada a ver 

com o longínquo ano de 1979 em que comecei a minha atividade profissional. Espero que o 

futuro me reserve ainda mais mudanças pois estou disponível ainda para introduzir novas 

dinâmicas dentro da minha sala de aula” (Cf. R2). 

Em termos de conclusão, acreditamos que essas medidas foram oportunas e 

necessárias uma vez que  as sociedades atuais são 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 e mudam a um 

ritmo alucinante exigindo do cidadão uma preparação para a integração dessas sucessivas 

mudanças, numa realidade cada vez mais complexa. Assim, hoje é tão necessário dominar as 

ferramentas básicas, possuir destrezas e competências no domínio das TIC como saber 

escrever, ler e contar. Perante este panorama, “certamente que o professor já não pode, (...) 

limitar-se a difusor do saber” (MSI, 1997:46) pelo que deve ter em conta todas as medidas de 

integração das TIC implementadas pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Educação de 

modo a melhorar as suas competências de utilização.  

1.2. Paradigma educacional derivado do conhecimento e uso das TIC  nas 

áreas curriculares disciplinares. 

Vimos, no ponto anterior, que os rápidos desenvolvimentos tecnológicos a que 

estamos a assistir na sociedade se têm repercutido, de alguma forma, na prática educativa dos 

professores pois têm vindo a acompanhar as várias iniciativas de integração das TIC nos 

contextos escolares e, ao longo dos tempos, foi sendo solicitado o seu uso. 

Pensamos que a partir do presente estudo ficou para nós evidente que evolução da 

tecnologia implica mudança para o sistema educativo, na medida em que a escola deve 
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proceder à integração das TIC aplicando um repensar dos seus objetivos e modelos de 

funcionamento, procurando renovar-se e adaptar-se às novas exigências da sociedade atual.  

Acreditamos que a integração das TIC na sala de aula requer uma adequação ao 

contexto e que o paradigma atual preza um novo perfil de professor que, tem de aceitar 

refazer o seu estatuto de detentor do poder, de depositário do saber e núcleo do ato educativo 

e de converter-se em facilitador, orientador, coordenador, promotor e animador de atividades 

de ensino-aprendizagem diversificadas. A dinâmica da mudança social obriga o indivíduo a 

estar apto a acompanhá-la, o que é inconciliável com a postura e o academicismo de cariz 

mais tradicional. Concordamos com Ponte (1990), que refere a este respeito que: “As 

condições sociais em que a escola se insere (…) as possibilidades postas ao seu alcance pelo 

incessante desenvolvimento tecnológico vão evoluindo constantemente (…). É necessário 

acompanhar essas evoluções com uma atitude aberta à mudança e à renovação” (p. 121). 

Neste sentido acreditamos que os professores consideram importante o uso das TIC na sala de 

aula (Cf. gráfico 5.1) pois essa utilização proporciona “Interesse/motivação”, “Facilita o 

ensino”, “Facilita a aprendizagem” e permite a “Alfabetização digital dos alunos” tornando o 

“Ensino apelativo” pois as “Potencialidades didáticas” que possuem são imensas (Cf. Tabela 

5.2), tal como falaremos mais adiante. 

Alguns estudos mostram que, tanto a nível nacional como internacional, apesar das 

várias tentativas de integração das TIC em contexto educativo, ainda se afere um baixo índice 

de utilização das mesmas em contexto de sala de aula (Plowman, Mateer e Leakey, 2002; 

Lusalusa & Fox, 2002; Cox, 2003; Zhao & Franck, 2003; Karsenti, 2004; Mc Crory Wallace, 

2004; OCDE, 2004; Larose & Karsenti, 2002 citados em Karsenti & Larose, 2005; CTIE, 

2006, 2007; Gomes, 2007). No nosso estudo, verificámos que a quase totalidade dos docentes 

inquiridos afirmou utilizar as TIC nas suas práticas (C1=100%), (C2=95%) e (C3=100%), 

(Cf. gráfico 5.2), contrariando os resultados aferidos pelos estudos acima referenciados. Para 

nós, tal constatação significa que os professores têm investido na integração das TIC pois 

 “Mais do que intervir numa esfera bem definida de conhecimentos de 
natureza disciplinar, eles passam a ter de assumir uma função educativa 
primordial…passam a ser co-aprendentes com os seus alunos, com os seus 
colegas, com outros atores educativos e com elementos da comunidade em geral. 
Esta deslocação da ênfase essencial da atividade educativa - da transmissão de 
saberes para a co-aprendizagem permanente – é das consequências fundamentais 
da nova ordem social potenciada pelas TIC e constitui uma revolução educativa 
de grande alcance” (Ponte, 2001:99). 
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Percebemos que os professores utilizam as TIC nas suas práticas contemplando-as nas 

suas planificações enquanto recursos para auxiliar a transmissão dos conteúdos denotando de 

facto, um esforço por parte dos professores para integrar as tecnologias e, embora ainda haja 

professores que apenas as usam esporadicamente, também muitos já fazem um uso mais 

regular (Cf. tabela 5.3 ) sando-as pelo menos diariamente, semanalmente ou mesmo em 

alguns casos, sempre. 

Ora, integrar as TIC nas práticas implica que o professor inclua nas suas planificações 

essa tecnologia pensando o modo como a vai usar, quando e em que momento da sua aula 

podendo variar essa utilização de uns dias para os outros (C1=50%; C2= 55%; C3= 38,5%) 

(Cf. tabela 5.4).  

Neste contexto, acreditamos que cabe ao professor escolher a TIC a utilizar, a 

frequência de uso e o momento em que a quer integrar na sua aula mediante o tipo de alunos 

para quem leciona e os conteúdos que pretende transmitir dada a realidade das salas de aula 

nas escolas do 1º ciclo do ensino básico que é muito diversa.  

 Assim, entendemos que o professor tem que situar os princípios pedagógicos e as 

orientações curriculares no quadro da realidade da sua sala de aula encarando essa utilização 

das TIC como útil para trabalhar nesse contexto mantendo sempre presente o interesse dos 

alunos. 

Para além do fator “quando” é preciso considerar também o fator “o quê” pois perante 

a diversidade de tecnologias, os professores devem ser capazes de escolher adequadamente a 

TIC a utilizar nas suas aulas. O presente estudo permitiu-nos aferir que, os professores têm 

preferência por determinada(s) TIC em detrimento de outra(s), tal como referiu grande parte 

dos nossos inquiridos (Cf. gráfico 5.3). Essas preferências incidem em TIC que agrupámos na 

categoria de “Hardware” (C3=92,3%; C2= 53,8%), designadamente o quadro interativo e o 

computador e na categoria de “WWW” (C1=50%) sobretudo usando a Internet para efetuar 

pesquisas de informação. Corroboramos das ideias de Lebrun (1999) ao pensar que os 

professores, nas suas primeiras abordagens às TIC em contexto de sala de aula, quer façam 

prova de entusiasmo ou de resistência, têm geralmente tendência a utilizar os recursos que 

mais conhecem e dominam (e pelos quais geralmente têm preferência) tentando inovar a cada 

uso as suas utilizações ou então utilizam (muitas vezes sob forma de tentativa-erro) os novos 

recursos em práticas conhecidas e seguindo antigos critérios, que regeram as suas práticas até 

então. No entanto, importa reter igualmente que os professores têm determinadas preferências 

porque conhecem e dominam essas TIC e lhes permitem melhorar o ensino mas também 
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porque consideram que as “Potencialidades técnicas” (C3=46,2%) e “Potencialidades 

didáticas” (C1= 33,3%) que possuem “Facilitam a aprendizagem” (C2=53,8%) dos seus 

alunos (Cf. tabela 5.5). 

Considerando que o atual paradigma educacional aponta para o uso da Tecnologia ao 

serviço do ensino e da aprendizagem, em que o professor a deve utilizar para estimular os 

seus alunos na procura e aquisição de conhecimentos (Ramal, 1997) entendemos que essa 

utilização deve ser feita nas diversas áreas curriculares disciplinares e nos domínios 

transversais, preconizados nos documentos curriculares de referência, adequando as 

metodologias a este novo contexto. Ora, neste sentido, (Cf. tabela 5.6) percebemos que os 

professores usam as TIC essencialmente nas áreas curriculares disciplinares de “Português”, 

de “Matemática”, de “Estudo do Meio” e de “Expressão Musical”. Raramente referiram 

utilizá-las para lecionar conteúdos de “Expressão Físico-Motora” (C1=50%; C2=55%; 

C3=55%), de “Expressão Dramática” (C1=50%; C2=45%; C3=26.9%). Estes dados 

corroboram as observações de aulas efetuadas pois as áreas curriculares disciplinares em que 

os professores nos apresentaram uma prática com uso das TIC foram essencialmente na área 

de “Português” (C2= 42,9%; C3=53,9%), na de “Matemática” (C2=14,3%; C3=19,2%), e na 

de “Estudo do Meio” (C2=21,4%; C3= 15,4%). De referir igualmente, que não observamos 

nenhuma prática com TIC nas áreas curriculares disciplinares de “Expressão Físico-Motora” e 

de “Expressão Dramática”. 

A integração das TIC nas áreas curriculares disciplinares significa viver as atividades 

escolares com a consciência de que existem meios (tecnológicos) a que se pode recorrer 

sempre que isso seja pertinente, mas mantendo a ideia de que existirão momentos e atividades 

em que o processo de ensino-aprendizagem pode sugerir simplesmente não ligar os 

computadores ou utilizar outras tecnologias. Entendemos que esta integração passa 

necessariamente por diversas etapas do uso das TIC por parte do professor tal como acontece 

com os outros recursos materiais que habitualmente usa nas aulas (manuais escolares, 

cadernos, lápis, etc.). Corroboramos das ideias de (Raby, 2004) que considera que o processo 

de integração ou “utilização pedagógica” acontece progressivamente e requer o conhecimento 

da utilidade das TIC nas atividades letivas que podem ser realizadas de diferentes maneiras e 

gradualmente nas diversas áreas. Contudo, alguns professores consideram que estas se podem 

adequar a umas áreas em detrimento de outras (Cf. gráfico 5.4). Para estes professores o uso 

da Internet constitui um auxílio poderoso pois permite procurar informações sobre os 

conteúdos que lecionam (sobretudo no estudo do meio), facilitando a tarefa do professor, na 
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apresentação e exposição dos mesmos e, ao mesmo tempo ajuda os alunos na medida em que 

os aproxima da realidade de forma mais concreta e autêntica. Outras razões apontadas para 

justificar essa adequação residem no facto de considerarem que facilitam a apresentação de 

conteúdos e dos exercícios de forma diferenciada, motivando assim os alunos para a 

aprendizagem. Para grande parte dos professores em estudo “Não” existem áreas curriculares 

em que as TIC se revelam mais adequadas pelo facto de considerarem que é possível o seu 

“Uso em qualquer área curricular” (Cf. tabela 5.8) desde que o professor possua 

conhecimentos para as usar, tenha motivação pessoal para as integrar nas suas práticas e as 

consiga adaptar às diferentes áreas. Ora, para que os professores as consigam essa integração 

pedagógica, explorando-as como recurso pedagógico e desenvolvendo novas estratégias e 

adaptando-as às diversas áreas curriculares disciplinares, com a finalidade de promover a 

aprendizagem dos alunos,   

“Para além de um corpo de competências tecnológicas básicas, que lhes 
permitam operar, com segurança, as ferramentas disponíveis num determinado 
momento, parece estar sobretudo em jogo um conjunto de procedimentos 
metodológicos, de teor predominantemente pedagógico e didático, sem os quais 
não será bem sucedida a inserção dessas novas ferramentas em atividades de 
ensino e de aprendizagem (PTE, 2008:30). 

Apesar da maioria dos resultados apontarem que as TIC se adequam mais a 

determinadas áreas em detrimento de outras, o importante é que os professores, 

independentemente da área curricular disciplinar, as integrem nos contextos educativos “de 

maneira refletida e adaptada aos conteúdos e aos níveis que irão lecionar” (Ponte e Serrazina, 

1998: 12) e que refletirem nos motivos dessa apropriação considerando a vertente do “ensino” 

e a da “aprendizagem”, tentando analisar de que forma as tecnologias podem ser um auxílio 

ao ensino do professor e um fator de motivação e interesse à aprendizagem do aluno. De facto 

o atual paradigma pressupõe um ensino mais diversificado e o papel das tecnologias podem 

conferir essa diversificação, sendo sem dúvida uma ajuda para o professor pois há umas 

décadas atrás, ser professor também não era tarefa fácil na medida em que 

 “ nessa época tudo o que fazíamos era escrito à mão. Cada palavra 
corrigida ou exercício para fazer eram escritos à mão. Hoje em dia queixamo-nos 
muito de que passamos muito tempo na escola, mas antigamente em casa 
corrigíamos 30, 35, 40 cadernos “à mão” e passávamos outros tantos exercícios 
para verificação de conhecimentos, permanecendo umas boas três a quatro horas 
a preparar a aula, ainda não existiam as fotocopiadoras. Na década de 80 
apareceram uns habilidosos a fazerem fotocópias com gelatina e tinta de 
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carimbo...poucas vezes utilizei essa técnica porque ficava tudo sujo e borratado. 
Utilizávamos muito o quadro de giz, “comíamos” muito pó mas era a maneira 
mais fácil e proveitosa para os alunos. Longe de imaginar que um dia existiriam 
quadros interativos. Já quase no fim da minha vida profissional apareceram as 
fotocopiadoras, que bom, era "mel e queijo", acabávamos de dar um conteúdo e 
já tínhamos um teste de verificação para dar. Que maravilha, que facilidade, o 
quadro que tanto jeito nos deu, já era posto de lado por muitos mas era errado, o 
quadro fazia falta. Depois, a Internet… começaram a aparecer sites na net  de 
apoio com fichas de trabalho, com um sem número de ajudas” (Cf. R1). 

Ao pensar numa evolução tal como acabámos de evidenciar, é para nós impossível 

negar o contributo positivo que as das tecnologias podem aportar à Educação. Além disso, 

cabe à escola preparar os alunos para os novos ambientes da sociedade em que se inserem, 

onde a tecnologia já ocupa um lugar bem demarcado.  

 “Os alunos crescem dentro de comportamentos e atitudes cívicas em 
relação ao ambiente físico e social em que estão inseridos, e a utilização das TIC 
abre novos horizontes a crianças que estão limitadas ao seu precário ambiente 
familiar.” (Cf. D.C. Prof. OBS. 16 / C3) 

Acreditamos que muito se tem feito no sentido de integrar as tecnologias nas nossas 

escolas e fazê-las rumar ao futuro onde as TIC surgem de forma incontornável e incontestável 

mas muitas são ainda as barreiras à sua integração tal como se pode verificar nos vários 

estudos que se inclinam na identificação de barreiras e constrangimentos à sua integração 

(Earle, 2002; Keengwe, Onchwari, & Patrick, 2008), na análise das implicações políticas e 

pedagógicas (Lim, 2007), na pesquisa de práticas ou situações que, de certa forma, suportem e 

auxiliem o trabalho de planificação dos professores com as tecnologias (Wang & Woo, 2007).   

 Apesar das medidas de integração das TIC implementadas no contexto Português, que 

referimos anteriormente, (nomeadamente as mencionadas no PTE) uma das razões para a não 

utilização das TIC pode segundo Rogers (1999) deve-se ao deficiente apetrechamento em 

tecnologias por parte das escolas, que o autor aponta como barreiras de origem externa e que 

se referem à disponibilidade e acessibilidade aos equipamentos, ao apoio técnico e 

institucional, assim como à formação e desenvolvimento profissional. Também no nosso 

estudo, (Cf. tabela 5.9) percebemos que para grande parte dos professores inquiridos a “A não 

existência na escola” (N=55) e que “Por dificuldades de acesso às TIC (requisição, sala, etc)” 

(N=54) constituem os principais fatores para a não utilização. A falta de formação faz com 

que a proficiência na utilização das TIC se veja também reduzida e os professores se sintam 

inibidos na sua utilização (BECTA, 2004) tendo em conta que uma das questões centrais da 
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problemática da integração das TIC está diretamente relacionada com o que os professores 

são ou não capazes de realizar em contexto de ensino e de aprendizagem com os seus alunos. 

Esta ocorrência não depende simplesmente de fatores de ordem pessoal, como a motivação e a 

atitude mais ou menos favorável à utilização das TIC na aprendizagem, mas especialmente da 

preparação que os professores possuem, ou seja, dos conhecimentos e competências que 

realmente possuem sobre as formas de integração e/ou exploração das TIC em contextos 

pedagógicos (Costa e Viseu, 2007). Neste sentido, a maioria dos inquiridos (C1=92,8%, 

C2=90%; C3=80,8%) refere a “Falta de formação” (Cf. tabela 5.9) como sendo uma razão 

importante que impede muitos docentes de não utilizarem as TIC porque simplesmente não 

têm conhecimentos suficientes (formação) para as conseguir utilizar.  

Seguindo esta linha análise, Moreira, Loureiro e Marques (2005), referem que os 

fatores contextuais, designadamente a organização dos espaços, das turmas e dos horários, a 

organização de grupos dinamizadores e de apoio às atividades relacionadas com as TIC, 

também são um motivo que leva a que muitos professores não se saibam organizar quanto à 

integração das TIC na sala de aula. Também no nosso estudo, a maioria dos inquiridos referiu 

que as “Características da aula” (C1=71,4%; C2= 75%; C3=80,8%) e as “Características dos 

alunos” (C1=57,1%; C2= 35%; C3=65,4%) são motivo a considerar na explicação da não 

utilização das TIC nas práticas pedagógicas. A “Falta de tempo para preparar os recursos” 

(C2=75%; C3= 65,4%) é também considerada uma barreira ao uso das TIC.  

Segundo Silva (2004:35) uma das principais razões para a dificuldade de integração 

das TIC prende-se com o facto de estas tecnologias terem uma penetração social facilitada e 

rápida, enquanto as alterações curriculares necessitam de alguns anos para serem 

implementadas. Ora, percebemos que no nosso estudo, 55% dos professores do caso 2 e 

57,7%  do caso 3 são da opinião que nem sempre se utilizam as TIC pelo facto de nem sempre 

os conteúdos das diferentes áreas curriculares poderem ser ensinados com as TIC dada a 

“Natureza dos conteúdos a lecionar”.  

Entendemos, pelo que expusemos até ao momento, a posição dos professores face às 

TIC, desde a utilização ou a não utilização, e as razões dessas atitudes. Na nossa opinião, o 

desafio de explorar os diversos recursos tecnológicos, cabe ao professor, que deve estar apto a 

ser aprendiz de novas formas de ensinar. Mas, o desafio maior reside na capacidade de levar 

os seus alunos ao uso das tecnologias capacitando-os progressivamente de competências 

digitais, ao mesmo empo que lhes permite a aprendizagem dos conteúdos programados pois o 
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aluno precisa ultrapassar o papel de passivo muito antes visto. Portanto, professores e alunos 

precisam aprender a aprender a utilizar as TIC de forma efetiva.  

Neste sentido, é pertinente referir que a posição dos professores, que responderam aos 

questionários, quanto ao incentivo dos seus alunos a executar trabalhos com recurso às TIC, é 

(Cf. tabela 5.10), bastante positiva pois a maioria dos professores (C1=71%; C2=80%; 

C3=92,3%) incentiva os seus alunos sobretudo  “Usando  recursos/software” educativos (C1= 

85,7%; C2=50%; C3=30,8%) e realizando “Pesquisas” na Internet (C2=60%; C3=57,7%).  

As TIC devem ser usadas pelo professor, ajudando-o nas suas tarefas e devem 

igualmente ser utilizadas pelos alunos permitindo-lhes desde cedo o contacto com tecnologias 

e a aquisição de competências digitais que os estimulam a desenvolver habilidades 

intelectuais, a demonstrar mais interesse em aprender e a melhorar a sua concentração, a 

estimular a procura de mais informação sobre um assunto e de um maior número de relações 

entre as informações e a promover a cooperação entre eles (Grégoire et al., 1996). Essa 

utilização constitui a base da tão proclamada mudança da escola, que se deve a “rutura do 

hábito e da rotina, a obrigação de pensar de forma nova em coisas familiares e de tornar a pôr 

em causa antigos postulados” (Huberman, 1973:18) e caminhar para outras formas de 

comunicação.  

Pelo que temos vindo a expor, compreendemos que as TIC podem constituir um 

auxílio ao professor e, de igual modo, ser uma ajuda à aprendizagem do aluno. Também, a 

maioria das respostas assinaladas pelos professores do nosso estudo, (Cf. tabela 5.11), quanto 

às finalidades de utilização das TIC na atividade docente, apontam para estas duas vertentes. 

Deste modo, maioria dos docentes envolvidos no nosso estudo, recorrem (sempre) às TIC 

para “Motivar os alunos” para a aprendizagem, “Pesquisar informação sobre os assuntos 

abordados” permitindo-lhe redobrar o interesse pelos temas, em estudo, e pelo facto de 

“Familiarizar os alunos com a utilização de diferentes meios e recursos”, ao mesmo tempo 

que lhes permite “Diversificar estratégias de ensino-aprendizagem”, motivando os alunos 

através de estratégias de ensino mais apelativo, despertando o interesse. 

Neste sentido, pensamos que, é possuindo saberes organizativos e didáticos sobre o 

seu uso na planificação das aulas, sabendo analisar, compreender e tomar decisões nos 

processos de ensino e aprendizagem, tendo critérios validos para a seleção de materiais, assim 

como conhecimentos técnicos suficientes para permitir reestruturar de novo os materiais 

existentes no mercado de modo a adaptá-los às suas necessidades (Cebrián, 1999) que os 

professores conseguirão fazer uma adequada integração e concretizar estas finalidades. 
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Assim sendo, os conhecimentos dos professores quanto às diferentes tecnologias, 

constitui no nosso entender a base fundamental a essa integração. Neste sentido, os 

professores evidenciaram os seus conhecimentos e utilização a nível do Hardware, das 

Aplicações e da W.W.W. Pudemos perceber que os conhecimentos dos professores inquiridos 

se revelam bastante positivos pois percebemos que o “Computador” e a “Impressora” 

(C1/C2/C3=100%), a “Pen-Drive” (C1=100%; C2=95%; C3= 96,2%) e o “Scanner” 

(C1=100%; C2=95%; C3= 88,5%), (Cf. tabela 5.12 ),  são as TIC na categoria de “Hardware” 

que os professores mais “Conhecem e utilizam” e que o “Quadro interativo” (C1=50%, 

C2=85%, C3=38,5%), embora conheçam não é tão utilizado pelos professores em atividades 

pedagógicas. De referir também que A totalidade dos professores recorreu, em algum 

momento, às TIC na categoria de “Hardware”, designadamente, o computador, a impressora, 

o quadro interativo, a pen drive e o projetor multimédia. A nível das “Aplicações”, (Cf. tabela 

5.13), o “Processador de texto” é conhecido e utilizado pela totalidade dos professores dos 

três casos, as “Apresentações (PowerPoint)” (C1=100%; C2=70%; C3=96,2%) e a “Folha de 

cálculo (Excel)” (C1= 78,6%; C2=45%; C3=69,3%) são as “Aplicações” que (no conjunto 

dos três casos) a maioria dos professores referiu “Conhecer e utilizar” nas suas aulas. O 

“Programa de edição de vídeo (MovieMaker)” é ainda utilizado por N=27 professores. O 

“Programa de edição de página Web (FrontPage)” (N=24), o “Programa de edição de cartazes 

(Publisher)” (N=23) e o  “Programa de edição de áudio (Audacity)” (N=21) são “Aplicações” 

que os professores “Conhecem mas não utilizam”. Para a totalidade dos professores, o 

“Email” é o recurso WWW mais “conhecido e utilizado” no que se refere aos recursos da 

W.W.W. Uma maioria do conjunto dos professores dos três casos refere ainda o “Moodle” 

(C1=71,4%; C2=85%; C3=76,9%), outras “Redes” (C1=85,7%; C2=50%; C3=46,2%); o 

“Blogue” (C1= 78,6%; C2=55%; C3=42,3%) e o “Youtube” (C1= 100%; C2=95%; 

C3=73,1%). Contudo, para alguns professores estas aplicações e ainda o “Fórum”, o 

“Podcast”, a “Webquest”, as “Wikis”, (Cf tabela 5.14) são ainda recursos que os professores 

dizem não conhecem. Depreendemos, destes valores, que o Youtube, o Podcast, a Webquest, 

outras Redes e as Wikis continuam a ser ferramentas desconhecidas por alguns professores.   

Apesar de já se evidenciar uma utilização de algumas TIC por parte dos professores, 

ainda há outros que desconhecem parte delas ou então que conhecem mas não as utilizam. 

 “Não sei falar muito sobre o atual e muito menos do futuro. No entanto, 
acredito na vantagem das novas tecnologias, não tenho dúvidas disso mas não as 
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conheço nem domino suficientemente para poder manifestar-me muito sobre 
como as usar nas aulas” (Cf. R1). 

Ora, num contexto de mudança paradigmática, a escola precisa de refletir sobre as 

reais necessidades que os alunos irão enfrentar nas suas profissões e nas suas vidas futuras 

pelo que deve derrubar as barreiras que segregam o espaço e a criatividade do professor e dos 

alunos, que em geral ficam restritos à sala de aula, ao quadro de giz e ao livro texto (Behrens, 

1996) e levar o professor a diversificar as suas estratégias de ensino recorrendo à variada 

oferta de TIC que tem ao seu dispor pois “por mais nobres, sofisticadas e iluminadas que 

possam ser as propostas de mudança e de aperfeiçoamento, elas não terão quaisquer efeitos se 

os professores não as adotarem na sua própria sala de aula e não as traduzirem em práticas de 

ensino eficazes” (Fullan & Hargreaves, 2001).  

Na verdade, os professores sentem ainda bastantes dificuldades na utilização das TIC 

pelo que por vezes embora tenham alguns conhecimentos têm medo de errar e não ousam 

utilizá-las nas suas aulas. Estas dificuldades têm a ver com um conjunto de competências que 

os professores necessitam de adquirir para a integração efetiva das TIC na sua prática letiva 

que podemos agrupar em dois âmbitos essenciais, as competências pedagógicas e as 

competências tecnológicas (Law e Chow, 2008) pois muitas vezes os professores não sabem 

como utilizar as TIC nem para que e de que forma as incluir nas suas práticas. A maioria dos 

professores (N=37) sente dificuldades em usar as TIC na sala de aula (Cf. gráfico 5.5) devido 

à “Ausência de recursos” na escola ou quando existem, sentem dificuldades sobretudo no 

“Uso de ferramentas/Software” (Cf. tabela 5.16). 
No entanto acreditamos que as TIC permitem que haja uma “Qualidade didática”, ou 

seja, coerência entre conteúdos, objetivos, estratégias e recursos e coerência sobre o ponto de 

vista da articulação entre a planificação da atividade e o conteúdo que pretende lecionar (Cf. 

tabela 5.17). 

Para além disso, apesar de existir responsáveis por esse apoio, os professores nem 

sempre se sentem apoiados nas suas dificuldade que os impelem de usar as TIC, tal como 

provam os resultados da nossa investigação e que o apoio às dificuldades é na maior parte as 

vezes encontrado junto do “Coordenador TIC” (50%) ou dos “Colegas de escola” (64,2%) 

que ajudam a explorar as potencialidades das TIC, (Cf. tabela 5.19). Ponte (2000) é da opinião 

que um professor “tem que ser um explorador capaz de perceber o que lhe pode interessar, e 

de aprender, por si só ou em conjunto com os colegas mais próximos a tirar partido das 

respetivas potencialidades” (p.76).  
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Quer seja por motivos de ordem pessoal ou profissional, o que é certo é as atitudes do 

professor face às TIC variam de forma notável. Uns adiam o confronto com as tecnologias 

outros usam-nas na sua vida diária mas quando têm que as integrar na sua na sua prática 

profissional sentem dificuldades, quer sejam na dimensão técnica quer na dimensão 

pedagógica, outros ainda  procuram utilizá-las dentro da sua sala de aula sem alterar, de modo 

significativo, as suas práticas, continuando ligados a métodos de ensino contraditórios ao que 

o novo paradigma pressupõe. Por fim, é de destacar aqueles professores que procuram 

integrar as TIC em pleno na sua prática profissional e que, no entanto, se confrontam com 

muitos problemas, nomeadamente na apropriação de competências para utilizar as TIC nessa 

mesma prática, mas que apesar disso continuam a querer persistir nessa integração e a 

melhorar as suas práticas. Neste sentido, verificámos que o desempenho dos professores 

observados, foram bastante positivo, pois, na maioria das observações verificámos que o 

professor “Comunica com os alunos de forma fácil e cordial” (C2=100%; C3=92,3%), 

“Concede iguais oportunidades de participação aos alunos” (C2=100%; C3=92,3%) e “Revela 

firmeza e bom senso na relação com os alunos, promovendo o respeito pelas indispensáveis 

ao funcionamento da aula” (C2= 100%; C3=92,3%). Também constatámos que a utilização 

das  TIC por parte do professor na sua prática não promove a “Indisciplina  na sala de aula” 

pois a  maioria das observações decorreu num ambiente bastante positivo, (Cf. tabela 5.18). 

Assim, percebemos que conhecer as TIC e utilizá-las nas suas práticas, pode, do ponto 

de vista do ensino e aprendizagem, constituir uma mais-valia e, até facilitar a tarefa do 

professor.  
Desta feita, consideramos importante o uso das tecnologias no ensino, onde o 

professor pode promover cenários de integração das TIC e onde o seu papel tem particular 

importância neste conceito de mudança e inovação tão solicitado pelo atual paradigma 

educativo. Desta forma, é preciso reconhecer o papel do professor como principal agente de 

mudança da educação (Struchiner & Giannella, 2005), uma vez que são pesquisadores da 

prática educativa e, por isso, devem contribuir com o desenho conceitual das inovações a 

partir de seus conhecimentos teóricos e vivenciais, alimentados pelos contextos naturais. Os 

professores podem mudar as suas estratégias pedagógicas com as TIC e importar ao ensino 

“inovação”. Tal como verificámos pelas observações efetuadas, é possível o uso das TIC, nas 

áreas curriculares disciplinares, pelos professores e, através de práticas podem ser validadas 

do ponto de vista do ensino como sendo “Boas Práticas” (Cf. tabela 5.20).  
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1.3. Formação e as necessidades de formação em TIC no 1.º Ciclo  do 

Ensino Básico. 

Se há algumas décadas se declarava suficiente os professores serem competentes nas 

suas áreas de atuação, hoje a complexidade da tarefa é maior, pois num momento onde a 

sociedade anseia por conhecimento, tornou-se quase impossível ensinar sem a mediação 

tecnológica. A educação não pode ficar alheia às transformações tecnológicas pelo que vencer 

paradigmas educacionais é um dever do educador que pode modificar a maneira de se 

aprender com o objetivo de formar cidadãos críticos e preparados para a sociedade do 

conhecimento. Neste sentido, os professores são desafiados e instigados a apropriar-se de 

novas tecnologias e incorporá-las nas suas práticas, com intenção pedagógica, onde o foco 

principal não se revela só ser o uso em si da tecnologia, mas também o conjunto de 

procedimentos que as implicam em prol de práticas diversificadas, inovadoras e que 

respondam às orientações curriculares e às determinações que o paradigma educacional atual 

proclama. Mas esta apropriação não se faz num clicar de dedos, é necessário que os 

professores reflitam sobre as suas dificuldades, reconhecendo, sem medo, que ninguém nasce 

educador ou marcado para ser educador. O educador forma-se  na reflexão da prática 

procurando formação para se atualizar e auxiliar no entendimento das suas reais necessidades. 

Ora, apesar de se reconhecer que a “Falta de formação” (Cf. tabela 5.9) constitui 

justificação para muitos professores não usarem as TIC na sala de aula, percebemos que os 

professores não frequentam muitas formações no âmbito das TIC (N=38), (Cf. gráfico 5.7). 

Entendemos que, apesar do eixo “Formação” do PTE, criar as condições normativas 

para a execução de um programa de formação e de certificação de “Competências TIC” para 

docentes (Portaria n.º 731/2009 de 7 de Julho), de modo a reconhecer as competências TIC de 

pelo menos 90% dos professores (PTE, 2007) e, constituir a “pedra angular da estratégia de 

capacitação dos professores para a inovação das suas práticas pedagógicas com o recurso às 

tecnologias da informação e da comunicação” (AAVV., 2009: vii), verificamos que ainda há 

professores que não realizam formação em TIC mesmo considerando necessária uma 

formação específica para essa integração na docência (Cf. gráfico 5.8).  

Na verdade, essa indispensabilidade de formação em TIC advém sobretudo, para 

grande parte dos professores (Cf. tabela 5.24) da necessidade de aprender a “Usar” as 

tecnologias (muitas delas desconhecidas) porque, apesar da importância da autoformação, 

persistem conceitos e “modos de fazer” que as formações específicas podem clarificar e ao 
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mesmo tempo contribuir para a aquisição de domínios específicos de uso (das diferentes TIC), 

pois, segundo a maioria (C1=100%; C2= 75%; C3=76,9%), os docentes, em geral, não estão 

preparados para a utilização das TIC em contexto educativo (Cf. gráfico 5.10) porque não têm 

“Formação” (C1 = 64,3%; C2= 93,3%; C3=76,9%) ou têm “Formação insuficiente” (Cf. 

tabela 5.26 V) 

Realmente as TIC estão a ter um impacto enorme na sociedade e também na educação. 

Os professores devem acompanhar estas alterações pois, como nos prova a investigação, são 

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

que as tecnologias oferecem para o processo de ensino/aprendizagem (Cox et al. 2003a; Cox 

et al. 2003b). Entendemos, à semelhança do que apregoam esses autores, que integrar as TIC 

nos contextos educativos, pressupõe, diversas competências técnicas, metodológicas e 

atitudinais por parte dos professores pelo que a formação deve caminhar sempre lado a lado 

com as reformas estruturais do sistema educativo e proporcionar condições para que os 

professores encarem com uma atitude positiva a utilização das tecnologias. Se quisermos um 

corpo docente preparado e uma Escola que responda às exigências sociais no que concerne à 

integração das TIC, então devemos dar-lhe a oportunidades de adquirir tais competências 

oferecendo Formação que responda às necessidades dos alunos. 

Acreditamos que os professores têm interesse em frequentar formação (Cf. gráfico 

5.9). Contudo, nem todos sentem as mesmas necessidades formativas pois tal como temos 

vindo a falar, nem sempre os professores sabem utilizar as TIC (aspetos técnicos) ou de que 

forma as integrar nas suas aulas, no que diz respeito ao trabalho com os seus alunos 

promovendo situações de aprendizagem (aspetos pedagógicos), aproveitando as 

potencialidades das tecnologias, permitindo dar vida às orientações curriculares (aspetos 

curriculares). Os resultados do nosso estudo confirmam (Cf. tabela 5.25) que a formação deve 

fundamentalmente contemplar “aspetos pedagógicos e técnicos” (C1= 92,9%; C2=85%; 

C3=88,5%) e ainda aspetos curriculares (C3= 69,2%).  

Acreditamos que os professores possuem expectativas quando pretendem frequentar 

uma formação. Anseiam “aprender” (100%) de forma a “melhorar a prática pedagógica”, (Cf. 

gráfico 5.11) e assim “novos conhecimentos” e adquirir novos saberes através da “troca de 

ideias” entre os elementos do grupo (Cf. tabela 5.27).  

Pensamos que a Formação deve atender a tais necessidades pois para além da 

aquisição de conhecimentos que permitam aos professores usar (manipular) as TIC também 

deve permitir que adquiram competências para as utilizar pedagogicamente de forma 
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inovadora em contexto de sala de aula com os seus alunos pois tal como Mercado (1999) 

acreditamos que cada vez mais 

 “Na formação de professores, é exigido dos professores que saibam 
incorporar e utilizar as novas tecnologias no processo de aprendizagem, exigindo-
se uma nova configuração do processo didático e metodológico tradicionalmente 
usado em nossas escolas (…) e uma inserção crítica dos envolvidos, formação 
adequada e propostas de projetos inovadores” (p. 12). 

Percebemos que quando as ações de formação “vão ao encontro das necessidades de 

formação” (100%), as competências adquiridas “vão ter impacto na atividade profissional dos 

professores (100%), tal como indicaram os professores que receberam a nossa formação (Cf. 

tabela 5.23) 

A título de epítome, podemos dizer que dada a rapidez com que as TIC surgem na 

sociedade e, por imperativo desta, surgem na educação, exige-se do professor uma preparação 

para a integração dessas sucessivas mudanças, numa realidade cada vez mais complexa. 

Assim, hoje é tão necessário dominar as ferramentas básicas, possuir destrezas e 

competências no domínio das TIC como saber escrever, ler e contar. Neste sentido, a 

formação revela-se de extrema importância.  

1.4. Potencialidades pedagógicas das TIC 

Ensinar não é nenhuma novidade, é algo que sempre fizeram os bons mestres do 

mundo e o currículo do ensino básico, particularmente no que respeita ao 1.º ciclo, está 

concebido para que a educação escolar possa possibilitar a realização de experiências de 

aprendizagem efetivas, ativas, diversificadas e que garantam o sucesso escolar de cada aluno. 

Tal possibilidade implica o professor num ensino eficaz tendo em conta um conjunto de 

valores e competências profissionais que o ajudem a mobilizar estratégias e atitudes 

consequentes, sobretudo nos dias de hoje em que se apela à integração curricular das TIC, de 

forma transversal aproveitando as suas potencialidades pedagógicas para a aplicação dos 

programas escolares. Ora, estando os professores do 1.º CEB habituados a um ensino em que 

as técnicas tradicionais são as mais utilizadas e em que os professores mais confiam, 

mostrando inclusive uma certa relutância em introduzir e/ou alterar as metodologias de ensino 

e aprendizagem vigentes (Quadros Flores, Escola, e Peres, 2009; Silva, Coelho, Fernandes, e 

Viana, 2010; Faria, 2010), acreditamos que as TIC podem trazer diversificação curricular 
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potenciando a transdisciplinaridade. Vários estudos (Pacheco, 2001; Coutinho, 2006), 

procuram contribuir para elucidar a relação entre tecnologia e currículo apontando novos 

quadros de referência que sustentam teoricamente o lugar fundamental que hoje ocupam as 

TIC no processo de desenvolvimento do currículo. Também nós, no nosso estudo, apurámos 

que a totalidade dos professores concorda que as TIC podem potenciar a transdisciplinaridade 

(Cf. gráficos 5.12, 5.13 e 5.14) e confirmamos igualmente, pelas observações de aulas 

efetuadas, que as TIC são fundamentais para trabalhar conteúdos programáticos (C1=71,4%; 

C2=61,5%), (Cf. tabela 5.28). Na verdade, a maioria das TIC utilizadas nas práticas 

apresentadas pelos professores implicados na observação de aulas, revelaram-se fundamentais 

para trabalhar os diferentes conteúdos lecionados pelos professores.  

Neste contexto, digamos que se espera que o professor seja capaz de consubstanciar 

uma efetiva diversificação curricular, isto é, que conduza à integração e adaptação “de 

objetivos, conteúdos programáticos, atividades e avaliação em função das necessidades 

educativas dos alunos”, tendo sempre como “referente o currículo definido a nível 

político/administrativo” (Pacheco (2000:13). Neste sentido, corroboramos igualmente as 

ideias de (Sánchez, 2003) ao considerar que uma integração efetiva das TIC deve focalizar-se 

na conceção pedagógica que justifica como é utilizada a tecnologia e com que objetivos. 

As TIC possuem potencialidades que podem ser tanto úteis para os professores na 

medida em que facilitam o ensino (preparação de aulas, ensino e avaliação de conteúdos,…) 

como para os alunos pois facilitam a aprendizagem, (Cf. tabela 5.2). No que concerne à 

dimensão do Ensino, a utilização das TIC na sala de aula pode constituir uma mais-valia para 

os docentes, na medida em que podem melhorar a “Motivação” (78,6%) do professor para o 

ensino, a “Atenção” (71,4%) às questões da diversidade, em particular, quanto ao respeito 

pelos ritmos personalizados de aprendizagem, a “Interação” (92,9%) com os seus alunos, a 

“Participação” (78,6%) do professor na aula, numa vertente mais de observador e guia em vez 

de somente transmissor de informação e podem auxiliá-lo na gestão da “Indisciplina” (50%). 

Do mesmo modo, coadjuvam ao “Ensino” (92,9%) uma vez que o auxiliam e permitem a 

“Aprendizagem” (100%) de novas competências (digitais) assim como a “Colaboração” 

(78,6%) entre professores/alunos e também professores/professores, possibilitando que os 

“Conteúdos” programáticos (92,9%) nas diversas áreas curriculares disciplinares sejam mais 

facilmente transmitidos. Constituem igualmente boas ferramentas de “Avaliação” (64,3%) das 

aprendizagens, simplificando desta forma o “Trabalho” (57,1%) do professor na árdua tarefa 

de conseguir cumprir assim o estabelecido no “Currículo” (64,3%), (Cf. tabela 5.29) Desta 
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forma certificamos, as ideias da nossa reflexão pessoal, de que as potencialidades das TIC são 

importantíssimas para o professor na sua prática de ensinar, na medida em que deixa ele de 

ser a única fonte de saber na aula, não despeja uma enorme quantidade de informação aos 

alunos, utilizando antes uma grande variedade de atividades para promover a aprendizagem 

(Timberlake, 2004) onde exerce uma função fundamental na criação de tarefas, problemas e 

questões que desafiem e apoiem o aluno (Pugalee e Robinson, 1998: 79). 

Com as TIC aliadas ao Ensino, também a Aprendizagem pode ser mais produtiva pois 

a componente da interatividade proporcionada pelas TIC cria “um novo modelo de 

comunicação, com cidadãos ativos e intervenientes, que interagem diretamente com a fonte de 

informação e que são eles próprios fontes de informação” (Marques, 1998: 87). Neste 

contexto, (Cf. tabela 5.30), a utilização das TIC nas aulas permite melhorar a “Motivação” 

(C1=71,4%; C2=100%; C3=100%) do aluno para aprender, ampliando a sua “Atenção” 

(C1=64,3%), a “Participação” (C1=64,3%; C2=90%; C3= 90%), e em que a “Interação” 

(C1=78,6%; C2=90%; C3=50%) e a “Colaboração” (C1=71,4%; C2=80%; C3=69,2%) numa 

dinâmica de relação aluno/ aluno e aluno/professor podem ser mais positivas. Entendemos 

ainda que o uso das TIC podem proporcionar uma “Aprendizagem” efetiva (C1=100%; 

C2=95%; C3= 76,9%) facultando uma melhor apreensão dos “Conteúdos” programáticos 

(C1=92,9%) permitindo, em última instância, a aquisição das metas estabelecidas no 

“Currículo” (C1=64,3%; C2=50%; C3=57,7%), ou seja os resultados pretendidos que o aluno 

alcance. A integração das TIC podem ainda constituir uma boa ferramenta de “Avaliação” 

(C1=57,1%; C2= 75%; C3=57,7%) das aprendizagens, na medida em que o aluno pode obter 

um feedback imediato do trabalho realizado. De facto, as TIC facilitam o acesso a um imenso 

conjunto de informação e recursos cuja utilização implica o desenvolvimento de capacidades 

de avaliação, de interpretação e de reflexão crítica (Osborne & Hannessy, 2003). Na ótica 

destes autores a utilização apropriada das TIC tem claramente um potencial de transformação 

na educação e na aprendizagem do aluno, sendo apenas encontrado em alguns professores 

pontuais. Como tal, as TIC, necessitam de se enraizar nas estratégias de todos os professores.  

Acreditamos que os alunos apreciam as TIC e as suas potencialidades pois a maioria 

os alunos consegue uma “Interação diretamente com a TIC” (C2=100%; C3=73,1%) e presta 

“Atenção” à tecnologia utilizada (C2=100%; C3=80,8%) havendo “Compreensão da 

mensagem” (C2= 100%; C3=88,I%), (Cf. tabela 5.31).   

No contexto do que vem sendo referido, podemos dizer que a utilização das TIC pelos 

alunos (e para os alunos) é importante para desenvolvimento de competências, (Cf. gráfico 
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5.15) pois os alunos podem, desde tenra idade, começar a adaptar-se à Sociedade 

Tecnológica. O facto de proporcionarem “Motivação” leva os alunos a desenvolver 

competências ao mesmo tempo que vem “Facilitar a aprendizagem” (Cf. tabela 5.32. III ) pois 

parte-se do princípio que as TIC “(…) motivam os alunos e com alunos mais motivados 

teremos certamente alunos mais predispostos para a aprendizagem e para alcançar as 

competências” (Prof.5/C1).  As TIC, nomeadamente as ferramentas da Web 2.0, podem 

constituir “um recurso pedagógico adequado ao 1.º ciclo” que “favorecem a comunicação 

entre os alunos” e “privilegiam a transmissão de conceitos” pelo que “contribuem para o 

sucesso escolar dos alunos” (Cf. tabela 5.35). Acreditamos tal como Graells (2007) que a Web 

2.0, com suas variadas manifestações, oferece inúmeras possibilidades à escola, desde a 

possibilidade de enveredar por um ensino mais inovador, em que as estratégias sejam 

diversificadas e as metodologias sejam diferentes, supondo uma alternativa à hierarquização e 

unidirecionalidade dos ambientes formativos tradicionais. A Web 2.0 permite ainda, entre 

muitas outras possibilidades, uma aprendizagem mais autónoma, uma maior participação nas 

atividades em grupos, que frequentemente aumentam o interesse e a motivação dos alunos, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências digitais. Mal, tal implica novas regras 

para professores e alunos orientados para o trabalho autónomo e colaborativo, crítico e 

criativo. 

No sentido do temos vindo a expor, “o uso das TIC permite o alcance dos resultados 

de aprendizagem pretendidos para o final de ciclo”, (as Metas de aprendizagem na áreas de 

Estudo do meios e Expressões Musical, Plástica, Dramática e Físico-motora e Metas 

Curriculares nas áreas de Português e Matemática) facto também reconhecido pela maioria 

dos professores inquiridos (C1=100%; C2=65%; C3=92,3%), (Cf. gráficos 5.16, 5.17 e 5.18). 

Temos vindo a perceber que a dinâmica e as potencialidades das TIC permite novos 

rumos educativos, oferece a possibilidade do professor superar a prevalência de uma 

pedagogia de transmissão e exibe um leque de “recursos” que lhe permite atuar de forma 

diferenciada. Contudo, quando nos referimos ao uso das tecnologias da informação e 

comunicação em educação não significa apenas ter acesso à tecnologia, mas principalmente 

saber utilizar essa tecnologia para a busca e a seleção de informações que permitam cada vez 

mais a resolução de problemas do quotidiano, compreensão do mundo e atuação na 

transformação do seu contexto. Assim, parece-nos importante que o professor conheça as 

potencialidades das TIC e as saibam utilizar na criação de situações de aprendizagem 
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estimulantes proporcionando a diferenciação de aprendizagens (Ponte, Oliveira e Varandas, 

2003). 

Consequência não só das políticas educativas, mas sobretudo de uma exigência social, 

a escola não pode ignorar o potencial das TIC e sobretudo da internet. As TIC proporcionam a 

passagem da lógica de instrução e de assimilação de informação para a construção 

colaborativa do saber (Jonassen, 2007).Assim, e tal como afirma Melo (2005), o professor 

deve ter consciência que as potencialidades das TIC “podem tornar o ensino mais atrativo, 

cabendo ao professor estimular os alunos para aprendizagens mais ativas, motiva os alunos 

para desenvolver as capacidades de utilização dos meios informáticos, encarados hoje como 

meios ativos e interativos de criação e produção de aprendizagens promotoras da 

multicompetência, da multiqualificação, autonomia e criatividade” (p.53). 

1.5. Práticas que empregando as TIC permitem alcançar as metas definidas 

para o 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

A inovação tecnológica implica que se assumam mudanças nas práticas pedagógicas 

envolvendo uma posição crítica em relação às práticas pedagógicas tradicionais. Num 

contexto de mudança é importante ter em conta que tanto a professores como a alunos é-lhes 

conferido um novo papel tornando-os agentes dessa mesma mudança. Assim fala-se em 

contextos de aprendizagem que pressupõem o uso das TIC e que vão contrastar com os 

tradicionais contextos de ensino. Deste modo, é imprescindível que o professor reflita  sobre 

as suas práticas e tente utilizar as TIC sendo criatividade, onde se revela sempre uma opção 

individual de cada professor. Concordamos com Fernandes (2000,) quando refere que “as 

novas tecnologias da informação e comunicação constituem hoje um poderoso recurso a que 

as escolas devem poder aceder de forma equitativa no sentido de se poderem criar ambientes 

de aprendizagem estimulantes, recorrendo a estratégias pedagógicas diferenciadas, que 

permitam individualizar os percursos de aprendizagem dos alunos” (p. 91). Entendemos que 

os professores já demostram preocupação em utilizar as TIC diversificando as suas aulas, 

através da realização de atividades utilizando as tecnologias, tal como verificámos no nosso 

estudo (Cf. tabela 5.41) efetuando “pesquisas” e experimentando a “criação de textos” 

recorrendo ao processador de testos, “audição ou visualização de histórias”, 

“divulgação/recolha de conteúdos/trabalhos”, proporcionado que os alunos “jogos” didáticos 

ou “fichas de trabalho” realizadas através das TIC. 
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 Além disso, utilizar as TIC nos contextos educativos, pode proporcionar uma 

articulação das aprendizagens a realizar com aprendizagens anteriores, orientar a ação 

pedagógica segundo o plano traçado, redirecionando-a, se necessário, em função de situações 

imprevistas, permitindo que o professor recorra de forma oportuna às vivências dos alunos e 

utilize exemplos adequados ou pertinentes na exploração dos conteúdos, (Cf. tabela 5.43). 

As práticas com recurso às TIC podem ser inúmeras, na medida em que, pelas suas 

potencialidades, são polivalentes e podem ser adaptadas às diferentes áreas curriculares 

disciplinares, apesar dos professores as utilizarem maioritariamente nas áreas de português, 

matemática e estudo do meio. 

2.	  Possibilidades	  de	  integração	  das	  TIC	  nas	  áreas	  curriculares	  disciplinares	  

Alguns olham-nas com desconfiança, procurando adiar o mais possível o 
momento do encontro indesejado. Outros, assumem-se como utilizadores na sua 
vida diária, mas não sabem muito bem como as usar na sua prática profissional. 
Outros ainda, procuram integrá-las no seu processo de ensino usual, sem contudo 
alterar de modo significativo as suas práticas. Uma maioria entusiasta procura 
desbravar caminho, explorando constantemente novas possibilidades, mas 
defronta-se com muitas perplexidades (Ponte e Serrazina, 1998:10). 

Ao longo da investigação pudemos perceber que falar no processo de ensino e 

aprendizagem, hoje, não é o mesmo que falar nele referindo-nos há uma ou duas décadas 

atrás. Tal como verificámos, muitas foram as iniciativas governamentais de modernização e 

de integração das TIC na educação no contexto português e consequentemente têm-se 

evidenciado mudanças no seio escolar, ao longo dos anos. À escola incube-lhe a tarefa de 

proporcionar novos espaços de construção do conhecimento para acompanhar a realidade 

emergente que, gradualmente, tem vindo a promover alterações no papel do professor, 

formado numa cultura ainda oralista e presencial, acostumado a “olhar” o outro e interagir no 

mesmo meio físico de forma síncrona e que presentemente assiste aos dilemas e aos desafios 

de um tempo de transição. Concordamos com a opinião de Ponte (1990), que refere a este 

respeito que “as condições sociais em que a escola se insere (…) as possibilidades postas ao 

seu alcance pelo incessante desenvolvimento tecnológico vão evoluindo constantemente (…). 

É necessário acompanhar essas evoluções com uma atitude aberta à mudança e à renovação” 

(p. 121). Como diz Adell (1997), as TIC estão presentes na sociedade e não são mais e apenas 
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uma ferramenta didática que se encontra na escola, ao serviço dos professores e alunos, elas 

são e estão no mundo onde crescem os jovens que ensinamos pelo que, enquanto professores, 

devemos ser capazes de responder às solicitações da sociedade e aprender a utilizá-las nas 

práticas educativas fomentando aprendizagens construtivas e eficientes. Contudo, no seio de 

uma exigência de tal ordem, nem sempre há uma resposta imediata e a sua experimentação e 

exploração nem sempre constituem práticas correntes. Acreditamos que um uso progressivo e 

bem ponderado das TIC, acompanhado por uma atualização constante e pela formação 

contínua em áreas fundamentais das TIC e que impliquem a avaliação dos efeitos no processo 

de ensino e aprendizagem, a curto e médio prazo são as chaves fundamentais para a 

progressiva integração das TIC. O professor ainda se sente perante o dilema de determinar 

qual o recurso tecnológico, o método de ensino mais apropriado para determinado conteúdo a 

ensinar, em determinado contexto, implicando o questionamento de que forma a tecnologia 

poderá melhorar o processo de ensino e de aprendizagem. Qualquer que seja a tecnologia a 

usar na sala de aula é fundamental uma análise e uma preparação, por parte do professor, de 

modo a que consiga constatar se as TIC levarão a práticas, docentes e discentes, diferenciadas 

e inovadoras conduzindo a aprendizagens efetivas e significativas.  

Com este estudo pudemos analisar práticas com recurso às TIC e compreender 

possibilidades de integração da tecnologia nos contextos educativos. Através do grupo de 

discussão, da formação ministrada e das observações feitas percebemos que a integração 

curricular das TIC no 1.º CEB é uma realidade que se processa gradualmente mas perante a 

qual muitos professores ainda se sentem receosos quanto à TIC a usar, nas diversas áreas 

curriculares, para proporcionar a aprendizagem dos conteúdos e possibilitar que os alunos 

adquiram conhecimentos e alcancem os objetivos previstos. 

 Assim, nos pontos seguintes apresentamos possibilidades de integração das TIC no 1.º 

CEB, constituindo o conjunto de atividades42 recolhidas ao longo da investigação e, que 

podem servir de sugestão para os mais apaixonados e de motivação para os que ainda receiam 

utilizá-las. Pelas grelhas seguintes podemos percebemos que do vasto leque de ferramentas 

“Hardware” (computador, quadro interativo, projetor multimédia, scanner, máquina 

                                                
42 As grelhas apresentadas mostram o conjunto de atividades recolhidas ao longo da investigação. Deste modo, 

entende-se que nem todos os domínios e/ou subdomínios, por grelha, estejam preenchidas, na medida em que nos cingimos 
ao conjunto de TIC e atividades resultantes no nosso estudo. Salientamos igualmente que as TIC apresentadas assim como as 
atividades podem, na maior parte das vezes, ser adaptadas a outras áreas curriculares disciplinares, ou dentro da mesma área 
curricular disciplinar adaptar-se a outros domínios e/ou subdomínios. Cabe ao professor a competência de reflexão e 
adequação das TIC aos conteúdos a lecionar em cada área curricular disciplinar.  
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fotográfica digital, máquina de filmar, gravador, entre outras), os professores utilizaram 

essencialmente o computador e o quadro interativo. Recorrem igualmente a diversas 

“Aplicações”, nomeadamente, o processador de texto “Word”, o PowerPoint e o Movie 

Maker, entre outros e usam a “Internet” para efetuar pesquisas e também recorrem a 

aplicações da W.W.W, como o Voki, Blogue, Tondoo, Hotpopates, Tagxedo, entre outas. 

Estas tecnologias permitem realizar um leque variado de práticas (descritas sumariamente nas 

grelhas seguintes) permitindo alcançar as metas definidas para o final do 1.º CEB, nas 

diversas áreas curriculares disciplinares. 

2.1. Área curricular disciplinar de Português 

As práticas realizadas pelos professores nas observações foram planificadas tendo em 

conta determinados objetivos ou metas finais que pretendiam trabalhar e desenvolver nos 

alunos. Contudo, dada a pluralidade de objetivos previstos em determinadas atividades, 

decidimos colocar a referida atividade no objetivo sobre o qual a prática incidiu mais, 

colocando-a respetivamente no domínio de referência correspondente. Pelo conjunto de 

atividades43 recolhido percebemos que as TIC podem ser utilizadas na área de Português nos 

diversos domínios de referência que a constituem.  

 

 

 

 

 

 

                                                
43 As seguintes atividades visavam desenvolver e trabalhar objetivos do(s) domínio(s): (OBS – 3 / C3) - Oralidade 

(Obj. 2), Leitura e Escrita (Obj. 7, 14) e Educação Literária (Obj. 24); (OBS – 1 /C2) - Leitura e Escrita (Obj. 15, 17);   (OBS 
– 2 / C2) - Oralidade (Obj. 2) e Leitura e Escrita (Obj. 7, 15, 20); (OBS – 5 / C2) - Oralidade (Obj. 1, 4), Leitura e Escrita 
(Obj. 15, 19,22) e Educação Literária (Obj. 23, 24, 25,27); (OBS- 6 / C2) - Leitura e Escrita (Obj. 11, 14, 15, 20); (OBS – 12 
/ C2) - Leitura e Escrita (Obj. 15, 20); (OBS – 4 / C3) - Leitura e Escrita (Obj. 8) e Educação Literária (Obj. 28); (OBS – 5 / 
C3) - Leitura e Escrita (Obj. 15, 19,22); (OBS – 7 /C3) - Leitura e Escrita (Obj. 14,15, 19); (OBS – 9 / C3) - Leitura e Escrita 
(Obj. 15, 19); (OBS- 10 / C3) - Oralidade (Obj. 2), Leitura e Escrita (Obj. 11, 14, 15, 20); (OBS- 11 / C3) - Oralidade (Obj. 
2) e Leitura e Escrita (Obj. 9, 12, 14, 15, 16, 20); (OBS- 11 / C3) - Leitura e Escrita (Obj. 14, 15, 20); (OBS- 14 / C3) - 
Oralidade (Obj. 1, 4, 5); (OBS- 17 / C3) - Leitura e Escrita (Obj. 20); (OBS- 18 / C3) - Leitura e Escrita (Obj. 14, 16); (OBS- 
20 / C3) - Oralidade (Obj. 1,2) e Leitura e Escrita (Obj.8); (OBS – 21 / C3) - Leitura e Escrita (Obj. 15, 16); (OBS – 24 / C3) 
- Leitura e Escrita (Obj. 15, 20). 
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OBJETIVO	  

Grupo de Investigação UTAD (caso 1)   
Atividades Professores com formação ( caso 2)	   	  

Atividades Professores Observações (caso 2)	   	  	  	  
Atividades Professores sem formação (caso 3)	   	  	  

RECURSO	  TIC	   ATIVIDADE	  

O
RA

LI
D
AD

E	  
	  	  	   	   	   	   	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Le
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a	  
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4	   	   	  

1.	  Respeitar	  regras	  
da	  interação	  
discursiva	  

-‐	  Projetor	  Multimédia	  
-‐	  Computador	  
-‐	  Pen	  drive	  
-‐	  PowerPoint	  

	  
(OBS	  -‐14	  /	  C3)	  	  

No	   início	   da	   atividade	   a	   professora	   relembra	   regras	   de	   interação	  
discursiva	   (uso	   da	   palavra	   de	   uma	   forma	   clara,	   audível,	   com	   uma	   boa	  
articulação	   e	   olhando	   o	   interlocutor,	   …)	   exemplificando	   uma	  
apresentação.	  
Os	   alunos	   apresentam	   o	   PowerPoint	   realizado	   sobre	   retratos	   físicos	   e	  
psicológicos	  de	  personagens.	  Após	  a	  apresentação	  dá-‐se	  lugar	  ao	  debate	  
para	   que	   o	   aluno	   justifique	   as	   suas	   opções	   na	   elaboração	   da	  
apresentação	   e	   responda	   a	   questões	   sobre	   o	   conteúdo.	   A	   posteriori,	  
estes	  trabalhos	  são	  colocados	  no	  Blogue	  da	  escola.	  	  

	  

2.	  Escutar	  para	  
aprender	  e	  
construir	  
conhecimentos.	  

-‐	  Quadro	  interativo	  

A	   atividade	   consiste	   na	   apresentação	   de	   uma	   história	   no	   quadro	  
interativo.	   Os	   alunos	   leem	   e	   interpretam	   oralmente	   a	   história	   em	  
coletivo.	  Posteriormente,	  respondem	  a	  uma	  ficha	  de	  interpretação	  que	  é	  
corrigida	  coletivamente	  no	  quadro	  interativo.	  

	  

-‐	  Quadro	  interativo	  
-‐	  Internet	  (Livros	  
digitais	  do	  PNL)	  

	  
(OBS	  –	  20	  /	  C3)	  

Exploração	  da	  Biblioteca	  de	  Livros	  Digitais	  do	  Plano	  Nacional	  de	  Leitura:	  
apresentação	  de	  uma	  história.	  
A	   atividade	   consiste	   na	   apresentação	   do	   livro	   “A	   Princesa	  Malcriada”,	  
disponível	  na	  Biblioteca	  Digital.	  Os	  alunos,	  em	  grupo/turma,	  assistem	  à	  
apresentação	  do	   livro,	  no	  quadro	   interativo.	  Posteriormente,	  os	  alunos	  
participam	   da	   leitura	   e	   no	   final	   da	   história	   tem	   lugar	   uma	   exploração	  
oral,	   levando-‐os	   ao	   diálogo	   sobre	   a	   “postura	   e	   modos	   da	   princesa	  
malcriada”,	  expondo	  informação,	  retida	  da	  história	  lida.	  

	  

3.	  Utilizar	  técnicas	  
para	  registar	  e	  reter	  
a	  informação.	  

-‐	  Internet	  
	  	  	  	  (Blogue)	  

Os	  alunos	  acedem	  ao	  Blogue	  da	  escola/turma	  para	  visualizar	   trabalhos	  
realizados	   pela	   turma.	   Com	   ajuda	   da	   professora,	   inserem	   trabalhos	  
realizados,	  que	  constituem	  um	  registo	  de	  informação.	  	  

	  

4.	  Produzir	  um	  
discurso	  oral	  com	  
correção.	  

-‐	  Computador	  	  
-‐	  Audacity	  
-‐	  Quadro	  interativo	  

Numa	   temática	   escolhida	   pelo	   professor	   (Ex.	   Natal),	   o	   aluno	   elabora	  
uma	   frase	   que	   grava	   posteriormente	   no	   computador.	   No	   final,	   o	  
professor	   reúne	   as	   frases	   dos	   alunos	   e	   em	   conjunto	   (no	   quadro	  
interativo),	  através	  do	  Audacity,	  elaboram	  uma	  montagem	  dessas	  frases	  
formando	  um	  discurso	  oral	  conjunto	  sobre	  o	  tema.	  

	   5.	  Produzir	  
discursos	  com	  
diferentes	  
finalidades,	  tendo	  
em	  conta	  a	  situação	  
e	  o	  interlocutor.	  

	   	  

	  

6.	  Participar	  em	  
atividades	  de	  
expressão	  oral	  
orientada,	  
respeitando	  regras	  
e	  papéis	  específicos.	  

-‐	  Gravador	  de	  áudio	  

Realizar	   uma	   entrevista	   temática	   aos	   alunos,	   em	   grupo,	   em	   que	   um	  
aluno	   é	   o	   porta-‐voz/entrevistador	   (e	   os	   outros	   os	   entrevistados),	  
registando	  as	  respostas	  com	  auxílio	  de	  um	  gravador;	  Posteriormente,	  o	  
grupo	   ouve	   todas	   as	   respostas	   e	   constrói	   uma	   síntese	   coerente	   para	  
apresentar	  aos	  colegas.	  	  

	   -‐	  Computador	  
-‐	  Internet	  
-‐	  Toondoo	  

Ler	   com	   expressividade	   diferentes	   tipos	   de	   textos,	   realizados	   pelos	  
alunos	  no	  Toodoo,	  a	  partir	  de	  imagens	  dadas.	  

LE
IT
U
RA

	  E
	  E
SC

RI
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7.	  Ler	  em	  voz	  alta	  
palavras	  e	  textos	  

-‐	  Computador	  	  
-‐	  PowerPoint	  

Fornecer	   aos	   alunos	   uma	   lista	   de	   palavras	   (fonemas)	   ou	   imagens	  com	  
grupos	  consonânticos,	  	  que	  eles	  têm	  que	  ler,	  agrupar	  e	  apresentar	  num	  
PowerPoint	  segundo	  as	  especificidades	  dos	  grupos	  criados.	  

8.	  Ler	  textos	  
diversos.	  

-‐	  Computado	  
-‐	  Internet	  
-‐	  Toondoo	  

Ler	  com	  expressividade	  diferentes	  tipos	  de	  textos,	  (descrições,	  retratos,	  
banda	  desenhada),	  realizados	  no	  Toodoo,	  a	  partir	  de	  imagens	  dadas.	  	  

9.	  Organizar	  os	  
conhecimentos	  do	  
texto.	  

-‐	  Computador	  
-‐	  Internet	  
-‐	  MoviMaker	  
-‐	  Audacity	  

Desenvolvimento	  de	  um	  podcast	  através	  de	  um	  tema	  dado,	  recorrendo	  
a	   pesquisas	   na	   internet	   ou	   outras	   fontes	   (escrita	   de	   textos,	   gravações	  
feitas	  pelos	  alunos,	  imagens,	  etc).	  
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-‐	  Computado	  
-‐	  Internet	  
-‐	  Photostory	  

Desenvolver	   uma	   história	   através	   de	   um	   tema	   dado,	   identificando	   o	  
tema	  ou	  assunto	  do	  texto	  e	  distinguindo	  os	  subtemas,	  relacionando-‐os,	  
de	   modo	   a	   mostrar	   que	   compreendeu	   a	   organização	   interna	   das	  
informações.	  

	  

10.	  Relacionar	  o	  
texto	  com	  
conhecimentos	  
anteriores	  e	  
compreendê-‐lo.	  

-‐	  Computador	  
-‐	  	  Internet	  
-‐	  Blogue	  

Publicação	  de	  textos	  no	  blogue	  de	  escola	  (grupo).	  

	  

-‐	  Computador	  
-‐	  Word	  

Escrever	   um	   pequeno	   texto	   (ou	   conjunto	   de	   frases)	   acerca	   da	  
personagem	   principal	   de	   uma	   história	   lida	   anteriormente.	   Os	   alunos	  
podem	   centrar-‐se	   em	   informações	   específicas	   (por	   exemplo:	   nos	  
sentimentos	  ou	  na	  descrição	  da	  personagem).	  	  

	  

11.	  Elaborar	  e	  
aprofundar	  ideias	  e	  
conhecimentos.	  

-‐	  Computador	  
-‐	  Internet	  
-‐	  Google	  Maps	  e	  
Google	  Imagens.	  

O	  aluno	  explora	  através	  da	  internet	  várias	  imagens	  ou	  mapas	  que	  estão	  
identificados	  na	  ficha	  de	  trabalho.	  	  
	  

	  

12.	  Monitorizar	  a	  
compreensão.	  

-‐	  Computador	  
-‐	  Word	  
-‐	  Quadro	  Interativo	  	  

O	   aluno	   deve	   identificar	   palavras	   corretas	   e	   palavras	   erradas	   de	   uma	  
lista	   dada.	   Deve	   ser	   capaz	   de	   expor	   qual	   a	   informação	   que	   não	  
compreendeu	  e	  explicar	  a	   razão	  da	  não	  compreensão.	  Seguidamente	  à	  
explicação	  o	  aluno	  redige	  ou	  pesquisa	  na	  Internet	  imagens	  relacionadas	  
com	  o	  exercício	  (palavras).	  	  

13.	  Desenvolver	  o	  
conhecimento	  da	  
ortografia.	  

-‐	  Computador	  
-‐	  Word	  
-‐	  Impressora	  

A	   professora	   apresenta	   uma	   lista	   de	   palavras	   homófonas,	   a	   partir	   das	  
quais	  os	  alunos	  escrevem	  frases	  tendo	  especial	  atenção	  às	  homófonas.	  

14.	  Planificar	  a	  
escrita	  de	  textos.	  

-‐	  Computador	  
-‐	  Internet	  
-‐	  Google,	  Yahoo,	  Bing	  
ou	  outro	  motor	  
busca.	  

Pesquisa	  e	  download	  de	  imagens	  relacionadas	  com	  os	  temas	  tratados.	  

-‐	  Quadro	  interativo	  	  
	  

(OBS	  –	  7	  /C3)	  

Os	  alunos	  observam	  uma	  imagem	  “A	  Primavera”	  apresentada	  no	  quadro	  
interativo.	   Seguidamente,	   em	   grande	   grupo,	   os	   alunos	   exploram	   o	  
conteúdo	  da	   imagem.	   Seguidamente,	   os	   alunos	  planificam,	  numa	   ficha	  
de	   trabalho	   (formato	   papel),	   as	   ideias	   que	   querem	   escrever	   na	  
composição.	  Finalmente	  os	  alunos	  elaboram	  a	  composição	  com	  base	  na	  
imagem	  explorada	  e	  nos	  dados	  registados	  na	  planificação,	  obedecendo	  
às	  regras	  da	  organização	  dum	  texto	  escrito.	  

-‐Computador	  
Magalhães	  	  

-‐PowerPoint	  
-‐Projetor	  multimédia.	  
	  
(OBS	  –	  13	  /	  C3)	  

Os	   alunos	   realizam	   um	   convite	   à	   comunidade	   educativa	   no	   âmbito	   da	  
Feira	  dos	  Produtos	  da	  Terra.	  Para	  tal,	  os	  alunos	  planificam	  coletivamente	  
as	  ideias	  essenciais	  a	  escrever	  no	  convite	  bem	  como	  a	  estrutura,	  sendo	  
orientados	   pela	   professora	   que	   regista	   as	   ideias	   no	   computador	   e	  
projeta	   para	   a	   turma.	   Uma	   vez	   planificado	   o	   convite,	   os	   alunos	   são	  
orientandos	   para	   o	   trabalho	   a	   realizar	   no	   PowerPoint:	   os	   “passos”	   a	  
seguir	  para	  redigir	  e	  organizar	  o	  convite,	  dois	  a	  dois	  por	  computador.	  	  

15.	  Redigir	  
corretamente.	  

-‐	  Quadro	  interativo	  
	  
(OBS	  –	  24	  /	  C3)	  

Os	   alunos	   escrevem	   um	   texto	   resumo	   sobre	   a	   visita	   de	   estudo	   que	  
realizaram	   à	   Ria	   de	   Aveiro.	   Uma	   atividade	   colaborativa,	   a	   realizar	   no	  
quadro	   interativo	  tendo	  todos	  a	  oportunidade	  de	  redigir	  uma	  frase.	  Os	  
alunos	  recopiam	  a	  composição	  no	  caderno	  de	  Português	  à	  medida	  que	  é	  
escrito	  no	  quadro	  interativo.	  [O	  texto	  é	  usado	  para	  inserir	  no	  blogue	  da	  
escola.]	  

-‐	  Internet	  (Tagxedo)	  

Os	   alunos	   utilizam	   o	   Tagxedo	   (software	   previamente	   instalado	   nos	  
computadores	   e	   explicado	   pelo	   professor)	   para	   construir	   uma	   “nuvem	  
de	  palavras”,	  a	  partir	  de	  uma	  poesia	  trabalhada	  na	  aula.	  
No	   final	   os	   alunos	   expõem	   ao	   grupo/turma	   o	   resultado	   da	   atividade	  
realizada.	  

-‐	  Internet	  (Blogue)	  
-‐	  Quadro	  interativo	  
	  

(OBS	  –	  1	  /C2)	  

Os	   alunos	   redigem	   um	   texto	   coletivo	   sobre	   o	   Inverno,	   no	   quadro	  
interativo	  (os	  alunos	  vão	  à	  vez	  escrever	  as	  suas	  ideias).	  Posteriormente,	  
os	  alunos	   (com	  orientação	  da	  professor),	   acedem	  ao	  Blogue	  da	  escola,	  
visualizando	  as	  últimas	  novidades	  postadas	  pelos	  alunos	  da	  turma	  e	  da	  
escola.	   Finalmente,	   um	   aluno	   insere	   o	   texto	   no	   Blogue	   na	   página	  
respetiva	  à	  turma.	  
No	   final	   a	   professora	   imprime	   a	   redação	   escrita	   para	   fotocopiar	   e	  
proporcionar	  a	  todos	  os	  alunos	  um	  registo	  escrito	  da	  atividade	  realizada.	  



 

342 

 

16.	  Escrever	  textos	  
narrativos.	  

-‐	  Computador	  
-‐	  Word	  
	  

(AAE-‐Aplicação-‐	  Formação)	  

Os	  alunos	  redigem	  um	  texto	  (tema	  sugerido	  pelo	  professor)	  respeitando	  
as	  características	  de	  um	  texto	  narrativo	  e	  posteriormente	  	  formatam-‐no	  
respeitando	  as	  indicações	  sugeridas	  pelo	  professor.	  

-‐	  Computador	  
Magalhães	  

-‐	  PowerPoint	  
	  

(AAE-‐Aplicação-‐	  Formação)	  

Após	  a	  audição	  da	  história	  da	  “Branca	  de	  Neve	  e	  os	  7	  anões”	  os	  alunos	  
elaboram	  um	  PowerPoint	  recontando	  a	  história.	  Para	   ilustrar	  as	  partes	  
escritas	   pelos	   alunos,	   a	   professora	   coloca	   em	   cada	   computador	   uma	  
pasta	   com	   imagens	   da	   história.	   Os	   alunos	   exploram	   o	   software	   e	  
constroem	  a	  história.	  

-‐	  Quadro	  Interativo	  
	  -‐Internet	  
	  
(OBS	  –	  21	  /	  C3)	  

[Participação	   on-‐line	   da	   turma	   no	   desafio	   “os	   livros	   da	   Malta”	   da	  
biblioteca	   digital	   http://e-‐livros.clube-‐de-‐leituras.pt/:	   que	   consiste	   em	  
escrever	   uma	   história	   coletiva,	   conhecida	   ou	   inventada,	   sobre	  
princesas].	  	  
Cada	   aluno	  escreve	  no	   computador	  uma	   frase	  da	  história	   e	   os	   colegas	  
acompanham	   visionando	   no	   quadro	   interativo.	   A	   atividade	   é	   feita	   on-‐
line	  e	  depois	  haverá	  a	  possibilidade	  de	  visualizarem	  o	  trabalho	  realizado	  
e	  outros	  publicados	  no	  separador	  “livros	  de	  malta”	  na	  biblioteca	  digital.	  	  	  	  	  
[A	  terceira	  parte	  consiste	  no	  registo	  e	  participação	  on-‐line,	  da	  turma,	  no	  
desafio	  “Os	  livros	  da	  Malta”	  (o	  convite	  aparece	  no	  final	  da	  história).	  Esta	  
última	  parte	  tem	  a	  duração	  de	  30/45	  minutos].	  	  

-‐Computador	  
Magalhães	  
(PowerPoint)	  
	  
(OBS	  –	  18	  /	  C3)	  
	  

Os	  alunos	  elaboram	  uma	  pequena	  história	  obedecendo	  a	  determinadas	  
regras	   (tema,	   espaço,	   tempo	   futuro,	   descrição	   de	   personagens…)	   a	  
elaborar	   no	   PowerPoint.	   [Numa	   segunda	   aula,	   os	   alunos	   fazem	   uma	  
pesquisa	   de	   imagens	   na	   Internet	   para	   concluir	   a	   ilustração	   de	   cada	  
história.	   Num	   terceiro	   momento	   cada	   grupo	   deverá	   apresentar	   a	   sua	  
história	  à	  turma.]	  

17.	  Escrever	  textos	  
informativos.	  

	   	  

18.	  Escrever	  textos	  
dialogais.	  

-‐	  Internet	  
(Bubblesnap)	  

O	   aluno	   deve	   criar	   balões	   de	   Banda	   Desenhada	   em	   imagens	   de	  
personagens	   (cedidas	   pelo	   professor	   tendo	   em	   conta	   um	   tema	   a	  
trabalhar).	  O	  aluno	  seleciona	  a	  imagem	  e	  insere	  os	  balões	  que	  pretende	  
(escrevendo	  o	  texto).	  Esta	  atividade	  permite	  que	  o	  aluno	  trabalhe	  frases	  
dialogais	  utilizando	  os	  sinais	  de	  pontuação	  adequados.	  	  

	   	  

19.	  Escrever	  textos	  
descritivos.	  

-‐	  Computador	  
-‐	  Quadro	  interativo	  
	  
(OBS	  –	  9	  /	  C2)	  

[Em	   aulas	   anteriores,	   na	   área	   de	   Português,	   os	   alunos	   redigiram	   uma	  
descrição	   pessoal,	   uma	   quadra	   para	   os	   colegas	   da	   turma	   e	   tiraram	  
fotografias	   com	   a	   câmara	   do	   computador	   Magalhães].	   A	   atividade	  
consiste	   na	   estruturação	   da	   página	   individual	   de	   cada	   aluno	   para	   que	  
constará	  mais	  tarde	  do	  Livro	  de	  finalistas.	  Os	  alunos	  devem	  proceder	  ao	  
agrupamento	  de	  todos	  os	  dados	  que	  têm	  e	  criar	  uma	  página	  no	  Word.	  A	  
professora	   auxilia	   o	   trabalho	   projetando	   no	   quadro	   interativo	   e	  
orientando	  os	  passos	  dos	  seus	  alunos.	  

-‐	  Computador	  
-‐	  Internet	  (Voki)	  
	  

(AAE-‐Aplicação-‐	  Formação)	  

Os	  alunos	  criam	  um	  avatar,	  no	  Voki,	  escolhendo	  o	  tipo	  de	  personagem	  
mediante	   as	   múltiplas	   categorias	   existentes	   e	   caracterizam-‐no.	   Em	  
seguida	  elaboram	  o	  texto	  descritivo	  que	  gravam	  usando	  o	  microfone.	  	  

-‐	  Computador	  
Magalhães	  
	  

(OBS	  –	  5	  /	  C3)	  

Os	  alunos	  completam	  uma	  ficha	  questionário	  “Sobre	  Mim”,	  previamente	  
fornecida	   e	   colocada	   em	   cada	   computador	   Magalhães,	   para	  
posteriormente	  inserir	  no	  Livro	  de	  Curso.	  	  
Os	   alunos	  descrevem-‐se	  em	  cada	   tópico	   solicitado	  e	   redigem	  o	   texto	  
no	  Word.	  	  

-‐	  Computador	  
Magalhães	  

	  
(OBS	  –	  9	  /	  C3)	  

A	   professora	   apresenta	   aos	   alunos	   o	   projeto	   elaborado	   para	   a	  
construção	   do	   Livro	   de	   Finalistas	   com	   o	   objetivo	   de	   dar	   a	   conhecer	   a	  
estrutura	  do	  mesmo	  e	  mostrar	  de	  que	  formas	  estão	  a	  ser	   inseridos	  por	  
ela	   os	   desenhos	   por	   eles	   elaborados.	   Para	   tal	   recorre	   ao	   Quadro	  
Interativo	  multimédia	   para	   uma	   apresentação	   à	   turma.	   De	   seguida,	   os	  
alunos	   redigem	   um	   pequeno	   texto	   descrição	   (de	   um	   colega	   da	   turma	  
selecionado	  por	  sorteio)	  no	  computador	  Magalhães	  individual,	  usando	  o	  
Word	  (trabalhar	  no	  âmbito	  da	  escrita	  de	  textos).	  	  

20.	  Escrever	  textos	  
diversos.	  

-‐	  	  Internet	  
-‐	  Computador	  	  
-‐	  PowerPoint	  
-‐	  Impressora.	  

Os	   alunos	   elaboram	   cartazes	   de	   sinalização	  para	   afixar	   na	   escola,	   para	  
alertar	  de	  regras	  de	  utilização	  e	  segurança	  no	  recinto	  escolar	  e	  elaboram	  
um	  PowerPoint	  que	  podem	  apresentar	   às	   turmas	  da	  escola.	  Os	   alunos	  
recolhem	  imagens	  através	  de	  pesquisas	  na	  Internet	  e	  redigem	  os	  textos	  
no	  computador.	  
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-‐	  Computador	  
Magalhães	  

-‐	  Word	  
(OBS	  –	  17	  /C3)	  

Aproveitando	  um	  trabalhado	  na	  área	  de	  Estudo	  do	  Meio	  (ambiente),	  os	  
alunos,	  em	  grupo	  ou	  a	  pares,	  redigem	  e	  formatam,	  no	  computador,	  uma	  
carta,	  dirigida	  ao	  Presidente	  da	  Câmara	  Municipal,	  no	  intuito	  de	  o	  alertar	  
para	  os	  problemas	  ambientais	  e	  quais	  as	  propostas	  de	  soluções	  por	  eles	  
sugeridas.	  	  

-‐	  Computador	  
-‐	  Impressora	  
-‐	  Scanner	  
-‐	  Caneta	  digital	  

Propor	   aos	   alunos	   a	   recolha	   de	   vários	   tipos	   de	   textos	   (revistas,	   jornal,	  
receita	   de	   cozinha,	   história...).	  	   Fazer	   a	   sua	   digitalização,	   analisar	   as	  
características	  de	  cada	  um	  e	  agrupá-‐las	  segundo	  as	  suas	  especificidades.	  

-‐	  Computador	  
-‐	  Word	  
-‐	  Gravador	  áudio	  

Tendo	  em	  conta	  um	  tema	  apresentado	  pela	  professora,	  o	  aluno	  imagina	  
e	  estrutura	  uma	  entrevista,	  para	  fazer	  aos	  seus	  colegas.	  

-‐Computador	  
-‐	  Word	  
-‐	  Impressora	  

No	  âmbito	  da	   realização	  da	   festa	   final	  de	  ano,	  os	   alunos	  elaboram	  um	  
convite	  para	  os	  pais	  que	  posteriormente	  imprimem.	  

-‐	  Internet	  	  
-‐	  Toondoo;	  Blogue	  

Os	   alunos	   criam	   histórias	   em	   Quadrinhos,	   tiras	   ou	   cartoons	  
personalizados.	  Trata-‐se	  de	  uma	  atividade	  de	  tema	  livre	  permitindo	  que	  
os	  alunos	  soltem	  a	  imaginação	  e	  criar	  os	  mais	  variados	  tipos	  de	  tirinhas,	  
escolhendo	   cenários,	   personagens	   e	   objetos	   a	   partir	   do	   vasto	   menu	  
oferecido.	  Após	  a	  criação,	  os	  alunos	  guardam	  o	  trabalho	  para	  publicar	  no	  
Blogue	  da	  escola.	  	  	  

-‐	  Internet	  (Twitter)	  
-‐	  Quadro	  interativo	  

	  
(OBS	  –	  2	  /	  C2)	  

Os	   alunos	   escrevem	   mensagens	   no	   Twitter,	   (texto	   sequencial	   e	  
colaborativo,	   a	   partir	   de	   um	   tema	   escolhido	   pelos	   próprios	   alunos)	  
usando	   o	   teclado	   do	   computador	   na	   tela	   do	   quadro	   interativo	   e	  
automaticamente	   veem	   as	   suas	   mensagens	   online.	   Esta	   atividade	  
permite	  a	  resposta	  imediata	  de	  um	  encarregado	  de	  educação	  que	  pode	  
ele	  também	  enviar	  um	  twitter	  em	  resposta	  (manifestando	  a	  sua	  opinião	  
sobre	  o	  rumo	  da	  história/texto	  que	  os	  alunos	  constroem	  na	  aula).	  

-‐	  Internet	  (E-‐mail)	  
-‐	  Quadro	  interativo	  
	  

(OBS	  –	  12	  /	  C2)	  

A	   atividade	   consiste	   na	   escrita	   de	  um	  email	   coletivo,	   ao	   Presidente	  da	  
Junta	  de	  Freguesia	  para	  pedir	  um	  patrocínio	  para	  a	  realização	  da	  Visita	  
de	   Estudo.	   Assim,	   os	   alunos	   concluem	   a	   escrita	   do	   texto	   coletivo	   no	  
quadro	  interativo,	  (segundo	  as	  características	  de	  uma	  carta),	  iniciado	  em	  
aulas	   anteriores.	   Em	   seguida,	   o	   professor,	   acedendo	   ao	   seu	   email	  
pessoal,	  explica	  aos	  alunos	  os	  passos	  a	  seguir	  para	  escrever	  um	  email	  e	  
anexar	   um	   documento	   (carta	   ao	   Senhor	   Presidente),	   salientando	   o	  
destinatário	  do	  email	  (Para	  quem),	  o	  assunto	  e	  o	  pequeno	  texto	  a	  redigir	  
no	  corpo	  do	  email.	  

-‐	  Computador	  
Magalhães	  

-‐	  Word	  
-‐	  Quadro	  interativo	  
	  

(OBS-‐	  6	  /	  C2)	  

A	  atividade	  inicia-‐se	  com	  a	  explicação,	  das	  características	  de	  uma	  carta,	  
no	  quadro	   interativo.	  A	  professora	  mostra	  exemplos	  de	  vários	   tipos	  de	  
carta,	   explicando	   calmamente	   as	   partes	   que	   devem	   constar	   de	   uma	  
redação	   desse	   tipo.	   De	   seguida,	   cada	   aluno	   no	   seu	   computador	  
Magalhães,	  elabora	  uma	  carta	  dirigida	  a	  um	  amigo,	  tendo	  a	  liberdade	  do	  
tema.	  No	  final	  da	  redação	  escrita	  os	  alunos	  devem	  formatar	  a	  carta.	  	  

-‐	  Computador	  
-‐	  Internet	  	  
	  
(OBS-‐	  10	  /	  C3)	  

Exploração	  do	  site	  da	  escola	  com	  a	  finalidade	  de	  elaborar	  um	  convite	  à	  
visita	  do	  site	  por	  outras	  escolas	  (descrevendo	  o	  respetivo	  site).	  Após	  esta	  
exploração	  oral,	  os	  alunos	  elaboram	  um	  convite	  descrevendo	  o	   site	   de	  
forma	  apelativa	  à	  visita	  do	  mesmo	  por	  outros	  alunos.	  Para	  esta	  parte	  os	  
alunos	  realizam	  a	  tarefa	  no	  caderno	  de	  Português	  (ou	  no	  computador	  -‐	  
Word).	  

21.	  Mobilizar	  o	  
conhecimento	  da	  
representação	  
gráfica	  e	  da	  
pontuação.	  

-‐	  Quadro	  interativo	   Os	   alunos	   resolvem,	   em	   coletivo,	   uma	   ficha	   de	   trabalho	   no	   quadro	  
interativo	  que	  consiste	  em	  colocar	  os	  sinais	  de	  pontuação	  num	  texto.	  	  

22.	  Rever	  textos	  
escritos.	  

	   	  

	  

23.	  Ler	  e	  ouvir	  ler	  
textos	  literários.	  (v.	  
Lista	  em	  anexo)	  

	   	  

24.	  Compreender	  o	  
essencial	  dos	  textos	  
escutados	  e	  lidos.	  
(v.	  Lista	  em	  anexo)	  

-‐	  Quadro	  interativo	  
-‐	  Computador	  
-‐	  PowerPoint	  
	  

(OBS	  –	  2/	  C3)	  

Os	   alunos	   leem	   uma	   história	   apresentada	   em	   PowerPoint,	   no	   quadro	  
interativo	   para	   ser	   visualizada	   por	   todos.	   Em	   seguida,	   os	   alunos	  
recontam	   oralmente	   a	   história	   em	   coletivo.	   Posteriormente,	   os	   alunos	  
realizam	   uma	   ficha	   de	   leitura	   (formato	   papel)	   da	   história	   explorada	  
respondendo	   individualmente.	   No	   final	   os	   alunos	   corrigem	   a	   ficha	   no	  
quadro	  interativo,	  coletivamente.	  
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Tabela 6.1: Grelha METATTIC relativa à área curricular disciplinar de Português 

2.2. Área curricular disciplinar de Matemática 

Pela grelha apresentada verificamos que é possível a integração curricular das TIC na 

área curricular disciplinar de matemática, alcançar os respetivos objetivos previstos nos 

25.	  Ler	  para	  
apreciar	  textos	  
literários.	  (v.	  Lista	  
em	  anexo	  e	  
Listagem	  PNL)	  

	   	  

26.	  Ler	  em	  termos	  
pessoais.	  (v.	  
Listagem	  PNL)	  

-‐	  Internet	  (PNL)	   Exploração	  da	  biblioteca	  digital	  do	  PNL.	  	  	  

27.	  Dizer	  e	  escrever,	  
em	  termos	  pessoais	  
e	  criativos.	  

-‐	  Computador	  
-‐	  Movie	  Maker	  
-‐	  Impressora	  
-‐	  Scanner	  
-‐	  Gravador	  áudio	  
-‐	  Quadro	  interativo	  
	  

(OBS	  –	  05	  /	  C2)	  

[Os	   alunos	   em	  aulas	   anteriores	   trabalham	  a	  obra	   literária	   “O	  pescador	  
que	   nunca	   pescava	   nada”	   de	   Raffaello	   Bergonse,	   acedida	   através	   da	  
Biblioteca	  Digital	  do	  PNL,	  visualizada	  e	  explorada	  no	  quadro	  interativo].	  	  
A	  exploração	  do	   livro,	  proporciona	  a	  criação	  de	  um	  podcast.	  Os	  alunos	  
estruturam	   (ao	   longo	   de	   algumas	   aulas)	   a	   história	   recontada	   por	   eles:	  
em	   grupos,	   desenham	   as	   partes	   da	   história;	   digitalizam	  os	   desenhos	   e	  
gravam	  as	  falas	  que	  escreveram.	  Os	  alunos	  manipulam	  as	  diferentes	  TIC	  
necessárias	   às	   diferentes	   tarefas.	   À	   medida	   que	   terminam	   as	   tarefas,	  
com	   auxílio	   da	   professora	   vão	   construindo,	   no	   MovieMaker	  
(computador	   da	   sala),	   a	   parte	   da	   história	   recontada	   que	   a	   professora	  
mostra	   no	   quadro	   interativo	   para	   evidenciar	   e	   elogiar	   o	   trabalho	   dos	  
seus	  alunos.	   [Posteriormente,	  o	  projeto	  é	  enviado	  para	  a	  então	  Edição	  
do	  concurso	  "Conta-‐nos	  uma	  história!"	  -‐	  Podcast	  na	  educação].	  

-‐	  Computador	  
-‐	  Word	  	  

Os	   alunos	   redigem	   uma	   poesia	   tendo	   em	   conta	   uma	   lista	   de	   palavras	  
sugeridas	  pelo	  professor.	  Os	  alunos	  estruturam	  (formatam)	  o	  poema.	  	  

	  
ED

U
CA

ÇÃ
O
	  L
IT
ER

ÁR
IA
	   28.	  Conhecer	  

propriedades	  das	  
palavras	  e	  explicitar	  
aspetos	  
fundamentais	  da	  
sua	  morfologia	  e	  do	  
seu	  comportamento	  
sintático.	  

	  
-‐	  Quadro	  interativo	  
	  

(OBS	  –	  4	  /	  C3)	  

A	   professora	   lê	   uma	   poesia	   apresentada	   no	   quadro	   interativo.	  
Seguidamente	   pede	   que	   cada	   aluno	   leia	   uma	   quadra	   dessa	   poesia	   e	  
identifique	  as	  palavras	  que	   rimam.	  Posteriormente	  os	  alunos	  elaboram	  
outras	   quadras	   com	   as	   mesmas	   rimas	   que	   escrevem	   no	   quadro	  
interativo.	  	  	  

29.	  Reconhecer	  
classes	  de	  palavras.	   -‐	  Quadro	  interativo	  

	  
Os	  alunos	  realizam	  em	  coletivo	  um	  jogo	  sobre	  as	  classes	  de	  palavras:	  
A	   partir	   de	   uma	   lista	   de	   palavras	   desordenadas,	   o	   professor	   pede	   aos	  
alunos	   que	   as	   coloquem	   nas	   listas	   de	   classes	   de	   palavras	   a	   que	  
pertencem.	  	  	  

30.	  Analisar	  e	  
estruturar	  unidades	  
sintáticas.	  

	   	  
	  

	  

31.	  Compreender	  
formas	  de	  
organização	  de	  
léxico	  

-‐	  Quadro	  interativo	  
Fornecer	   um	   grupo	   de	   palavras	   desordenadas	   aos	   alunos	   e	   pedir	   que	  
eles	   as	   identifiquem,	   organizem	   e	   estabeleçam	   relações	   de	   significado	  
entre	  palavras:	  sinónimos	  e	  antónimos.	  
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diversos domínios de referência e que é possível utilizar tecnologias variadas. Salientamos 

que embora os elementos das nossas amostras tenham selecionado determinadas TIC para 

realizar determinadas atividades, é possível utilizar a mesma tecnologia para trabalhar 

conteúdos diferentes, adaptando-a aos diversos domínios de referência, constituindo assim 

uma diferenciação de práticas na área de matemática. 

  

D
om

ín
io
	  	  

	   Su
bd

om
ín
io
	  

OBJETIVO	  

Grupo de Investigação UTAD (caso 1)   
Atividades Professores com formação ( caso 2)	   	  

Atividades Professores Observações (caso 2)	   	  	  	  
Atividades Professores sem formação (caso 3)	   	  	  

RECURSO	  TIC	   ATIVIDADE	  

N
úm

er
os
	  e
	  O
pe

ra
çõ
es

	  

N
úm

er
os
	  n
at
ur
ai
s	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1.Contar	  
	  

-‐	  Computador	  	  
-‐	  Excel	  

Os	  alunos	  elaboram	  no	  Excel,	  a	  tabela	  dos	  Cem	   (n.º	  de	   linhas,	  n.º	  de	  colunas,	  
…)	  
Posteriormente,	   imprimem	  a	   tabela	  que	  devem	  usar	  para	   realizar	  o	  exercício	  
projetado	  no	  quadro	  interativo	  (pintara	  vermelho	  os	  números	  pares,	  rodear	  os	  
múltiplos	  de	  4,	  …).	  
No	  final,	  o	  exercício	  é	  corrigido	  coletivamente	  (indo	  os	  alunos	  ao	  quadro),	  na	  
tabela	  dos	  cem,	  no	  quadro	  interativo.	  

2.	  Efetuar	  
divisões	  inteiras	  

-‐	  Quadro	  interativo	  
(OBS-‐	  23	  /	  C3)	  

Os	   alunos,	   em	   colaboração,	   efetuam	   divisões	   a	   partir	   de	   imagens	   várias	  
existentes	  no	  quadro	  interativo,	  ao	  mesmo	  tempo	  que	  registam	  as	  resoluções	  
numa	  ficha	  de	  trabalho	  (formato	  papel).	  	  

3.	  Resolver	  
problemas	  

-‐	  Internet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Jquiz-‐Hotpotatoes)	  
-‐	  Quadro	  interativo	  

[Esta	  atividade	  implica	  a	  explicação	  prévia	  aos	  alunos	  acerca	  do	  que	  é	  um	  Jquiz	  
e	  em	  que	  consiste].	  	  
Os	   alunos	   criam	   o	   jogo	   matemático	   da	   turma,	   através	   do	   Jquiz	   no	  
hotpaptatoes:	  inventam	  um	  problema	  simples	  assim	  como	  a	  resposta	  correta,	  
mas	  devem	  também	  pensar	  em	  duas	  respostas	  incorretas	  a	  colocar.	  	  
Cada	   aluno,	   insere	   com	   o	   professor,	   a	   sua	   questão	   (problema)	   e	   as	  
possibilidades	  de	  resposta.	  
No	   final,	   a	   turma	   joga	   o	   jogo	   no	   quadro	   interativo	   (cabendo	   a	   cada	   aluno	   a	  
explicação	  dos	  passos	  seguidos	  para	  chegar	  à	  resposta.	  
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4.	  Simplificar	  
frações	   -‐	  Quadro	  interativo	   Os	  alunos	  usam	  o	  software	  do	  quadro	  interativo	  para	  resolver	  exercícios	  sobre	  

as	  frações.	  

5.	  Multiplicar	  e	  
dividir	  números	  
racionais	  não	  
negativos	  

	  
-‐	  Quadro	  interativo	  
	  
(OBS	  –	  04	  /	  C2)	  

	  

Os	   alunos	   resolvem	   operações	   (adição	   e	   subtração)	   a	   partir	   de	   um	   jogo	  
(elaborado	   no	   software	   do	   quadro	   interativo,	   pela	   professora).	   Os	   alunos	  
visualizam	   a	   operação,	   resolvem-‐na	   no	   caderno	   de	   matemática,	   o	   mais	  
rapidamente	   possível.	   Após	   a	   resolução	   individual,	   um	   aluno	   vai	   ao	   quadro	  
resolver	  e	  se	  acertar	  marca	  pontos.	  

-‐	  Internet	  (Ardora)	  
-‐	  Quadro	  interativo	  

Os	  alunos	  resolvem	  desafios	  interativos	  (Ardora)	  que	  o	  professor	  selecionou	  ou	  
elaborou	   pessoalmente	   e	   dispôs	   no	   quadro	   interativo.	   Os	   alunos	   podem	  
resolver	  em	  grupo.	  	  

6.	  Representar	  
números	  
racionais	  por	  
dízimas	  
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1.	  Situar-‐se	  e	  
situar	  objetos	  
no	  espaço	  

-‐	  Quadro	  interativo	  
No	  quadro	  interativo,	  os	  alunos	  identificam	  ângulos	  de	  diferentes	  amplitudes,	  
através	  da	  exploração	  do	  software	  do	  quadro	   interativo.	  Observam	  e	  medem	  
os	  ângulos	  de	  diferentes	  triângulos	  ou	  objetos	  desenhados.	  
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Tabela 6.2: Grelha METATTIC relativa à área curricular disciplinar de Matemática 

 

Fi
gu
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s	  g

eo
m
ét
ric

as
	  	  .
	  

2.Identificar	  e	  
comparar	  
ângulos	  

-‐	  Quadro	  interativo	  

Os	   alunos	   escolhem	   um	   sódio	   geométrico	   mediante	   as	   imagens	   dos	   sólidos	  
projetadas	   no	   quadro	   interativo.	   Em	   grupo,	   analisam	  e	   descrevem	  os	   sólidos	  
geométricos,	   cabendo	   a	   cada	   aluno	   uma	   característica	   que	   apontam	   num	  
papel.	  Posteriormente,	  perante	  os	  restantes	  alunos	  da	  turma,	  descrevem-‐nos,	  
recorrendo	   às	   propriedades	   que	   cada	   um	   apontou,	  sem	   referir	   o	   nome	   do	  
sólido.	  Os	  colegas	  devem	  descobrir	  o	  de	  que	  sólido	  se	  trata	  e	  demonstrar	  essas	  
propriedades	  na	  figura	  (imagem)	  no	  quadro	  interativo.	  

-‐	   Internet	   (Youtube	   -‐	  
Vídeo	   “História	   de	  
Tangram”)	  

-‐PowerPoint	  	  
-‐	  Quadro	  interativo	  
	  
(OBS	  –	  8	  /	  C3)	  

Os	   alunos	   visualizam	   um	   vídeo	   com	   a	   história	   do	   Tangran	   proporcionando	   o	  
debate	  sobre	  as	  informações	  apresentadas.	  Num	  segundo	  momento,	  de	  modo	  
a	   estimular	   o	   interesse	   do	   aluno	   pela	   matemática	   e	   geometria	   através	   do	  
lúdico,	   os	   alunos	   resolvem	   um	   quebra-‐cabeças	   através	   de	   um	   PowerPoint	  
“Figuras	  geométricas	  do	  Tangran”	  	  (elaborado	  pela	  professora)	  promovendo	  a	  
colaboração	   entre	   os	   alunos	   na	   sua	   resolução.	   Num	   terceiro	   momento,	   os	  
alunos	   utilizam	   as	   figuras	   geométricas	   do	   Tangran	   e	   constroem	   (Utilizando	  
livremente	   o	   espaço	   da	   sala)	   as	   imagens	   projetadas	   no	   quadro	   interativo,	  
criando	  um	  momento	  designado	  “O	  jardim	  da	  matemática”.	  Finalmente,	  após	  a	  
realização	  da	  figura	  desejada,	  os	  alunos	  reproduzem-‐nas,	  para	  o	  grupo-‐turma,	  
no	  quadro	  interativo	  sendo	  corrigidos	  e/ou	  ajudados	  pelos	  colegas.	  	  

	  
3.Reconhecer	  
propriedades	  
geométricas	  

-‐	  Computador	  
-‐	  PowerPoint	  	  
-‐	  Quadro	  interativo	  
	  
(OBS	  –	  11	  /	  C2)	  

Os	   alunos	   são	   levados	   ao	   reconhecimento	   e	   descrição	   de	   propriedades	  
geométricas	   de	   diferentes	   sólidos	   geométricos	   apresentados	   através	   de	   um	  
PowerPoint,	   no	   quadro	   interativo.	   Os	   alunos	   através	   da	   demonstram	   no	  
quadro	  interativo,	  as	  propriedades	  identificadas.	  	  
Posteriormente	  a	  esta	  apresentação,	  os	  alunos	  resolvem	  uma	  ficha	  de	  trabalho	  
para	   aplicação	   dos	   conhecimentos	   que	   é	   corrigida	   no	   final	   no	   quadro	  
interativo.	  

M
ed

id
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	  .	   4.	  Medir	  

comprimentos	  e	  
áreas	  

	   	  

5.	  Medir	  
volumes	  e	  
capacidades	  

-‐	  Quadro	  interativo	  
	  
(AAE-‐	  Hardware	  -‐Formação)	  

Os	   alunos	   realizam	   um	   jogo	   no	   quadro	   interativo	   sobre	   as	   “	   unidades	   de	  
medida	   de	   capacidade”	   (elaborado	   pelo	   professor	   na	   formação)	  
experimentando	   as	   ferramentas	   do	   quadro	   interativo	   ao	  mesmo	   tempo	   que	  
trabalham	  conteúdos.	  

6.	  Medir	  o	  
tempo	  

-‐	  Quadro	  interativo	  
	  

(OBS	  –	  15	  /	  C3)	  

Os	   alunos	   realizam	   uma	   atividade	   no	   quadro	   interativo,	   que	   consiste	   num	  
exercício	  com	  mostradores	  e	  marcação	  através	  de	  ponteiros	  para	  trabalhar	  as	  
horas	  e	  os	  minutos.	  Cada	  aluno	  tem	  a	  oportunidade	  de	  resolver	  um	  exercício	  
no	  quadro	  interativo,	  corrigido	  coletivamente	  pelos	  outros	  alunos.	  

7.	  Resolver	  
problemas	   	   	  
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1.	  Utilizar	  
frequências	  
relativas	  e	  
percentagens	  

-‐	  Computador	  
Magalhães	  -‐	  Excel	  

	  

(AAE-‐	  Hardware	  -‐Formação)	  

Os	  alunos	  elaboram	  o	  horário	  da	  turma	  no	  Excel,	  orientados	  pelo	  professor.	  	  
	  

-‐	  Quadro	  interativo	  
-‐	  Computador	  
Magalhães	  -‐	  Excel	  

	  
(OBS-‐	  1	  /	  C3)	  

[Em	   aulas	   anteriores	   é	   elaborado	   um	   questionário	   e	   passado	   aos	   alunos	   da	  
turma].	  	  
Os	   alunos,	   em	   pares,	   constroem,	   interpretam	   e	   completam	   tabelas	   de	  
frequência	   e	   gráficos	   resultantes	   do	   questionário	   à	   turma,	   (no	   computador	  
Magalhães,	  num	  ficheiro	  Excel),	  com	  auxílio	  da	  professora.	  	  
Posteriormente,	  a	  correção	  realiza-‐se	  coletivamente	  no	  quadro	  interativo.	  	  

2.	  Resolver	  
problemas	  

	  
-‐	  Quadro	  interativo	  

	  
(OBS-‐	  19	  /	  C3)	  

Os	   alunos	   resolvem	   problemas,	   individualmente,	   numa	   ficha	   de	   trabalho.	   De	  
seguida,	   projeta	   a	  mesma	   ficha	   no	   quadro	   interativo	   para	   correção	   coletiva,	  
sendo	  os	  alunos	  a	  corrigir	  indo	  ao	  quadro.	  	  



[ Conclusões e Refelexões Finais ] 
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2.3. Área curricular disciplinar de Estudo do Meio 

Pela grelha seguinte verificamos que as TIC permitem trabalhar conteúdos da área 

disciplinar de Estudo do Meio, dos diferentes domínios de referência. 
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/C
om

pr
ee
ns
ão

	  E
sp
ac
ia
l	  e
	  T
em

po
ra
l	   1)	  O	  aluno	  localiza,	  em	  relação	  a	  um	  ponto	  de	  

referência,	  elementos	  naturais	  e	  humanos	  do	  
meio	  local,	  utilizando	  diferentes	  processos	  de	  
orientação.	  
2)	  O	  aluno	  lê	  formas	  simplificadas	  de	  
representação	  cartográfica	  com	  diferentes	  
escalas,	  e	  representa,	  nas	  mesmas,	  lugares,	  
elementos	  naturais	  e	  humanos,	  utilizando	  o	  
título,	  a	  legenda	  e	  a	  orientação,	  como	  fonte	  
para	  a	  relação	  da	  acção	  humana	  com	  
diferentes	  espaços	  e	  tempos.	  
3)	  O	  aluno	  utiliza	  diferentes	  
unidades/convenções	  temporais	  e	  situa	  no	  
tempo	  rotinas,	  datas,	  eventos	  e	  personagens	  
da	  História	  e	  das	  comunidades	  actuais.	  
4)	  O	  aluno	  constrói	  linhas	  de	  tempo	  
relacionadas	  com	  rotinas	  e	  datas	  significativas	  
para	  a	  história	  pessoal,	  local	  e	  nacional.	  
5)	  O	  aluno	  identifica	  mudanças	  e	  
permanências	  ao	  longo	  do	  tempo	  pessoal,	  
local	  e	  nacional,	  reconhecendo	  diferentes	  
ritmos	  (mudança	  gradual	  ou	  de	  ruptura)	  e	  
direcções	  (progresso,	  ciclo,	  permanência,	  
simultaneidade).	  
6)	  O	  aluno	  reconhece,	  na	  sua	  representação	  
do	  espaço,	  a	  relação	  com	  a	  acção	  humana	  ao	  
longo	  dos	  tempos.	  

-‐	  Computador	  
-‐	  Internet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Google	  Maps)	  

-‐	  Quadro	  interativo	  
	  

O	   aluno	   explora	   livremente	   a	   sua	   zona	   geográfica	  
identificando	   ruas	   e	   edifícios	   efetuando	   pesquisa	  
guiada	  na	   Internet.	  Num	  segundo	  momento	  o	  aluno	  é	  
convidado	   a	   identificar	   no	   mapa,	   pontos	   de	   edifícios	  
públicos	  e	  ruas	  dadas	  pelo	  professor.	  
Num	   terceiro	   momento	   o	   aluno	   cria	   um	   roteiro	   de	  
visita	  à	  sua	  localidade	  que	  pode	  apresentar	  à	  turma.	  

-‐	  Internet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Google,	  Yahoo,	  
Bing)	  

	  
(AAE	  W.W.W	  /	  Formação)	  

Apresentar	   ao	   aluno	   diferentes	   motores	   de	   busca	   e	  
deixar	   que	   efetue	   uma	   pesquisa	   tendo	   em	   conta	   o	  
tema	  solicitado	  “Localizar-‐se	  no	  espaço”.	  O	  aluno	  deve	  
identificar,	   monumentos	   (correios,	   banco,	   farmácia,	  
posto	  médico,	   café,	   etc.)	   próximos	   do	   local	   da	   escola	  
(ou	   meio	   onde	   vive)	   e	   efetuar	   o	   Download	   dessas	  
imagens	   para	   posteriormente	   elaborar	   uma	   carta	   de	  
orientação.	  

X	   Pesquisa	  de	  imagens;	  
Download	  de	  imagens	  

Pesquisa	  de	  imagens;	  
Download	  de	  imagens	  com	  o	  

google	  

A	  
Te
rr
a	  
no

	  E
sp
aç
o:
	  

U
ni
ve
rs
o	  
e	  
Si
st
em

a	  
So
la
r	  

7)	  O	  aluno	  descreve,	  em	  termos	  gerais,	  a	  
constituição	  do	  Universo	  e	  a	  constituição	  do	  
sistema	  solar,	  explicando	  a	  importância	  do	  Sol	  
para	  a	  vida	  na	  Terra.	  

-‐	  Computador	  
-‐	  Internet	  	  
	  

O	   aluno	   explora	   o	   universo	   e	   os	   seus	   planetas	   numa	  
viagem	  virtual	  pelo	  software,	   identificando	  os	  diversos	  
elementos	  do	  universo.	  	  	  

-‐	   Computador	   c/leitor	  
de	  vídeo	  	  

Exibição	   de	   uma	   vídeo	   sobre	   o	   sistema	   solar.	   Num	  
segundo	   momento	   proporciona-‐se	   um	   momento	   de	  
debate	  acerca	  do	  conteúdo	  visualizado,	  onde	  os	  alunos	  
podem	  colocar	  e	  responder	  a	  questões.	  	  
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8)	  O	  aluno	  descreve	  a	  forma	  e	  os	  movimentos	  
da	  terra	  e	  da	  lua,	  explicando	  fenómenos	  como	  
as	  estações	  do	  ano.	  

	  
	  
-‐	  Internet	  (jogos	  
didáticos)	  

	  
(OBS	  –	  26	  /	  C3)	  
	  

	  
Apresentar	   jogos	  didáticos,	  no	  âmbito	  do	   tema	  “Terra	  
e	   espaço”	   e	   deixar	   que	   os	   alunos	   os	   explorem.	   A	  
professora	   orientadora	   e	   avaliadora	   do	   trabalho	   dos	  
alunos.	  
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META	  FINAL	  

Grupo de Investigação UTAD (caso 1)   
Atividades Professores com formação ( caso 2)	   	  

Atividades Professores Observações (caso 2)	   	  	  	  
Atividades Professores sem formação (caso 3)	   	  	  

RECURSO	  TIC	   ATIVIDADE	  
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Re
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s	   9)	  O	  aluno	  descreve	  e	  compara	  elementos	  
físicos	  e	  humanos	  de	  lugares	  e	  regiões,	  
utilizando	  vocabulário	  adequado.	  
10)	  O	  aluno	  distingue	  diversas	  formas	  de	  uso	  
do	  solo,	  identificando	  semelhanças	  e	  
diferenças	  entre	  lugares	  e	  regiões.	  
11)	  O	  aluno	  caracteriza	  elementos	  naturais	  e	  
humanos	  de	  lugares	  e	  regiões	  através	  de	  
recolha	  e	  mobilização	  adequada	  de	  
informação.	  
12)	  O	  aluno	  interpreta	  a	  realidade	  natural,	  
humana	  e	  social,	  a	  partir	  de	  questões	  
geográficas,	  históricas	  e	  sociais,	  sobre	  a	  
realidade	  que	  observa.	  

-‐	  Internet	  
-‐	  	  Youtube	  
	  
(AAE	  W.W.W	  /	  Formação)	  
	  

O	   aluno,	   orientado	   pelo	   professor,	   efetua	   uma	  
pesquisa	   acerca	   de	   elementos	   naturais	   de	  
determinados	   lugares	   (indicados	   pelo	   professor)	   e	  
posteriormente	  faz	  Download	  de	  vídeos	  (Youtube)	  que	  
ilustrem	  a	  sua	  pesquisa.	  	  
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13)	  O	  aluno	  interpreta	  fontes	  diversas	  e,	  com	  
base	  nestas	  e	  em	  conhecimentos	  prévios,	  
produz	  informação	  e	  inferências	  válidas	  e	  
pertinentes	  sobre	  o	  passado	  pessoal	  e	  
familiar,	  local,	  nacional	  e	  europeu.	  

-‐	  Internet	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Google,	  Yahoo,	  
outros	  motores	  de	  
pesquisa)	  

-‐	  Computador	  	  
-‐	  MovieMaker	  ou	  
PowerPoint	  

	  
O	   aluno	   pesquisa	   monumentos	   da	   sua	   localidade	   e	  
seleciona	   um	   conjunto	   de	   dados	   e	   imagens.	  
Posteriormente	   representa,	   numa	   linha	   do	   tempo,	   o	  
local	   específico,	   como	   por	   exemplo	   a	   Câmara	  
Municipal,	   evidenciando	   as	   transformações	   ocorridas	  
(como	   o	   local	   era	   antes	   da	   sua	   construção,	   a	  
construção	   e	   posteriores	   alterações)	   ao	   longo	   do	  
tempo.	  Para	  tal,	  o	  aluno	  elabora	  uma	  apresentação	  no	  
Movie	  Maker	  ou	  o	  PowerPoint.	  	  
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14)	  O	  aluno	  sistematiza	  conhecimentos	  de	  si	  
próprio,	  da	  sua	  família,	  comunidade,	  história	  
local,	  nacional	  e	  europeia	  relativamente	  ao	  
passado	  próximo	  e	  ao	  passado	  mais	  
longínquo.	  
15)	  O	  aluno	  reconhece	  e	  respeita	  identidades	  
sociais	  e	  culturais	  à	  luz	  do	  passado	  próximo	  e	  
longínquo,	  tendo	  em	  conta	  o	  contributo	  dos	  
diversos	  patrimónios	  e	  culturas	  para	  a	  vida	  
social,	  presente	  e	  futura.	  
16)	  O	  aluno	  mobiliza	  e	  integra	  vocabulário	  e	  
conceitos	  substantivos	  específicos	  dos	  
diferentes	  conteúdos,	  temas	  e	  problemas	  
explorados.	  
17)	  O	  aluno	  reconhece	  a	  diversidade	  na	  
organização	  da	  vida	  em	  sociedade	  ao	  longo	  
dos	  tempos	  e	  a	  sua	  relação	  com	  as	  condições	  
naturais.	  

-‐	  Quadro	  interativo	  
-‐	  Computador	  	  
-‐	  Internet	  

(Videoconferência)	  
	  
(OBS	  –	  3	  /	  C2)	  

A	  atividade	  consiste	  numa	  videoconferência	  entre	  duas	  
escolas	   de	   diferentes	   concelhos.	   A	   turma	   prepara	  
previamente	   a	   apresentação	   do	   tema	   (elaboração	   de	  
cartazes,	   pesquisas	   na	   Internet	   tema,	   redação	   de	  
textos	   no	   computador,	   …).	   Aquando	   a	  
videoconferência,	   os	   alunos	   partilham	   o	   seu	   trabalho	  
seguindo-‐se	   uma	   troca	   de	   ideias	   e	   um	   momento	   de	  
debate	  (responder	  a	  questões).	  	  

-‐	  Quadro	  Interativo	  	  
-‐	  PowerPoint	  

	  
(OBS	  -‐	  6	  /	  C3)	  

Visualização	   de	   um	   PowerPoint	   sobre	   as	   atividades	  
económicas.	  De	  seguida,	  a	  professora	  orienta	  a	   turma	  
para	   a	   exploração	   coletiva	   do	   conteúdo	   visualizado,	  
levando	   os	   alunos,	   a	   pares,	   a	   elaborar	   um	   resumo	  
sobre	   os	   conteúdos	   trabalhos	   e	   conhecimentos	  
apreendidos.	  	  
Posteriormente,	   a	   professora	   ausculta	   as	   ideias	   dos	  
alunos	  (resumos)	  e	  é	  elaborado	  um	  resumo	  coletivo	  no	  
quadro	   interativo	   em	   que	   cada	   grupo	   de	   dois	   alunos	  
transmite	   uma	   ideia	   importante	   e	   pode	   escrevê-‐la	   no	  
quadro	  interativo.	  
No	   final,	   os	   alunos	   preenchem	   uma	   ficha	   de	   auto	  
elaboração.	  	  
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18)	  O	  aluno	  utiliza	  adequadamente	  diversas	  
formas	  de	  comunicação	  e	  expressão	  
relacionadas	  com	  o	  meio	  natural	  e	  social,	  no	  
presente	  e	  no	  passado.	  

19)	  O	  aluno	  estrutura,	  comunica	  e	  debate	  
conhecimentos	  sobre	  o	  meio	  natural	  e	  social,	  
utilizando	  as	  TIC	  como	  recurso.	  

	  
-‐	  Internet	  
-‐	  Computador	  
-‐	  MovieMaker	  
	  
(AAE	  W.W.W	  e	  Aplicação/	  
Formação)	  
	  

	  
Em	   grupo,	   os	   alunos	   pesquisam	   informação	   acerca	   o	  
meio	   natural	   e	   social,	   tendo	   sempre	   atenção	   às	  
orientações	   do	   professor,	   e	   selecionam	   um	   conjunto	  
de	   imagens	   das	   quais	   fazem	   o	   Download.	  
Posteriormente,	  criam	  um	  filme,	  no	  MovieMaker,	  para	  
apresentar	  aos	  restantes	  grupos.	  
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20)	  O	  aluno	  sistematiza	  as	  modificações	  
ocorridas	  no	  seu	  corpo,	  explicando	  as	  funções	  
principais	  de	  órgãos	  constituintes,	  bem	  como	  
as	  funções	  vitais	  de	  sistemas	  humanos,	  e	  
relaciona	  características	  fisionómicas	  de	  
membros	  da	  mesma	  família.	  
21)	  O	  aluno	  identifica	  e	  verifica	  propriedades	  
de	  diferentes	  materiais,	  condições	  em	  que	  se	  
manifestam	  e	  formas	  de	  alteração	  do	  seu	  
estado	  físico,	  e	  manipula	  pequenos	  
dispositivos	  para	  fins	  específicos.	  
22)	  O	  aluno	  caracteriza	  modificações	  que	  
ocorrem	  nos	  seres	  vivos	  e	  relaciona-‐as	  com	  
manifestações	  de	  vida.	  
	  
	  

-‐	  Quadro	  interativo	  
-‐	  Computador	  
-‐	  PowerPoint	  
-‐	  Internet;	  YouTube	  
	  
(OBS	  –	  07	  /	  C2)	  

A	  atividade	  consiste	  na	  visualização	  de	  um	  PowerPoint,	  
de	   forma	   a	   rever	   e	   a	   consolidar	   conhecimentos.	   O	  
PowerPoint	   (previamente	   elaborado	   pelo	   professor)	  
proporciona	  o	  diálogo	  e	  a	  cooperação	  entre	  os	  alunos,	  
na	  busca	  de	  respostas.	  
Ao	   longo	   da	   aula,	   os	   alunos	   expõe	   dúvidas	   e	  
consolidam	  conhecimentos.	  	  
Para	   concluir	   a	   aula,	   o	   professor	   passa	   um	   (vários)	  
vídeo(s)	   acedendo	   ao	   Youtube:	   “Era	   uma	   vez….	   a	  
digestão	  “	  e	  “Era	  uma	  vez	  …a	  respiração”.	  

-‐	  Computador	  
-‐	  Movie	  Maker	  
-‐	   Gravador	   áudio	   e	  
microfone	  

-‐	  Máquina	  Fotográfica	  
digital	  

	  
(OBS	  -‐14	  /	  C2)	  

No	   âmbito	   do	   tema	   das	   experiências,	   os	   alunos	  
realizam	   atividades	   experimentais	   e	   documentam	   o	  
desenrolar	   das	  mesmas.	   Cabe	   aos	   elementos	   de	   cada	  
grupo,	   a	   organização	   da	   atribuição	   das	   tarefas	   ,	  
sabendo	   que	   um	   aluno	   fotografa	   a	   experiência;	   um	  
aluno	   veste	   o	   papel	   de	   entrevistador	   colocando	  
questões	   sobre	  o	  desenrolar	  da	  atividade,	   recolhendo	  
as	   respostas	   com	   auxílio	   de	   um	   gravador.	  No	   final	   da	  
aula,	   os	   alunos	   reúnem	   os	   dados	   e	   debatem	   os	  
resultados	  da	  experiência.	  
[Nas	   aulas	   seguintes,	   cada	   grupo	   de	   trabalho	   (e	  
professor	  como	  guia	  e	  orientador)	  elaborara	  um	  filme	  
no	  Movie	  Maker	  (colocando	  as	  imagens	  fotografadas	  e	  
som	  (comentários)	  para	  colocar	  no	  Blogue	  da	  escola).	  	  
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e	   23)	  O	  aluno	  relaciona	  informação	  que	  recolhe	  
sobre	  as	  condições	  atmosféricas	  de	  um	  lugar	  
ou	  região	  com	  os	  estados	  de	  tempo	  típicos	  
das	  diferentes	  estações	  do	  ano.	  
24)	  O	  aluno	  analisa	  problemas	  naturais	  e	  
sociais	  associados	  a	  alterações	  nos	  
ecossistemas.	  
25)	  O	  aluno	  reconhece	  a	  importância	  da	  
preservação	  da	  biodiversidade	  e	  dos	  recursos	  
para	  garantir	  a	  sustentabilidade	  dos	  sistemas	  
naturais.	  
26)	  O	  aluno	  descreve	  o	  processo	  de	  
exploração,	  transformação	  e	  aplicação	  de	  
recursos	  naturais,	  inferindo	  a	  necessidade	  da	  
sua	  gestão	  sustentável.	  

	  
-‐	  Projetor	  Multimédia	  
-‐	  Computador	  
-‐	  PowerPoint	  
	  
(OBS	  -‐3	  /	  C3)	  

Apresentação	   de	   um	   PowerPoint	   (1)	   “	   Imagens	   da	  
natureza	   e	   poluição”	   solicitando	   aos	   alunos	   que	  
observem	  e	  identifiquem,	  de	  um	  conjunto	  de	  imagens,	  
aquelas	   que	   transmitem	   bem	   estar	   e	   as	   que	   não	  
transmitem.	   Posteriormente,	   visualizar	   um	   segundo	  
PowerPoint	   (2)	   “A	   Degradação	   do	   meio	   ambiente”	   e	  
um	   terceiro	   que	   apresenta	   algumas	   “Soluções	   que	  
contribuem	   para	   melhorarem	   o	   ambiente”.	   Estas	  
atividades	  são	  realizadas	  proporcionando	  um	  ambiente	  
de	   aprendizagem	   colaborativa	   permitindo	   a	   discussão	  
de	  ideias.	  Após	  as	  visualizações	  tem	  lugar	  um	  debate	  e	  
preenchimento	   de	   uma	   ficha	   de	   identificação	   de	  
fatores	   de	   degradação	   e	   de	   reconhecimento	   de	  
contribuições	  para	  a	  melhoria	  ambiental.	  
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27)	  O	  aluno	  demonstra	  conhecimento	  e	  aplica	  
normas	  e	  cuidados	  de	  saúde	  e	  segurança,	  a	  
nível	  individual	  e	  comunitário,	  com	  vista	  ao	  
equilíbrio	  natural.	  
28)	  O	  aluno	  descreve	  o	  funcionamento	  de	  um	  
circuito	  eléctrico	  e	  classifica	  
operacionalmente	  os	  materiais	  como	  bons	  e	  
maus	  condutores	  de	  corrente	  eléctrica.	  

-‐	  Internet	  (jogos	  
interativos)	  

(http://www.njogos.p
t/recycle.html)	  

	  

O	   aluno	   explora	   jogos	   interativos,	   na	   Internet,	  
(previamente	   selecionados	   pelo	   professor)	   tendo	   em	  
conta	   o	   tema	   em	   estudo	   (por	   exemplo:	   reciclagem	  
/cuidados	  preventivos	  de	  saúde).	  
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o	   29)	  O	  aluno	  reconhece	  a	  existência	  de	  

relações	  entre	  lugares	  e	  regiões	  (áreas	  de	  
produção/de	  consumo;	  áreas	  de	  habitação/de	  
trabalho;	  áreas	  de	  residência/de	  férias;	  áreas	  
de	  fornecimento	  de	  matérias-‐primas/	  de	  
transformação),	  expondo	  elementos	  que	  
evidenciem	  a	  existência	  das	  mesmas.	  
30)	  O	  aluno	  detecta	  alterações	  nas	  
características	  naturais	  do	  território,	  
resultantes	  da	  ação	  humana,	  e	  problemas,	  
com	  expressão	  territorial,	  no	  meio	  local,	  
identificando	  os	  seus	  aspetos	  positivos	  e	  
negativos.	  
31)	  O	  aluno	  refere	  elementos	  da	  sua	  
identidade	  cultural,	  diferenciadores	  e	  comuns	  
à	  identidade	  de	  membros	  de	  outras	  culturas,	  
manifestando	  o	  sentido	  de	  pertença	  e	  o	  
respeito	  pela	  diversidade	  de	  culturas	  

	  
	  
	  
-‐	  Computador	  
-‐	  Internet	  (pesquisas)	  
	  
(OBS	  -‐	  16	  /	  C3)	  

Realização	  de	  uma	  pesquisa	  na	  Internet,	  em	  grupo	  (sob	  
orientação),	   no	   âmbito	   do	   tema	   “Qualidade	   do	  
ambiente”	   pedindo	   aos	   alunos	   para	   observarem,	  
identificarem	   e	   registarem	   os	   sinais	   que	   revelam	   um	  
ambiente	   de	   qualidade	   ou	   um	   ambiente	   degradado.	  
Posteriormente,	   os	   alunos	   efetuam	   o	   registro	   das	  
ideias	   pesquisadas	   (no	   caderno)	   e	   discutir	   soluções	  
para	   a	   melhoria	   do	   ambiente.	   A	   professora	   tem	   um	  
papel	   de	   orientadora,	   alertando	   sempre	   para	   os	  
perigos	   das	   pesquisas	   na	   Internet.	   No	   final	   da	  
atividade,	   cada	   grupo	   apresenta	   os	   resultados	   da	   sua	  
pesquisa.	  
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32)	  O	  aluno	  explica	  a	  dinâmica	  da	  terra	  tendo	  
em	  conta	  a	  multiplicidade	  de	  transformações	  
que	  ocorrem	  no	  seu	  interior	  e	  exterior.	  

	   	  

Tabela 6.3: Grelha METATTIC relativa à área curricular disciplinar de Estudo do Meio 
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2.4. Área curricular disciplinar de Expressões Artísticas e 

Físico-Motoras 

A grelha seguinte evidencia as atividades recolhidas na área curricular disciplinar de 

Expressões Artísticas e Físico-motoras. Desta forma, vemos que também nesta área é possível 

realizar práticas com as tecnologias.  
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META	  FINAL	  

Grupo de Investigação UTAD (caso 1)   
Atividades Professores com formação ( caso 2)	   	  

Atividades Professores Observações (caso 2)	   	  	  	  
Atividades Professores sem formação (caso 3)	   	   

RECURSO	  TIC	   ATIVIDADE	  

	  
EXPRESSÃO	  DRAMÁTICA-‐TEATRO	  
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1)	  O	  aluno	  explora	  as	  suas	  
potencialidades	  expressivas	  e	  
comunicativas	  em	  situações	  de	  
prática	  e	  avaliação	  de	  atividades	  
dramáticas	  e	  projetos	  de	  teatro.	  
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2)	  O	  aluno	  integra	  os	  conhecimentos	  
adquiridos	  em	  novas	  formas	  de	  
apreciação	  de	  atividades	  dramáticas	  e	  
espetáculos	  de	  teatro,	  bem	  como	  em	  
soluções	  originais,	  diversificadas	  e	  
alternativas	  para	  os	  desafios	  criativos.	  
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3)	  O	  aluno	  adquire	  e	  aplica	  a	  
linguagem	  elementar	  do	  teatro	  para	  
nomear	  e	  analisar	  actividades,	  
técnicas	  e	  funções	  desta	  arte	  
performativa,	  em	  situações	  de	  
criação,	  de	  fruição	  e	  de	  estudo.	  

4)	  O	  aluno	  adquire	  e	  aplica	  a	  
linguagem	  elementar	  do	  teatro	  para	  
nomear	  e	  analisar	  componentes	  da	  
construção	  performativa,	  em	  
situações	  de	  criação,	  de	  fruição	  e	  de	  
estudo.	  

	  
-‐	  Projetor	  de	  slides	  

	  
[Em	   aulas	   anteriores	   os	   alunos	   preparam	   as	  
personagens	   de	   uma	   história	   (expressão	  
plástica)].	  
Os	   alunos	   dramatizam	   uma	   história	   (teatro	   de	  
sombras)	   recorrendo	   ao	   projetor	   de	   slides	   para	  
iluminar	  o	  cenário.	  
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5)	  O	  aluno	  reconhece	  e	  analisa	  
práticas	  teatrais	  de	  diferentes	  estilos,	  
géneros	  e	  origens	  culturais,	  com	  as	  
quais	  contacta	  em	  contextos	  
diversificados	  (grande	  sala,	  sala-‐
estúdio,	  rua…)	  e	  com	  recurso	  a	  vários	  
suportes	  (bibliográfico,	  audiovisual,	  
multimédia,	  digital…).	  
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	   6)	  O	  aluno	  canta	  sozinho	  e	  em	  grupo,	  
com	   intencionalidade	   expressiva,	  
canções	   de	   diferentes	   formas,	  
géneros	  e	  estilos,	  em	  métrica	  binária	  
e	  ternária,	  utilizando	  a	  memória.	  
7)	  O	  aluno	   toca	   sozinho	  e	  em	  grupo,	  
peças	  de	  diferentes	   formas,	   géneros,	  
estilos	   e	   culturas,	   utilizando	   técnicas	  
diferenciadas	   de	   acordo	   com	   a	  
tipologia	   musical,	   em	   instrumentos	  
não	  convencionais	  e	  convencionais	  na	  
interpretação	  de	  música	  instrumental	  
ou	  vocal	  acompanhada.	  
8)	   O	   aluno	   analisa	   e	   comenta	  
audições	  de	  música	  gravada	  e	  ao	  vivo	  
de	   acordo	   com	   os	   conceitos	  
adquiridos	   e	   códigos	   que	   conhece,	  
utilizando	  vocabulário	  apropriado.	  

	  
	  
-‐	  Quadro	  interativo	  

-‐	  CD	  “Mundo	  de	  
cartão-‐	  André	  Sardet	  

-‐Gosto	  de	  ti”;	  	  
-‐Internet	   (Youtube:	  
Vídeo	   Karaoke	   da	  
música)	  
	  

(OBS	  –	  12	  /	  C3)	  

Os	   alunos	   ouvem	   primeiramente	   sem	   cantar,	   a	  
música	  “Gosto	  de	  Ti”	  do	  CD	  Mundo	  de	  Cartão	  de	  
André	   Sardet.	   De	   seguida	   a	   música	   é	   projetada	  
no	  quadro	   interativo	  mas	  com	  a	   letra	  da	  música	  
incompleta.	  
À	  medida	  que	  vão	  ouvindo	  a	  música	  e	  cantando,	  
os	  alunos	  devem	  identificar	  as	  partes	  em	  falta	  e	  
registá-‐las	  na	  ficha	  de	  registo	  (formato	  papel)	  e	  a	  
seguir	  um	  aluno	  escreve-‐a	  no	  quadro	   interativo.	  
Ao	   mesmo	   tempo	   a	   turma	   completa	   a	   ficha	  
respetiva	  à	  letra	  da	  música	  fornecida	  em	  formato	  
papel.	   Pouco	   a	   pouco	   a	   música	   vai	   ficando	  
completa.	   Para	   correção	   do	   trabalho,	   a	  
professora	   projeta	   o	   vídeo	   com	   recurso	   à	  
Internet,	  no	  site	  do	  Youtube,	  proporcionando	  aos	  
alunos	   um	   momento	   coletivo	   e	   motivador:	  
Entoação	  da	  canção.	  

	  
D
es
en

vo
lv
im

en
to
	  d
a	  
Cr
ia
tiv

id
ad

e	  

Cr
ia
çã
o	  
e	  
Ex
pe

rim
en

ta
çã
o	  

9)	   O	   aluno	   improvisa	   e	   compõe	  
acompanhamentos	  e	  pequenas	  peças	  
musicais,	   utilizando	   a	   voz,	   o	   corpo	   e	  
instrumentos	   não	   convencionais	   e	  
convencionais.	  

10)	   O	   aluno	   expressa	   ideias	   sonoras	  
utilizando	   recursos	   técnico-‐artísticos	  
elementares,	   tendo	   em	   conta	  
diversos	  estímulos	  e/ou	  intenções.	  

11)	  O	  aluno	  cria	   códigos	  para	   registo	  
gráfico	  de	  criações	  musicais.	  

-‐	  Computador;	  
(Microfone	  do	  
computador)	  	  

	  
(AAE	  Aplicações	  –	  Formação)	  

Em	   grupo,	   os	   alunos,	   exploram	   sons	  
provenientes	  de	  instrumentos	  não	  convencionais	  
(ruídos	   feitos	   com	   os	   materiais	   da	   turma	   ou	  
recolhidos:	   canetas,	   folhas,	   latas…instrumentos	  
construídos	  nas	   aulas)	   e	   sons	  produzidos	   com	  o	  
corpo	  (estalar	  os	  dedos…)	  e	  voz.	  Posteriormente,	  
elaboraram	   uma	   peça	   musical,	   na	   qual	   cada	  
aluno	  pode	  mostrar	  o	  som	  por	  ele	  apresentado.	  
Num	  último	  momento,	  os	  alunos	  gravam	  a	  peça	  
musical,	   com	   o	   microfone	   do	   computador	   e	  
apresentam-‐na	  à	  turma.	  

	  
-‐	  Computador	  
(Audacity)	  

	  
(AAE	  Aplicações	  –	  Formação)	  

[Em	   aulas	   anteriores,	   os	   alunos	   (em	   grupo),	  
recolhem	   um	   conjunto	   de	   três	   músicas	   no	  
Youtube].	  
Os	  alunos	  elaboram	  uma	   faixa	  musical,	   (a	  partir	  
das	   três	   músicas	   recolhidas),	   recorrendo	   ao	  
Audacity,	   seguindo	   as	   indicações	   do	   professor	  
que	  explica	  coletivamente	  para	  o	  grupo.	  O	  aluno	  
deve	  aprender	  a	  cortar	  a	  faixa	  musical,	  colar,	  unir	  
os	  sons,	  diminuir	  o	  volume,	  entre	  outros.	  	  
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12)	  O	  aluno	  identifica,	  analisa	  e	  
descreve	  características	  rítmicas,	  
melódicas,	  tímbricas	  e	  formais	  da	  
música.	  

13)	  O	  aluno	  utiliza	  notação	  não	  
convencional	  para	  ler	  e	  expressar	  
ideias	  musicais.	  

	  
-‐	  Quadro	  interativo	  
	  
(OBS	  –	  10	  /	  C2)	  

	  
Os	   alunos	   devem	   identificar	   sons	   provenientes	  
de	  vários	   instrumentos	  apresentados	  no	  quadro	  
interativo.	   A	   professora	   orienta	   a	   atividade	  
levando	   os	   alunos	   a	   caracterizar	   os	   sons	   e	   os	  
ritmos	   ouvidos.	   Posteriormente,	   à	   vez,	   cada	  
aluno	   grava	   um	   ritmo	   que	   os	   restantes	   alunos	  
devem	  tentar	  reproduzir	  corretamente	  mas	  com	  
outro	  instrumento.	  
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14)	   O	   aluno	   reconhece	   e	   valoriza	   a	  
música	  como	  construção	  social,	  como	  
património	   e	   como	   fator	   de	  
identidade	  social	  e	  cultural.	  

	  
-‐	  Internet	  
(Google	  e	  Youtube)	  

Em	   grupo	   os	   alunos	   pesquisam	   estilos	   musicais	  
típicos	   de	   diferentes	   regiões	   (sugeridas	   pelo	  
professor),	   valorizando	   a	   música	   como	  
construção	  social,	  como	  património	  e	  como	  fator	  
de	   identidade	   social	   e	   cultural.	   Posteriormente	  
cada	   grupo	   apresenta	   à	   turma	   a	   pesquisa	  
efetuada.	  

DANÇA	  
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15)	   O	   aluno	   expressa	   de	   forma	   não-‐
verbal	   diversas	   temáticas	   da	  
realidade	   envolvente,	   utilizando	   de	  
modo	  eficaz	  o	  potencial	  comunicativo	  
do	  corpo.	  

	   	  

Pa
rt
ilh
a	  
-‐	  I
nt
er
aç
ão

	  

16)	   O	   aluno,	   individualmente	   e	   em	  
grupo,	   apresenta,	   interage	   e	   partilha	  
com	   as	   audiências	   peças	   de	   dança	   e	  
pequenos	   estudos	   coreográficos	   de	  
diferentes	   formas,	   géneros,	   estilos	   e	  
culturas.	  

	  
-‐	  Internet	  (Youtube);	  
-‐	  Quadro	  interativo	  

	  
Os	   alunos	   executam	   uma	   coreografia	   que	  
exploram	   primeiramente,	   de	   forma	   coletiva	   e	  
orientada,	   através	  da	  projeção	  de	  um	  vídeo,	  no	  
quadro	  interativo.	  
Passo	  a	  passo	  os	  alunos	  observam	  e	  aprendem	  a	  
coreografia.	  
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17)	  O	   aluno	   interpreta	   temas,	   ideias,	  
emoções	  e	   sentimentos,	  mobilizando	  
o	  vocabulário	  específico	  da	  dança.	  
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18)	   O	   aluno,	   individualmente	   ou	   em	  
grupo,	   explora,	   inventa,	   improvisa	   e	  
compõe	   sequências	   lógicas	   de	  
movimentos	   a	   partir	   de	   modelos	  
apresentados	   sobre	   as	   várias	   formas	  
e	  estilos	  de	  dança.	  

	  
19)	   O	   aluno	   cria	   formas	   corporais	   e	  
estruturas	   rítmicas,	   de	   modo	   a	  
possibilitar	   a	   interpretação	   de	  
movimentos	  originais.	  

	  
-‐	  Computador	  /Leitor	  
de	  CD;	  

-‐CD	  (ritmos	  musicais	  
diferentes)	  

Os	   alunos	   ouvem	   ritmos	   musicais	   (lentos,	  
ritmados,	   calmos…	   que	   o	   professor	   selecionou	  
anteriormente:	   Ex:	   músicas	   de	   um	   CD)	   e	  
mediante	  os	  sons	  que	  ouvem	  adaptar	  diferentes	  
movimentos	   corporais	   (andar	   a	   passo,	   correr,	  
saltar,	   dançar	   devagar	   ou	   mais	   rápido,	   entre	  
outros	  	  
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20)	   O	   aluno	   contribui	   para	   a	  
construção	  de	   sequências	  de	  dança	  
com	   base	   em	   regras	   de	  
improvisação/composição	   e	   de	  
acordo	   com	   alguns	   modelos	   de	  
intervenção	  coreográfica.	  
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21)	  O	  aluno	  pratica,	  identifica	  e	  
contextualiza	  diferentes	  formas	  de	  
dança	  e	  sua	  terminologia	  básica.	  
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22)	  O	  aluno	  apropria-‐se	  dos	  materiais	  
espaciais	  (foco,	  planos,	  níveis,	  
direções,	  volumes)	  e	  os	  temporais	  
(duração	  e	  intensidade)	  para	  
interpretar	  sequências	  de	  dança.	  
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23)	  O	  aluno	  observa,	  analisa	  e	  
comenta	  peças	  de	  dança	  em	  
diferentes	  contextos.	  

-‐	  Internet	  (Youtube)	  
-‐	  Quadro	  interativo	  

[O	  professor	  seleciona	  um	  conjunto	  de	  peças	  de	  
dança,	  de	  diferentes	  estilos,	  que	  escolhe	  através	  
do	  Youtube].	  
Em	  grupo,	  os	  alunos	  visualizam	  diferentes	  estilos	  
de	   dança	   que	   o	   professor	   apresenta	   ao	   grupo-‐
turma	   através	   do	   quadro	   interativo.	   Ada	   grupo	  
escolha	   uma	   peça	   de	   dança	   que	   observam	   e	  
acerca	  da	  qual	  exprimem	  critérios	  de	  apreciação	  
que	  registam	  no	  caderno.	  No	  final	  apresentam	  à	  
turma	   o	   estilo	   de	   dança	   analisado,	   tentando	  
explicar	  aspetos	  significativos	  levando	  os	  colegas	  
a	   identificar	   o	   estilo	   de	   dança	   escolhido	   pelo	  
grupo.	  

EXPRESSÃO	  PLÁSTICA	  
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24)	  O	  aluno	  é	  capaz	  de	  ler	  e	  analisar	  
diferentes	  formas	  visuais	  (e.g.	  
natureza,	  obra	  de	  arte,	  arquitetura,	  
design,	  objetos	  do	  quotidiano,	  entre	  
outras)	  através	  do	  contacto	  com	  
diferentes	  modalidades	  expressivas	  
(pintura,	  escultura,	  fotografia,	  cartaz,	  
banda	  desenhada,	  entre	  outros)	  em	  
diferentes	  contextos:	  físico	  (museus,	  
catálogos,	  monumentos,	  galerias	  e	  
outros	  centros	  de	  cultura)	  e	  digital	  
(Internet,	  CDROM).	  

	  
	  
-‐	  Computador	  (Word)	  
-‐	  Internet	  (Pesquisa)	  
	  
(OBS	  –	  25	  /	  C3)	  
	  
	  
	  
	  
	  

[Em	   aulas	   anteriores	   os	   alunos	   apreendem	  
conhecimentos	   sobre	   o	   artista	   “Nadir	   Afonso”	  
assim	   como	   algumas	   caraterísticas	   das	   suas	  
pinturas].	  	  
A	   atividade	   consiste	   na	   pesquisa	   de	   um	   autor-‐
biografia	  e	  das	  características	  das	  suas	  obras	  de	  
arte.	  Os	  alunos,	  em	  4	  grupos,	  efetuam	  pesquisa	  
orientada	  pela	  professora:	  devem	  tomar	  nota	  de	  
aspetos	   essências	   da	   biografia	   do	   artista	   (numa	  
ficha	   de	   registo	   em	   formato	   papel)	   e	   pesquisar	  
quadros	   por	   ele	   elaborados	   que	   entrem	   na	  
temática	  “figuras	  geométricas,	  linhas	  e	  cores”.	  
No	   final	   os	   alunos	   reúnem	   a	   informação	  
construindo	   uma	   apresentação	   no	   processador	  
de	  texto	  (Word)	  e	  apresentar	  à	  turma.	  
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a	   	   25)	  O	  aluno	  adquire	  e	  aplica	  a	  
linguagem	  elementar	  das	  artes	  visuais	  
para	  identificar	  e	  analisar,	  com	  um	  
vocabulário	  específico	  e	  adequado,	  
conceitos,	  contextos	  e	  técnicas	  em	  
obras	  artísticas	  e	  noutras	  narrativas	  
visuais,	  em	  situações	  de	  observação	  
e/ou	  da	  sua	  criação	  plástica.	  
26)	  O	  aluno	  identifica	  a	  representação	  
da	  figura	  humana	  (proporção	  natural	  e	  
a	  desproporção)	  em	  diversos	  suportes:	  
físico	  (museus	  e	  outros	  centros	  de	  arte,	  
catálogos,...)	  e	  digital	  (Internet,	  
CDROM,...),	  compreendendo	  a	  
intencionalidade	  do	  efeito	  da	  
deformação	  como	  meio	  expressivo.	  
27)	  O	  aluno	  descreve	  a	  cor	  em	  situações	  
do	  mundo	  que	  nos	  rodeia	  (natureza,	  
obras	  de	  arte,	  arquitetura,	  design,	  
objetos	  do	  quotidiano,	  entre	  outros	  
objetos	  culturais)	  e	  explicita	  a	  sua	  
importância	  na	  aparência	  visual	  dos	  
objetos.	  
28)	  O	  aluno	  reconhece	  o	  valor	  
expressivo	  da	  linha,	  num	  contexto	  
figurativo	  ou	  abstrato,	  recorrendo	  ao	  
património	  natural	  (natureza	  e	  cenas	  do	  
quotidiano)	  e	  ao	  património	  artístico	  
(monumentos	  e	  museus),	  em	  suportes	  
físicos	  e/ou	  digitais.	  
29)	  O	  aluno	  reconhece	  e	  relaciona	  as	  
diferentes	  formas	  dos	  objetos	  no	  
património	  natural	  (natureza,	  objetos	  
do	  quotidiano)	  e	  no	  património	  artístico	  
(pintura,	  escultura,	  arquitetura,	  entre	  
outros),	  compreendendo	  a	  diferença	  
entre	  valor	  utilitário	  e	  estético	  das	  
formas.	  
30)	  O	  aluno	  reconhece	  as	  diferentes	  
texturas	  nos	  elementos/objetos	  do	  
património	  natural	  (natureza,	  objetos	  
do	  quotidiano)	  e	  no	  património	  artístico	  
(pintura,	  escultura,	  arquitetura,	  entre	  
outras).	  
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31)	  O	  aluno	  manifesta	  capacidades	  
expressivas	  e	  comunicativas	  nas	  suas	  
produções	  plásticas,	  assim	  como	  na	  
observação	  das	  diferentes	  formas	  
visuais.	  

	  
-‐	  Computador	  
Magalhães	  	  
(Software	  
Tuxpaint)	  

	  
	  (OBS	  –	  08	  /	  C2)	  

Os	   alunos	   realizam	   uma	   atividade	   que	   consiste	  
na	   elaboração	   de	   um	   desenho	   no	   Tuxpaint	  
respeitando	   regras	   precisas	   para	   a	   sua	  
realização.	   Inicialmente,	  a	  professora	  orienta	  os	  
alunos	  quanto	  aos	  procedimentos	  a	  seguir	  para	  
abrir	   o	   software	   do	   Tuxpaint	   bem	   como	   a	  
explicação	  dos	   ícones	  que	  o	  sofware	  apresenta.	  
Os	  alunos	  exploram	  o	  Tuxpaint	  individualmente,	  
durante	   um	   momento,	   descobrindo	   eles	  
próprios	  as	  possibilidades.	  
Após	  este	  momento	   lúdico	  realizam	  a	  atividade	  
que	   consiste	   na	   elaboração	   de	   um	   desenho	   a	  
preto	   e	   branco	   recorrendo	   às	   figuras	  
geométricas.	  
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-‐	  Computador	  
(Comiclife)	  

-‐	  Quadro	  Interativo	  
	  
(OBS	  –	  13	  /	  C2)	  

	  [Anterior	   à	   observação	   da	   aula,	   a	   professora	  
orienta	   os	   alunos	   numa	   pesquisa	   de	   imagens	  
coletiva	  na	  Internet,	  através	  do	  quadro	  interativo	  
relacionadas	   com	   o	   tema	   Dia	   do	   Pai,	   da	   qual	  
resulta	  uma	  seleção	  de	   imagens	  variadas	  (bolas,	  
corações,	  gravatas,	  motas…)].	  	  
A	  atividade	  consiste	  na	  elaboração	  de	  um	  postal	  
par	   o	   Dia	   do	   Pai	   através	   do	   software	   ComicLife	  
(que	   o	   professor	   instala	   previamente	   nos	  
computadores	   Magalhães	   dos	   alunos,	   assim	  
como	   uma	   pasta	   com	   as	   imagens	   resultante	   da	  
pesquisa	   na	   Internet).	   O	   aluno	   elabora	   o	   postal	  
seguindo	   passo	   a	   passo	   as	   orientações	   do	  
professor	   (explicadas	  para	  o	   coletivo	  através	  do	  
quadro	   interativo).	   Os	   alunos	   escolhem	   as	  
imagens	   e	   inserem-‐nas	   livremente	   no	   postal,	  
fotografam-‐se,	   através	   da	   camara	   do	  
computador,	   inserindo	   posteriormente	   uma	   ou	  
duas	  fotografias	  no	  postal.	  	  
No	   final	   os	   alunos	   escrevem	   uma	   ou	   várias	  
mensagens	   que	   personalizam	   e	   imprimem	   o	  
resultado	  final.	  

	  

	  

	  

-‐	  Computador	  
Magalhães	  
(Tuxpaint)	  

	  
(OBS	  –	  22	  /	  C3)	  

[Em	   aula	   anterior,	   os	   alunos	   elaboram	  
coletivamente	   uma	   poesia	   /	   texto	   sobre	   a	  
Primavera-‐	  no	  quadro	  interativo].	  	  
No	   seguimento	  desta	  parte,	   após	  um	   relembrar	  
os	  aspetos	  essenciais	  a	  ter	  em	  conta	  aquando	  da	  
realização	   da	   atividade,	   os	   exploram	   com	  
orientação	  o	  software	  Tuxpaint.	  	  	  
Num	   último	   momento,	   os	   alunos	   elaboram	   a	  
ilustração	  da	  poesia	  no	  TuxPaint	  e	  imprimem.	  
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32)	  O	  aluno	  transforma	  os	  
conhecimentos	  adquiridos	  em	  novos	  
modos	  de	  apreciação	  das	  formas	  
visuais	  (obra	  de	  arte,	  natureza,	  entre	  
outros	  objetos	  culturais)	  e	  em	  novos	  
modos	  de	  representação.	  

	  
	  

	  

EXPRESSÃO	  FÍSICO-‐MOTORA	  
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	  	   1) Cambalhota	  à	  retaguarda,	  com	  repulsão	  dos	  

braços	  na	  parte	  final	  terminando	  com	  os	  pés	  
juntos	  na	  direção	  do	  ponto	  de	  partida.	  
2) Subida	  para	  pino	  apoiando	  as	  mãos	  no	  
colchão	  e	  os	  pés	  num	  plano	  vertical,	  recuando	  as	  
mãos	  e	  subindo	  gradualmente	  o	  apoio	  dos	  pés,	  
aproximando-‐se	  da	  vertical,	  seguido	  de	  
cambalhota	  à	  frente.	  
3) Saltar	  para	  o	  espaldar,	  apoiando	  
simultaneamente	  os	  pés	  e	  as	  mãos,	  virar-‐se	  de	  
costas	  e	  saltar	  para	  o	  colchão	  com	  meia-‐volta,	  
com	  receção	  equilibrada.	  
4) Salto	  de	  eixo	  no	  boque,	  após	  corrida	  de	  
balanço	  e	  chamada	  a	  pés	  juntos,	  passando	  com	  a	  
bacia	  elevada	  e	  os	  membros	  inferiores	  bem	  
afastados,	  com	  receção	  equilibrada.	  
5) Combinar	  posições	  de	  equilíbrio	  estático	  com	  
marcha	  lateral,	  para	  trás	  e	  para	  a	  frente,	  voltas	  e	  
saltos	  simples	  com	  receção	  equilibrada,	  na	  trave	  
baixa	  ou	  banco	  sueco.	  
6) Rodar	  o	  arco	  à	  volta	  do	  corpo,	  mantendo	  o	  
movimento	  por	  ondulações	  do	  corpo.	  
7) Posições	  de	  flexibilidade	  variadas	  
(afastamento	  lateral	  e	  frontal	  das	  pernas	  em	  pé	  
e	  no	  chão,	  com	  máxima	  inclinação	  do	  tronco;	  
«mataborrão»;	  etc.).	  
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Tabela 6.4: Grelha METATTIC relativa à área curricular disciplinar de Expressões Artísticas e Físico-
Motoras 

3.	  Limitações	  e	  constrangimentos	  da	  investigação	  

Estamos conscientes de que este estudo foi movido pela sede do saber e pelo desejo de 

contribuir para a investigação no âmbito da integração das tecnologias da informação e 

comunicação na educação. Contudo, apesar da consciência de todas as precauções tomadas no 

Jo
go

s	  

Jo
go

s	   8) Nos	  jogos	  coletivos	  com	  bola	  (rabia,	  
jogo	  de	  passes,	  bola	  ao	  poste,	  bola	  ao	  
capitão,	  bola	  no	  fundo)	  agir	  em	  
conformidade	  com	  a	  situação.	  
9) Em	  situação	  de	  exercício	  (com	  
superioridade	  numérica	  dos	  
atacantes	  –	  (3	  x1	  ou	  5x2)	  e	  de	  jogo	  de	  
Futebol	  4x4	  (num	  espaço	  amplo),	  
com	  guarda-‐redes.	  
10)	  No	  jogo	  «bitoque»	  raguebi:	  
(receber	  a	  bola	  controlando-‐a	  e	  
enquadrar-‐se	  ofensivamente;	  
progredir	  para	  finalizar;	  passar	  a	  um	  
companheiro	  em	  posição	  favorável;	  
passar	  a	  bola	  a	  um	  companheiro	  ou	  
deixá-‐la	  cair	  na	  vertical,	  quando	  é	  
tocado	  pelo	  opositor	  
(«bitoque»);criar	  linhas	  de	  passe	  para	  
receber	  a	  bola,	  deslocando-‐se	  ao	  lado	  
ou	  atrás	  do	  companheiro	  com	  bola;	  
quando	  a	  sua	  equipa	  não	  tem	  bola,	  
deslocar-‐se	  para	  intercetar	  o	  passe	  ou	  
tocar	  com	  as	  duas	  mãos	  («bitoque»).	  
10)Com	  uma	  raquete	  e	  uma	  bola,	  em	  
concurso	  individual	  ou	  a	  pares,	  
impulsionar	  a	  bola	  na	  vertical	  e	  batê-‐
la	  acima	  da	  cabeça,	  imprimindo	  à	  
bola	  uma	  trajetória	  tensa,	  numa	  
direção	  determinada.	  
11)Em	  situação	  de	  concurso	  em	  
grupos	  de	  quatro	  (dois	  de	  cada	  lado	  
da	  rede),	  jogar	  com	  os	  companheiros	  
efetuando	  toques	  com	  as	  duas	  mãos	  
(por	  cima)	  e/ou	  toques	  por	  baixo	  com	  
os	  antebraços,	  para	  manter	  a	  bola	  no	  
ar,	  com	  número	  limitado	  de	  toques	  
sucessivos	  de	  cada	  lado.	  

	  
	  
	  
	  
-‐	  Quadro	  Interativo	  	  
-‐	  Internet	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
A	   atividade	   consiste	   na	   aprendizagem	   de	  
estratégias	  de	   jogos	  através	  da	  apresentação	  de	  
jogos,	  no	  quadro	  interativo	  	  
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12)	  Colaborar	  com	  a	  sua	  equipa	  
interpretando	  sinais	  informativos	  
simples	  (no	  percurso	  e	  no	  mapa),	  
para	  que	  esta,	  acompanhada	  pelo	  
professor	  e	  colaboradores,	  cumpra	  
um	  percurso	  na	  mata,	  bosque,	  
montanha,	  etc.,	  combinando	  as	  
habilidades	  aprendidas	  
anteriormente,	  mantendo	  a	  perceção	  
da	  direção	  do	  ponto	  de	  partida	  e	  
outros	  pontos	  de	  referência.	  

-‐	  Internet	  (Google	  
Maps)	  

-‐	  Computador	  
-‐	  Scanner	  
-‐	  Impressora	  

Em	   grupos,	   os	   alunos	   pesquisam	   mapas	   e	  
exploram	  os	  seus	  conteúdos.	  Após	  esta	  pesquisa,	  
elaboram	   um	   mapa	   para	   realizar	   um	   Peddy	  
Paper	  no	  meio	  envolvente	  à	  escola	  (atendendo	  a	  
todos	   os	   elementos	   a	   constar,	   referidos	   pelo	  
professor).	   No	   final,	   cada	   grupo	   imprime	   o	   seu	  
mapa	   que	   troca	   com	   outro	   grupo	   de	   colegas.	  
Finalmente,	  realizam	  o	  Peddy	  paper.	  	  	  



 

358 

 

intuito de garantir a qualidade da investigação, entendemos que esta não está isenta de 

condicionalismos, dificuldades e constrangimentos. 

Dadas as imensas possibilidades das TIC salientamos que não nos foi possível 

apresentá-las todas, pelo que tivemos que optar por apresentar aquelas exemplificadas nos 

casos estudados, e que foram experimentadas para responder às metas. Seguramente com 

outros casos de estudo seriam realizadas outras atividades nas quais se empregariam outras 

TIC e igualmente válidas. 

Consideramos que realizar um estudo desta importância pressupõe disponibilidade de 

tempo por parte da investigadora, na medida em que implica longos momentos de pesquisa e 

reflexão e inúmeras deslocações ao longo de toda a investigação. No entanto, essa condição 

necessária foi para nós um desafio paralelo ao desafio do estudo em si. A não atribuição de 

uma de licença sabática fez com que esta caminhada fosse dificultada, tornando-se mais 

morosa e mais extenuante. Apesar da flexibilidade do horário que foi atribuída à 

investigadora, já na fase final da investigação, que de certa forma foi uma mais-valia no 

momento das observações de aulas, a verdade é que foi extremamente difícil conciliar a 

realização de todos os momentos e processos da investigação estando a investigadora em 

exercício de funções. 

A incompatibilidade de horários dos professores dos três casos do estudo com os 

horários da investigadora constituiu outro constrangimento à investigação, sobretudo no 

momento de observação de aulas, pois houve dificuldade em encontrar um horário comum 

entre observador e professor observado e organizar um cronograma de observações. A 

realização do estudo sobre a integração curricular das TIC num momento em que se 

processava a revisão dos documentos curriculares orientadores foi um desafio, na medida em 

que muitos professores intervenientes no estudo necessitavam de clarificação no que concerne 

às adaptações curriculares e sentiam dificuldade em organizar as práticas no momento das 

observações, uma vez que, em muitas situações, a linguagem utilizada para a investigação 

com base em todo o processo da reorganização não estava ainda interiorizada/apropriada pela 

maioria dos intervenientes no estudo. 

O facto de as observações de aulas incidirem em práticas do 4.º ano de escolaridade 

levou professores a não aceitarem as observações alegando que a preparação dos exames 

nacionais exigia tempo, pelo que não podiam dispor de uma aula para preparar uma atividade 

com TIC, o que implicou não termos uma amostra mais consistente para o caso 3. 
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Apesar dos constrangimentos, acreditamos que o estudo seguiu um caminho que nos 

conduziu a respostas às nossas interrogações e que poderá constituir fundamento para os que, 

tal como nós, são movidos por objetivos e questões à investigação. 

4.	  Implicações	  e	  desenvolvimentos	  futuros	  

Não é de excluir que, no fim da investigação, surja um grande silêncio porque se 

calam as vozes de todos quantos lemos, ouvimos, escutamos, observamos. Mas o tempo desse 

silêncio pode permanecer curto, pois sabemos que no decurso dos longos meses em que nos 

dedicámos à procura de respostas, outras questões surgiram, outros ecos, outras vozes se 

fizeram ouvir e determinaram o desejo de novas investigações. De facto, o estudo pelo qual 

enveredámos e pelo qual nos apaixonámos proporcionou-nos aprendizagens e elucidou-nos 

quanto às possibilidades de integração das TIC nos contextos educativos do 1.º ciclo do 

ensino básico. Mas à medida que avançámos na investigação, outras questões se levantaram, 

outros anseios de resposta se fizeram sentir. 

Mantendo a temática em estudo, as TIC no 1.º CEB e as práticas por parte dos 

professores no que concerne à integração das TIC na sala de aula, tendo por base o 

levantamento das práticas com TIC por nós efetuado, seria pertinente explorar as semelhanças 

e/ou diferenças entre o ensino de determinados conteúdos através de uma prática transmissiva 

(sem TIC) e uma prática mais interativa (recorrendo às TIC).  

Neste sentido, parece-nos também fonte de inspiração para uma futura interrogação, a 

motivação dos alunos para a aprendizagem mediante estas diferentes práticas que remetem 

para metodologias diferenciadas e diferente papel do professor. 

Considerando a grande ânfase dada à formação docente no âmbito das tecnologias da 

informação e comunicação e partindo do princípio de que a formação proporcionada aos 

professores nesse domínio permanece insuficiente e inadequada, parece-nos interessante 

relacionar o tipo de ações propostas com as características dos professores visados tendo em 

consideração as necessidades sentidas por estes professores face ao que lhes é exigido no 

atual currículo para o ensino básico. 

No términus desta investigação, ficamos com a sensação de que  

“Mesmo que já tenha feito uma longa caminhada, sempre 

haverá mais um caminho a percorrer.” Santo Agostinho. 
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1. DESIGNAÇÃO DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO 
 
 

Aprender para ensinar: As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na educação pré-escolar e no 
1.º ciclo do ensino básico.  

 
 

 

2. RAZÕES JUSTIFICATIVAS DA ACÇÃO: PROBLEMA/NECESSIDADE DE FORMAÇÃO 
IDENTIFICADO 

 

“  O  professor  deixou  de  reclamar  para  si  o  privilégio  e  monopólio  na  transmissão  do  saber,  mas  encontra-se na sua 

profissionalidade, enquanto mediador nos processos de busca e organização da informação, no desenvolvimento 

do espírito crítico, numa relação marcada pela superioridade ou inferioridade frente ao aluno, mas antes pelo 

estatuto de interlocutor, a par de outros, no intercâmbio, na permuta, no encontro e confronto de opiniões em 

autênticas comunidades de argumentação e comunicação”   (Escola,   2007:135). Parece-nos pois evidente que a 

mudança de paradigma na educação constitui um facto incontornável a que nenhum educador pode ficar indiferente 

ou ousar ignorar e, numa sociedade em que as novas tecnologias ganham cada vez maior relevo, vários 

argumentos justificam a sua integração no contexto educativo. Na escola, as relações pedagógicas entre alunos e 

professores passam a ser encaradas de maneira diferente e isto porque as TIC possibilitam a troca de saberes e 

experiências entre os intervenientes no processo educativo.  

Na verdade, tanto no âmbito educativo como no organizacional, as TIC têm assumido um papel cada vez mais 

dominante e indispensável, sendo notória uma evolução ininterrupta nos paradigmas relacionados com a sua 

utilização. Deste modo, constituem instrumentos muito versáteis que permitem uma diversidade de metodologias, 

mais apelativas e motivadoras para os alunos proporcionando um novo conceito de ambiente de aprendizagem e 

uma visão diferente nas formas de pensar, de agir e de ensinar. A escola deve repensar na sua conceção 

tradicional e admitir outras situações de aprendizagem. 

Consideramos como prioritárias todas as intervenções da tecnologia da informação e comunicação, desde a 

educação pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, permitindo que os alunos, desde cedo, tomem contato com 

diferentes formas de aprender e, se capacitem de competências basilares neste âmbito. 

É propósito da ação considerar as tecnologias numa vertente mais ativa e prática, dotando os professores de 

competências,  “dicas”  e  ferramentas  que lhes permita usar as TIC para e com os alunos, de modo a adquirir não só 

as metas de aprendizagem definidas neste âmbito, como também as metas das restantes áreas curriculares 

disciplinares. Pretende-se assim, criar as condições básicas e essências para que, de forma autónoma e 

responsável, os professores produzam os seus próprios materiais e acompanhem a alfabetização digital dos seus 

alunos.  

Portanto, com esta ação de formação ambicionamos ultrapassar um dos principais fatores inibidores da 

modernização tecnológica da educação – o défice de competências TIC –, promovendo a utilização das TIC nos 

processos de ensino e aprendizagem. 

 

 
CONSELHO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA 

 
APRESENTAÇÃO DE ACÇÃO DE FORMAÇÃO 

NAS MODALIDADES DE ESTÁGIO, PROJECTO, OFICINA DE FORMAÇÃO 
E CÍRCULO DE ESTUDOS 

Formulário de preenchimento obrigatório, a anexar à ficha modelo ACC2 

 
 

     
    N.º  ________ 

 An   2-B 
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3. DESTINATÁRIOS DA ACÇÃO 
 
Educadores da Educação pré-escolar e professores do Ensino Básico 1.º ciclo; grupo 100 e grupo 110. 

 
3.1. Equipa que propõe (caso dos Projectos e Círculos de Estudos) (Art. 12º-3 RJFCP) (Art.33º c) RJFCP) 

 
 

3.1.1 Número de proponentes: Anabela Castanheira Gomes 
                                      Natália Moura Lopes 

3.1.2 Escola(s) a que pertence(m): Agrupamento de escolas de  Lordelo – Paredes 
                                                

3.1.3 Ciclos/Grupos de docência a que pertencem os proponentes: grupo 110 

3.2. Destinatários da modalidade:  (caso de Estágio ou Oficina de Formação) 
 

        Educadores e professores da Educação pré-escolar e do Ensino Básico 1.º ciclo. 

 
 

Os dados recolhidos são processados automaticamente, destinando-se à gestão automática de certificados e envio de correspondência. O preenchimento dos 
campos é obrigatório pelo que a falta ou inexactidão das respostas implica o arquivamento do processo. Os interessados poderão aceder à informação que lhes 
diga respeito, presencialmente ou por solicitação escrita ao CCPFC, nos termos dos artigos 27º e 28º da Lei nº 10/91 de 19 de Fevereiro. Entidade responsável pela 
gestão da informação: CCPFC - Rua Nossa Senhora do Leite, nº 7-3º - 4701 - 902 Braga. 

  

4. EFEITOS A PRODUZIR: MUDANÇA DE PRÁTICAS, PROCEDIMENTOS OU MATERIAIS 
DIDÁCTICOS 

 

O Professor deve refletir sobre a sua prática pedagógica atual, para construir uma visão própria sobre o que são as 

TIC, para que servem, porque usá-las, para quê, como e quando. Nesse contexto tencionamos apoiar os 

professores na criação de condições para uma adequada utilização das TIC em contexto de aprendizagem e 

proporcionar-lhes novas práticas pedagógicas recorrendo às TIC de modo a renovar os contextos de 

ensino/aprendizagem e eficiência do processo educativo. 

 

Assim, esta ação de formação pretende levar os professores a: 

o  Perceber a importância da utilização crítica das TIC como ferramentas transversais ao currículo; 

o Compreender as potencialidades e os limites das TIC tendo em conta as especificidades próprias de cada 

área do saber; 

o Partilhar atividades utilizando as TIC, na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico: apresentar 

experiências e saberes com base no trabalho desenvolvido nas diversas áreas curriculares disciplinares e, 

reflexão conjunta, num trabalho colaborativo e debate profícuo, pensando as TIC numa vertente mais ativa 

e prática em contexto pedagógico, tendo em atenção aspetos éticos e de segurança que lhe estão 

associados; 

o Promover momentos de reflexão decorrentes da prática letiva. 

o Identificar situações concretas ao nível das diferentes áreas curriculares disciplinares, em que as TIC 

possam ser utilizadas para a criação e desenvolvimento de atividades geradoras de aprendizagens 

relevantes para os alunos, permitindo a aquisição das metas de aprendizagem definidas; 

o Prolongar os momentos de aprendizagem no tempo e no espaço, fomentando a disponibilização on-line de 
recursos educativos;  

o Adquirir as competências mínimas para usar as TIC na sua prática pedagógica. 
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5. CONTEÚDOS DA ACÇÃO (Práticas Pedagógicas e Didácticas em exclusivo, quando a acção de 
formação decorre na modalidade de Estágio ou Oficina de Formação) 

 
 
1. Apresentação de experiências, por parte dos formandos e das formadoras, de utilização das TIC como 
instrumento didático;  
 
2. Potencialidades das TIC no processo de ensino aprendizagem – apresentação de boas práticas;  
 
3. Metodologias de integração das TIC, com particular destaque para a Internet, no processo de construção e 
produção do conhecimento. As TIC como:  
 
a. Meio de informação que suportam o aprender pesquisando, descobrindo e confrontando.  
 
b. Contexto que oferece meios seguros de exploração para aprender fazendo.  
 
c. Meio de comunicação que sustenta o aprender comunicando e colaborando.  
 
4. Estratégias de utilização das TIC numa perspectiva de reorganização e gestão de sala de aula, adaptadas 
aos espaços e equipamentos disponíveis nas escolas;  
 
5. Produção e utilização de recursos para o ensino e aprendizagem: 
 
a. Conceção de recursos de suporte à actividade dos professores;  
 
b. Conceção de recursos para o apoio à aprendizagem dos alunos;  
 
6. Capacidade de produção de produtos e recursos pelos alunos.  
 
7. Construção de uma ou duas atividades a realizar em contexto de sala de aula, por parte de cada um dos 
formandos/grupo de formandos;  
 
8. Intervenção no terreno/aplicação das atividades;  
 
9. Avaliação da/s atividade/es realizada/as – reflexão, análise e discussão em grupo;  
 

 
a) As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
 Conceito e evolução; 

 As mudanças dos paradigmas educacional e comunicacional com as TIC; 

 Aspetos éticos e de segurança relacionados com a uso das TIC: procedimentos que melhorem a 

segurança  dos  computadores  (antivírus…); 

 Reflexão sobre as potencialidades das TIC; 

 
b) Práticas com as Tecnologias de Informação e Comunicação 

1- O essencial de alguns programas  

1.1 – Programa de apresentação: PowerPoint; 

1.2 – Programa de edição de vídeo: MovieMaker; 

1.3 -  Programa de edição de aúdio: Audacity; 

1.4 – Programa de edição de Fotostory; 

2- O essencial Quadro Interativo Multimédia (QIM) 

                     2.1- Princípios de funcionamento; 

                     2.2- Regras de utilização em segurança; 



 

410 

 

 

                    2.3- Exploração de recursos educacionais disponíveis na internet para uso do QIM 

             3- O essencial da Internet  

                    3.1- Utilização de motores de busca; 

                    3.2- Download de ficheiros;    

                    3.3- Youtube; 

                    3.4- Podcast; 

                    3.5- Construção de Blogue 
         

6. METODOLOGIAS DE REALIZAÇÃO DA ACÇÃO 
 

6.1. Passos Metodológicos 
 
 
1.ª Sessão – 2 horas 
Organização e planeamento da ação  

c) Apresentação dos objetivos da ação; 
d) Estruturação do trabalho a desenvolver; 
e) Entrega de documentos e materiais de apoio (grelhas de registo; bibliografia; etc); 

 
2.ª Sessão – 2 horas 
As TIC : Partilha de conhecimentos  

f) As TIC: conceito, evolução, potencialidades; 
g) As mudanças dos paradigmas educacional e comunicacional com as TIC; 

h) Aspetos éticos e de segurança relacionados com o uso das TIC; 

i) Reflexão sobre as potencialidades das TIC – debatendo práticas/metodologias; 

j) Elaboração de uma lista de TIC passíveis de serem utilizadas no ciclo de ensino em estudo; 
 
3.ª Sessão – 3 horas 
Integração curricular das TIC e partilha de atividades realizadas com as TIC 

k) As TIC no currículo do 1.º ciclo: 
 Análise das metas de aprendizagem definidas para o 1.º ciclo do ensino básico;  
 Análise de atividades promotoras do desenvolvimento das metas de aprendizagem; 

4.ª Sessão – 3 horas 
Realização de atividades com programas do Windows  

l) Elaboração de uma apresentação no PowerPoint; 
m) Construção de gráficos no Excel;  

 
5.ª Sessão – 3 horas 
Realização de atividades com programas do Windows  

n) Elaboração de um filme no MovieMaker ;  
o) Tratamento de áudio usando o Audacity; 
p) Tratamento de imagens no Fotostory; 

 
6.ª Sessão – 3 horas 
O essencial do Quadro Interativo Multimédia  

q) Princípios de funcionamento e uso; 
r) Exploração das potencialidades do QIM; 
s) Regras de utilização em segurança; 

t) Exploração de recursos educacionais disponíveis na internet para uso do QIM 

 
7.ª Sessão – 3 horas 
O essencial da Internet 
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7. APROVAÇÃO DO ÓRGÃO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA: 
         (Caso da Modalidade do Projecto) (Art. 7º, RJFCP) 
 

      Data     /      /          Cargo:      
 

      Assinatura: _____________________________________________________________________________________ 
 

 

8. CONSULTOR CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO OU ESPECIALISTA NA MATÉRIA (Art.25º-A,2 c) RJFCP) 

 
 
 Nome:  
 
 (Modalidade de Projecto e Ciclo de Estudos) delegação de competências do Conselho Científico-Pedagógico da 
 Formação Contínua (Art. 37º f) RJFCP) 
 
 SIM                     NÃO                          Nº de acreditação do consultor Clique aqui para introduzir texto.       
 

 

9. REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS 
 
A avaliação deve centrar-se no percurso e trabalho dos formandos ao longo da formação tomando em 

consideração os seguintes aspectos: 

 participação presencial nas sessões; 

 pertinência das propostas de atividades sugeridas nas sessões; 

 

Circular CCPFC – 3/2007 – Setembro 2007, com a menção qualitativa de: 

1 a 4,9 valores – Insuficiente; 

5 a 6,4 valores – Regular 

6,5 a 7,9 valores – Bom 

8 a 8,9 valores – Muito Bom 

9 a 10 valores – Excelente 

É obrigatória a frequência de pelo menos 2/3 das horas do curso de formação 
 

u) Utilização de motores de busca; 
v) Download de ficheiros; 
w) Utilização do Youtube; 

 
8.ª Sessão – 3 horas 
O essencial da Internet - continuação 

x) Criação de um Podcast 
y) Construção de um blogue 

 
 
9.ª Sessão – 3 horas 
O essencial da Internet - continuação 
Avaliação 

z) Construção de um blogue 
aa) Balanço final da ação; 

Preenchimento de um questionário (avaliação final). 
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10.  FORMA DE AVALIAÇÃO DA ACÇÃO 
A avaliação da Formação é feita através de: 
 
1) Análise das reflexões individuais de todos os formandos que intervieram no processo; 

2) Dados recolhidos através de um questionário para balanço final da formação; 

3) Pelas formadoras através da elaboração de um relatório de avaliação.  

 

11. BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL 
 
 
ABRANTES, P. e Araújo, F. (2001). Avaliação das Aprendizagens. Das Concepções às Práticas.  

Lisboa: M.E. – D.E.B 

 

CACHAPUZ, A., Praia, J., & Jorge, M. (2002). Ciência, Educação em Ciência e Ensino das Ciências.Lisboa : 

Ministério da Educação. 

 

CARVALHO, A. (2008). Manual de ferramentas da Web2.0 para professores, Lisboa: Ministério da Educação, 

DGIDC. 

 

COSTA, F. [Coord.] (2008). Competências Tic. Estudo de Implementação. (Vol.I). Lisboa: GEPE/ME. 

 

COSTA, F. [Coord.] (2009). Competências Tic. Estudo de Implementação. (Vol.II). Lisboa: GEPE/ME. 

 

COSTA, H. Peralta & S. Viseu (Eds.), As TIC na Educação em Portugal. Concepções e Práticas. Porto: Porto 

Editora. 

 

CRUZ, S. & Carvalho, A. (2007). Produção do vídeo com o movie maker: um estudo sobre o envolvimento dos 

alunos do m9.º ano na aprendizagem. In Silva, M.; Silva, A.; Couto, A. &Peñalvo, F. (eds), IX Simpósio 

Internacional de Informática Educativa. Porto: Escola SWuperior de bEducação do IPP, pp. 241-246. 

 

DGIDC/ME (2001). Currículo nacional de competências: Competências essenciais. Consultado em 17 de Janeiro 

de 2009 através de http://www.dgidc.min-edu.pt/fichdown/livrocompetencias/LivroCompetenciasEssenciais.pdf 

 

DGIDC/ME  (2001).  Workshop  “e-escolinha”  – Como usar as TIC no 1.º Ciclo. Consultado em 20 de Junho de 2009 

através de http://www.dgidc.min-edu.pt/eescolinha/ 

 

ESCOLA, J. (2007). A Comunicação Educativa e os Desafios da Sociedade do Conhecimento, in CID Fernández, 

Rodriguéz (2007) La Brecha Digital y sus Implicaciones Educativas. Nova Escola Galega, 307-317. 

 

FIGUEIREDO, A. D., Afonso, A. P. & Ferreira, A. M. (2004). Relatório de Avaliação do Programa de 
Acompanhamento da Utilização educativa da Internet nas escolas públicas do 1º ciclo do ensino básico. 

Consultado em 17 de Janeiro de 2012 através de 

http://www.esep.pt/interneteb1/documentos/documentos_ficheiros/relatorio_de_avaliacao_externa_0203.pdf 
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GEPE/ME. (2007a). Estudo de Diagnóstico: a modernização tecnológica do sistema de ensino em Portugal. 

Lisboa: Ministério da Educação. 

 

GEPE/ME. (2008). Competências TIC. Estudo de Implementação. Vol.1 Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade de Lisboa. 

 

GEPE/ME. (2008). Competências TIC. Estudo de Implementação. Vol.2 Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade de Lisboa. Pág. 170-190. 

 

Guia para professores. http: //www.seguranet.pt/index.php? section=14 À medida que vão crescendo e passando 

por diferentes fases das suas vidas, os alunos têm características e interesses diferentes, o que os torna mais 

vulneráveis a determinados perigos... http://www.miudossegurosna.net/ (verificado em 15.01.2012). 

 

Livro Verde para a Sociedade da Informação (1997). Missão para a sociedade da Informação. MCT. 

 

OSÓRIO, A. J & Puga. M. P. (Orgs.) (2007). As Tecnologias de Informação e Comunicação na Escola. Consultado 

em 17 de Janeiro de 2009 através de http://www.i-gov.org/index.php?article=5235&visual=1&subject=&id=1 

PACHECO, J. A. (2002). Políticas curriculares.  Porto: Porto Editora 

ROLDÃO, M. C. (1999). Gestão Curricular. Fundamentos e Práticas. Lisboa: M.E.-D.E.B. 

ROLDÃO, M.C. (2003). Gestão do Currículo e Avaliação de Competências.  Lisboa: Editorial Presença 

ROLDÃO, M. C. (2009). Estratégias de Ensino. O Saber e o Agir do Professor.  V.N. Gaia: Fundação 

Manuel Leão. 

 

REBELO, C. e Lopes, A. (2003), Pais e Filhos n@ Internet – Um Guia para a navegação on-line, Plátano, 

Lisboa. 

 
 

  
 
Data        /         /                                   Assinatura  
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ANEXO	  2	  -‐	  Planos	  de	  Trabalho	  da	  Ação	  de	  Formação	  
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Centro de Formação de Associação de Escolas 
De Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel 

 

Programa de Formação 
 
 
 

Aprender para Ensinar:  
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)  

 Na educação pré-escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

Formadoras:  Anabela Gomes 

                         Natália Lopes 

 
1.ª Sessão de Grupo                                                                               Data: 3 de junho 2012 

 
 

 
 

Sumário 
 

 
 Organização e planeamento da ação 

 As TIC Partilha de conhecimentos 

 Integração curricular das TIC e partilha de atividades realizadas com as TIC 

 Realização de atividades com programas do Windows - PowerPoint 
 
 

 
 

Atividades 
 

  Preenchimento das grelhas de presenças; 

   Apresentação dos objetivos da ação; 

   Estruturação e materiais de apoio (grelhas; registo; bibliografia; etc); 

   Preenchimento de um questionário (diagnóstico); 

  As TIC: conceito, evolução, potencialidades; 

   As mudanças dos paradigmas educacional e comunicacional com as TIC; 

  Aspetos éticos e de segurança relacionados com o uso das TIC: procedimentos 

que melhorem a segurança  dos  computadores  (antivírus…);; 

  Reflexão debatendo práticas e metodologias; 
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Centro de Formação de Associação de Escolas 
De Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel 

 

  As TIC no currículo do 1.º ciclo - Análise das metas de aprendizagem 

definidas para a educação pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico e análise de 

atividades promotoras do desenvolvimento das metas de aprendizagem; 
 

   Elaboração de uma apresentação no PowerPoint. 

 

 

Recursos 
 

 PowerPoint para apresentação/ organização da formação; 

 Grelhas de presença; 

 Plano da 1.ª sessão; 

 Questionário Diagnóstico; 

 Software: PowerPoint; 

 Computadores. 

 

 
Bibliografia 

 
 

 Carvalho, A. (2008). Manual de ferramentas da Web2.0 para professores, Lisboa: 
Ministério da Educação, DGIDC. 
 
 Costa, F. [Coord.] (2008). Competências Tic. Estudo de Implementação. (Vol.I). Lisboa: 
GEPE/ME. 
 
 Costa, F. [Coord.] (2009). Competências Tic. Estudo de Implementação. (Vol.II). Lisboa: 
GEPE/ME. 
 
 Costa, H. Peralta & S. Viseu (Eds.), As TIC na Educação em Portugal. Concepções e 
Práticas. Porto: Porto Editora. 
 
 Escola, J. (2007). A Comunicação Educativa e os Desafios da Sociedade do 
Conhecimento, in CID Fernández, Rodriguéz (2007) La Brecha Digital y sus Implicaciones 
Educativas. Nova Escola Galega, 307-317. 
 
 Livro Verde para a Sociedade da Informação (1997). Missão para a sociedade da 
Informação. MCT. 
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Centro de Formação de Associação de Escolas 
De Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel 

 

Programa de Formação 
 
 
 

Aprender para Ensinar:  
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)  

 no 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

Formadoras:  Anabela Gomes 

                         Natália Lopes 

 

 

2.ª Sessão de Grupo                                                                               Data: 4 de junho 2012 

 
 

 
 

Sumário 
 

 
 Realização de atividades com programas do Windows: PowerPoint e Movie 

Maker  
 

 O essencial do Audacity (programa de tratamento de Áudio) 

 Elaboração de um filme no filme no PhotoStory 

 O essencial do Quadro Interativo Multimédia (QIM) 
 
 

 
 

Atividades 
 

  Continuação da elaboração de uma apresentação no PowerPoint; 

   Elaboração de um filme no Movie Maker; 

   Tratamento de áudio usando o Audacity; 

   Elaboração de um filme no PhotoStory; 
 

 Princípios de funcionamento do QIM; regras de utilização em segurança; 

exploração de algumas das potencialidades do QIM; exploração de recursos 

educacionais disponíveis na Internet para uso do QIM. 
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Centro de Formação de Associação de Escolas 
De Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel 

 

Recursos 
 

 PowerPoint para apresentação/organização da formação; 

 Grelhas de presença; 

 Plano da 2.ª sessão; 

 Software: PowerPoint/ Movie Maker/ Audacity/ Photo Story; 

 Quadro Interativo Multimédia/ projetor multimedia; 

 Computadores. 

 
Bibliografia 

 
 

 Visão Geral do Office PowerPoint: 

http://www.microsoft.com/brasil/2007office/programs/powerpoint/overview.mspx 

 
 Demonstração do Office PowerPoint: 

http://www.microsoft.com/brasil/2007office/programs/powerpoint/demo.mspx 

 
 Perguntas Freqüentes do Office PowerPoint: 

http://www.microsoft.com/brasil/2007office/programs/powerpoint/faq.mspx 

 
 Manual sobre PowerPoint: 

http://capag.info/docs/Manual%20PowerPoint.pdf 

 
 
 Tutorial do Movie Maker: 

http://www.tutomania.com.br/tutorial/tutorial-avancado-de-windows-movie-maker 
 
http://www.superdownloads.com.br/download/146/windows-live-movie-maker/passo-passo-criar-video-no-
windows-movie-maker-usando-suas-fotos,1.html 
 
 Como usar o Audacity: 

http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2012/02/como-usar-o-audacity.html 
 
 Como usar o Photo Story:  

http://www.an2.com.br/tutoriais/criando-apresentacao-de-fotos-usando-o-photo-story.asp 
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Centro de Formação de Associação de Escolas 
De Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel 

 

Programa de Formação 
 
 
 

Aprender para Ensinar:  
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)  

 no 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

Formadoras:  Anabela Gomes 

                         Natália Lopes 

 

 

3.ª Sessão de Grupo                                                                               Data: 10 de junho 2012 

 
 

 
 

Sumário 
 

 
 O essencial da Internet (Utilização de motores de busca, download de ficheiros; 

utilização do Youtube) 
 

 Criação de um Podcast 
 Construção de um blogue 
 Balanço final da ação 
 
 

 
 

Atividades 
 

  Download de ficheiros: Google – http://www.google.com/ 

Yahoo - http://www.yahoo.com/  
     Bing - http://www.bing.com/ 

   Elaboração de Podcast; 

   Criação de um blogue; 

 Preenchimento das grelhas de avaliação (avaliação da formação e das 

formadoras); 
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Centro de Formação de Associação de Escolas 
De Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel 

 

Recursos 
 

 PowerPoint para apresentação/organização da formação; 

 Grelhas de presença; 

 Plano da 3.ª sessão; 

 Software: Blogger- www.blogger.com ; 

 Grelhas para avaliação da formação e do formador; 

 Computadores. 

 
Bibliografia 

 
 

 Fazer Download de ficheiros: 

?????? 
 
 Podcast: 

http://prisma.cetac.up.pt/125_Recomendacoes_Producao_Podcasts_Vantagens_Utilizacao_Ambinetes_Virtuais_
Aprendizagem_Joao_Bottentuit_Junior_e_Clara_Coutinho.pdf 
 
http://www.cfaematosinhos.eu/Podcasts%20no%20Ensino_08.pdf 
 
 
 Criar um blogue: 

http://www.nuted.ufrgs.br/oficinas/blogs/textos/blogger_tutorial.pdf; 
 
http://alexveloso2.blogs.sapo.pt/688.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Formação de Associação de Escolas 
De Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel 

 

Recursos 
 

 PowerPoint para apresentação/organização da formação; 

 Grelhas de presença; 

 Plano da 3.ª sessão; 

 Software: Blogger- www.blogger.com ; 

 Grelhas para avaliação da formação e do formador; 

 Computadores. 

 
Bibliografia 

 
 

 Fazer Download de ficheiros: 

?????? 
 
 Podcast: 

http://prisma.cetac.up.pt/125_Recomendacoes_Producao_Podcasts_Vantagens_Utilizacao_Ambinetes_Virtuais_
Aprendizagem_Joao_Bottentuit_Junior_e_Clara_Coutinho.pdf 
 
http://www.cfaematosinhos.eu/Podcasts%20no%20Ensino_08.pdf 
 
 
 Criar um blogue: 

http://www.nuted.ufrgs.br/oficinas/blogs/textos/blogger_tutorial.pdf; 
 
http://alexveloso2.blogs.sapo.pt/688.html 
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ANEXO	  3	  -‐	  Ficha	  de	  Avaliação	  da	  Ação	  de	  Formação	  
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FICHA DE AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO – Formandos 
 
 

DESIGNAÇÃO DA AÇÃO: Aprender para ensinar: As Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC) na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico  

Assinale com um X o valor da escala que considere mais adequado à avaliação dos itens assinalados (sendo 1 o nível mais baixo e 5, o mais alto) 

 1 Avaliação geral da ação  

2. Avaliação dos Formadores 

2.1 Conhecimentos/ Conteúdos 

 1 2 3 4 5 
Os conteúdos foram adequados      
Houve aprofundamento dos temas       
A articulação dos diferentes conteúdos temáticos foi concretizada      
O formador demonstrou dominar os conteúdos tratados      

2.2 Exposição 

 1 2 3 4 5 
A linguagem utilizada foi clara e assertiva      
A adaptação do discurso aos destinatários / finalidades foi conseguida      
Houve capacidade para esclarecer as dúvidas surgidas      

3. Organização da Ação pelo Centro 

 1 2 3 4 5 
A Divulgação / Informação foi oportuna      
A calendarização foi ajustada      
O atendimento aos formandos foi eficiente      
O material entregue respondeu às necessidades      

4 . Apreciação Global  

Fraca  

Satisfatória  

Boa  

Muito Boa  

Excelente  

5. Opinião Global da ação/ Observações (sugestões sobre aspetos organizativos e assuntos/conteúdos abordados e/ou a abordar nesta e em futuras ações 
que possa sugerir, seriam de grande interesse e utilidade) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Data: ______/ ______/_______ 

 1 2 3 4 5 
Os objetivos propostos foram cumpridos      
A metodologia foi adequada aos participantes      
Os trabalhos práticos propostos apresentaram coerência      
A gestão dos recursos foi adequada      
O espaço em que decorreu a ação foi adequado      
Relação do(s) formador(es) com o grupo de formandos       
A ação de formação veio ao encontro das minhas necessidades de formação      
As competências adquiridas vão ter impacto na minha actividade profissional      
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ANEXO	  4	  -‐	  Relato	  
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!

Relato - História de Vida 

 

!

Como!foi?!O!que!vivenciei?!

Como!é?!O!que!vivencio?!

Como!penso!que!poderá!ser!futuramente?!Que!poderei!vivenciar?!

“A minha experiência com as TIC” 
!
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ANEXO	  5	  -‐	  Questionário	  aos	  Professores do	  Caso	  1	  
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1 
 

 
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

Departamento de Educação e Psicologia 
 

Doutoramento em Ciências da Educação 
 

 
Das Tecnologias de Informação e Comunicação às Metas de Aprendizagem, no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I – CARACTERIZAÇÃO DO PROFESSOR E DO SEU MEIO ESCOLAR 
 
 

1. Sexo:  Feminino                    Masculino         
 
                         

2. Idade: ______ anos 
 
 
3. Habilitações Académicas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4. Tempo de serviço: Anos ______   Meses ______ 
 
 
  5. Situação profissional: 
 

Quadro de Agrupamento              Quadro de Zona Pedagógica  
    
Contratado                   Em Estágio            Outra (Qual) ________________  
    

 
6. Agrupamento de Escolas/ Escola/Localidade: _______________________________ 
 

 
 7. A sua escola situa-se em meio: 

           
 
8. Nível de ensino em que leciona: 

            
 
 
 

 

 
 

Bacharelato   Licenciatura  Licenciatura com Mestrado Integrado  
            
Mestrado   Pós - graduação  Doutoramento  
       
Outra   ________________    

Urbano    Semiurbano       Rural    

O presente inquérito por questionário, surge no âmbito do trabalho de investigação integrado no I Curso de 
Doutoramento em Ciências da Educação. 
Pretendemos elaborar uma lista de atividades realizáveis com as tecnologias de informação e comunicação 
(TIC) que permitam não só desenvolver competências digitais como também atingir as Metas de 
Aprendizagem definidas para o 1.º Ciclo do Ensino Básico. As informações recolhidas são confidenciais e 
têm fins exclusivamente académicos. A sua colaboração é muito importante.  

Obrigada pela sua colaboração! 
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2 
 

II- UTILIZAÇÃO DAS TIC 
  

1. Considera importante o uso das TIC na sala de aula? 
 

 
1.1. Porquê?     
_____________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

 
2. Utiliza as TIC na sua prática educativa?    
 
 

 

2. Tem preferência por alguma TIC?  
 

3.1. Porquê /Qual?    
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

4. Com que frequência utiliza as TIC na sala de aula?  
  

Sempre            Uma vez por dia Uma vez por semana  Uma vez por mês    
 

Nunca 
 

       
 

5. Numa aula, em que momento recorre às TIC? 

 
 
 

 
 6. Indique, seguindo a escala, em que áreas curriculares disciplinares utiliza as TIC: 

 
 Sempre Às vezes Raramente     Nunca 
     

Língua Portuguesa     
     

Matemática     
     

Estudo do Meio     
     

Expressão Físico-Motora     
     

Expressão Musical     
     
Expressão Dramática     
     

Expressão Plástica     
     

Outra(s)__________________     
     

 
 

  7. Considera, que existem áreas curriculares em que as TIC se revelam mais adequadas? 
   

 
     

   

Sim    Não    

Sim    Não    

Sim    Não    

Início          Durante o desenrolar da aula        Final da aula           
 
 
                 
Varia de uns dias para os outros        Ao longo de toda a aula        

Sim    Não    
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7.1. Porquê? / Quais? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

       8. As TIC podem potenciar a transdisciplinaridade? 
 

 
 
9. Em função do grau de concordância ou discordância considere as razões que podem justificar 

a não utilização das TIC. 

 
 
 
 

III- IMPLICAÇÕES DO USO DAS TIC NA AULA  
 
 
 

  1. Incentiva os seus alunos a executar trabalhos com recurso às TIC? 
 

 Nunca   Poucas vezes  Algumas vezes  Muitas vezes  Sempre 
    
 

1.1. De que maneira?  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Concordo 
Totalmente   

Concordo  Não Concordo  
nem Discordo   

Discordo  Discordo 
Totalmente 

 Concordo 
Totalmente  Concordo  Não Concordo  

nem Discordo 
 Discordo  

        
A não existência na escola -------------------------------        
        
Supõe mais trabalho -------------------------------------        
        
Características da aula ----------------------------------        
        
Características dos alunos------------------------------        
        
Natureza dos conteúdos a lecionar -------------------        
        
Falta de formação para a sua utilização --------------        
        
Falta de tempo para preparar os recursos -----------        
        
Por dificuldade de acesso às TIC (requisição, sala, etc)        
        
Importa mais problemas que benefícios --------------        
        
Uso complexo -----------------------------------------------        
        
Outro (indicar) ______________________________         
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2. Quais são as finalidades da utilização das TIC na sua atividade docente?  
 

 
3. Avalie o que supõem as TIC, em contexto de sala de aula, relativamente aos parâmetros 
abaixo apontados. 

 Sempre Às vezes Raramente  Nunca 

     
Apresentar os objetivos da aula -------------------------------     
     
Introduzir conteúdos ----------------------------------------------     
     
Apoiar a exposição de aula -----------------------------------------     
     
Consolidar conteúdos ------------------------------------------     
     
Facilitar a compreensão da informação ---------------------     
     
Motivar os alunos ------------------------------------------------     
     
Debater ideias -------------------------------------------------------     
     
Realizar exercícios ---------------------------------------------------     
     
Avaliar conteúdos -----------------------------------------------------     
     
Diversificar estratégias de ensino e aprendizagem ---------------------     
     
Pesquisar informação sobre os assuntos abordados ----------------     
     
Familiarizar os alunos com a utilização de diferentes meios e recursos ----     
     
Outra (indicar) ___________________________________     
     

 
   

PROFESSOR  ALUNOS 
 
 

Mais 
Positiva 

 
Igual 

Menos 
positiva 

 Mais 
positiva 

 
Igual 

Menos 
positiva 

                    
Motivação -------------------------                    
                    
Atenção ----------------------------                    
                    
Interação --------------------------                    
                    
Participação ---------------------                    
                    
Indisciplina ------------------------                    
                    
Ensino -----------------------------                    
                    
Aprendizagem -------------------                    
                    
Colaboração ---------------------                    
                    
Trabalho ---------------------------                    
                    
Avaliação --------------------------                    
                    
Currículo ---------------------------                    
                    
Conteúdos ------------------------                    
                    
Outra (indicar) ____________                    
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4. Enumere alguma(s) atividade(s), com uso das TIC,  que costuma usar na sala de aula. 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
5. Qual a importância que dá à utilização das TIC pelos alunos no desenvolvimento de 
competências? 
 
 

5.1. Porquê? 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 6. Considera que o uso das TIC permite que o aluno alcance as metas de aprendizagem?  
 

 
 

 
6.1. Porquê? 

 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
  7. Na sua opinião quais as principais razões para a utilização das ferramentas da Web 2.0   
             (por exemplo, blogs, wikis, ....)? 
              Assinale com um X três razões que considere mais relevantes. Valore numa escala de 1 a 5, 

sendo 1 o mínimo valor e 5 o máximo  
 

 

 

 

Muito importante         Importante            Útil   Irrelevante 
 

Prejudicial 
 
 

    

Sim    Não    

 Facilidade de acesso 1    2    3   4     5 
   

 Disponibilização de recursos facilitada 1    2    3   4     5 
   

 Motivação dos alunos 1    2    3   4     5 
   

 Uso compatível com os conteúdos a lecionar 1    2    3   4     5 
   

 Partilha de informação 1    2    3   4     5 
   

 Implementação de trabalho de grupo em ambiente colaborativo 1    2    3   4     5 
   

 Utilização de ferramentas de pesquisa 1    2    3   4     5 
   
 Maior interesse em contexto educativo 1    2    3   4     5 
   
 Variedade na metodologia pedagógica 1    2    3   4     5 
   
 Outro. Especificar: _________________________________  
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8. Enquanto professor responda às seguintes afirmações sobre as ferramentas Web 2.0.  
     (por  exemplo, blogs, wikis, ....) 
 

 
 
 

IV – CONHECIMENTOS E DIFICULDADES COM AS TIC 

 

1. Das ferramentas abaixo indicadas, assinale com um X a sua opinião. 
 

 

 Conheço 
e utilizo 

 Conheço mas 
não utilizo 

 Não 
conheço 

H
ar

dw
ar

e 

Computador       
Impressora       
Scanner       
Máquina Fotográfica Digital       
Máquina de Filmar       
Projetor Multimédia       
Quadro Interativo       
Pen Drive       
Outro(s):        

 
A

pl
ic

aç
õe

s 

Processador de texto (Word)       
Folha de cálculo (Excel)       
Apresentações (PowerPoint)       
Programa de edição de cartazes (Publisher)       
Programa (…) de áudio (Audacity)       
Programa (…) de vídeo (MovieMaker)       
Programa (…) de página Web (FrontPage)       
Outro(s)       

 

 Concordo 
Totalmente  Concordo 

Parcialmente  Concordo  Discordo 
Parcialmente  Discordo 

totalmente 
          
Alteram o comportamento dos alunos          
          
Favorecem a comunicação entre os 
alunos 

         

          
Só se adequam a partir do 2.º ciclo          
          
São um recurso pedagógico adequado 
ao 1.º ciclo 

         

          
Privilegiam a transmissão de conceitos          
          
Desvalorizam o papel do professor          
          
Contribuem para o sucesso escolar dos 
alunos 

         

          
Facilitam em excesso o trabalho dos 
alunos 

         

          
 
Permitem uma aquisição transversal 
das metas de aprendizagem 

         

          
Outro (indicar) 
_______________________  
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W
or

ld
 W

id
e 

W
eb

 
E-mail       
Blogue       
Fórum       
Moodle       
Youtube       
Podcast       
Webquest       
Wikis       
Redes sociais       
Outro(s):       

      
 
 
2. Já sentiu alguma dificuldade no uso das TIC na sala de aula?  
 

 

2.1. Se sim, diga quais? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
3. Qual o seu grau de satisfação quanto à disponibilidade de apoio / auxílio técnico de carácter 
oficial no uso das TIC? 

 

 Muito  
Satisfeito Satisfeito Nem Satisfeito 

nem Insatisfeito Insatisfeito  
Muito 

Insatisfeito  
 

        
Assistência prestada pelo Agrupamento        
        
Assistência prestada pelo Coordenador TIC        
        
Assistência prestada pelo Ministério da 
Educação 

       

        
Assistência prestada por colegas da escola        
 

 
V- DADOS RELATIVOS À FORMAÇÃO 

 
  

1. Nos últimos 5 anos, quantas ações de formação frequentou? _________________ 
 

 
 2. Quantas ações de formação realizou no âmbito das TIC?________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sim    Não    

 
3. Quando é que recebeu a sua formação na área das TIC? 

 Formação inicial  
  

 Formação contínua 
  

 Formação superior em informática  
  

 Autoformação 
  

 Através de ações de formação do Ministério da Educação 

  

 Outra: ________________________________________ 
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 4. Que balanço faz dessa formação tendo em conta os efeitos que teve na integração das TIC na 
sua prática letiva? 
 

 Nada Positivo  
  
 Pouco Positivo 
  
 Positivo  
  
 Bastante Positivo 

 

 Muito Positivo 
 
 

 5. Considera necessária uma formação específica para o uso das TIC na docência? 
 

 
 
 

 

           5.1. Porquê?_____________________________________________________________________ 
 
 
 

 6. Estaria interessado(a) em frequentar alguma ação de formação sobre as TIC? 
 

Sim    Não    
 

  
 7. Na sua opinião a que aspetos deve atender a formação em TIC? 

 
 

Aspetos pedagógicos         Aspetos técnicos  
    
Aspetos pedagógicos e técnicos           Outro (Quais) ___________________  

    

 
 
8. Considerando as potencialidades das TIC ao serviço do ensino e aprendizagem, julga que os 
professores estão preparados para a sua utilização em contexto educativo? 

 
Sim    Não    

 
           

  8.1. Porquê? ______________________________________________________________ 
 
 
9. Quais as suas expectativas quanto a este grupo de trabalho? 
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Obrigada pela sua colaboração! 

Sim    Não    
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                Centro de Formação de Associação de Escolas  De Paços de Ferreira, 

                                                 Paredes e Penafiel 
 

 
 

 
 

Formação: PD 32 AL 11/12  
 

Aprender para ensinar: As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na 
Educação Pré-escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
I – CARACTERIZAÇÃO DO PROFESSOR E DO SEU MEIO ESCOLAR 

 

 
1. Sexo:   Feminino                    Masculino         

          
                

2. Idade: ______ anos 
 

 
3. Habilitações Académicas: 

 
    

4. Tempo de serviço: Anos  ______        Meses ________ (Se contratado) 
 

5. Situação profissional: 
 

Quadro de Agrupamento   
  

Contratado       
  

Em Estágio  
 
 

 

Quadro de Zona Pedagógica  
  

Outra(Qual) _______________________  
 
 
 

6. Escola: ____________________________________ 
 
 

7. Ano(s) de escolaridade que leciona: ______________ 
 
   
 
 

 

Bacharelato      Licenciatura         Licenciatura com Mestrado Integrado  
            
Mestrado      Pós - graduação         Doutoramento  
       
Outra   _______________________________  

O presente inquérito por questionário surge no âmbito da Formação “Aprender para ensinar: As 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na Educação Pré-escolar e no 1.º Ciclo do Ensino 
Básico”.  
Pretendemos diagnosticar os conhecimentos em TIC por parte dos formandos para uma melhor organização 
das temáticas a trabalhar no âmbito da formação. As informações recolhidas são confidenciais e têm fins 
exclusivamente estatísticos.  
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II- UTILIZAÇÃO DAS TIC 
 
 

1. Considera importante o uso das TIC na sala de aula? 
     

1.1. Porquê? 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

2. Utiliza as TIC na sua prática educativa?    
 

 
3. Tem preferência por alguma TIC?   
      
 3.1.Porquê/Qual?_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 
4. Com que frequência utiliza as TIC na sala de aula?    

Sempre            Uma vez por dia Uma vez por semana  Uma vez por mês     Nunca 
 
 

5. Numa aula, em que momento recorre às TIC? 
 

Início da aula                    Final da aula  
    
Durante o desenrolar da aula                      Ao longo de toda a aula  
    
Varia de uns dias para os outros                   Outro (Qual)____________________  
    
 

6. Indique, seguindo a escala, em que áreas curriculares disciplinares, utiliza as TIC: 
 
 

 Sempre Às vezes Raramente     Nunca 
     

Português     
     

Matemática     
     

Estudo do Meio     
     

Expressão Físico-Motora     
     

Expressão Musical     
     
Expressão Dramática     
     

Expressão Plástica     
     

Outra(s)__________________     
     

 
 

7. Considera, que existem áreas curriculares em que as TIC se revelam mais adequadas? 
 
   

 
       7.1. Porquê? / Quais? ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 

 
      8. As TIC podem potenciar a transdisciplinaridade? 

 

 

Sim    Não   

Sim    Não   

Sim    Não   

Sim    Não    

Concordo 
Totalmente   

Concordo  Não Concordo    
nem Discordo   

       Discordo  Discordo 
Totalmente 
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9. Em função do grau de concordância ou discordância considere as razões que podem justificar a 
não utilização das TIC. 

 

  

 
 

III. IMPLICACÕES DO USO DAS TIC NA AULA 
 
 

      1. Incentiva os seus alunos a executar trabalhos com recurso às TIC? 
 

 Nunca  Poucas vezes  Algumas vezes  Muitas vezes  Sempre 
 
 

  1.1. De que maneira? ______________________________________________________________ 
         ____________________________________________________________________________ 
 
 

 2. Enumere alguma(s) atividade(s), com uso das TIC,  que costuma usar na sala de aula? 
  

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
3. Qual a importância que dá à utilização das TIC pelos alunos no desenvolvimento de 

competências? 
 

 
3.1. Porquê? _______________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________ 
 

 
4. Considera que o uso das TIC permite que o aluno alcance os resultados pretendidos para final de 

ciclo? 
 

 
 

4.1. Porquê? _______________________________________________________________________ 
        ________________________________________________________________________ 

 Concordo 
Totalmente  Concordo  Não Concordo 

Nem Discordo  Discordo  
         
A não existência na escola -------------------         
         
Supõe mais trabalho ---------------------------         
         
Características da aula ------------------------         
         
Características dos alunos--------------------         
         
Natureza dos conteúdos a lecionar --------         
         
Falta de formação para a sua utilização --         
         
Falta de tempo para preparar os recursos          
         
Por dificuldade de acesso às TIC 
(requisição, sala, etc) -------------------------- 

        

         
Importa mais problemas que benefícios --         
         
Uso complexo -----------------------------------         
         
Outro (indicar) _____________________         
         

Muito importante         Importante                       Útil      Irrelevante Prejudicial 

Sim    Não    
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5- Quais são as finalidades da utilização das TIC na sua atividade docente?  
 

 Sempre Às vezes Raramente  Nunca 

     
Apresentar os objetivos da aula     
     
Apoiar a exposição de aula     
     
Introdução de conteúdos     
     
Consolidar conteúdos     
     
Facilitar a compreensão da informação     
     
Motivar os alunos     
     
Debater ideias     
     
Realizar exercícios     
     
Avaliar conteúdos     
     
Diversificar estratégias de ensino-aprendizagem     
     
Pesquisar informação sobre os assuntos abordados      
     
Familiarizar os alunos com a utilização de diferentes 
meios e recursos 

    

     
Outra (indicar) ________________________     
     

 
 

6. Relativamente aos parâmetros abaixo apontados, avalie o que supõem as TIC, em sala de aula, 
quanto ao aluno. 

 
 Mais 

Positiva 
       
   Igual 

Menos 
positiva 

          
Motivação -------------------------         
         
Interação --------------------------         
         
Participação ---------------------         
         
Disciplina ------------------------         
         
Ensino -----------------------------         
         
Aprendizagem -------------------         
         
Colaboração ---------------------         
         
Trabalho ---------------------------         
         
Resultados (avaliação) ------------         
         
Cumprimento do Currículo --------         
         
Outra (indicar) ____________         
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IV – CONHECIMENTOS E DIFICULDADES COM AS TIC 

 
 
1. Já sentiu alguma dificuldade no uso das TIC na sala de aula?  

 
Sim    Não    

 
 

 1.1. Se sim, diga quais?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 2. Das ferramentas abaixo indicadas, assinale com um X a sua opinião. 

 

   Conheço 
e utilizo 

 Conheço mas 
não utilizo 

 Não 
conheço 

H
ar

dw
ar

e 

Computador       
Impressora       
Scanner       
Máquina Fotográfica Digital       
Máquina de Filmar       
Projetor Multimédia       
Quadro Interativo       
Pen Drive       
Outro(s):        

      

 
A

pl
ic

aç
õe

s 

Processador de texto (Word)       
Folha de cálculo (Excel)       
Apresentações (PowerPoint)       
Programa de edição de cartazes (Publisher)       
Programa (…) de áudio (Audacity)       
Programa (…) de vídeo (MovieMaker)       
Programa (…) de página Web (FrontPage)       
Outro(s):  
 

      

       
 

W
or

ld
 W

id
e 

W
eb

 

E-mail       
Blogue       
Fórum       
Moodle       
Youtube       
Podcast       
Webquest       
Wikis       
Redes sociais       
Outro(s):       

      
 
 

V- DADOS RELATIVOS À FORMAÇÃO 
 

 
1. Nos últimos 5 anos, quantas ações de formação frequentou? _________________ 
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2. Quantas ações de formação realizou no âmbito das TIC?_______________ 
 
 
 

3. Quando é que recebeu a sua formação na área das TIC? 
 
 Formação inicial   Formação contínua 
    
 Através de ações de formação do Ministério da Educação  Formação superior em informática 
    
 Autoformação  Outra: _____________________ 
 

 
 
 

4. Que balanço faz dessa formação tendo em conta os efeitos que teve na integração das TIC na sua 
prática letiva? 
 
 Nada Positivo  
  
 Pouco Positivo 
  
 Bastante Positivo  
  
 Muito Positivo 
 
 

5. Considera necessária uma formação específica para o uso das TIC na docência? 
 

Sim    Não    

 
       5.1. Porquê?  
 __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
6. Na sua opinião a que aspetos deve atender a formação em TIC? 

 
Aspetos pedagógicos           Aspetos técnicos  
    
Aspetos pedagógicos e técnicos           Outro (Quais) __________________  
    

 
 
7. Considerando as potencialidades das TIC ao serviço do ensino e aprendizagem, julga que os 

professores estão preparados para a sua utilização em contexto educativo? 
 

Sim    Não    

 
       7.1. Porquê? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

8. Quais as suas expectativas quanto a esta formação?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Obrigada pela sua colaboração. 
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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 
Departamento de Educação e Psicologia 

 
Doutoramento em Ciências da Educação 

 
AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE RESULTADOS DE 

APRENDIZAGEM DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO: METODOLOGIA EM RELAÇÃO À TECNOLOGIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
I – CARACTERIZAÇÃO DO PROFESSOR E DO SEU MEIO ESCOLAR 

 

 
1. Sexo:   Feminino                    Masculino         

          
                

2. Idade: ______ anos 
 

 
3. Habilitações Académicas: 
 

 
    

4. Tempo de serviço: Anos  ______        Meses ________ (Se contratado) 
 

5. Situação profissional: 
 

Quadro de Agrupamento     Quadro de Zona Pedagógica        
    

Contratado         Em Estágio  
    

Outra (Qual) ______________________      
 
 

   

 

6. Escola: ____________________________________ 
 
 
 
 

II- UTILIZAÇÃO DAS TIC 
 
 

1. Considera importante o uso das TIC na sala de aula? 
     

1.1. Porquê? ________________________________________________________________________ 
 

 

2. Utiliza as TIC na sua prática educativa?    
 

 

Bacharelato      Licenciatura         Licenciatura com Mestrado Integrado  
            
Mestrado      Pós - graduação         Doutoramento  
       
Outra   _______________________________  

Sim    Não   

Sim    Não   

O presente inquérito por questionário, surge no âmbito do trabalho de investigação integrado no I Curso de 
Doutoramento em Ciências da Educação. 
Pretendemos elaborar uma lista de atividades realizáveis com as tecnologias de informação e comunicação 
(TIC) que permitam não só desenvolver competências digitais como também permitir alcançar os resultados 
finais definidos para o 1.º Ciclo Do Ensino Básico. As informações recolhidas são confidenciais e têm fins 
exclusivamente académicos. A sua colaboração é muito importante.  
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3. Tem preferência por alguma TIC?   
     
 

3.1.Porquê/Qual?_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
4. Com que frequência utiliza as TIC na sala de aula?  
   

Sempre            Uma vez por dia Uma vez por semana  Uma vez por mês     Nunca 
 
 
 

5. Numa aula, em que momento recorre às TIC? 
 

Início da aula                    Final da aula  
    
Durante o desenrolar da aula                      Ao longo de toda a aula  
    
Varia de uns dias para os outros                   Outro (Qual)____________________  
    
 
 

6. Indique, seguindo a escala, em que áreas curriculares disciplinares, utiliza as TIC: 
 
 

 Sempre Às vezes Raramente     Nunca 
     

Português     
     

Matemática     
     

Estudo do Meio     
     

Expressão Físico-Motora     
     

Expressão Musical     
     
Expressão Dramática     
     

Expressão Plástica     
     

Outra(s)__________________     
     

 
 

7. Considera, que existem áreas curriculares em que as TIC se revelam mais adequadas? 
 

 
   

 
       7.1. Porquê? / Quais? ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 
 
      8. As TIC podem potenciar a transdisciplinaridade? 
 

 

 
 

Sim    Não   

Sim    Não    

Concordo 
Totalmente   

Concordo  Não Concordo    
nem Discordo   

       Discordo  Discordo 
Totalmente 
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9. Em função do grau de concordância ou discordância considere as razões que podem justificar a 

não utilização das TIC. 
 

 
 
 
 

III. IMPLICACÕES DAS TIC NA AULA 
 
 

      1. Incentiva os seus alunos a executar trabalhos com recurso às TIC? 
 

 Nunca  Poucas vezes  Algumas vezes  Muitas vezes  Sempre 
 
 

  1.1. De que maneira? _____________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________ 

 
 

2. Enumere alguma(s) atividade(s), com uso das TIC,  que costuma usar na sala de aula? 
  

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 

 
3. Considera que o uso das TIC permite que o aluno alcance os resultados de aprendizagem 

pretendidos para final de ciclo?  
 

 
 

3.1. Porquê? _______________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________ 

 

 Concordo 
Totalmente  Concordo  Não Concordo 

Nem Discordo  Discordo  
         
A não existência na escola -------------------         
         
Supõe mais trabalho ---------------------------         
         
Características da aula ------------------------         
         
Características dos alunos--------------------         
         
Natureza dos conteúdos a lecionar --------         
         
Falta de formação para a sua utilização --         
         
Falta de tempo para preparar os recursos          
         
Por dificuldade de acesso às TIC 
(requisição, sala, etc) -------------------------- 

        

         
Importa mais problemas que benefícios --         
         
Uso complexo -----------------------------------         
         
Outro (indicar) _____________________         
         

Sim    Não    
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4. Com que finalidades utiliza as TIC na sua atividade docente?  
 

 Sempre Às vezes Raramente  Nunca 

     
Apresentar os objetivos da aula     
     
Introduzir conteúdos     
     
Apoiar a exposição de aula     
     
Facilitar a compreensão da informação     
     
Motivar os alunos     
     
Debater ideias     
     
Realizar exercícios     
     
Avaliar conteúdos     
     
Diversificar estratégias de ensino e aprendizagem     
     
Pesquisar informação sobre os assuntos abordados      
     
Familiarizar os alunos com a utilização de diferentes meios 
e recursos 

    

     
Outra (indicar) ________________________     
     

 
 
 

5. Relativamente aos parâmetros abaixo apontados, avalie o que supõem as TIC, em sala de aula, 
quanto ao aluno. 

 
 Mais 

Positiva 
      
   Igual 

Menos 
positiva 

          
Participação na aula         
         
Interação professor/aluno         
         
Motivação do aluno         
         
Disciplina na sala de aula         
         
Apoio ao ensino          
         
Aquisição de aprendizagens         
         
Colaboração entre os alunos         
         
Trabalho na aula         
         
Resultados (avaliação) ------------         
         
Aquisição das Metas Curriculares          
         
Outra (indicar) ____________         
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IV – CONHECIMENTOS E DIFICULDADES COM AS TIC 
 
 
1. Já sentiu alguma dificuldade no uso das TIC na sala de aula?  

 
Sim    Não    

 
 

 1.1. Se sim, diga quais?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 2. Das ferramentas abaixo indicadas, assinale com um X a sua opinião. 

 

   Conheço 
e utilizo 

 Conheço mas 
não utilizo 

 Não 
conheço 

H
ar

dw
ar

e 

Computador       
Impressora       
Scanner       
Máquina Fotográfica Digital       
Máquina de Filmar       
Projetor Multimédia       
Quadro Interativo       
Pen Drive       
Outro(s):        

      

 
A

pl
ic

aç
õe

s 

Processador de texto (Word)       
Folha de cálculo (Excel)       
Apresentações (PowerPoint)       
Programa de edição de cartazes (Publisher)       
Programa (…) de áudio (Audacity)       
Programa (…) de vídeo (MovieMaker)       
Programa (…) de página Web (FrontPage)       
Outro(s):  
 

      

       
 

W
or

ld
 W

id
e 

W
eb

 

E-mail       
Blogue       
Fórum       
Moodle       
Youtube       
Podcast       
Webquest       
Wikis       
Redes sociais       
Outro(s):       
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V- DADOS RELATIVOS À FORMAÇÃO 
 

 
1. Nos últimos 5 anos, quantas ações de formação frequentou? _________________ 
 

 
2. Quantas ações de formação realizou no âmbito das TIC?_______________ 

 
 
 

3. Quando é que recebeu a sua formação na área das TIC? 
 
 Formação inicial   Formação contínua 
    
 Através de ações de formação do Ministério da Educação  Formação superior em informática 
    
 Autoformação  Outra: _____________________ 
 

 
 
 

4. Considera necessária uma formação específica para o uso das TIC na docência? 
 

Sim    Não    

 
        4.1. Porquê?  
 __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
5. Na sua opinião a que aspetos deve atender a formação em TIC? 

 
Aspetos pedagógicos           Aspetos técnicos  
    
Aspetos pedagógicos e técnicos           Aspetos Curriculares  
    
Outro (Quais) __________________    

 
 
6. Considerando as potencialidades das TIC ao serviço do ensino e aprendizagem, julga que os 

professores estão preparados para a sua utilização em contexto educativo? 
 

Sim    Não    

 
        6.1. Porquê? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

7. De que forma acha que o uso das TIC possibilita uma metodologia que ajuda o aluno a alcançar os 

resultados de aprendizagem definidos para o final de ciclo? 

 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Obrigada pela sua colaboração. 
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De:$Gabinete$de$Formação$UTAD$$
Enviada:$7$de$março$de$2013$17:27$
Para:$Alexandra$Pinto$Gomes$
Assunto:$FW:$Monotorização$de$Inquéritos$em$Meio$Escolar:$Inquérito$nº$
0314800004 

De:$mimeKnoreply@gepe.minKedu.pt$[mailto:mimeKnoreply@gepe.minK
edu.pt]$$
Enviada:$7$de$março$de$2013$16:51$
Para:$Gabinete$de$Formação$UTAD;$Joaquim$José$Jacinto$Escola$
Assunto:$Monotorização$de$Inquéritos$em$Meio$Escolar:$Inquérito$nº$
0314800004 

  

Exmo(a)s. Sr(a)s.  
 
O pedido de autorização do inquérito n.º 0314800004, com a designação AS TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO: METODOLOGIA EM RELAÇÃO À TECNOLOGIA, registado 
em 19-02-2013, foi aprovado. 
Avaliação do inquérito: 

Exmo(a) Senhor(a) Dr(a) Joaquim Escola  

Venho por este meio informar que o pedido de realização de inquérito em meio escolar é 
autorizado uma vez que, submetido a análise, cumpre os requisitos, devendo atender-se às 
observações aduzidas. Com os melhores cumprimentos José Vitor Pedroso 
Diretor de Serviços de Projetos Educativos DGE 

Observações: 

a) A realização do Inquérito fica sujeita a autorização prévia das Direções dos 
Agrupamentos de Escolas. 

b)  Devem ser consideradas as medidas de proteção e segurança previstas na Lei nº 
67/98. Dado que na investigação se obtêm dados pessoais, exige-se a garantia de 
anonimato, confidencialidade e proteção dos mesmos. Os inquiridos não devem ser 
identificados por qualquer modo de identificação pessoal, direta ou indireta. A 
recolha e o tratamento dos dados deverá basear-se no consentimento expresso e 
esclarecido do titular dos dados ou dos seus legais representantes. Assim, deverá 
ser obtido o consentimento informado e a respetiva autorização dos inquiridos 
contendo a identificação do responsável pelo tratamento e sua finalidade, informando 
sobre a existência e condições do direito de acesso e de retificação por parte do 
respetivo titular, ao que serão apostas as assinaturas dos legais representantes dos 
titulares dos dados. 

Pode consultar na Internet toda a informação referente a este pedido no endereço 
http://mime.gepe.min-edu.pt. Para tal terá de se autenticar fornecendo os dados de acesso da 
entidade.!
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ANEXO	  9	  -‐	  Grelha	  de	  Observação	  das	  Atividades	  (GOA)	  
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ESCOLA:                                                                                          ANO/TURMA:                                                      DATA: ____/____/ 2013               HORA: 
TIC:  ÁREA CURRICULAR : 
DOMÍNIO:                                                                       SUBDOMÍNIO:                                                        OBJETIVO/META: 
ATIVIDADE:  
 

 
DIMENSÃO: PROFESSOR  

Indicadores/ Itens a observar 

 
Insuficiente 

 

 
Suficiente 

 
Bom 

 
Muito Bom 

 

Não 
observável/ 

Não 
aplicável 

 

A. Conhecimento científico, e competências pedagógico/ didáticas  
 

Trabalho: Colaborativo/ Grupo/ Individual/ Pares 
 

 
Emprega Materiais Complementares: 

 
 

A1. Revela segurança e rigor científico na abordagem dos conteúdos 
 

     

A2. Utiliza uma linguagem clara, correta e adequada  
 

    

A3. Qualidade didática, sobre o ponto de vista da coerência entre conteúdos, objetivos, 
estratégias e recursos 

     
 

A4. Qualidade didática, sobre o ponto de vista da articulação entre a planificação da 
atividade e o conteúdo que pretende lecionar 

  
 

  
 

A5. Orienta o trabalho dos alunos com base em instruções precisas 
 

     

A6. Esclarece os conceitos e as dúvidas relevantes/oportunas colocadas pelos alunos 
 

     

A7. Revela capacidade de apoio a alunos que manifestem dificuldades de 
aprendizagem 

     

A8. Muda a estratégia de ensino se os alunos não mostram a compreensão esperada  
 

    

A9. Integra os contributos dos alunos de forma construtiva, dando o feedback às suas 
intervenções 

     

A10. Domínio técnico na utilização das TIC 
 

     

A11. Domínio didático na utilização das TIC 
 

     

Outros? 
 

    
  

 

B. Gestão de processos de comunicação e interação com os alunos 
 

B1. Comunica com os alunos de forma fácil e cordIal  
 

    

B2. Concede iguais oportunidades de participação aos alunos      

B3. Revela firmeza e bom senso na relação com os alunos, promovendo o respeito pelas 
regras indispensáveis ao funcionamento da aula 

    
 

B4. Comunica com os alunos através da TIC 
 

     

B5. Relação fala do professor/ TIC  
 

     

B6. Indisciplina na sala de aula 
 

     

Outros? 
 

   
 

 
 

 

GRELHA DE OBSERVAÇÃO  ANO LETIVO  
2012/2013 

   
  

 

ASSUNTO 

AS TIC NA AQUISIÇÃO DE RESULTADOS ESCOLARES NO 1.º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO: ATIVIDADES  
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DIMENSÃO: ATIVIDADE 

Indicadores/ Itens a observar 

 
Insuficiente 

 
Suficiente 

 
Bom 

 
Muito Bom 

 
 

Não 
observável

/ Não 
aplicável 

       C. Organização e abordagem dos conteúdos 
 
C1. Permite a articulação de aprendizagens a realizar com aprendizagens anteriores  

 
    

C2. Permite a orientação da ação pedagógica segundo o plano traçado, redirecionando-
a, se necessário, em função de situações imprevistas 

     

C3. Permite recorrer, de forma oportuna, às vivências dos alunos e utiliza exemplos 
adequados ou  pertinentes na exploração dos conteúdos  

     

C4. A TIC é fundamental para o conteúdo trabalhado 
 

     

Outros? 
 

     

 
DIMENSÃO: ALUNOS 

Indicadores/ Itens a observar 

 
Insuficiente 

 
Suficiente 

 
Bom 

 
Muito Bom 

 
 

Não 
observável/ 

Não 
aplicável 

         D. Atitude dos alunos 
 
D1. Interesse/Motivação pela atividade  

 
    

D2. Interação diretamente com a TIC      

D3. Atenção prestada à TIC       

D4. Curiosidade pela atividade     
  

D5.Participação na atividade     
  

D6.Compreensão da mensagem     
  

D7.Apreciação da TIC usada     
  

D8. Envolvimento na tarefa  
 

    

D9. Colaboração   
 

     

Outros?     
  

 
DIMENSÃO: TIC 

Indicadores/ Itens a observar 

 
Insuficiente 

 
Suficiente 

 
Bom 

 
Muito Bom 

 

Não 
observável/ 

Não aplicável 

           E. Tecnologia de Informação e Comunicação 
 
E1. Qualidade técnica  

 
    

E2. Qualidade didática      

E3. Coerência da Tecnologia com os conteúdos 
 

     

E4. Coerência da Tecnologia com as atividades definidas 
 

     

E5. Permite uma metodologia diferenciada 
 

     

E6.Constitui uma boa prática de ensino 
 

     

Outros? 
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ANEXO	  10	  -‐	  	  Grelha	  de	  Seleção	  de	  Atividade	  (GSA)	  
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o 

En
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Ár
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Do
m
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s 
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 R
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a/

 
O
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et
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os

/D
es
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ito
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s 

de
 

De
se

m
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o 

 
TI

C 
 

De
sc

riç
ão

 d
a 

At
iv

id
ad

e 
Pr

od
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o/
 

Re
su

lta
do

 
pr

et
en

di
do

 

 
Português 

         

          

 
 

 
Matemática 

             

          

 
 

Ag
ru

pa
m

en
to

/ E
sc

ol
a:
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Sob a O
rientação de: Professor D

outor Joaquim
 Escola e Professora D

outora M
anuela R

aposo Rivas 
D

outoranda: M
estre A

nabela G
om

es 

Estudo 
do Meio 

             

 
               

     
 

Expressões 

  
              

 
 

 O
bservações: 
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ANEXO	  11	  -‐	  Matriz	  da	  Grelha	  de	  Observação	  
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!

MATRIZ'para!a!Observação!das!atividades!

Tipologia'número'de'itens'e'cotação.'

I'–'DIMENSÃO:'PROFESSOR'

A. Conhecimento'científico,'e'competências'pedagógico/'didáticas'

'

ITENS' RESPOSTAS' '

'

Valoração!N.º''
Indicador! “Auxiliadores'de'Observação”'

A1'

!
!
!

Revela!segurança!e!
rigor!científico!na!
abordagem!dos!
conteúdos.!

!

Todos!os!conteúdos!são!abordados!com!segurança!e!rigor!científico.! '

4'

Alguns!conteúdos!são!abordados!com!segurança!e!com!rigor!científico.! '

3'

Alguns! conteúdos! são! abordados! ou! com! segurança! e! ou! com! rigor!
científico.!

2'

Não!revela!segurança!e!rigor!científico!na!abordagem!dos!conteúdos.! 1'

A2'

!
!
!

Utiliza!uma!linguagem!
clara,!correta!e!
adequada.!

!

Utiliza!uma!linguagem!clara,!correta!e!adequada!durante'!a!realização!
de!toda!a!atividade.!!

4'

Utiliza!uma!linguagem!clara,!correta!e!adequada!em!alguns'
momentos!da!realização!da!atividade.!

3'

Utiliza! uma! linguagem! pouco! clara,! correta! e! adequada! durante! a!
realização!de!toda'a'atividade.!

2'

Não!utiliza!uma!linguagem!clara,!correta!e!adequada.! 1'

A3'

!
!

Qualidade!didática,!
sobre!o!ponto!de!vista!
da!coerência!entre!
conteúdos,!objetivos,!
estratégias!e!recursos.!

Há'total!coerência!entre!conteúdos,!objetivos,!estratégias!e!recursos.! 4'

Há!bastante!coerência!entre!conteúdos,!objetivos,!estratégias!e!recursos.! 3'

Há'pouca!coerência!entre!conteúdos,!objetivos,!estratégias!e!recursos.! 2'

Não!há!coerência!entre!conteúdos,!objetivos,!estratégias!e!recursos.! 1'

A4'

!
!

Qualidade!didática,!
sobre!o!ponto!de!vista!
da!articulação!entre!a!

planificação!da!
atividade!e!o!conteúdo!
que!pretende!lecionar.!

!

Há'muita'articulação!entre!a!planificação!da!atividade!e!o!conteúdo!
que!pretende!lecionar.!

4'

Há'suficiente'articulação!entre!a!planificação!da!atividade!e!o!
conteúdo!que!pretende!lecionar.!

3'

Há'pouca'articulação!entre!a!planificação!da!atividade!e!o!conteúdo!
que!pretende!lecionar.!

2'

'Não'há'articulação!entre!a!planificação!da!atividade!e!o!conteúdo!
que!pretende!lecionar.!

1'

A5'

!
!
!

Orienta!o!trabalho!dos!
alunos!com!base!em!
instruções!precisas.!

!

Orienta!sempre'o!trabalho!dos!alunos!com!base!em!instruções!
precisas.!

4'

Orienta!com'frequência'o!trabalho!dos!alunos!com!base!em!instruções!
precisas.!

3'

Orienta,!raramente,!o!trabalho!dos!alunos!com!base!em!instruções!
precisas.!

2'

Não'orienta!o!trabalho!dos!alunos!com!base!em!instruções!precisas.! 1'

A6'

!
!

Esclarece!todos!os!conceitos!e!as!dúvidas!colocadas!pelos!alunos.! 4'

Esclarece!alguns!dos!conceitos!e!das!dúvidas!colocadas!pelos!alunos.!
3'
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!

Esclarece!os!conceitos!e!
as!dúvidas!

relevantes/oportunas!
colocadas!pelos!alunos.!

!

Esclarece!poucos!dos!conceitos!e!das!dúvidas!colocadas!pelos!alunos.!
2'

Não'esclarece!os!conceitos!e!as!dúvidas!colocadas!pelos!alunos.!
1'

A7'

!
!
!

Revela!capacidade!de!
apoio!a!alunos!que!

manifestem!
dificuldades!de!
aprendizagem!

Revela'total!capacidade!de!apoio!a!alunos!que!manifestem!
dificuldades!de!aprendizagem.!

4'

Revela!bastante!capacidade!de!apoio!a!alunos!que!manifestem!
dificuldades!de!aprendizagem.!

3'

Revela!pouca!capacidade!de!apoio!a!alunos!que!manifestem!
dificuldades!de!aprendizagem.!

2'

Não'revela!capacidade!de!apoio!a!alunos!que!manifestem!
dificuldades!de!aprendizagem.!

1'

A8'

!
!
!

Muda!a!estratégia!de!
ensino!se!os!alunos!não!
mostram!a!compreensão!

esperada!
!

Muda!sempre'a!estratégia!de!ensino!se!os!alunos!não!mostram!a!
compreensão!esperada.!

4'
'

Muda!quase'sempre!a!estratégia!de!ensino!se!os!alunos!não!mostram!a!
compreensão!esperada.! 3'

Muda!por'momentos!a!estratégia!de!ensino!se!os!alunos!não!mostram!a!
compreensão!esperada.! 2'

Não'muda!estratégias!de!ensino!se!os!alunos!não!mostram!a!
compreensão!esperada.!

1'

A9'

!
!

Integra!os!contributos!
dos!alunos!de!forma!

construtiva,!fornecendo!
o!feedback(às!suas(

intervenções!

Integra! todos! os! contributos! dos! alunos! de! forma! construtiva,!
fornecendo!sempre!feedback((às!suas(intervenções.!

4'

Integra' muitos! dos! contributos! dos! alunos! de! forma! construtiva,! e!
fornece'quase'sempre'feedback((às!suas(intervenções.!

3'

Integra' alguns! dos! contributos! dos! alunos! de! forma! construtiva,! e!
fornece'algum'feedback((às!suas(intervenções.! 2'

Não' integra! os! contributos! dos! alunos! de! forma! construtiva,! não!
fornecendo!o!feedback((às!suas(intervenções.!

1'

A10'

!
!
!
!

Domínio!técnico!na!
utilização!das!TIC!

!

Revela!total!domínio!técnico!na!utilização!das!TIC.! 4'

Revela'quase'sempre!domínio!técnico!na!utilização!das!TIC.! 3'

Revela,!por!momentos,!domínio!técnico!na!utilização!das!TIC! 2'

Não'revela!domínio!técnico!na!utilização!das!TIC! 1'

A11'

!
!
!

Domínio!didático!na!
utilização!das!TIC!

!

Revela!total!domínio!didático!na!utilização!das!TIC.! 4'

Revela'quase'sempre'domínio!didático!na!utilização!das!TIC.! 3'

Revela,!por!momentos,!domínio!didático!na!utilização!das!TIC! 2'

Não'revela!domínio!didático!na!utilização!das!TIC! 1'

A12'

!
!
!
!

Outros?!
!

! 4'

! 3'

! 2'

! 1'

'
'
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!

B.Gestão'de'processos'de'comunicação'e'interação'com'os'alunos'

'

ITENS' RESPOSTAS' '

'

Valoração!N.º''
Indicador! “Auxiliadores'de'Observação”'

B1'

!
!
!
!

Comunica!com!os!
alunos!de!forma!fácil!e!

cordial!
'

Comunica!sempre'com!os!alunos!de!forma!fácil!e!cordial!
!

'

4'

Comunica,!quase'sempre,!com!os!alunos!de!forma!fácil!e!cordial.!
!

'

3'

Comunica,!por'momentos,!com!os!alunos!de!forma!fácil!e!cordial.! 2'

Não!comunica!com!os!alunos!de!forma!fácil!e!cordial! 1'

B2'

!
!
!

Concede!iguais!
oportunidades!de!
participação!aos!

alunos!
!

Concede'sempre!iguais!oportunidades!de!participação!aos!alunos! '

4'

Concede' quase' sempre! iguais! oportunidades! de! participação! aos!
alunos!

'

3'

Concede' por' momentos! iguais! oportunidades! de! participação! aos!
alunos!

2'

Não'concede!iguais!oportunidades!de!participação!aos!alunos! 1'

B3'

Revela!firmeza!e!bom!
senso!na!relação!com!

os!alunos,!
promovendo!o!

respeito!pelas!regras!
indispensáveis!ao!
funcionamento!da!

aula!
!

Revela!total'firmeza!e!bom!senso!na!relação!com!os!alunos! 4'

Revela!muita'firmeza!e!bom!senso!na!relação!com!os!alunos! 3'

Revela!pouca'firmeza!e!bom!senso!na!relação!com!os!alunos! 2'

Não'revela!firmeza!e!bom!senso!na!relação!com!os!alunos!
1'

B4'

!
!
!

Comunica!com!os!
alunos!através!das!TIC!

!
'

Comunica'sempre!com!os!alunos!através!das!TIC!
!

4'

Comunica!quase'sempre!com!os!alunos!através!das!TIC! 3'

Raramente'comunica!com!os!alunos!através!das!TIC! 2'

Não'comunica!com!os!alunos!através!das!TIC! 1'

B5'

!
!
!

Relação!fala!do!
professor/!TIC!

!

A!tecnologia!usada!acompanha!sempre!a!fala!do!professor!! 4'

A!tecnologia!usada!acompanha!quase!sempre'a'fala!do!professor! 3'

A!tecnologia!usada'raramente!acompanha!afala!do!professor! 2'

A!tecnologia!usada!não'acompanha'afala!do!professor! 1'

B6''

!
!
!

Indisciplina!na!sala!de!
aula!
!

!
Não'se!observa!problemas!de!disciplina!na!sala!de!aula!! 4'

ObservaQse!alguns!problemas!de!disciplina!na!sala!de!aula!!
3'

ObservaQse!muitos'problemas!de!disciplina!na!sala!de!aula!
2'

ObservaQse!problemas!de!disciplina!permanentes!na!sala!de!aula!
1'
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!

B7'

'
'
'
!

Outros?'

! 4'

! 3'

! 2'

! 1'

!

II'–'DIMENSÃO:'ATIVIDADE'

C. Organização'e'abordagem'dos'conteúdos'

'

ITENS' RESPOSTAS' '
'
Valoração'N.º''

Indicador! “Auxiliadores'de'Observação”'

C1!

!
!
!

Articula!as!
aprendizagens!a!
realizar!com!
aprendizagens!
anteriores!

!

Proporciona!a!articulação!das!aprendizagens!a!realizar!com!
aprendizagens!anteriores!

!
4!

Proporciona!com!frequência!a!articulação!das!aprendizagens!a!realizar!
com!aprendizagens!anteriores!

!
3!

Proporciona! pouca! articulação! das! aprendizagens! a! realizar! com!
aprendizagens!anteriores!

2!

Não!proporciona!a!articulação!das!aprendizagens!a!realizar!com!
aprendizagens!anteriores! 1!

C2!

!
!

Orienta!a!ação!
pedagógica!segundo!o!

plano!traçado,!
redirecionandoQa,!se!
necessário,!em!função!

de!situações!
imprevistas!

!

Orienta!sempre!a!ação!pedagógica!segundo!o!plano!traçado,!
redirecionandoQa,!se!necessário,!em!função!de!situações!imprevistas!

4!

Orienta!quase!sempre!a!ação!pedagógica!segundo!o!plano!traçado,!
redirecionandoQa,!se!necessário,!em!função!de!situações!imprevistas!

3!

Orienta!por!momentos!a!ação!pedagógica!segundo!o!plano!traçado,!
redirecionandoQa,!se!necessário,!em!função!de!situações!imprevistas!

2!

!Não!orienta!por!momentos!a!ação!pedagógica!segundo!o!plano!
traçado,!redirecionandoQa,!se!necessário,!em!função!de!situações!
imprevistas!

1!

C3!

!
Recorre,!de!forma!

oportuna,!às!vivências!
dos!alunos!e!utiliza!
exemplos!adequados!

ou!!pertinentes!na!
exploração!dos!
conteúdos!

Recorre!sempre!às!vivências!ou!a!exemplos!adequados!para!o!aluno! 4!

Recorre! com! frequência! às! vivências!ou!exemplos! adequados!para!o!
aluno!

3!

Há!poucas! referências! às! vivências! ou! a! exemplos! adecuados!para!o!
aluno!

2!

Não!faz!referência!a!vivências!ou!exemplos!adequados!para!o!aluno! 1!

C4!

!
!
!
!

A!TIC!é!fundamental!
para!o!conteúdo!

trabalhado!
!

A! relação! da! TIC! com! o! conteúdo! é! otima.! Não! seria! possível!
compreender!o!conteúdo!sem!o!uso!da!TIC! (por!exemplo,! como!são!os!
planetas,!a!trabalhar!sobre!o!excel!sem!manejar!o!excel)!!

4!

A!relação!TIC!e!conteúdo!é!boa.!O!uso!da!TIC!ajuda!a!compreender!o!
conceito.!

3!

A! relação! TIC! e! conteúdo! é! pertinente,!mas! poderia! ser!melhor.! (Por!
exemplo,!mostra!o!ciclo!da!auga!com!uma!imagem,!mas!seria!ótimo!empregar!
em!vez!de!imagem!fixa!uma!imagem!em!movimento)!!

2!
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!

Compreensão!da!
mensagem!

!

Compreende!pouco!a!mensagem!! 2'

Não!compreende!a!mensagem! 1'

D6'

!
!
!
!

Apreciação!da!TIC!usada!
!

Os!alunos!apreciam!totalmente!a!TIC! 4'

Os!alunos!apreciam!bastante!a!TIC!usada! 3'

Os!alunos!apreciam!pouco!a!TIC!usada! 2'

Os!alunos!não!apreciam!a!TIC!usada! 1'

D7'

!
!
!

Envolvimento!na!tarefa!
!

Os!alunos!estão!totalmente!envolvidos!na!tarefa! 4'

Os!alunos!estão!bastante!envolvidos!na!tarefa! 3'

Os!alunos!estão!pouco!envolvidos!na!tarefa! 2'

Os!alunos!não!estão!envolvidos!na!tarefa! 1'

D8'

!
!
!
!
!

Colaboração!
!
!

Total!colaboração!entre!alunos/alunos!e!alunos/professor! 4'

Bastante!colaboração!entre!alunos/alunos!e!alunos/professor! 3'

Pouca!colaboração!entre!alunos/alunos!e!alunos/professor! 2'

Não!se!verifica!colaboração!entre!alunos/alunos!e!alunos/professor! 1'

D9'

!
!
!
!
!

Outros?!

! 4'

! 3'

!

!
2'

! 1'

!

IV'–'DIMENSÃO:'TIC'

E. Tecnologia'de'Informação'e'Comunicação''

'

ITENS' RESPOSTAS' '
'
Valoração!N.º''

Indicador! “Auxiliadores'de'Observação”'

E1'

!
!
!

Qualidade!técnica'
'

Revela!muito!boa!qualidade!técnica! '
4'

Revela!boa!qualidade!técnica! '
3'

Revela!suficiente!qualidade!técnica! 2'

Não!revela!qualidade!técnica! 1'
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!

Compreensão!da!
mensagem!

!

Compreende!pouco!a!mensagem!! 2'

Não!compreende!a!mensagem! 1'

D6'

!
!
!
!

Apreciação!da!TIC!usada!
!

Os!alunos!apreciam!totalmente!a!TIC! 4'

Os!alunos!apreciam!bastante!a!TIC!usada! 3'

Os!alunos!apreciam!pouco!a!TIC!usada! 2'

Os!alunos!não!apreciam!a!TIC!usada! 1'

D7'

!
!
!

Envolvimento!na!tarefa!
!

Os!alunos!estão!totalmente!envolvidos!na!tarefa! 4'

Os!alunos!estão!bastante!envolvidos!na!tarefa! 3'

Os!alunos!estão!pouco!envolvidos!na!tarefa! 2'

Os!alunos!não!estão!envolvidos!na!tarefa! 1'

D8'

!
!
!
!
!

Colaboração!
!
!

Total!colaboração!entre!alunos/alunos!e!alunos/professor! 4'

Bastante!colaboração!entre!alunos/alunos!e!alunos/professor! 3'

Pouca!colaboração!entre!alunos/alunos!e!alunos/professor! 2'

Não!se!verifica!colaboração!entre!alunos/alunos!e!alunos/professor! 1'

D9'

!
!
!
!
!

Outros?!

! 4'

! 3'

!

!
2'

! 1'

!

IV'–'DIMENSÃO:'TIC'

E. Tecnologia'de'Informação'e'Comunicação''

'

ITENS' RESPOSTAS' '
'
Valoração!N.º''

Indicador! “Auxiliadores'de'Observação”'

E1'

!
!
!

Qualidade!técnica'
'

Revela!muito!boa!qualidade!técnica! '
4'

Revela!boa!qualidade!técnica! '
3'

Revela!suficiente!qualidade!técnica! 2'

Não!revela!qualidade!técnica! 1'
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!

E2'

!
!
!

Qualidade!didática'
'

Revela!muito!boa!qualidade!didática! 4'

Revela!boa!qualidade!didática!! 3'

Revela!suficiente!qualidade!didática! 2'

Não!revela!qualidade!didática! 1'

E3'

!
!
!

Coerência!da!
Tecnologia!com!os!

conteúdos!

Muita!coerência!da!Tecnologia!com!os!conteúdos! 4'

Alguma!coerência!da!Tecnologia!com!os!conteúdos! 3'

Pouca!coerência!da!Tecnologia!com!os!conteúdos! 2'

Não!há!coerência!da!Tecnologia!com!os!conteúdos! 1'

E4'

!
!
!

Coerência!da!
Tecnologia!com!as!
atividades!definidas!

'

Muita!coerência!da!Tecnologia!com!as!atividades!definidas! 4'

Alguma!coerência!da!Tecnologia!com!as!atividades!definidas! 3'

Pouca!coerência!da!Tecnologia!com!as!atividades!definidas! 2'

Não!há!coerência!da!Tecnologia!com!as!atividades!definidas! 1'

E5'

!
!
!

Permite!uma!
metodologia!
diferenciada!

'

Permite!uma!metodologia!bastante!diferenciada! 4'

Permite!uma!metodologia!diferenciada! 3'

Permite!uma!metodologia!um!pouco!diferenciada! 2'

Não!permite!uma!metodologia!diferenciada! 1'

E6'

!
!
!

Constitui!uma!boa!
prática!de!ensino!

'

Constitui!uma!excelente!prática!de!ensino! 4'

Constitui!uma!boa!prática!de!ensino! 3'

Constitui!uma!prática!de!ensino!pouco!eficiente! 2'

Não!constitui!uma!boa!prática!de!ensino! 1'

E7'

!
!
!
!

Outros?!

! 4'

! 3'

! 2'

! 1'

!
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ANEXO	  12	  -‐	  	  Relação	  dos	  Objetivos,	  Questões	  da	  Investigação	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

e	  Instrumentos	  de	  recolha	  de	  dado	  
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Objetivos 
Questões da 
Investigação Instrumentos 

O1.Conhecer	  quais	  as	  medidas	  de	  
integração	  curricular	  das	  TIC	  
implementadas	  pelos	  Ministérios	  
da	  Ciência,	  Tecnologia	  e	  Educação	  	  
e	  os	  efeitos	  no	  contexto	  
educativo,	  	  a	  utilização	  e	  a	  
formação	  dos	  professores,	  no	  
âmbito	  das	  TIC.	  

1. Quais	  as	  medidas	  de	  
integração	  curricular	  das	  
tecnologias	  de	  
informação	  e	  
comunicação,	  numa	  
ótica	  transdisciplinar	  e	  
transversal,	  emanadas	  
pelo	  Ministério	  da	  
Educação?	  

 

 

 

 

 

Grelha “Medidas Curriculares e Projetos TIC” 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
O2.Caracterizar	  o	  atual	  paradigma	  
educacional	  derivado	  do	  
conhecimento	  e	  uso	  	  nas	  áreas	  
curriculares.	  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
2. Qual	  é	  o	  
conhecimento	  e	  uso	  das	  
TIC,	  nas	  áreas	  
curriculares	  disciplinares,	  
pelos	  professores?	  

Relatos 

Diário de campo 

Questionários: 

 

II P1.Considera importante o uso das TIC na sala de aula? 

 II P1.1.Porquê? 

II P2.Utiliza as TIC na sua prática educativa? 

II P3.Tem preferência por alguma TIC? 

II P3.1.Porquê? Qual? 

II P4.Com que frequência utiliza as TIC na sala de aula? 

II P5.Na aula, em que momento recorre às TIC? 

II P6.Indique, seguindo a escala, em que áreas curriculares 
disciplinares utiliza as TIC? 

II P7.Considera, que existem áreas curriculares em que as TIC 
se revelam mais adequadas? 

II P 7.1.Porquê? Quais? 

II P9.Em função do grau de concordância ou discordância 
considere as razões que podem justificar a não utilização das 
TIC. 

 

III P1.Incentiva os seus alunos a executar trabalhos com 
recurso às TIC? 

III P1.1.De que maneira? 

III Q1, P2. / Q2, P5./ Q3, P4. Quais são as finalidades da 
utilização das TIC na sua atividade docente? 

 

IV Q1, P1. / Q2 e Q3, P2. Das ferramentas abaixo indicadas, 
assinale com um X a sua opinião. 

IV Q1, P2. / Q2 e Q3, P1. Já sentiu alguma dificuldade no uso 
das TIC na sala de aula? 

IV Q1, P2.1 / Q2 e Q3, P1.1 - Se sim, diga quais? 

IV Q1, P3. Quais o seu grau de satisfação quanto à 
disponibilidade de apoio / auxílio técnico de carácter oficial no 
uso das TIC? 
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Observação: 

A3. Qualidade didática, sobre o ponto de vista da 
coerência entre conteúdos, objetivos, estratégias e recursos 
A4. Qualidade didática, sobre o ponto de vista da 
articulação entre a planificação da atividade e o conteúdo 
que pretende lecionar 

A10. Domínio técnico na utilização das TIC 

A11. Domínio didático na utilização das TIC 

B1. Comunica com os alunos de forma fácil e cordial 

B2. Concede iguais oportunidades de participação aos alunos 

B3. Revela firmeza e bom senso na relação com os alunos, 
promovendo o respeito pelas regras indispensáveis ao 
funcionamento da aula 

B4. Comunica com os alunos através das TIC 

B5. Relação TIC / fala do professor/a 
B6. Disciplina na sala de aula 

 

E6.Constitui uma boa prática de ensino? 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
O3.Aferir	  sobre	  a	  formação	  
adquirida	  em	  TIC	  e	  as	  
necessidades	  de	  formação	  nesse	  
âmbito	  para	  o	  1.º	  Ciclo	  do	  Ensino	  
Básico.	  
	  

 

 

 

 

 

3. Que	  formação	  em	  
TIC	  possuem	  os	  
professores	  e	  que	  novos	  
desafios	  se	  colocam	  às	  
instituições	  responsáveis	  
pela	  formação?	  

 

Diário de campo 

Relatos 

 

Ficha de Avaliação da Ação de Formação 

A ação de formação veio ao encontro das minhas 
necessidades? 

As competências adquiridas vão ter impacto na minha 
atividade profissional? 

Questionários: 

V P1. Nos últimos 5 anos, quantas ações de formação 
frequentou? 

V P2. Quantas ações de formação realizou no âmbito das TIC? 

V P3. Quando é que recebeu a sua formação na área das TIC? 

V Q1, P4. Que balanço faz dessa formação tendo em conta os 
efeitos que teve na integração das TIC na sua prática letiva? 

V Q1 e  Q2, P5. / Q3, P4. Considera necessária u ma formação 
específica para o uso das TIC na docência? 

V Q1, P6. Estaria interessado(a) em frequentar alguma ação de 
formação sobre as TIC? 

V Q1, P7. / 2, P6./ Q3, P5.Na sua opinião a que aspetos deve 
atender a formação em TIC? 

V Q1, P8; Q2, P7; Q3, P6. Considerando as potencialidades 
das TIC ao serviço do ensino e aprendizagem, julga que os 
professores estão preparados para a sua utilização em contexto 
educativo? 

V Q1, P8.1.; Q2, P7.1.; Q3, P6.1. Porquê? 

 

V Q1, P9. Quais as suas expectativas quanto a este grupo de 
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trabalho? 

V Q2, P8. Quais as suas expectativas quanto a esta formação? 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
O4.Mostrar	  e	  experimentar	  as	  
potencialidades	  pedagógicas	  das	  
TIC	  para	  aplicação	  dos	  programas	  
escolares.	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Os	  professores	  
aproveitam	  as	  
potencialidades	  das	  TIC,	  
de	  uma	  forma	  crítica	  e	  
inovadora,	  promovendo	  
o	  conhecimento	  
científico	  dos	  alunos,	  
sendo	  incontornável	  o	  
comprometimento	  da	  
Escola	  com	  a	  Tecnologia?	  
5. Na	  perspetiva	  dos	  
professores	  qual	  pode	  
ser	  a	  contribuição	  das	  
tecnologias	  de	  
informação	  e	  
comunicação	  na	  
aplicação	  dos	  
programas	  escolares	  
do	  1.º	  ciclo	  do	  ensino	  
básico	  e	  aquisição	  de	  
resultados	  finais	  de	  
ciclo?	  

 

Grelha de Registo das atividades mostradas e 
experimentadas 

Diário de campo 

 

Ficha de Avaliação da Ação de Formação 

Os objetivos propostos foram cumpridos? 

A Metodologia foi adequada aos participantes? 

Os trabalhos práticos propostos apresentaram coerência? 

A gestão dos recursos foi adequada? 

 

Questionários: 

II P8.As TIC podem potenciar a transdisciplinaridade? 

 

III Q1;P3. / Q2, P6. / Q3, P5. Avalie o que supõem as TIC, em 
contexto de sala de aula, relativamente aos parâmetros abaixo 
apontados. 

III Q1, P5 /Q2, P3. Qual a importância que dá à utilização das 
TIC pelos alunos no desenvolvimento de competências? 

III Q1, P5.1. /Q2, P3.1. Porquê? 

III Q1, P6./ Q2, P4. / Q3, P3.Considera que o uso das TIC 
permite que o aluno alcance as metas de aprendizagem? 

III Q1, P6.1./ Q2, P4.1 / Q3, P3.1Porquê? 

III Q1, P7. Na sua opinião, quais as principais razões para a 
utilização das ferramentas da Web 2.0? 

III Q1, P8. Enquanto professor responda às seguintes 
afirmações sobre as ferramentas Web 2.0. 

 

V Q3, P7. De que forma acha que o uso das TIC possibilita 
uma metodologia que ajuda o aluno a alcançar os resultados de 
aprendizagem definidos para o final de ciclo? 

 

Observação: 
C4. A TIC é fundamental para o conteúdo trabalhado. 

D2. Interação diretamente com a TIC 

D3. Atenção prestada à TIC    

D6.	  Compreensão	  da	  mensagem	  

D7.	  Apreciação	  da	  TIC	  usada	  

E1. Qualidade técnica 
E2. Qualidade didática 
E3. Coerência da Tecnologia com os conteúdos 

E4.	  Coerência	  da	  Tecnologia	  com	  as	  atividades	  
definidas	  
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E5. Permite uma metodologia diferenciada? 

 

O5.	  Averiguar	  as	  perspetivas	  
metodológicas	  empregando	  as	  TIC	  
que	  permitem	  alcançar	  as	  metas	  
definidas	  para	  o	  1.º	  Ciclo	  do	  
Ensino	  Básico?	  

6. Que	  atividades	  
com	  as	  TIC	  	  permitam	  a	  
aquisição	  	  das	  metas	  
definidas	  para	  o	  1.º	  Ciclo	  
do	  Ensino	  Básico?	  

Grelha Geral METATTIC 

 

Questionários: 

III Q1; P4. / Q2 e Q3, P2. Enumere alguma(s) atividade(s), 
com uso das TIC,  que costuma usar na sala de aula. 

 

Observação: 

C1. Permite a articulação das aprendizagens a realizar com 
aprendizagens anteriores 
C2. Permite a orientação da ação pedagógica segundo o 
plano traçado, redirecionando-a, se necessário, em função de 
situações imprevistas 
C3. Permite recorrer de forma oportuna, às vivências dos 
alunos e utiliza exemplos adequados ou pertinentes na 
exploração dos conteúdos 

D1. Interesse pela atividade  

D4. Curiosidade pela atividade 

 D5.Participação na atividade 

D8.	  Envolvimento	  na	  tarefa	  

D9. Colaboração entre alunos ao longo da atividade 

 

 

Relação dos objetivos/Questões da Investigação/Instrumentos de recolha de dados 

Fonte: Elaboração própria 
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