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Re 
 
Resumo 
 
 
Atualmente já não se discute a introdução das novas tecnologias na Escola, mas sim as 

melhores metodologias para as colocar em prática em contexto pedagógico. O computador 

assumiu um papel importante no desempenho do Professor levando à substituição de atitudes 

pedagógicas centradas no ensino por atitudes centradas na aprendizagem. Os novos recursos 

estão cada vez mais presentes no panorama escolar como suporte à mudança que urge no 

nosso sistema de ensino-aprendizagem. As plataformas online de ensino-aprendizagem 

(LMS) estão há alguns anos disponíveis para a utilização por parte de professores e alunos de 

forma a promoverem a interação, partilha e comunicação dentro e fora da sala de aula. 

 

Na minha prática pedagógica que decorreu durante o estágio na Escola E.B. 2,3 Diogo Cão 

tive a oportunidade de implementar metodologias de trabalho assentes nas novas tecnologias 

e suportadas pela plataforma (LMS) Moodle disponibilizada pela Escola. Tive a possibilidade 

de experimentar o quanto este sistema permite ao Professor ser mais eficiente e eficaz no 

processo da aquisição das aprendizagens por parte dos alunos ao longo do ano letivo, 

desenvolvendo a inteligência, provocando o espanto e a curiosidade. 

 

Palavras Chave: LMS, Moodle, tecnologia, ensino, aprendizagens. 
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Ab 
 
Abstract 
 
Nowadays the introduction to the new IT (Information Technologies) in schools is no longer a 

topic for discussion, having been replaced by the one about the best methods to put them into 

practice in the teaching/learning context. The computer took on a major role in the Teacher’s 

performance leading to the replacement of pedagogical attitudes centered in the learning 

processes. These new resources are increasingly more present in what school is concerned, as 

a means to help the urgent need to change our teaching-learning system. The teaching-

learning online platforms have been available for many years and are meant to be used by 

teachers and students in order to encourage the interaction, sharing and communication inside 

and outside the classroom. 

 

During my teaching experience, which occurred during my training course in the “Escola 

Básica 2,3 Diogo Cão”, I had the opportunity to put into practice work methodologies based 

on the IT through the Moodle platform made available by the school. I had the possibility to 

try out how these systems that allow the teacher to be more efficient and more effective in 

pursuing his or her goals to get the students to learn throughout the school year, developing 

their intelligence, arousing their amazement and curiosity. 

 

Keywords: LMS, Moodle, tecnology, education, learning. 
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In 
1 | Introdução 

 

A finalidade deste relatório foi de registar todo o trabalho desenvolvido durante o estágio 

decorrido no 3. º Ciclo do Ensino Básico na disciplina de Tecnologias de Informação e 

Comunicação. É composto por vários capítulos, desde o enquadramento legislativo até à 

prática pedagógica que, por sua vez, foi sempre orientada pelas atuais metas curriculares da 

disciplina (Horta, Mendonça, & Nascimento, 2012). 

 

A banalização das tecnologias digitais nas escolas, na qual o Plano Tecnológico da Educação 

(PTE)1 teve grande influência, trouxeram à Escola Portuguesa uma nova realidade. Na 

verdade, estando o computador, as tecnologias de informação e comunicação e a internet 

presentes no quotidiano da maioria da população Portuguesa, a escola não podia ficar à 

margem desta realidade. As novas tecnologias permitiram usar novos serviços e aplicações 

Web que possibilitaram um maior grau de interatividade e colaboração entre a comunidade 

escolar. A sua utilização assume cada vez mais relevância no processo ensino-aprendizagem, 

permite enriquecer as práticas pedagógicas, promover o trabalho cooperativo e colaborativo, 

estimular a análise crítica e fomentar a construção do conhecimento (Marques & Carvalho, 

2007). De facto, as novas tecnologias podem, e devem, ser pretexto para a mudança de 

práticas educativas e pedagógicas, porque elas impõem a revisão de uma boa parte do que foi 

a educação no passado (Castells, 2004).  

 

Mas não se julgue, porém, que a introdução das novas tecnologias nas escolas está a ser 

pacífica, desde logo porque tal implica alterações quer ao nível da centralidade do ensino – o 

aluno e a sua aprendizagem passam a ser o alvo dessa centralidade – quer ao nível dos 

                                                
1 O Plano Tecnológico da Educação (PTE) foi o maior programa de modernização tecnológica das escolas portuguesas aprovado 
em setembro de 2007. 
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métodos, dos processos, dos conteúdos e dos próprios ambientes de aprendizagem 

(MC, 2014). 

 

O meu interesse pelo tema abordado entronca na questão que tantas vezes se coloca aos 

docentes, e que se revela de interesse de todos, em saber se a utilização das novas tecnologias 

ajuda, ou não, a reduzir o insucesso escolar e se promove a participação ativa de todos os 

alunos nas atividades escolares. Motivado pela aplicação destas novas tecnologias no 

processo ensino-aprendizagem, durante a minha prática pedagógica, resolvi adaptar a minha 

metodologia de trabalho à utilização de uma plataforma LMS2 com o objetivo de me tornar 

mais eficiente e eficaz dentro e fora da sala de aula. A escolha passou pela plataforma Moodle 

uma vez que é a mais utilizada nas Escolas Portuguesas. 

 

Tal como se pode constatar no Índice Geral, para além desta introdução que representa o 

primeiro capítulo, este relatório encontra-se dividido em mais cinco capítulos principais, 

referências bibliográficas e respetivos anexos. No segundo capítulo faço o enquadramento 

curricular do Ensino Básico baseado na legislação atualmente em vigor. No terceiro abordo a 

fundamentação teórica através da revisão da literatura sobre a utilização das plataformas LMS 

no sistema ensino-aprendizagem. No quarto faço a caracterização do meio onde decorreu o 

estágio, ou seja, caracterizo o distrito e a cidade de Vila Real, o Agrupamento, a Escola e os 

alunos a quem tive o prazer de ensinar. No capítulo quinto descrevo a minha prática 

pedagógica com o foco sobre a aplicação da plataforma Moodle na minha metodologia de 

trabalho. Por fim, no capítulo seis apresento algumas conclusões sobre o enquadramento 

curricular do estágio e sobre a minha experiência da utilização da plataforma Moodle com os 

meus alunos dentro e fora da sala de aula.  

                                                
2 Learning Management Systems (LMS) ou Sistema de Gestão da Aprendizagem (SGA) são softwares desenvolvidos baseados 
numa metodologia pedagógica para auxiliar a promoção do ensino e da aprendizagem presencial ou à distância. 
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En 
 

2 | Enquadramento curricular do Ensino Básico 

 

O XIX Governo Constitucional assume no seu Programa a educação como fator determinante 

para o futuro do País, tendo por objetivo o aumento da qualidade e do sucesso escolar. Com a 

introdução do Decreto-Lei n. º139/2012 de 5 de julho, sem ignorar o papel do Ministério da 

Educação e Ciência na definição de orientações gerais nesta matéria, pretende-se a otimização 

da gestão dos recursos disponíveis de acordo com as necessidades concretas dos alunos e 

reforçar o espaço de decisão dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas 

(DL N. º 139, 2012). 

2.1 | Organização curricular das Tecnologias de Informação e Comunicação no 3ºCiclo do 

Ensino Básico: Aspetos genéricos 

 

Perante a introdução deste Decreto-Lei com o principal objetivo de melhorar a qualidade do 

que se ensina e do que se aprende, a presente legislação procedeu à introdução de um 

conjunto de alterações destinadas a criar uma cultura de rigor e de excelência, através da 

implementação de medidas no currículo dos ensinos básico e secundário (DL N. º 139, 2012). 

As principais alterações passaram por aumentar a autonomia das escolas na gestão do 

currículo por uma maior liberdade de escolha das ofertas formativas, pela atualização da 

estrutura do currículo, nomeadamente através da redução da dispersão curricular, de uma 

melhoria na avaliação e na deteção atempada das principais dificuldades dos alunos. Foi 

reforçada a autonomia pedagógica e organizativa das escolas como o profissionalismo e a 

liberdade dos professores na implementação de metodologias baseadas nas suas experiências, 

práticas individuais e colaborativas (DL N. º 139, 2012). As Escolas passaram a assegurar a 

disciplina “oferta escola” e a flexibilizar a duração das aulas, eliminando a obrigatoriedade de 

organizar horários de acordo com tempos letivos de 45 minutos ou seus múltiplos. O processo 
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avaliativo passou a ser considerado de maior importância para o sucesso dos alunos. A 

avaliação e deteção prematura das dificuldades dos alunos permitiu às Escolas passar a 

implementar medidas que incrementassem a igualdade de oportunidades tais como a criação 

temporária de grupos de homogeneidade relativa em disciplinas estruturantes, no Ensino 

Básico, atendendo aos recursos da escola e à pertinência das situações (DL N. º 139, 2012). 

 

Desta forma, as alterações no currículo do Ensino Básico vieram introduzir uma nova 

organização de acordo com as seguintes alterações: 

 

1 — São aprovadas as matrizes curriculares dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico 

constantes dos anexos I a III do presente diploma; 

2 — As matrizes curriculares dos três ciclos do Ensino Básico referidas no número anterior 

integram: 

 

a) Áreas disciplinares e disciplinas; 

b) Carga horária semanal mínima de cada uma das disciplinas; 

c) Carga horária total a cumprir. 

 

3 — O desenvolvimento das áreas disciplinares e disciplinas assume especificidades próprias, 

de acordo com as características de cada ciclo, sendo da responsabilidade do professor titular 

de turma, no caso do 1. º Ciclo em articulação com o conselho de docentes, e do conselho de 

turma, no caso dos 2. º e 3. º Ciclos; 

4 — Os programas e as metas curriculares para as diversas áreas disciplinares e disciplinas 

dos três ciclos do Ensino Básico são objeto de homologação através de despacho do membro 

do Governo responsável pela área da educação (DL N. º 139, 2012). 

 

No que refere às alterações introduzidas na disciplina de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC)3 e “oferta escola”, tendo em conta que estas duas disciplinas intercalam-

se com um bloco semanal de 45 minutos, sendo a escola a entidade decisora sobre a gestão do 

funcionamento das mesmas, a disciplina de TIC inicia-se no 7. º Ano de escolaridade, 

garantindo aos alunos mais jovens uma utilização segura e adequada dos recursos digitais e 

proporcionando condições para um acesso universal à informação, funcionando 

sequencialmente nos 7. º e 8. º Anos, semestral ou anualmente, em articulação com uma 

disciplina criada pela escola, designada por “oferta de escola” (DL N. º 139, 2012). 

 

                                                
3 3. º Ciclo do Ensino Básico – 7. º e 8. º Anos de Escolaridade. 
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Constituindo uma preocupação do XIX Governo Constitucional a promoção do sucesso 

escolar e o aumento da qualidade do ensino tornou-se necessário proceder a alguns 

ajustamentos ao Decreto-Lei N. º 139/2012, que contribuíssem para a integração no currículo 

de componentes que fortalecessem o desempenho dos alunos e que proporcionassem um 

maior desenvolvimento das suas capacidades. Assim, no desenvolvimento do regime jurídico, 

foi aprovado o Decreto-Lei n. º 91/2013 de 10 de julho que, em relação ao Ensino Básico, 

procedeu ao reforço e à autonomia pedagógica e organizativa dos estabelecimentos de 

educação e ensino, no que respeita à gestão da componente curricular e também de outras 

componentes do currículo. Promoveu, ainda, uma otimização dos recursos no sentido de 

adequar as atividades a desenvolver aos perfis dos docentes. A escola passa a assumir um 

papel essencial na organização de atividades de enriquecimento curricular fomentando uma 

gestão mais flexível e articulada das diversas ofertas a promover (DL N. º 91, 2013). 

 

Desta forma, as alterações no currículo do Ensino Básico vieram alterar a organização 

curricular nas seguintes alíneas: 

 

1 – […] 

2 – […] 

 

a) Disciplinas; 

b) […] 

c) […] 

 

3 — O desenvolvimento das disciplinas assume especificidades próprias, de acordo com as 

características de cada ciclo, sendo da responsabilidade do professor titular de turma, no caso 

do 1. º Ciclo, em articulação com o conselho de docentes e do conselho de turma no caso dos 

2. º e 3. º Ciclos; 

4 — Os programas e as metas curriculares para as diversas disciplinas dos três ciclos do 

Ensino Básico são objeto de homologação através de despacho do membro do Governo 

responsável pela área da educação. 

 

Não se procedeu a qualquer alteração no artigo que rege a disciplina de TIC. 
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2.2 | Metas curriculares de TIC no 3ºCiclo do Ensino Básico 

As metas curriculares foram introduzidas no Ensino Básico no ano letivo de 2012/2013, pelo 

Ministério da Educação e Ciência (MEC)4 através do Despacho n. º 15971, 2012, sendo 

posteriormente tornadas vinculativas e devendo ser respeitadas na lecionação dos conteúdos 

da disciplina no ano escolar a que dizem respeito.  As metas que estabelecem as 

aprendizagens essenciais a realizar pelos alunos na disciplina de TIC, no 7. º e no 8. º Anos de 

Escolaridade, e que identificam os desempenhos que traduzem os conhecimentos a adquirir e 

as capacidades que se querem ver desenvolvidas representam um meio privilegiado de apoio à 

planificação e à organização do ensino, incluindo a produção de materiais 

(Despacho N. º 15971, 2012). 

 

As metas (Anexo 38) representam um referencial para Professores e Encarregados de 

Educação, ajudando-os a encontrar os meios necessários para que os alunos desenvolvam as 

capacidades e os conhecimentos indispensáveis ao prosseguimento dos seus estudos e às 

necessidades da sociedade contemporânea. A sua formulação fomentou dados científicos, 

bem como recomendações produzidas no âmbito da Agenda Digital Europeia5 e da OCDE6, 

que sublinham a importância de os alunos utilizarem as TIC como ferramentas de trabalho 

(Horta, Mendonça, & Nascimento, 2012). Com as alterações efetuadas pretende-se promover 

o desenvolvimento de conhecimentos e capacidades na utilização das TIC que permitam uma 

literacia digital7 generalizada, tendo em conta a igualdade de oportunidades para todos os 

alunos. Há que fomentar nos alunos a análise crítica da função das TIC e desenvolver neles a 

capacidade de pesquisar, tratar, produzir e partilhar informação digital (Horta, Mendonça, & 

Nascimento, 2012). 

 

A disciplina de TIC do 7. º e do 8. º Anos de Escolaridade assume-se de caráter prático e 

organiza-se através dos seguintes domínios: 

 

• Informação − informação, o conhecimento e o mundo das tecnologias; 

• Produção − Produção e edição de documentos; 

                                                
4 O Ministério da Educação e Ciência é dirigido atualmente pelo Ministro Nuno Crato. 
5 O objectivo geral da Agenda Digital Europeia é extrair benefícios económicos e sociais sustentáveis de um mercado 
globalizado e digital. 
6 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico é uma organização internacional de 34 países que aceitam os 
princípios da democracia representativa e da economia de livre mercado, que procura fornecer uma plataforma para comparar 
políticas económicas, solucionar problemas comuns e coordenar políticas domésticas e internacionais. 
7 Designa o uso eficaz da tecnologia digital, tal como os computadores, as redes informáticas, os telemóveis, entre outros. 
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• Comunicação e Colaboração − Conhecimento e utilização adequada e segura de 

diferentes tipos de ferramentas de comunicação e das regras de conduta e 

funcionamento de cada ambiente digital; 

• Segurança − abordada de forma transversal em todos os domínios anteriores. 

 

Os alunos devem ser utilizadores ativos dos computadores, das redes e da Internet e os 

Professores devem, a partir das metas curriculares das TIC criar situações de promoção da 

autonomia dos alunos, em que estes assumem o papel de exploradores, orientados pelo 

Professor. Assim, as metas não devem ser entendidas como uma listagem de conteúdos a 

transmitir aos alunos de forma sequencial e única. Devem antes ser vistas como objetivos 

finais de aprendizagem, independentemente da sequência que o professor decida implementar 

em cada ano de escolaridade (Horta, Mendonça, & Nascimento, 2012). As aulas deverão 

privilegiar a participação dos alunos em pequenos trabalhos, na resolução de problemas e de 

exercícios práticos contextualizados na produção de um projeto. Estes devem ser resolvidos 

no computador permitindo ao aluno encarar a utilização das aplicações informáticas não 

como um fim em si, mas como uma ferramenta poderosa para facilitar a comunicação, a 

colaboração, o tratamento de dados e a resolução de problemas. Sugere-se também a 

realização de pequenos projetos colaborativos com alunos de outras Escolas Portuguesas e 

com Escolas de outros países otimizando as potencialidades de comunicação e colaboração 

que as TIC permitem (Horta, Mendonça, & Nascimento, 2012). 

 

As questões de segurança na utilização dos computadores, de outros dispositivos eletrónicos e 

da Internet devem estar sempre presentes. Deve dar-se especial ênfase às questões 

relacionadas com a proteção de dados, com o respeito pelos direitos de autor e de propriedade 

intelectual, com a proteção da privacidade e com a segurança dos utilizadores e dos próprios 

equipamentos. Devem ser constantemente promovidos comportamentos seguros e observadas 

as normas de conduta na utilização de ambientes digitais (Horta, Mendonça, & Nascimento, 

2012).  

 

A avaliação dos conhecimentos e das capacidades dos alunos assume um papel importante. A 

avaliação dos alunos nesta disciplina tem de ser articulada de forma coerente com o seu 

caráter prático e experimental, enfatizando os conhecimentos e capacidades adquiridas através 

de experiências educativas diferenciadas. A avaliação deve ter um caráter continuado 

permitindo ajustamentos no processo de ensino. 
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Pretende-se desta forma ultrapassar a ideia de que “os Professores, face aos programas, teriam 

essencialmente de os passar à prática, de os cumprir com correção pedagógica, de uma 

relação de execução, com escassa construção ou decisão e níveis bastante restritos de gestão” 

(Roldão, 1999, p. 48), para chegar a um novo conceito em que o Professor terá de, cada vez 

mais, decidir e agir perante as diferentes situações, organizando e utilizando o seu 

conhecimento científico e educativo face à situação concreta, ainda que enquadrado nas 

balizas curriculares e nas linhas programáticas nacionais, ou seja, segundo  

Roldão (1999, p. 48) “(…) gerindo o currículo. De executor passa a decisor e gestor de 

currículo exercendo a atividade que lhe é própria – ensinar, isto é, fazer aprender”. 

 

De acordo com as metas curriculares de TIC (Anexo 38), os principais conteúdos a abordar 

para o 7. º Ano de Escolaridade são: 

 

• Informação, o conhecimento e o mundo das tecnologias; 

• Utilização do computador e/ou de dispositivos eletrónicos similares em segurança; 

• Pesquisa de informação na Internet; 

• Análise da informação na Internet; 

• Produção e edição de documentos; 

• Produção e edição de apresentações multimédia. 

 

De acordo com as metas curriculares de TIC (Anexo 38), os principais conteúdos a abordar 

para o 8. º Ano de Escolaridade são: 

 

• Conhecimento e utilização adequada e segura de diferentes tipos de ferramentas de 

comunicação, de acordo com as situações de comunicação e as regras de conduta e de 

funcionamento de cada ambiente digital; 

• Uso da língua e adequação linguística aos contextos de comunicação através da 

Internet; 

• Comunicação e colaboração em rede; 

• Pesquisa de informação; 

• Análise de informação; 

• Gestão de informação; 
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• Exploração de ambientes computacionais. 

 

A Exploração de ambientes computacionais engloba, edição de vídeo, criação de páginas em 

HTML8 e a linguagem gráfica Scratch9 e pode ser intercalada com a elaboração e edição de 

folhas de cálculo. 

 

  

                                                
8 HyperText Markup Language é uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na Web. 
9 Linguagem gráfica de programação que possibilita a criação de histórias interativas, animações, simulações, jogos e músicas, 
bem como a partilha  dessas criações na internet. 
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Pl 
3 | Plataformas LMS no processo de ensino-aprendizagem  

3.1 | Resumo da aplicação das TIC no ensino em Portugal 

 
Desde a revolução de abril de 1974 que o sistema de ensino tem sofrido inúmeras alterações 

de carácter sociopolítico e tecnológico. Mesmo em períodos anteriores à revolução já se tinha 

assistido à introdução das tecnologias no ensino através, por exemplo, das Telescolas10. 

Depois do 25 de abril, a aplicação da tecnologia foi reforçada através da criação de alguns 

institutos como o Instituto de Inovação Pedagógica (INIP)11 e três anos mais tarde foi criado o 

Instituto Português de Ensino à Distância (IPED)12 (Silva, 1998). 

 

A integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia (CEE)13, em 1986, permitiu ao 

Estado Português realizar uma reforma educativa global onde foram identificados os seus 

pontos fracos, sugerindo-se algumas medidas corretivas, como a modernização do sistema de 

ensino. Foi elaborada e aprovada a LBSE14 que levou ao desenvolvimento do Projeto Global 

de Reforma e foi alvo de experimentação em algumas escolas no início da década de 90 

(Silva, 2001). O projeto MINERVA15, apresentado na época, tinha como intuito a introdução 

de forma racionalizada, dos meios informáticos no ensino não superior, num esforço para 

valorizar o sistema educativo em todas as suas componentes. Este projeto terminou em 1994 

e, já no decorrer do ano de 1996, surgiu o Programa Nónio16 que visava “a melhoria 

                                                
10 Sistema de ensino via televisão que arrancou em Portugal a 6 de janeiro de 1965 com programação produzida nos estúdios da 
Radiotelevisão Portuguesa do Monte da Virgem, no Porto. 
11  Criado em 1976 com o objetivo de integrar num único organismo serviços que desenvolviam ações no campo da 
experimentação pedagógica e de tecnologia educativa. 
12 Criado com o objetivo de estudar os fundamentos, reunir e criar os conhecimentos, formar o pessoal, mobilizar os meios 
materiais e, de um modo geral, criar as condições necessárias para o arranque de uma Universidade Aberta. 
13 Atual União Europeia da qual Portugal faz parte desde 1 de janeiro de 1986. 
14 A Lei de Bases do Sistema Educativo foi aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, e alterada pelas Leis n.º 115/97, de 19 
de Setembro, 49/2005, de 30 de Agosto, e 85/2009, de 27 de Agosto. 
15   Projeto do Ministério da Educação Português gerido pelo Gabinete de Estudos e Planeamento e Departamento de 
Programação e Gestão Financeira. 
16 Lançado em outubro de 1996 pelo Ministério da Educação e intitulado “o programa Nónio, século XXI”. 
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das condições em que funciona a escola e o sucesso do processo ensino-

aprendizagem; a qualidade e a modernização da administração do sistema educativo; o 

desenvolvimento do mercado nacional de criação de software para a educação com 

finalidades pedagógicas e de gestão; a contribuição do sistema educativo para o 

desenvolvimento de uma sociedade de informação mais reflexiva e participada”  

(Despacho N. º 232, 1996). 

 

Já no decorrer do ano 2000 foi lançado o “Programa 2001 — Iniciativa Nacional para a 

Sociedade da Informação e do Conhecimento”, da Fundação para a Ciência e Tecnologia 

(FCT)17, cujo objetivo era apoiar ações de promoção da sociedade da informação, como a 

Unidade de Apoio à Rede Telemática e Educativa (uARTE). “Esta unidade do Ministério da 

Ciência e da Tecnologia tem por missão assegurar atividades mobilizadoras do uso da Internet 

na Escola, como a produção de conteúdos científicos e tecnológicos disponibilizados na 

Internet, o desenvolvimento de atividades telemáticas nas Escolas e a promoção de interações 

entre os vários parceiros educativos” (FCT, 2014). 

 

Uma das maiores iniciativas de carácter tecnológico nas escolas, em Portugal, ocorreu durante 

o ano de 2005. Face ao enquadramento de Portugal no contexto Europeu foram estabelecidas 

várias metas tendo em vista o desenvolvimento de uma sociedade em rede. A principal meta 

consistia em multiplicar o número de computadores nas escolas de forma a que todos 

tivessem a oportunidade de participar na sociedade da informação. Face a estes objetivos, foi 

criado o Plano Tecnológico da Educação do XVII Governo em dezembro de 2005, através da 

Resolução do Conselho de Ministros n. º 190/2005 de 16 de Dezembro. O PTE foi um 

elemento fundamental na estratégia desse governo para promover a modernização tecnológica 

no ensino em Portugal e baseava-se em três diretrizes principais: 

 

1. Conhecimento − Qualificar os portugueses para a sociedade do conhecimento; 

2. Tecnologia − Vencer o atraso científico e tecnológico; 

3. Inovação − Imprimir um novo impulso à inovação (RCM N. º 190, 2005). 

 

A aplicação do PTE permitiu às escolas públicas receberem milhares de computadores, 

videoprojectores e quadros interativos. O resultado deste investimento permitiu a existência 

de um computador por cada cinco alunos, um videoprojector por cada sala de aula e um 

quadro interativo por cada três salas de aula. No entanto, o PTE não implicou apenas 

                                                
17 Agência pública nacional para a ciência, tecnologia e inovação. 
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investimento em hardware18, mas também o número de computadores ligados à Internet 

triplicou face aos valores de 2005, sendo a ligação feita em fibra ótica com registos 

aproximados dos 64 Mbps19 (MEC, 2014). 

 

Com a massificação dos sistemas informáticos nas escolas e a evolução da largura de banda 

da internet foi possível pensar e utilizar outras plataformas informáticas que acrescentassem 

valor ao processo ensino-aprendizagem, tais como as plataformas LMS. Já em 2008 muitos 

Agrupamentos de Escola tinham adotado este tipo de plataformas. Apesar de existir uma 

grande oferta de sistemas LMS, a plataforma que predominava nas Escolas Portuguesas era o 

Moodle20 (Pedro, Soares, Matos, & Santos, 2008). Na opinião destes autores, a adesão das 

Escolas aos sistemas LMS foi conseguida devido, por um lado ao PTE, e por outro, à Equipa 

de Missão Computadores, Redes e Internet na Escola (CRIE)21, juntamente com a Fundação 

para a Computação Científica Nacional (FCCN)22, que possibilitaram aos Agrupamentos de 

Escolas usufruírem de alojamento gratuito para este tipo de plataformas (CRIE, 2007). 

3.2 | Plataformas LMS 

 
As plataformas online de ensino-aprendizagem ou LMS são ferramentas de software, 

baseadas na Web, que ajudam a planear eventos de aprendizagem, assim como a gerir os 

aprendentes, acompanhando e registando os seus progressos e desempenhos ao longo de um 

conjunto de atividades (Attwell, Ganu, & Angelis, 2009). Em suma, são plataformas que 

funcionam na Web, que implica ter acesso à internet e que incorporam todos os aspetos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, e que para além de disponibilizarem 

conteúdos educativos estáticos e dinâmicos, permitem também a sua gestão (Watson & 

Watson, 2007). A utilização de LMS no apoio ao ensino está a ganhar adeptos pelas 

vantagens que traz aos Professores e aos alunos por ser um espaço privado de partilha e de 

interação sempre acessível (Carvalho, 2008). A facilidade com que se partilham conteúdos, 

que se interage através de ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas23 e que se 

colabora em equipa fazem destas plataformas espaços apetecíveis para os agentes educativos 

(Carvalho, 2008). 

 

                                                
18 Componentes físicos de um sistema informático. 
19 Velocidade da transferência de dados digitais que se mede em bits por segundo. Mbps representa Mega bits per second. 
20 Acrónimo de "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment" é um software livre de apoio ao processo ensino-
aprendizagem. 
21 Programa - Computadores, Redes e Internet na Escola. 
22 Principal atividade da FCCN é a gestão e planeamento da Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS), o backbone de 
Portugal e a gestão do serviço de registo do domínio de  .pt. 
23 Permite a comunicação entre as pessoas em tempo real, ou seja, o emissor envia uma mensagem para o receptor e este a recebe 
quase que instantaneamente. Já a forma assíncrona dispensa a participação simultânea das pessoas, ou seja, o emissor envia uma 
mensagem ao receptor, o qual poderá ler e responder esta mensagem em qualquer outro momento. 
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Segundo Carvalho (2008, p. 101) “o papel do professor tem vindo a sofrer profundas 

alterações e os LMS têm funcionalidades que suportam mais facilmente as exigências da 

atividade docente, permitindo-lhe apoiar os alunos, ajudá-los a refletir e a debater as temáticas 

abordadas. Além disso, os alunos ao desenvolverem em conjunto um trabalho encontram nas 

ferramentas disponíveis nos LMS a possibilidade de continuarem a trabalhar para além dos 

momentos presenciais podendo contar com o apoio privado do professor”.  

 

As plataformas LMS têm por base o e-learning24. No entanto, não devemos confundir  

e-Learning com ensino à distância. O ensino à distância é um tipo de e-learning que, 

admitindo que atualmente já não se efetua através da Telescola ou carta, para se concretizar é 

necessário recorrer às novas tecnologias de informação e comunicação. 

 

Podemos organizar as funcionalidades de um sistema LMS de ensino-aprendizagem e 

apresentá-las de acordo com as seguintes camadas: 

 

• Estrutura – é a centralização de todos os conteúdos e atividades pertencentes a um 

sistema ensino-aprendizagem numa única plataforma podendo ser facilmente consultados; 

 

• Segurança – cada utilizador ou grupos de utilizadores têm níveis de acesso restrito às 

plataformas de ensino-aprendizagem. Estas restrições podem ser ao nível dos cursos, 

dados pessoais ou funções administrativas; 

 

• Registo – os utilizadores podem efetuar registos nos cursos disponibilizados em função 

da segurança dos mesmos, ou seja, cursos livres implicam registo sem qualquer restrição 

e cursos protegidos em que o utilizador tem de pertencer a um grupo específico ou 

introduzir uma palavra-passe; 

 

• Disponibilidade – a disponibilização de conteúdos online e experiências de 

aprendizagem acessíveis em qualquer lugar; 

 

• Interatividade – os utilizadores podem interagir com os conteúdos, com outros 

utilizadores, com os professores e com o(s) administrador(es); 

 

• Avaliação – permite a recolha, armazenamento e a gestão dos instrumentos para a 

avaliação; 

                                                
24 Corresponde a um modelo de ensino suportado por tecnologias. 



APLICAÇÃO DA PLATAFORMA MOODLE NO ENSINO DAS T.I.C. 15 

 

 

• Monitorização – acompanha as atividades dos utilizadores e os seus progressos, bem 

como o histórico de acessos à plataforma; 

 

• Relatórios –  permite elaborar relatórios acerca dos utilizadores e/ou cursos; 

 

• Armazenamento – guarda e gere os dados dos alunos e dos cursos; 

 

• Reutilização – reutiliza, de forma simples e rápida, os cursos anteriormente criados para 

novas turmas ou anos letivos; 

 

• Personalização – capacidade de personalizar a plataforma e/ou cursos de acordo com o 

grupo de utilizadores ou a própria tipologia do curso; 

 

• Integração – possibilidade de exportar ou importar dados de uma forma simples e rápida; 

 

• Administração – possibilidade dos administradores ou criadores de cursos gerirem todas 

as funcionalidades apresentadas acima (Berking & Gallagher, 2012). 

 

Segundo Pimentel (2009, p. 36) “(…) estas camadas podem ser agrupadas em quatro 

dimensões básicas: 

 

1. Disponibilização de conteúdos e de exercícios, permitindo ao Professor disponibilizar 

online conteúdos em diversos formatos e definir os momentos e formas de acesso dos 

alunos a esses mesmos conteúdos e exercícios e avaliações; 

2. Ferramentas e serviços de comunicação, de natureza síncrona como as salas de 

conversa ou de natureza assíncrona como os fóruns, permitem estabelecer formas de 

comunicação à distância entre professores e alunos e estes entre si; 

3. Acesso protegido e gestão de perfis de utilizador; o que permite criar um ambiente de 

acesso limitado aos alunos e professores de um determinado curso/disciplina e 

definindo diferentes graus/tipos de controlo do sistema; 

4. Sistemas de controlo de atividades, permitindo o registo de todas as atividades 

realizadas pelos alunos e professores. 
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Os LMS focam a sua atividade no sistema de ensino-aprendizagem presencial e/ou à 

distância. Oferecem um leque enorme de funcionalidades e ferramentas que suportam este 

sistema. Não se limitam a oferecer a partilha de conteúdos mas também a administração, 

gestão de cursos e utilizadores, monitorização de tarefas, avaliações e relatórios. Todas estas 

vantagens estão disponíveis quer para alunos, quer para professores, conforme esquematiza a 

tabela 1 (Iqbal & Qureshi , 2011). 

 

 
Tabela 1 - Vantagens da utilização de plataformas LMS 

 

Os LMS podem ser utilizados de formas diferentes, cabe ao Professor orientar o seu curso ou 

disciplina da forma que achar mais produtiva. O Professor pode utilizar metodologias de 

ensino tradicionais ou aplicar as novas teorias de aprendizagem reguladas pelos alunos e 

orientadas pelo Professor de forma a combinar o sistema ensino-aprendizagem dentro e fora 

da sala de aula (Berking & Gallagher, 2012). Atualmente existe uma vasta oferta de sistemas 

LMS. Alguns são do tipo comerciais obrigando ao pagamento da licença de utilização da 

plataforma e dos serviços disponibilizados e outros são totalmente livres. Dentro dos LMS 
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livres existem os que apresentam algumas restrições ao nível da sua utilização e os open 

source25 que disponibilizam o seu código fonte e permitem que o(s) administrador(es) 

moldem a plataforma às necessidades dos seus utilizadores, melhorando desta forma a 

experiência de utilização ao longo do tempo (Berking & Gallagher, 2012). 

 

Assim sendo, a aplicação dos sistemas LMS “no apoio ao ensino presencial não pode ser 

considerada uma modernice de alguns, mas deve ser perspetivada como uma necessidade do 

profissional docente, conhecedor da evolução e das exigências da sociedade do século XXI e 

dos seus alunos, pertencentes à geração da rede, das tecnologias móveis, do social 

networking26 e do social bookmarking27” (Carvalho, 2008, p. 101). Estas novas exigências que 

se verificam na sociedade da informação atual transportam-se para dentro da sala de aula. 

Existe a necessidade de aplicar definitivamente as tecnologias de informação de forma a 

provocar mudanças, obter produtividade dos alunos e acima de tudo que haja integração de 

toda a informação com o intuito de que tudo o que se ensina faça sentido para o aluno. 

Segundo (Carvalho, 2008) citando (MCLSAAC, 2007) numa conferência realizada em 7 de 

Fevereiro no Departamento de Didática e Tecnologia Educativa na Universidade de Aveiro 

sobre o tema Investigação atual nas tecnologias de informação e comunicação aplicadas ao 

ensino, “ao nível das pedagogias tem-se verificado uma mudança que vai da exposição teórica 

para a conversação, da informação para a construção do conhecimento, da memorização para 

a interiorização e reflexão, da abordagem centrada no professor para a abordagem centrada no 

aluno e do conhecimento individual para o conhecimento colaborativo. Deve-se facilitar a 

aprendizagem independente, integrar ferramentas de aprendizagem no ensino, ensinar os 

alunos a pesquisarem informação e que se deve colaborar em redes de conhecimento”. Os 

LMS podem ser plataformas online que fomentam redes de conhecimento nas Escolas de 

forma a que haja uma integração total entre tudo e entre todos. 

3.3 | Plataformas LMS em Portugal 

 
A utilização de plataformas de ensino-aprendizagem nas Escolas Portuguesas começou a 

partir de 2005 (Pedro, Soares, Matos, & Santos, 2008). Segundo a RCM N. º 137/(2007) “O 

reforço das qualificações e das competências dos Portugueses é indispensável para a 

construção da sociedade e do conhecimento em Portugal e constitui o principal objetivo da 

política educativa do XVII Governo Constitucional”, considerou-se então fundamental 

valorizar e modernizar a Escola, criar as condições que favorecessem o sucesso escolar dos 

                                                
25 Refere-se ao software livre que disponibiliza o código fonte para que qualquer utilizador participe na sua evolução. 
26 Redes sociais para partilha de informação. 
27 Sistema de favoritos ou marcadores online que disponibilizam os seus favoritos na internet para rápido acesso. 
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alunos e consolidassem o papel das tecnologias de informação e comunicação enquanto 

ferramenta básica para aprender e ensinar nesta nova era (Pedro, Soares, Matos, & Santos, 

2008). 

 

Ao longo da última década, a Escola acolheu diversos projetos de infraestruturação 

informática e viu nascer uma nova disciplina nessa área e que foi alicerçada com a introdução 

de Professores informáticos nas Escolas Portuguesas. Podemos verificar na  

RCM N. º 137/(2007), que “a escola tem tido um papel preponderante na redução das 

desigualdades de acesso às novas tecnologias. Ao ser o pilar da inclusão digital dos alunos 

Portugueses, a Escola incentiva a difusão das TIC junto das famílias Portuguesas”. Com a 

estratégia de Lisboa, a estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, o Plano 

Tecnológico da Educação e o Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013, o XVII 

Governo Constitucional assumiu o compromisso de modernização tecnológica das Escolas. 

Foi neste período que as Escolas aderiram em maior número às novas tecnologias e como 

consequência à utilização de LMS dentro e fora das salas de aula. 

 

Segundo um estudo realizado em 2008 em 541 Agrupamentos ou Escolas Portuguesas cerca 

de 98,1% utilizavam a plataforma Moodle e apenas 1,9% afirmavam utilizar outro tipo de 

LMS. Analisou-se, também, o número de plataformas que cada Escola utilizava com o 

objetivo de identificar a concentração ou dispersão de espaços de interação online. Constou-se 

que 81,7% das Escolas utilizavam apenas uma plataforma, 14,9% utilizavam duas 

plataformas e 2,9% utilizavam três plataformas, conforme ilustra o gráfico 1  

(Pedro, Soares, Matos, & Santos, 2008). 

 

                               
Gráfico 1- Número de plataformas por escolas 

 

Verificou-se que o número de registos nas respetivas plataformas pelas Escolas incluídas no 

estudo foram de 28 escolas no 1ºsemestre de 2006, 96 no 2ºsemestre de 2006, 127 no 

1ºsemestre de 2007, 167 no 2ºsemestre de 2007 e 102 no 1ºsemestre de 2008, conforme 

ilustra o gráfico 2 (Pedro, Soares, Matos, & Santos, 2008). 
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Gráfico 2 - Abertura de plataformas por semestre 

 

A adesão às plataformas online de ensino-aprendizagem por parte das Escolas não foi 

acompanhada por parte dos docentes. “Solicitou-se que indicassem o número total de 

Professores e de alunos inscritos nas plataformas. Consequentemente, com base nos valores 

absolutos solicitados, revelou-se possível calcular o valor relativo de Professores e alunos 

inscritos nas plataformas de aprendizagem das Escolas” (Pedro, Soares, Matos, & Santos, 

2008, p. 13), conforme ilustra o gráfico 3. 

 

                  
Gráfico 3 - Percentagem de professores inscritos 

 

Constou-se que cerca de 63% dos Agrupamentos e Escolas possuía menos de 50% do seu 

corpo docente inscrito na plataforma e apenas 9% destas apresentava mais de 90% dos 

professores inscritos. Verificou-se que a percentagem de Agrupamentos e Escolas que 

dispunha de 100% dos professores inscritos na plataforma da escola era inferior a 6%. Em 

relação à distribuição dos acessos/registos às plataformas por áreas curriculares, verificou-se 

que os Professores das disciplinas de TIC seguidos pelos da matemática e ciências eram os 

que mais utilizam estas plataformas, conforme ilustram os gráficos 4 e 5  

(Pedro, Soares, Matos, & Santos, 2008).  
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Gráfico 4 - Distribuição da utilização por área curricular (EB) 

           
Gráfico 5 - Distribuição da utilização por área curricular (ES) 

 

O Moodle foi a plataforma escolhida por se destacar relativamente aos outros LMS, porque 

para além de ser uma plataforma de código aberto/open source com custos iniciais nulos, 

possuía uma comunidade de centenas de milhares de interessados (utilizadores, 

programadores, educadores) que permanentemente contribuíam para a sua melhoria e 

desenvolvimento. 

 

Após análise dos resultados obtidos verificou-se que as plataformas de LMS foram bem 

aceites pelas Escolas e que estavam a ser usadas de acordo com a sua essência, ou seja, para a 

partilha online de recursos, glossários, fóruns de discussão, salas de conversa, entre outros, 

como complemento às aulas presenciais de forma a promover a interação entre Professores e 

alunos (Pedro, Soares, Matos, & Santos, 2008). Muitas escolas foram mais longe em relação à 

utilidade e utilização desta plataforma. As Direções, Departamentos e Grupos de 

recrutamento passaram a comunicar através deste tipo de plataformas partilhando circulares, 

informações de atividades, reuniões, entre outros. 
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Em contraste com esta situação, a implementação e utilização destas ferramentas tecnológicas 

tiveram, e continuam a ter, algumas limitações. As principais barreiras identificadas foram: 

 

• À exceção dos Professores da área das tecnologias de informação e comunicação, 

todos revelaram falta de competências e motivação quase nula para as adquirir; 

• Os Professores revelaram uma enorme adversidade à mudança nas metodologias de 

ensino. A maior parte eram e são conservadores por natureza; 

• Não conheciam as potencialidades deste tipo de plataformas; 

• Não existiam conteúdos preparados para uma rápida utilização em contexto de sala de 

aula. Inicialmente os Professores eram obrigados a criar os seus conteúdos e 

atividades de acordo com as características de cada turma  

(Pedro, Soares, Matos, & Santos, 2008). 

 

Para promover a utilização destas plataformas de forma a combater as dificuldades 

identificadas nos Professores quer na produção ou acesso a conteúdos, quer nas 

especificidades técnicas de registo e acesso, foram feitas algumas recomendações às Escolas: 

 

• Aproveitando o número de Escolas que já utilizavam este tipo de plataformas, devia-

se agregar recursos já criados numa plataforma geral de forma a que todos os 

Professores pudessem ter acesso; 

• Inscrever mais de 90% da população escolar nas respetivas plataformas utilizadas em 

cada Escola de forma a promover a interação entre toda a comunidade escolar; 

• Realização de ações de formação para Professores de forma a que aprendessem 

rapidamente o processo de registo, acesso e construção de conteúdos para dessa 

forma se adaptarem à sua utilização; 

• Utilizar a plataforma dentro de todo o espaço escolar, ou seja, alargar a sua utilização 

às Direções, Departamentos, Grupos de recrutamento, apoio escolar, cooperação entre 

Escolas, realização de atividades escolares, entre outros. 

• Disponibilizar mais recursos informáticos e melhorar o acesso à internet. Com mais 

computadores disponíveis para utilizar e com acessos mais rápidos à internet a 

motivação para a sua utilização seria maior (Pedro, Soares, Matos, & Santos, 2008). 
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A plataforma Moodle é amplamente reconhecida por especialistas em e-learning como um 

dos LMS mais aplicados na educação a nível mundial. Em abril de 2007 ganhou vários 

prémios atribuídos pelo “e-Learing Guild”28 onde foi feito um levantamento de opiniões de 

930 profissionais representando 840 organizações diferentes a nível mundial. Atualmente 

existem cerca de 85 mil plataformas Moodle registadas em 240 países que abrangem mais de 

77 milhões de utilizadores, como ilustra a figura 1 (MC, 2014). 

 

                              
Figura 1 - Registo de plataformas Moodle no Mundo 

3.4 | Futuro das plataformas LMS 

 

Existem estudos que identificam novas teorias de aprendizagem baseadas na era digital onde 

todos vivemos atualmente. O comportamentalismo29, cognitivismo30 e construtivismo31 são as 

três grandes teorias da aprendizagem mais frequentemente usadas na criação de ambientes 

educacionais. Contudo, estas teorias foram desenvolvidas num tempo em que a aprendizagem 

não sofria do impacto da tecnologia. Ao longo dos últimos vinte anos a tecnologia 

reorganizou a forma como vivemos, como comunicamos e como aprendemos. As teorias que 

descrevem os princípios e processos de aprendizagem, devem refletir o ambiente social 

vigente (Siemens, 2004). Segundo este autor canadiano, teorizador dos processos de 

aprendizagem na era digital, estamos perante uma nova teoria de aprendizagem denominada 

                                                
28 http://www.elearningguild.com 
29 Deriva do termo inglês behavior que significa comportamento/conduta. Conceito generalizado que engloba teorias sobre o 
comportamento dentro da Psicologia. Os principais ramos desta teoria são o Behaviorismo Metodológico e o Behaviorismo 
Radical. 
30 É a perspectiva filosófica acerca do valor da arte segundo a qual é valiosa porque provoca conhecimento. As artes provocam a 
criação e alargamento do conhecimento no sentido amplo do avanço da compreensão. 
31 Propõe construir o conhecimento baseando-se nas relações dos alunos com a realidade, valorizando e aprofundando o que a 
criança já sabe. O conhecimento e a inteligência vão-se desenvolvendo passo a passo, num processo de construção que é tão 
importante quanto o próprio conhecimento. 
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de Conetivismo32, ou seja, o conhecimento já não está só nos livros mas também na nossa 

rede de aprendizagem. Daqui se depreende que as tarefas dos Professores serão diferentes do 

que eram no passado. Atualmente já não se aprende por meio de um ensino transmissivo mas 

a partir de pequenas redes e pequenos grupos os quais não dependem apenas da proximidade 

física. O desafio da aprendizagem não é mais a aquisição do conhecimento mas fazer com que 

o aluno seja capaz de dar sentido às coisas, compreendê-las e contextualizá-las  

(Nóvoa, 2014). Todos nós temos uma identidade digital e praticamos, na nossa rede de 

aprendizagem, a partilha de conhecimentos. Segundo Siemens (2004) os princípios do 

Conetivismo são: 

 
• A aprendizagem e o conhecimento apoiam-se na diversidade de opiniões; 

• A aprendizagem é um processo de conetar fontes de informação; 

• A aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos; 

• A capacidade de saber mais é mais crítica do que aquilo que é conhecido atualmente; 

• É necessário cultivar e manter conexões para facilitar a aprendizagem contínua. 

 

Tendo por base esta teoria de aprendizagem suportada nas tecnologias de informação e 

comunicação surgem no mundo da educação plataformas e metodologias inovadoras baseadas 

em sistemas LMS poderosos que funcionam como agregadores de centenas de cursos que 

estão à distância de um clique. Atualmente estes sistemas permitem a implementação de 

MOOCs33 que tem como objetivo oferecer a um grande número de alunos, de escala mundial, 

a oportunidade de ampliar os seus conhecimentos num processo de coprodução. Normalmente 

estes cursos são gratuitos tendo os participantes de apenas pagar o respetivo certificado caso o 

pretendam adquirir. Um dos maiores LMS a realizar MOOCs é o Coursera34. 

 

As próprias redes sociais serão potenciais LMS tendo em conta que permitem tirar partido das 

suas múltiplas potencialidades enquanto espaço de eleição dos alunos para realizarem 

interação e partilharem informação. Vão ao encontro dos interesses dos alunos e 

simultaneamente promovem a aprendizagem colaborativa. Os alunos podem utilizar uma 

página e um grupo privado para interagir nos fóruns, partilhar conteúdos e utilizar wikis35 para 

produzir trabalhos de forma colaborativa. A presença intensiva nas redes sociais é uma 

                                                
32 Forma de aprendizagem baseada num processo de construção de conhecimento através de redes de informação, de contactos e 
de recursos que se aplicam a problemas reais. 
33 Cursos Online Abertos e Massivos. 
34 https://www.coursera.org 
35  Software colaborativo que permite a edição colectiva de documentos. 
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constante por parte dos alunos, trata-se, portanto, de um processo em que a educação vai ao 

encontro dos alunos (Minhoto & Meirinhos, 2011). 

 

Outra inovação que irá integrar os futuros LMS é designada por Gamification e significa a 

utilização de jogos informáticos no processo de ensino-aprendizagem implementando 

atividades de trabalho mais prazerosas e estimulando a procura por objetivos. Os defensores 

deste modelo afirmam que o mundo mudou e a Escola não acompanhou tal mudança, que 

aprender não é chato, chato são as aulas (Aoki, 2012). Os jogos devidamente adaptados 

funcionam como um estímulo da aprendizagem e desenvolvem o conhecimento e as 

competências, promovendo o desenvolvimento social e pessoal, o matemático e criativo e o 

conhecimento e compreensão do mundo atual (Heald, Sparrowhawk, & McFarlane, 2002). 

Para Prensky (2001) o desafio e a interação social que os jogos promovem tornam apropriada 

a sua utilização em contextos educativos. Os jogos podem ser muito úteis na aquisição de 

conhecimentos e capacidades práticas, desenvolvimento da lógica indutiva, da percepção 

espacial, do desenvolvimento cognitivo, do pensamento lógico, da observação e da leitura e 

resolução de problemas. Melhorar a qualidade da educação passa, entre muitas coisas, por 

saber tirar partido desta tecnologia de forma a potencializar as aprendizagens dos alunos 

(Amante, 2007). 

3.5 | Plataforma Moodle 

 
Moodle, acrónimo de Modular Object Oriented Distance Learning, é um sistema modular de 

apoio ao ensino presencial e/ou à distância orientado a objetos. Todo o sistema é moldável ao 

tipo de curso/disciplina a implementar e ao método de ensino a adotar, quer presencialmente 

quer à distância (MC, 2014). Baseada na Web, as principais vantagens desta plataforma estão 

na capacidade de disponibilizar um ensino em qualquer altura e em qualquer lugar, 

permitindo aos alunos acederem aos conteúdos educativos na altura em que lhes for mais 

conveniente e em qualquer parte do mundo através de um simples computador e uma ligação 

à internet (Figueira, Figueira, & Santos, 2009). 

 

Foi criado em 2001 por Martin Dougiamas36 na Universidade de Curtin na Austrália quando 

começou a sentir que o sistema LMS, adotado pela sua Universidade, não correspondia às 

suas necessidades nem metodologias. A investigação levada a cabo por Martin Dougiamas no 

seu mestrado e doutoramento conduziram-no ao desenvolvimento de ferramentas online, de 

                                                
36 Nasceu em 1969 na Austrália. Trabalha com a Internet desde 1986 e a maior parte da sua experiência foi adquirida quando era 
webmaster da Universidade tecnológica de Perth. 
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código fonte aberto, que vieram mais tarde a dar origem ao Moodle  

(Valente, Moreira, & Dias, 2009). Assim, o Moodle surgiu da necessidade de enriquecer aulas 

presenciais e criar espaços de interação social entre os diferentes agentes educativos, 

proporcionando uma dinâmica sedutora e empolgante para todos em horários livres, propenso 

a não perder de vista a qualidade do processo (Ribeiro, 2009). Esta plataforma foi 

desenvolvida tendo por base a aprendizagem em colaboração com ambientes online, 

cimentando-se na pedagogia socioconstrutivista (Nakamura, 2008). Este modelo parte do 

princípio que a aprendizagem só é efetiva quando os conhecimentos adquiridos são utilizados 

para construir algo para os outros aprenderem ou experimentarem. A pedagogia 

socioconstrutivista estende estas noções a um grupo de indivíduos que constroem coisas uns 

para os outros colaborativamente criando uma cultura própria de artefactos e conceitos 

partilhados. A imersão neste tipo de ambiente leva a que a aprendizagem esteja a ser realizada 

sistematicamente e a vários níveis (Figueira, Figueira, & Santos, 2009). No desenvolvimento 

da plataforma a equipa do Moodle baseou-se em quatro teorias/conceitos que para eles são 

essenciais para melhorar o sistema de ensino-aprendizagem: 

 

• Construtivismo − conceito baseado nos ideais de Papert37 e Von Glasersfeld38 

segundo os quais os indivíduos constroem ativamente o seu conhecimento interagindo 

com o ambiente à sua volta; 

• Construcionismo − é sustentado na ideia de que o indivíduo aprende efetivamente 

quando constrói algo para os outros experimentarem; 

• Construtivismo social − aplica os conceitos anteriores a um grupo de indivíduos em 

que cada um produz conhecimentos orientados para os outros, de uma forma 

colaborativa, construindo uma cultura de artefactos partilhados com significados 

também partilhados;  

• Comportamento Conectado e Separado − este conceito está relacionado com as 

motivações individuais numa discussão. Enquanto num comportamento conectado o 

indivíduo tenta perceber todos os pontos de vista da discussão, num comportamento 

separado o indivíduo é objetivo e defende as suas ideias recorrendo à lógica para se 

opor a opiniões contrárias (MC, 2014). 

 

São profundas as transformações operadas na Escola atual consequência de fenómenos sociais 

e educativos. Para tal “têm contribuído diversos acontecimentos e inovações, que, no seu 

                                                
37 Seymour Papert nasceu em 1928 na África do Sul. Foi um teórico conhecido pelo uso de computadores na educação e por ser 
um dos pioneiros no desenvolvimento da inteligência artificial. 
38 Von Glasersfeld nasceu na Alemanha em 1917. Foi filósofo e um ferrenho defensor do construtivismo radical. 
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conjunto, marcam etapas progressivas do desenvolvimento técnico e tecnológico, do 

desenvolvimento social, económico e cultural, cujos efeitos se fazem sentir ao nível das 

organizações sociais e do indivíduo (…) isoladamente e nas suas relações com os restantes 

membros da mesma comunidade” (Arroteia, 2008, p. 227). Sobre estas transformações no 

meio educativo, a equipa do Moodle aponta para que o conceito tradicional do processo 

ensino-aprendizagem precisa de ser alterado. Devem ser os alunos a definirem os seus 

métodos de aprendizagem baseados nas suas redes de conhecimento e não nós, enquanto 

Professores, a avaliar qual a informação que eles devem adquirir. Nestas considerações 

assentes no conceito do construtivismo social podemos perceber como cada participante de 

um curso tanto pode ser um Professor como um aluno e que se aprende melhor a observar os 

outros e a partilhar aprendizagens com os outros. O professor deixa de ser "a fonte de 

conhecimento" para ser um moderador e gestor de um curso indo ao encontro das 

necessidades de aprendizagem de cada aluno (MC, 2014). 

 

O Moodle permite que os alunos tenham um papel muito mais ativo no processo de ensino-

aprendizagem, disponibilizando ferramentas que possibilitam a comunicação de modo 

síncrono e assíncrono, a submissão de trabalhos práticos por via electrónica, colaboração na 

realização de trabalhos e realização de testes online, o que significa que “todas estas 

funcionalidades e ferramentas permitem criar cursos muito mais apelativos e motivadores, 

condição necessária para que o aproveitamento estudantil seja aumentado”  

(Figueira, Figueira, & Santos, 2009, p. 1). Por outro lado, o Professor também beneficia de 

uma série de ferramentas que permitem a consolidação dos dados dos alunos, tais como, o 

desempenho nas tarefas, notas finais, índices de assiduidade, entre outros, de uma forma 

simples e rápida.  

 

Baseado nas metodologias de ensino em que os alunos têm um papel mais ativo em todo o 

processo, esta plataforma ajuda o Professor a colocá-las em prática. Já bastante utilizado nos 

Estados Unidos da Améria, o método de ensino Flipped Classroom39 consiste em inverter 

todo o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, os alunos aprendem em casa visualizando 

os conteúdos multimédia no Moodle e praticam e exploram exercícios na sala de aula, com o 

Professor a funcionar como um moderador orientando-os no seu raciocínio e esclarecendo 

todas as dúvidas que possam surgir (Lepi, 2013). 

                                                
39 Flipped classroom, ou sala de aula invertida, é o nome que se dá ao método que inverte a lógica de organização do processo 
ensino-aprendizagem. 
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3.5.1 | Estrutura e funcionalidades do Moodle 

 
O Moodle é um software livre disponível na internet que não exige computadores 

tecnologicamente muito avançados para a sua operação nem uma enorme largura de banda na 

ligação à internet. Pode ser facilmente instalado em sistemas Windows, MAC OS ou Linux40 

sendo que é necessário ter um servidor de páginas Web e PHP41 instalado e um sistema de 

gestão de base de dados suportado, que poderá ser o MySQL ou o PostgresSQL 42  

(Figueira, Figueira, & Santos, 2009). A versão mais recente e estável do Moodle que está 

disponível para descarga na página da plataforma é a 2.6.3 (MC, 2014). 

 

O Moodle está organizado em três grandes níveis: nível geral de acesso e configuração, nível 

de agrupamento de disciplinas por categorias (qualquer disciplina tem de pertencer a uma 

categoria) e nível de disciplinas e blocos (também conhecidas por cursos), como ilustra a 

figura 2: 

 

                      
Figura 2 - Estrutura da organização das disciplinas 

 

É da responsabilidade do administrador da plataforma Moodle organizar os cursos e/ou 

disciplinas segundo a sua própria metodologia ou as regras da instituição de ensino que 

representa, mas de uma forma geral são organizados de acordo com as figuras 3 e 4  

(Figueira, Figueira, & Santos, 2009). 

                                                
40 São sistemas operativos. O Windows pertence à Microsoft, o Mac Os X à Apple e o Linux é um projeto open source. 
41 Hypertext Preprocessor - é uma linguagem script e livre muito utilizada para o desenvolvimento de aplicações Web. 
42 Sistemas para gestão e armazenamento de dados informáticos. 
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Figura 3 - Disciplinas associadas à categoria Ano letivo 

 

                       
Figura 4 - Disciplinas associadas à categoria Nome do curso 

 

A interface do pode ser totalmente configurável à preferência do administrador através da 

aplicação de templates43, no entanto, a interface por omissão está organizada de acordo com a 

figura 5 (Figueira, Figueira, & Santos, 2009). 

 

                                                
43 Modelos já configurados e que podem ser aplicados na interface do Moodle. 
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Figura 5 - Organização da interface do Moodle 

 

A coluna do meio é utilizada para a visualização das disciplinas disponíveis e para o acesso 

aos respetivos conteúdos. As colunas dos extremos são normalmente adaptadas a ações 

administração, configuração e informação. Por fim, a zona superior é utilizada para colocar o 

logótipo e os dados da instituição, bem como, para a autenticação dos utilizadores no sistema. 

 

As disciplinas representam a área onde os Professores e os alunos partilham todo o tipo de 

conteúdos. Esta partilha é feita através da utilização de recursos, atividades ou blocos: 

 

• Recursos – São ferramentas estáticas utilizadas para partilhar conteúdos e que não 

permitem qualquer tipo de interações. São ferramentas  ideais para distribuir 

conteúdos pela turma através de imagens, vídeos, tutoriais, hiperligações 44 , 

documentos e livros; 

 

• Atividades – São ferramentas que permitem interatividade com os conteúdos, alunos 

e Professor tornando-se essenciais para promoverem as aprendizagens. As atividades 

integram ferramentas de comunicação assíncronas (fóruns) e síncronas (salas de 

conversa), ferramentas de avaliação e construção coletiva (fichas formativas, wikis, 

glossários e submissão de trabalhos), ferramentas de instrução direta (lições com 

perguntas de transição entre conteúdos) e ferramentas de pesquisa e opinião 

(questionários e sondagens); 

 

• Blocos – São ferramentas utilizadas para apresentar informações aos utilizadores. Os 

blocos podem ser descarregados da internet, instalados e configurados no Moodle. 
                                                
44 É uma referência de um para outro documento numa página Web. Numa situação análoga podemos compará-la com uma 
citação. 
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Podem ser, por exemplo, do tipo agendas que registam a atividade presente e futura, 

ou do tipo portfólios eletrónicos que guardam ao longo do ano todas as atividades 

mais importantes de cada utilizador (MC, 2014). 

 

As interfaces disponibilizadas pelo Moodle diferem em função do perfil de cada utilizador, ou 

seja, das permissões que cada um tem para aceder às disciplinas e aos conteúdos. De um 

modo geral é possível distinguir quatro níveis de perfis: 

 

• Administrador − gestor da plataforma com todas as permissões de acesso; 

• Professor − gere todos os conteúdos das disciplinas à qual está associado; 

• Aluno − acede e visualiza os conteúdos das disciplinas em que está inscrito; 

• Convidado − apenas visualiza disciplinas e conteúdos permitidos pelos professores 

mas não pode participar nas atividades (MC, 2014). 

 

Existem outros perfis secundários que também se podem utilizar e personalizar, até porque 

cada utilizador pode ter mais do que um perfil atribuído. Existem utilizadores que podem ser 

simultaneamente Professores em várias disciplinas e alunos em outras (Pimentel, 2009). De 

acordo com figura 6 é possível verificar a estrutura de perfis permitidos pelo Moodle e o 

processo de registo e atribuição de papéis pelo administrador a cada utilizador. 

 

                             
Figura 6 - Atribuição de perfis no Moodle 
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3.5.2 | Vantagens do Moodle para o processo ensino-aprendizagem 

 

O Moodle é uma plataforma utilizada em todo o mundo. As Escolas e os Professores 

utilizam-na para comunicarem com as respetivas comunidades educativas. É uma plataforma 

com características tecnológicas e pedagógicas que permite aos utilizadores trabalharem de 

forma colaborativa. O grande sucesso desta plataforma deve-se ao facto de ser um sistema de 

código aberto, disponibilizando aos programadores a possibilidade de darem novos 

contributos tornando-a cada vez mais num sistema inovador no processo ensino-

aprendizagem (Pimentel, 2009). 

 

Se por um lado os alunos beneficiam da flexibilidade no acesso à aprendizagem, tendo a 

possibilidade de esclarecer dúvidas e partilhar opiniões dentro e fora da sala de aula, por outro 

lado, os Professores podem disponibilizar conteúdos, informações e recursos de forma a 

facilitar a interação com ou entre os alunos (Gomes & Duarte, 2008). O Moodle funciona para 

o Professor como se de um par pedagógico se tratasse, porque a plataforma presta-lhe auxílio 

dentro e fora da sala de aula. Realiza tarefas pelo Professor de forma a otimizar ao máximo a 

gestão do seu tempo e permite-lhe partilhar conteúdos multimédia capazes de cativar e 

melhorar as aprendizagens dos alunos. É uma plataforma eficiente porque permite realizar 

imensas tarefas de uma forma simples e rápida, e, também, de uma forma reutilizável, ou seja, 

permite ao Professor utilizar sempre que entender recursos e atividades das aulas ou de anos 

letivos anteriores. É uma plataforma eficaz porque melhora claramente a motivação dos 

alunos, nomeadamente, através do retorno direto e descritivo na realização de fichas 

formativas ou testes sumativos. O retorno é a informação fornecida por um agente, um 

Professor, um Encarregado de Educação, um colega, sobre aspetos de desempenho ou 

compreensão. Para assumir a finalidade do ensino é necessário haver retorno relativo às 

tarefas ou ao processo de aprendizagem que preencham as lacunas entre o que é 

compreendido e o que necessita de ser aprendido. Este retorno deve ser direto, ou seja, 

proporcionado de imediato, de forma a que uma má interpretação seja dissipada no momento, 

e descritivo, ou seja, deve descrever aspetos que foram observados no comportamento do 

aluno (Lopes & Silva, 2011). O retorno não é um conselho, um elogio ou uma avaliação, é a 

informação que nós, enquanto Professores, precisamos para avaliar se a nossa metodologia e 

o nosso esforço estão a ser eficazes. É importante que o Professor transmita a mensagem que 

a sala de aula é um local de aprendizagem e onde se podem cometer erros para desta forma os 

alunos ficarem mais recetivos ao retorno do Professor (Lepi, 2014). O Moodle permite 
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retorno direto e descritivo o que proporciona ao aluno ter de imediato o resultado das fichas 

formativas ou testes sumativos e, ainda mais importante, a correção dos mesmos. 

 

Segundo afirma Alves, Barros e Okada (2009, p. 49), “com o passar do tempo a crescente 

utilização desta nova ferramenta faz com que as atividades interativas ganhem peso e 

assumam a primazia nas atividades propostas no Moodle, de modo que se possam explorar a 

fundo as características construtivistas da plataforma”. Ainda segundo os mesmos autores 

torna-se necessário redesenhar currículos que levem em atenção processos de comunicação 

não apenas unidirecionais, mas que vão mais longe do que a transmissão e a mera reprodução 

oral dos conhecimentos. 

 

Construir e partilhar informações de forma síncrona e assíncrona, impõe a “aplicação de um 

novo paradigma de ensino e aprendizagem, baseado numa filosofia pedagógica construtivista, 

segundo a qual o conhecimento é construído pelos alunos. A aprendizagem é vista como 

atividade social e não apenas como cognitiva e individual, na qual o aluno constrói o seu 

conhecimento e é influenciado pela cultura e pela interação com outras aprendizagens. Ao 

promover um espaço de colaboração online, permite a construção colectiva do conhecimento, 

a qual é evidenciada pelas diversas oportunidades de comunicação, interação, promovendo 

assim, a autonomia e responsabilizando os alunos pelo seu processo de aprendizagem.” 

(Lisbôa, Jesus, & Varela, 2009, p. 48). Existe a necessidade da integração de todas os dados e, 

neste aspeto, o Moodle funciona como um integrador de conteúdos e de informação dentro e 

fora da sala de aula. Contudo é de salientar que o sucesso da utilização do Moodle depende 

totalmente da vontade e da estratégia criada pelo Professor e da respetiva adequação ao 

público-alvo. 

 

As principais dificuldades apontadas para a utilização do Moodle por parte dos Professores 

são a falta de tempo, falta de competências e problemas técnicos. Os Professores precisam de 

tempo para se adaptarem à utilização da ferramenta, tendo quase sempre de recorrer a ações 

de formação para se conseguirem inteirar de todo o processo. A falta de competências nas 

novas tecnologias de informação e comunicação dificultam o desenvolvimento de conteúdos 

multimédia capazes de criarem a devida motivação nos alunos para as respetivas 

aprendizagens. Os problemas técnicos estão normalmente associados à internet, sendo este 

serviço um fator essencial para o funcionamento do Moodle, as falhas de sinal provocam 

lentidão no processo que contribuem para o abandono da sua utilização  

(Pedro, Soares, Matos, & Santos, 2008). 
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3.5.3 | Moodle na Escola E.B. 2,3 Diogo Cão 

 
A plataforma Moodle45 do Agrupamento de Escolas Diogo Cão em Vila Real está disponível 

através do programa Nónio e encontra-se alojada nos servidores do Centro de Competências 

da Universidade do Minho – CCUM. Este organismo foi criado em 1997 no âmbito do 

concurso nacional do Programa Nónio Séc. XXI, tendo como missão desenvolver a 

integração curricular e inovação pedagógica com as Tecnologias de Informação e 

Comunicação, disponibilizando apoio, formação e consultadoria nas iniciativas e projetos de 

Escolas do Ensino Básico e Secundário (UM, 2013). 

 

A plataforma está disponível para toda a comunidade escolar e é gerida pelo único Professor 

da disciplina de TIC do Agrupamento que exerce a sua atividade na escola sede. Durante o 

presente ano letivo, em contexto do processo ensino-aprendizagem, a plataforma apenas foi 

utilizada pelo referido Professor e pelo núcleo de estágio de TIC. Desta forma, todos os 

alunos pertencentes a turmas com a disciplina de TIC incluída no seu currículo tiveram, 

também, a oportunidade de a utilizar dentro e fora da sala de aula. Em função da minha 

experiência com a plataforma, comecei a utilizá-la desde o primeiro dia do estágio juntamente 

com todos os alunos das três turmas que me foram atribuídas.  

 

Através das várias ações de formação que foram ministradas pelo núcleo de estágio durante o 

presente ano letivo, alguns Professores do Agrupamento puderam ter contacto com a 

plataforma e aprenderem alguns conceitos que lhes possibilitem no futuro utilizar o Moodle 

de forma a tornar as suas metodologias de ensino mais dinâmicas e interativas. 

 

A interface está organizada conforme o modelo apresentado na figura 7  

(Figueira, Figueira, & Santos, 2009), com a zona superior a conter  a informação do 

Agrupamento e a área destinada à autenticação dos utilizadores; a coluna da esquerda com 

opções de configuração e acesso a informações das disciplinas; a coluna da direita com o 

bloco calendário onde surgem assinaladas as datas das atividades e a coluna central onde se 

encontravam as disciplinas criadas pelo administrador com os respetivos recursos e 

atividades.   

 

                                                
45 http://www2.nonio.uminho.pt/ebmarao/ 
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7 - Interface do Moodle do Agrupamento de Escolas Diogo Cão 

 

A disciplina de TIC estava distribuída por ano letivo, ou seja, 7ºano de escolaridade, 8ºano 

escolaridade e Secundário. As turmas estavam organizadas por grupos e, cada um, estava 

associado à respetiva categoria “ano de escolaridade”, como ilustra a figuras 8: 
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Figura 8 - Organização da disciplina do 8. º Ano de Escolaridade 

 

Durante o período de estágio a plataforma esteve sempre online, verificando-se pontualmente 

alguma lentidão de acesso devido a problemas relacionados com a velocidade da internet. 
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Ca 
4 | Caracterização do contexto de estágio 

4.1 | Caracterização do meio socioescolar do distrito de Vila Real 

 

A influência do meio através da interação com os seus elementos é contínua e penetrante. Os 

alunos, enquanto utilizadores e exploradores dos seus espaços, “são os verdadeiros 

protagonistas das suas aprendizagens, na vivência ativa com outras pessoas e objetos, que 

possibilita descobertas pessoais num espaço onde será realizado um trabalho individualmente 

ou em pequenos grupos” (Oliveira, 2000, p. 158). 

 

Segundo (PSIC, 2008) citando Vygotsky (1979) os processos de desenvolvimento são 

processos sociogenéticos, com as aprendizagens a resultarem da interação do sujeito com o 

meio social. O sujeito é interativo adquirindo, através do processo de mediação, 

conhecimentos a partir de relações de troca com o meio físico, social e cultural. De acordo 

com Spodek & Saracho (1998, p. 144) “a competência social é uma capacidade humana 

básica que inclui ser capaz de funcionar  numa variedade de ambientes sociais e ter as 

habilidades e o entendimento necessário para construir amizades com pares. (…) A 

competência social está ligada ao desempenho social de uma pessoa, e concentra-se na 

eficácia, na relevância social e na utilidade funcional do desempenho”. Desta forma, as 

situações quotidianas que os Professores enfrentam são muito variadas, eles interagem 

intensivamente com um grande número de alunos que possuem características individuais 

diferentes, experiências culturais distintas e que estão em níveis de desenvolvimento 

diferentes, obrigando-os a rápidas adaptações (Oliveira & Wechsler, 2002).  

Marques & Roldão (1999, p. 80) vão ainda mais longe ao afirmarem que “a educação formal 

nasce quando as sociedades começam a sentir a necessidade de transmitir heranças culturais, 

precisando, para isso, de criar elites capazes de conservar o que de mais sublime as gerações 

foram construindo. (…) A criação humana nasce do desejo de ir além do que os outros foram 
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e é desafiada pela necessidade de ultrapassar os limites fixados por aqueles que nos 

precederam”. Tendo em conta que fazemos parte de um país onde a grande maioria da 

população partilha a mesma cultura, não implica que não possa haver uma parte dela com 

pensamentos, atitudes e formas de proceder diferentes resultante de padrões comportamentais 

observados contextualizados com o meio onde ela cresceu e se desenvolveu resultando em 

personalidades ímpares. 

 

Cientes da influência que o meio provoca no desenvolvimento dos alunos a tutela introduziu 

legislação, através do (DL N. º 6, 2001), que atribuiu às Escolas autonomia expressa na 

construção do projeto curricular de escola (PCE)46. O propósito da introdução desta legislação 

foi o de as Escolas adaptarem o currículo nacional ao meio sociocultural e laboral onde cada 

uma se insere, de forma a terem a capacidade de elaborarem as adaptações necessárias para 

conseguirem melhores resultados escolares. De acordo com Pacheco & Morgado  

(2002, p. 35) “o que caracteriza, de facto, o projeto curricular de escola é a sua adequação ao 

currículo nacional e à especificidade da Escola e dos alunos. É uma forma de trabalho e de 

cooperação que implica uma visão de currículo como projeto a experimentar na prática e não 

um plano e/ou programa predeterminado que os professores devem executar”. Verifica-se que 

“a escola na sua vertente de organização social, não pode ser uma instituição isolada da 

comunidade (…) ela deve promover elos de cooperação entre todos” (Favas, 2007, p. 6). 

Dentro destas orientações e segundo Estrela (1984, p. 67) “todo o comportamento é sempre 

um comportamento dirigido para objetivos, objetivos identificáveis através do conhecimento 

da relação do Homem com o seu meio (…) sendo que o comportamento é uma função da 

pessoa com o meio”. 

 

Após esta breve contextualização vou passar à caracterização do meio onde decorreu o 

estágio – Escola E.B 2,3 Diogo Cão, Vila Real.  

 

O Agrupamento pertence ao distrito de Vila Real. É um dos três distritos que constituem a 

região de Trás-os-Montes e Alto Douro, sendo limitado a norte pela Espanha, a sul pelo 

distrito de Viseu, a leste pelo de Bragança e a oeste pelos de Braga e Porto, conforme ilustra a 

figura 9. O distrito é constituído por 14 concelhos - Alijó, Boticas, Chaves, Mesão Frio, 

Mondim de Basto, Montalegre, Murça, Peso da Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta 

de Penaguião, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real (Infopédia, 2014), por onde se 

distribuem 206 661 habitantes, valor referente aos censos de 2011 (INE, 2014). 

  

                                                
46 Expõe o modo particular de reconstrução e de apropriação do currículo nacional face à situação do meio onde a Escola está 
inserida, através da definição de opções e de intencionalidades próprias. 
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Figura 9 – Delimitação do distrito de Vila Real 

 

Por seu lado, a cidade de Vila Real é sede de concelho e capital de distrito e está situada numa 

das encostas da serra do Marão, a uma altitude média de 460 m, na confluência dos rios 

Corgo e Cabril. Dista 115 km do Porto e 435 km de Lisboa. A área do concelho é de cerca de 

378 km2 e está subdividida em 30 freguesias: Abaças, Adoufe, Andrães, Arroios, Borbela, 

Campeã, Constantim, Ermida, Folhadela, Guiães, Justes, Lamares, Lamas de Olo, Lordelo, 

Mateus, Mondrões, Mouçós, Nogueira, Nossa Senhora da Conceição, Parada de Cunhos, 

Pena, Quintã, São Dinis, São Pedro, São Tomé do Castelo, Torgueda, Vale de Nogueiras, Vila 

Cova, Vila Marim e Vilarinho de Samardã, por onde se distribuem 51 850 habitantes 

(Infopédia, 2014), de acordo com a gráfico 6: 

 

                                       
Gráfico 6 - População do Concelho de Vila Real 
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O número de habitantes do distrito está a diminuir. Desde a década de 60 do século XX que o 

distrito tem vindo a perder habitantes e a tendência, em função da crise económica e 

financeira, é para aumentar. Verifica-se uma vaga de emigração entre a população com 

objetivo de encontrarem melhores condições de vida. De acordo com a PORDATA (2014), 

como mostra o gráfico 7, nos principais concelhos do distrito verifica-se uma redução do 

número médio de indivíduos por km2, com a exceção da capital de distrito que desde a década 

de 80 tem vindo a recuperar habitantes, eventualmente à custa dos concelhos vizinhos. 

Situação mais grave são os números da natalidade que afetam diretamente as Escolas do 

distrito. Atualmente todos os concelhos apresentam menos de nove nascimentos por cada mil 

habitantes, sendo que Vila Real continua a ser o que apresenta a maior taxa  

(PORDATA, 2014). 

 

                        
Gráfico 7 - Evolução da população no distrito desde 1960 

 

No campo da economia, que nos indica os dados sobre a empregabilidade e os ramos em que 

os Pais e os Encarregados de Educação dos alunos exercem a sua atividade, temos a 

agricultura, com as mais importantes produções do distrito a serem o vinho, o azeite, a batata, 

a castanha, os cereais e a fruta. As encostas da margem direita do Douro fazem parte da 

chamada “Região Demarcada do Douro” onde se cultivam as vinhas das quais se extraem as 

uvas para o Vinho do Porto. As indústrias mais importantes são as de cerâmica, curtumes, 

madeiras e produtos alimentares. O distrito também é rico em minérios - estanho, chumbo, 

volfrâmio e ferro - e possui fontes importantes de águas mineromedicinais, com relevância 

para as de Vidago, Pedras Salgadas, Chaves e Carvalhelhos. São exemplos do artesanato 
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típico a albardaria, os bonecos de palha, a cerâmica, o linho, as mantas e os curtumes. Na 

capital de distrito estão patentes o comércio e os serviços públicos (Infopédia, 2014). 

 

Em termos culturais, a cidade de Vila Real disponibiliza aos seus habitantes e visitantes um 

leque alargado de opções: Biblioteca Municipal, Centro Cultural, Companhia de Teatro 

Filandorra, Ginásio clube, IPJ, Museu da Numismática, Museu de Vila Velha, Secretaria de 

Estado da Cultura, Escola de Música Real Filarmónica, entre outros. A cidade beneficia de 

outras infraestruturas importantes de apoio à sua população como o Centro Hospitalar, Centro 

de Saúde, Tribunal, Repartição de Finanças, Segurança Social, Bombeiros, Polícia de 

Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Proteção Civil, Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro e cinco Agrupamentos de Escolas públicas que incluem Jardins-de-

infância, Centros Escolares, Escolas Básicas e Secundárias (Infopédia, 2014). 

4.2 | Caracterização da Escola E.B. 2,3 Diogo Cão 

 

A Escola E.B. 2,3 Diogo Cão situa-se na freguesia de N. Sr.ª da Conceição e é a sede do 

Agrupamento Vertical designado pelo mesmo nome. O Agrupamento foi homologado em 26 

de Junho de 2003 e resultou da integração da E.B. 2,3 Diogo Cão com o Agrupamento 

Horizontal “Do Alvão às Portas da Bila”. Em Julho de 2007 fundiu-se com o Agrupamento 

Horizontal D. Dinis e atualmente é constituído por 1 Escola do 2º e 3º ciclos, 23 Escolas do  

1º ciclo e 21 Jardins-de-infância (DC, 2014). 

 

A Escola é constituída por cinco blocos. No central localizam-se os Serviços de 

Administração Escolar, ginásio, biblioteca, bar e a cantina. Todos os outros blocos tem salas 

de aula com funcionalidade satisfatória. A destacar: no 2.º bloco o laboratório de Matemática 

inserido no projeto “O combate ao insucesso à Matemática”; no 4.º bloco existe um 

laboratório de Física e Química satisfatoriamente equipado; no 5.º bloco, pré-fabricado e 

exíguo, foi adaptado para duas salas de aula onde são lecionados os cursos de Educação e 

Formação (DC, 2014).  

 

A Escola, geograficamente, está localizada no centro de Vila Real com múltiplos acessos 

rodoviários que permitem que toda a comunidade escolar se desloque sem problemas 

utilizando transportes pessoais ou públicos. Na área circunscrita existe uma zona residencial 

onde podemos encontrar cafés, restaurantes, farmácias, lojas de comércio, parques, zonas 

verdes, piscinas, pavilhão desportivo, CIFOP47, centro de saúde nº1 de Vila Real e a Guarda 

                                                
47 Escola de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
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Nacional Republicana. Todas estas infraestruturas em redor da Escola contribuem para o bom 

ambiente escolar a nível da alimentação, saúde e segurança. 

 

A Escola rege-se pelo Programa de Territorialização de Políticas Educativas de Intervenção 

Prioritária (TEIP), pelo Projeto curricular da Escola (PCE) e pelo Regulamento Interno (RI). 

O Programa TEIP foi criado através do Despacho n. º 147-B/ME/96, de 1 de agosto (DGIDC, 

2014) e constitui-se como uma medida de política educativa que prescreve uma intervenção 

num determinado espaço geográfico, administrativo e social de combate aos problemas de 

exclusão social e escolar (Barbieri, 2003). O combate à exclusão, segundo Barbieri  

(2003, p. 43) “(…) supõe uma política de discriminação positiva, valorizando-se o papel dos 

atores locais e o estabelecimento de parcerias enquanto contributo para a criação de condições 

de igualdade de oportunidades”. Neste processo o PCE torna-se num elemento central 

espectando-se que assuma o carácter territorializado de promoção e articulação de medidas 

locais que contribuam para a diminuição das desigualdades (Barbieri, 2003). Se o objetivo é 

combater a exclusão então, por outro lado, é igualmente de proporcionar a inclusão social. “A 

inclusão social consiste na aceitação de um indivíduo ou grupo de indivíduos pelos grupos 

sociais dominantes, pela sociedade em geral ou pela Escola, permitindo-lhe uma participação 

cívica plena e o gozo dos direitos fundamentais, nomeadamente o acesso e o sucesso escolar” 

(Arroteia, 2008, p. 233). O papel da Escola torna-se essencial para promover atividades de 

natureza educativa de forma a funcionarem como um meio de aproximação entre a Escola e 

os alunos. Recentemente o Terceiro Programa de Territorialização de Políticas Educativas de 

Intervenção Prioritária (TEIP3) foi criado pelo Despacho Normativo do Ministro de 

Educação, de 25 de setembro de 2012, surgindo na sequência do Programa TEIP2 e de outras 

medidas de apoio às populações mais carenciadas como resposta às necessidades e às 

expectativas dos alunos (DGIDC, 2014). O Agrupamento exerce a sua intervenção numa 

vasta área geográfica estendida pelo concelho de Vila Real. A sua rede escolar abrange as 

freguesias de: Adoufe, Borbela, Campeã, Lamas de Ôlo, Lordelo, Mondrões, N. Sr.ª da 

Conceição, Parada de Cunhos, Pena, S. Dinis, S. Pedro, Quintã, Torgueda, Vilarinho da 

Samartã, Vila Cova e Vila Marim. 

 

O PCE do Agrupamento Diogo Cão constitui um documento definidor das estratégias de 

desenvolvimento do currículo nacional, visando adequá-lo ao contexto da Escola, tendo o 

pressuposto fundamental da assunção de uma maior capacidade de decisão relativamente à 

organização, desenvolvimento e gestão das diversas componentes do currículo e a uma maior 

articulação entre elas. A adequação do currículo nacional e do PCE ao contexto de cada turma 
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é objeto de um Projeto de Turma (PT) 48  que contempla as respetivas estratégias de 

concretização (DC, 2011). O PCE é a interpretação do currículo nacional adaptado ao 

contexto social e escolar do espaço geográfico da Escola Diogo Cão e “pressupõe-se que o 

papel da escola e dos professores não se situe essencialmente no terreno da execução mas sim 

nos da decisão e da organização” (Pacheco & Morgado, 2002, p. 34). Deve ser um projeto 

que consiga a centralidade que lhe é devida, “(…) é necessário perspetivar o currículo como 

um projeto-de-construção-em-ação, numa lógica em que a escola deixa de ser um local de 

implementações de decisões curriculares, definidas pela administração central, para se 

assumir como um local de reconstrução do currículo” (Morgado, 2011, p. 397). No fundo este 

projeto “tem a ver com uma realidade, orienta-se para um fim e é concebido e gerido pelas 

pessoas que nele se envolvem” (Rodão, 2000, p. 16). 

 

Segundo o atual PCE do Agrupamento as prioridades educativas são: 

 

o Como resposta aos problemas diagnosticados, propõe-se cinco linhas estratégicas que 

devem orientar a ação a desenvolver: 

 

• Minimizar os condicionalismos resultantes da dispersão dos estabelecimentos de 

ensino e isolamento das escolas de lugar único, e melhorar os serviços de apoio 

educativo e especializado; 

• Reestruturar os espaços escolares existentes no AE Diogo Cão; 

• Promover uma cidadania responsável e participada; 

• Promover a qualidade das aprendizagens; 

• Valorizar a escola envolvendo as famílias (DC, 2011). 

 

o Para implementação destas prioridades educativas a organização e gestão do currículo 

deve subordinar-se aos seguintes princípios orientadores: 

 

• Articulação entre os diferentes níveis de ensino que permita coerência e 

sequencialidade entre o Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos; 

• Integração do currículo e da avaliação, assegurando que esta constitua o elemento 

regulador do ensino e da aprendizagem; 

                                                
48 Tem como principal objetivo adequar o currículo definido para a Escola ao contexto de cada turma, operacionalizando as 
estratégias educativas mais adequadas às características de cada uma, de forma a dar resposta às especificidade dos alunos. 
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• Existência de áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, visando a realização 

de aprendizagens significativas e a formação integral dos alunos, através da 

articulação e da contextualização dos saberes; 

• Integração, com carácter transversal, da educação para a cidadania em todas as áreas 

curriculares; 

• Valorização das aprendizagens experimentais nas diferentes áreas e disciplinas, em 

particular, e com carácter obrigatório, no ensino das ciências, promovendo a 

integração das dimensões teórica e prática; 

• Racionalização da carga horária letiva semanal dos alunos; 

• Reconhecimento da autonomia da escola no sentido da definição de um projeto de 

desenvolvimento do currículo adequado ao seu contexto e integrado no respetivo 

projeto educativo; 

• Valorização da diversidade de metodologias e estratégias de ensino e atividades de 

aprendizagem, em particular com recurso a tecnologias de informação e comunicação 

visando favorecer o desenvolvimento de competências numa perspetiva de formação 

ao longo da vida; 

• Diversidade de ofertas educativas, tomando em consideração as necessidades dos 

alunos, de forma a assegurar que todos possam desenvolver as competências 

essenciais e estruturantes definidas para cada um dos ciclos e concluir a escolaridade 

obrigatória (DC, 2011). 

 

Com base no Regulamento Interno do Agrupamento (RI)49 a administração e a gestão são 

asseguradas por órgãos próprios, os quais devem orientar a sua ação, segundo os princípios 

fixados na Lei e neste Regulamento. Nos termos do regime de autonomia, administração e 

gestão foram criados os seguintes órgãos: Conselho Geral, Direção, Conselho Pedagógico e o 

Conselho administrativo. O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela 

definição das linhas orientadoras da atividade do Agrupamento, assegurando a participação e 

representação da comunidade educativa. É constituído por 21 elementos e são distribuídos da 

seguinte forma: 7 representantes do pessoal docente, sendo que, pelo menos um deles será um 

professor titular; 5 representantes dos Pais e Encarregados de Educação designados pela 

Associação de Pais; 2 representantes do pessoal não docente; 3 representantes da Autarquia; 3 

representantes das atividades de carácter económico, social, cultural e científico; 1 

                                                
49 O Regulamento Interno é constituído por um conjunto de regras que ajudam a regulamentar o funcionamento da escola, 
atribuindo direitos e deveres a toda a comunidade escolar. 
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representante dos alunos do Ensino Secundário e o Diretor participa nas reuniões deste 

concelho sem direito a voto. A Direção é o órgão de administração e gestão do Agrupamento 

nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial. O Diretor é 

coadjuvado no exercício das suas funções por 1 subdiretor e 3 adjuntos. O número de 

adjuntos do diretor foi atribuído em função da dimensão do agrupamento e da complexidade e 

diversidade da sua oferta educativa, nomeadamente dos níveis e ciclos de ensino e das 

tipologias de cursos que leciona. O Concelho Pedagógico é o órgão de coordenação e 

supervisão pedagógica e orientação educativa do Agrupamento, nomeadamente nos domínios 

pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e 

contínua do pessoal docente e não docente e é constituído por um total de 15 elementos: O 

Diretor, Coordenador do Conselho Docentes do Pré-Escolar, Coordenador do Conselho 

Docentes do 1. º Ciclo, Coordenador de Departamento de Línguas, Coordenador de 

Departamento Ciências Sociais e Humanas, Coordenador de Departamento Matemática e 

Ciências Experimentais, Coordenador de Departamento de Expressões, Coordenador do Plano 

Anual de Atividades, Representante de Educação Especial, Coordenador da Biblioteca 

Escolar, Coordenador do 2. º Ciclo, Coordenador do 3. º Ciclo, Coordenador das Ofertas 

Formativas, Representante do pessoal não docente e Representante dos Pais/Encarregados de 

Educação. O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-

financeira e tem a seguinte composição: o Diretor que é quem preside, o Subdiretor ou um 

dos adjuntos do Diretor e pelo Chefe dos Serviços de Administração Escolar, ou quem o 

substitua (DC, 2009). 

 

As atividades curriculares na Escola funcionam de segunda a sexta-feira no turno da manhã e 

no da tarde. O turno da manhã começa às 8h15m e termina às 13h15m com dois intervalos 

intercalados por períodos de 90 minutos. O turno da tarde começa às 13h20m e termina às 

18h15m, também, com dois intervalos intercalados por 90 minutos. 

 

A Escola atualmente enfrenta problemas ao nível do espaço físico. O número de turmas que a 

Escola tem e que pretende vir a ter a funcionar no próximo ano letivo é superior ao número de 

salas disponíveis. Apesar dos pedidos dos Encarregados de Educação para os seus educandos 

terem aulas no turno da manhã, a Escola não o consegue fazer sendo obrigada a dividir as 

turmas pelos dois turnos. Foi feito um pedido por parte da Direção ao CIFOP, cujo instalações 

são geminadas com as da Escola, de forma a tentar solucionar este problema. Outro problema 

que a Escola enfrenta é o número elevado de alunos com necessidades educativas especiais 
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(NEE)50 e, como tal, não consegue colocar apenas um aluno por turma conforme menciona a 

respetiva legislação (Despacho N. º 5048-B, 2013). Atualmente as turmas têm em média dois 

a três alunos NEE com a agravante de funcionarem apenas com o professor titular da 

disciplina sem qualquer apoio de Professores especializados no Ensino Especial. 

 

Em relação à sala de TIC/EVT onde o estágio decorreu, estava situada no Bloco 4. A sala de 

aula era grande e com janelas amplas o que permitia uma boa luminosidade natural. Estava 

equipada com secretárias e cadeiras em número suficiente para todos os alunos utilizarem sem 

qualquer tipo de limitações. Em relação ao equipamento informático, a sala estava equipada 

com vinte computadores, incluindo o do professor, um quadro branco, um quadro interativo 

com o videoprojector acoplado e o respetivo equipamento de rede wired51 e wireless52 que 

permitia ligar os computadores à internet. A sala não estava equipada com impressora e as 

regras de utilização estavam afixadas na parede junto do quadro interativo e na porta de 

entrada interior. O espaço estava organizado através de 4 filas de secretárias perpendiculares à 

porta de entrada interior e com a secretária do professor colocada junto dos quadros e de 

frente para os alunos, conforme ilustra a figura 10. A sala tinha dois acessos, um interior para 

uso do professor que o obrigava a atravessar outra sala, e outro exterior para uso dos alunos. 

A ideia dos acessos separados era aceitável tendo em conta o facto de, se os alunos 

utilizassem a porta interior, iriam perturbar a aula que estaria a decorrer na sala intermédia. 

 

                          
Figura 10 - Sala de TIC 

 

A disposição das secretárias dos alunos pareceu-me correta. Apesar de os alunos estarem 

numa posição desconfortável para o quadro, no entanto, estavam de frente para os 

computadores que foi o ponto de foco durante as aulas. Da minha posição, sem muito esforço, 
                                                
50 De acordo com o DL N. º 3/2008 de 7 de janeiro, os alunos com necessidades educativas especiais são aqueles que, por 
exibirem determinadas condições específicas, podem necessitar de apoios e serviços de educação especial durante todo ou parte 
do seu percurso escolar, de forma a facilitar o seu desenvolvimento académico, pessoal e sócioemocional. 
51 Ligação de rede através de cabos. 
52 Ligação de rede através de sistemas sem fios.  
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conseguia visualizar rapidamente o que todos os alunos estavam a fazer em cada computador, 

e caso estivessem distraídos, permitia-me rapidamente chamar-lhes a atenção para se 

manterem focados no trabalho. Os dezanove computadores instalados na sala eram suficientes 

para as turmas, à exceção de uma que era composta por vinte alunos. Sempre que foi possível, 

um dos alunos utilizou o meu computador para realizar os trabalhos práticos. 

 

O mapa da sala de aula já tinha sido efetuado pelo Professor Cooperante no início do ano 

letivo. Apesar da abertura que me foi dada para proceder a qualquer alteração que achasse 

pertinente, nunca tive a necessidade de o fazer.  

 

A sala tinha aquecimento, o que facilitou em muito o ambiente, tendo em conta o frio que se 

faz sentir nessa altura do ano em Vila Real, no entanto, tinha outros problemas que 

precisavam de ser resolvidos. A luminosidade que entrava na sala de aula devido às amplas 

janelas, prejudicou a projeção de conteúdos no quadro interativo, o que obrigou a que alguns 

alunos saíssem dos seus lugares para conseguirem visualizar o que estava a ser projetado. A 

minha sugestão foi a de instalar cortinas escuras de forma a ser possível reduzir a 

luminosidade em dias com luz excessiva. Outro problema encontrado foi a má instalação do 

equipamento de rede. A rede wired tinha os cabos desgastados com as fichas RJ-4553 e as 

respetivas tomadas praticamente soltas. Isto contribuiu para que muitas vezes alguns 

computadores perdessem o sinal de rede e consequentemente perdessem o acesso à internet. 

A solução passou por trocar algumas tomadas de rede e cravar novamente as fichas RJ-45 de 

forma a que o sinal não se voltasse a perder nos cabos. A rede wireless praticamente não 

funcionou. O Access Point54 estava a uma distância considerável e o sinal não chegava à sala 

de aula. Neste caso, não foi autorizado recolocar o Access Point para uma zona mais central 

do bloco e a sala de informática continuou sem receber sinal. 

4.3 | Caracterização das turmas 

 
O estágio foi realizado com três turmas do 3. º Ciclo do Ensino Básico. Duas turmas do  

7. º Ano e uma do 8. º Ano de Escolaridade. 

 

Para que eu pudesse elaborar as planificações das aulas de uma forma adequada tornou-se 

necessário conhecer bem as características dos alunos que compunham as turmas. A 

planificação é um plano de ação ou um resumo de decisões tomadas em relação às atividades 

e metodologias a desenvolver numa aula, ou seja, é o ato de captar e desenvolver 

                                                
53 Ponto terminal dos cabos de rede. Permitem conectar os cabos de rede às placas ou tomadas de rede. 
54 Ponto de acesso a uma rede sem fios.  
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conhecimento para reduzir as incertezas neste processo de tomada de decisões (Neiva, 2012). 

Com efeito, foi necessário efetuar diversos encontros com o Professor Cooperante e a 

observar algumas aulas lecionadas pelo próprio. A informação complementar foi conseguida 

através da análise dos Planos de Turma (PT) e foi de extrema utilidade porque o PT contém 

um conjunto de estratégias concebidas, adaptadas e avaliadas pelo conselho de turma para 

aplicar durante o ano letivo. É elaborado com base no PCE e adaptado a cada turma em 

função das suas características com o objetivo de criar dinâmicas de mudança que propiciem 

aprendizagens contextualizadas cultural e socialmente com as realidades locais de cada 

Escola (Leite, Gomes, & Fernandes, 2001). 

 

Em relação aos critérios de avaliação aplicados no decorrer do estágio, foram de acordo com 

o decidido no início do ano letivo em sede do Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais, no qual a disciplina de TIC está integrada. Os critérios adotados foram 

aplicadas em todas as turmas que lecionei e foram de acordo com a tabela 2. 

 

       
Tabela 2 - Critérios de avaliação da disciplina de TIC 

 

A divisão entre os domínios cognitivo e afetivo/psicomotor foi decidida assumindo-se que a 

Escola não deve ser apenas um lugar onde se lecionam conteúdos, mas também, um local 

onde se eduque, se faça respeitar, se transmita o sentido de responsabilidade e autonomia e se 

preparem os alunos para trabalharem em equipa. No entanto, no decorrer do estágio achei que 

o peso dos testes de avaliação e dos trabalhos na sala de aula deveria ser mais desnivelado, 

pelo facto da disciplina de TIC ter apenas um bloco de 45 minutos semanal o que não permite 

que, em tão curto espaço de tempo, o Professor faça uma correta avaliação formativa dos 

alunos. 
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Toda a gestão das turmas foi feita através do software TeacherKit55, o que me permitiu ao 

longo do estágio registar dados referentes à pontualidade, assiduidade, comportamento, 

aproveitamento, material, pautas de avaliação e criar rapidamente relatórios de acordo com as 

necessidades do momento. 

 

4.3.1 | Caracterização da turma 1 – 7.º Ano de Escolaridade 

 

A turma teve a disciplina de TIC pela primeira vez no seu currículo escolar. Era constituída 

por 20 alunos, dos quais 8 eram rapazes e 12 eram raparigas. Todos eram de nacionalidade 

Portuguesa e as idades estavam compreendidas entre os 11 e os 13 anos de acordo com a 

tabela 3: 

 

           
Tabela 3 - Intervalo de idades dos alunos 

 

De salientar que o número reduzido de alunos que constituía a turma foi consequência da 

existência 3 alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE). De acordo com o Artigo 

n. º 20 do Despacho N. º 5048-B/(2013) de 12 de abril relativo à constituição de turmas nos  

2. º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, as turmas que integrem alunos com NEE de carácter 

permanente, cujo Programa Educativo Individual (PEI)56 o preveja e o respetivo grau de 

funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 alunos não podendo incluir mais de 2 

nestas condições. 

 

Os Encarregados de Educação dos alunos da turma estavam distribuídos de acordo com o 

gráfico 8: 

 

                                                
55 http://www.teacherkit.net 
56 É um plano escrito e desenvolvido para um aluno que foi identificado como detentor de uma dificuldade (física, sensorial, 
intelectual, social, ou qualquer uma combinação destas) que lhe perturba a aprendizagem e que resulta na necessidade de um 
currículo especial, modificado ou com condições de aprendizagem especialmente adaptadas. 
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Gráfico 8 - Distribuição dos Encarregados de Educação 

 

Segundo as informações do agregado familiar de cada um, os alunos viviam com os Pais e/ou 

outros de acordo com o gráfico 9: 

 

                                       
Gráfico 9 – Agregado familiar dos alunos 

 

No que concerne às habilitações literárias dos progenitores podemos observar que a maioria 

não tem a escolaridade mínima obrigatória atualmente em vigor. Os níveis académicos estão 

distribuídos de acordo com a tabela 4: 
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Tabela 4 - Habilitações literárias dos Pais 

 

Em relação à profissão dos Pais verificamos que não existe uma predominante. De realçar que 

os Pais que frequentaram o ensino superior exercem profissões com mais destaque na nossa 

sociedade, como a profissão de Professor e de Engenheiro. A distribuição está de acordo com 

a tabela 5: 

 

               
Tabela 5 - Profissão dos Pais 

  

No que diz respeito à ação social escolar a quem compete auxiliar economicamente os alunos 

dos agregados familiares mais desfavorecidos, combatendo os encargos inerentes ao 

prosseguimento da escolaridade, a turma tinha nove alunos que beneficiavam do Escalão A e 

três alunos que beneficiavam do Escalão B. A atribuição do escalão A, B ou C do SASE57 

está diretamente relacionada com o escalão do abono de família (1,2 ou 3) concedido pela 

Segurança Social a cada agregado familiar. De acordo com o Despacho N. º 20956/(2008) os 

alunos do Escalão A beneficiam da totalidade dos apoios previstos e os do Escalão B de 50% 

desses apoios. O Escalão C permite apenas o acesso aos computadores portáteis e banda larga 

em condições especiais. Verificados os números, concluímos que a turma apresentava um 
                                                
57 Este serviço tem como objetivo garantir a igualdade de oportunidades no acesso à educação.  É um mecanismo fundamental 
para criar justiça social através do apoio económico aos agregados familiares com mais dificuldades. 
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total de doze alunos que beneficiavam dos Escalões A e B o que representava 60% da turma, 

indicando que a maioria dos agregados familiares viviam com dificuldades económicas. 

 

Na turma existiam alunos com problemas de saúde. Alguns desses problemas não afetavam o 

rendimento dos mesmos em contexto de sala de aula, no entanto, outros tinham uma enorme 

influência e que mereceram um apoio especial da minha parte, como foi o caso dos alunos 

considerados com NEE. Os problemas de saúde estão distribuídos de acordo com o gráfico 

10. 

 

                            
Gráfico 10 - Número de alunos com problemas de saúde 

  

Os alunos com asma nunca tiveram reações na sala de aula. O mesmo já não posso dizer dos 

alunos com problemas de visão. Foram várias as situações em que projetei os conteúdos no 

quadro interativo e os alunos tiveram a necessidade de se chegar mais à frente para 

conseguirem visualizar. Já em relação aos três alunos com NEE, com respetivo PEI 

elaborado, a situação foi diferente. Estes alunos apresentavam problemas cognitivos e 

emocionais que exigiram um apoio mais intensivo exigindo que eu fizesse adaptações para 

que eles conseguissem adquirir as respetivas aprendizagens. Segundo Lopes (2013) existe 

uma Necessidade Educativa Especial quando um problema físico, sensorial, intelectual, 

emocional ou social afeta a aprendizagem ao ponto de serem necessários acessos especiais ao 

currículo ou a condições de aprendizagem especialmente adaptadas para que o aluno possa 

receber uma educação apropriada. O mesmo autor afirma que a percentagem de crianças e 

adolescentes com NEE em idade escolar será de cerca de 15% do total de alunos que 
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frequentam o sistema educativo. As principais dificuldades destes alunos estavam 

relacionadas com a capacidade de concentração, socialização e raciocino lógico e abstrato. 

Foram alunos com um comportamento calmo e solitário dentro da sala de aula. Apresentaram 

problemas em observar pormenores importantes e, acima de tudo, de darem significado ao 

que era observado. Demonstraram problemas de memorização porque tiveram imensas 

dificuldades em reter aprendizagens de períodos imediatamente anteriores. Após análise 

destes casos juntamente com o Professor Cooperante, tendo sempre por base a informação do 

PT, verificamos que estes alunos apresentavam as mesmas dificuldades em todas as 

disciplinas e, como tal, resolvemos dar um apoio mais individualizado e a realizar as 

respetivas adaptações de forma a que eles conseguissem interiorizar melhor os conteúdos. De 

referir que estes alunos não tiveram qualquer Professor do Ensino Especial a acompanhá-los 

nas aulas de TIC o que contribuiu para um enorme esforço feito por mim na gestão de todo 

este processo, tendo em conta que as aulas eram apenas de 45 minutos. 

 

Nenhum dos alunos da turma apresentava retenções no 3. º Ciclo. No entanto existiam três 

alunos com uma retenção no 1. º Ciclo e um aluno com uma retenção no 2. º Ciclo. As 

disciplinas onde a turma apresentava mais dificuldades estão de acordo com o gráfico 11: 

 

                                     
Gráfico 11 - Disciplinas onde a turma apresentou mais dificuldades 

 

Todos os alunos residiam no concelho de Vila Real e o tempo que demoravam para se 

deslocar até à Escola dependia da distância e dos meios de transporte que utilizavam. Estes 

dados permitiram uma análise interessante porque verificamos que os alunos com mais 

chamadas de atenção em relação à pontualidade eram os que moravam mais perto da Escola. 

Os dados podem ser verificados no gráfico 12: 
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Gráfico 12 - Meios de transporte e tempo de deslocação para a Escola 

 

Outros fatores importantes com influência direta no rendimento dos alunos são os métodos de 

estudo, os passatempos e as horas a que se deitam para descansar. É essencial tentar perceber 

como, com quem e quanto tempo os alunos estudam diariamente, em que tipo de passatempos 

se envolvem e qual o descanso que têm diariamente. Os passatempos corretos contribuem 

para o desenvolvimento do raciocínio lógico e abstrato e as horas de descanso para um bom 

comportamento dentro da sala de aula. Os dados apurados estão apresentados no gráfico 13: 
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Gráfico 13 – Métodos de estudo e passatempos 

 

Os alunos demonstraram, principalmente no início do estágio, falta de métodos de estudo. 

Pela análise destes resultados verificamos que metade da turma estudava sozinha sem 

qualquer acompanhamento e que cerca de dois terços apenas estudava trinta minutos por dia. 

O contributo dos Encarregados de Educação e/ou Pais é imprescindível para o processo de 

aprendizagem. Os TPC 58  ou simplesmente a revisão de conteúdos são a extensão e 

sistematização das aprendizagens feitas. Estas tarefas exigem a atenção, o empenho, a 

dedicação por parte dos alunos e deve ser devidamente acompanhado pelos Encarregados de 

Educação e/ou Pais até porque, os alunos tendem a encontrar mais fatores de motivação num 

ambiente onde a educação e a Escola são valorizados. Os restantes dados revelam-nos que os 

alunos tinham um tempo de descanso aceitável e que os seus passatempos estavam bem 

distribuídos pelas atividades que são comuns à classe adolescente atual. 

 

                                                
58 Trabalhos para casa 
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No tema relacionado com o aproveitamento da turma na disciplina de TIC posso afirmar que 

foi satisfatório no primeiro período e bom no segundo, como podemos verificar pelos dados 

apresentados no gráfico 14: 

 

                        
Gráfico 14 - Aproveitamento da turma no 1.º e 2.º períodos 

 

A turma no primeiro período apresentou 2 níveis negativos que foram recuperados para o 

nível 3 no segundo período. No segundo período a maioria dos níveis 3 passaram a níveis 4 e 

alguns níveis 4 a níveis 5. Verificou-se uma melhoria substancial nas notas da disciplina de 

TIC. Para este desempenho em muito contribuíram as estratégias delineadas pelo conselho de 

turma aquando da primeira reunião intercalar. A turma no início do ano letivo tinha uma 

participação desordenada, o nível de ruído era grande, não respeitavam as regras nem traziam 

o material necessário para as aulas, havia falta de espírito de grupo e os alunos eram muito 

preguiçosos. O conselho de turma elaborou os Planos de Recuperação59 para os alunos com 

mais dificuldades e resolveu que, em conjunto, devíamos aumentar a interação verbal entre 

Professor e alunos, valorizar a participação ordenada, alterar a posição dos alunos na sala de 

aula de forma a combater o excesso de ruído, incentivar os alunos ao estudo e a terem 

métodos de trabalho, proporcionar a interajuda entre colegas de forma a criar mais motivação,  

utilizar de forma regular a caderneta do aluno para fazer chegar as informações aos 

                                                
59 São o conjunto das atividades concebidas no âmbito curricular e de enriquecimento curricular, desenvolvidas na Escola ou sob 
a sua orientação, que contribuam para que os alunos com mais dificuldades adquiram as aprendizagens e as competências 
consagradas nos currículos em vigor do Ensino Básico. 
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Encarregados de Educação, a controlar os trabalhos de casa e a dar um apoio mais 

individualizado aos alunos com mais dificuldades. 

 

4.3.2 | Caracterização da turma 2 – 7. º Ano de Escolaridade 

 
A turma também teve a disciplina de TIC pela primeira vez no seu currículo escolar. Era 

constituída por 20 alunos, dos quais 11 eram rapazes e 9 eram raparigas. Todos eram de 

nacionalidade Portuguesa à exceção de dois alunos que tinham as nacionalidades Espanhola e 

Luxemburguesa. As idades estavam compreendidas entre os 12 e os 14 anos de acordo com a 

tabela 6: 

 

           
Tabela 6 - Intervalo de idades dos alunos 

 

De salientar que o número reduzido de alunos que constituía a turma foi consequência da 

existência 2 alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) conforme legislação já 

referida. Estes alunos tinham PEI e eram acompanhados pelo Professor do Ensino Especial. 

 

Os Encarregados de Educação dos alunos da turma estavam distribuídos de acordo com o 

gráfico 15: 

 

                                       
Gráfico 15 - Distribuição dos Encarregados de Educação 
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Segundo as informações do agregado familiar de cada um, os alunos viviam com os Pais e/ou 

outros de acordo com o gráfico 16: 

 

                                        
Gráfico 16 – Agregado familiar dos alunos 

 

No que concerne às habilitações literárias dos progenitores podemos observar que nesta turma 

a maioria, cerca de 55%, frequentou o Ensino Secundário e Superior. Os níveis académicos 

estão distribuídos de acordo com a tabela 7: 

 

        
Tabela 7 - Habilitações literárias dos Pais 

 

As informações registadas no PT por parte do Diretor de Turma eram reduzidas. Mais de 50% 

das profissões não estavam definidas e apareciam catalogadas como “Outra”. De realçar que 

os Pais que frequentaram o Ensino Superior exercem profissões com mais destaque na nossa 

sociedade como a profissão de Professor e de Economista. A distribuição está de acordo com 

a tabela 8: 
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Tabela 8 - Profissão dos Pais 

  

No que diz respeito à ação social escolar a quem compete auxiliar economicamente os alunos 

dos agregados familiares mais desfavorecidos, combatendo os encargos inerentes ao 

prosseguimento da escolaridade, a turma tinha três alunos que beneficiavam do Escalão A e 

três alunos que beneficiavam do Escalão B. Verificados os números, concluímos que a turma 

apresentava apenas seis alunos que beneficiavam dos Escalões A e B o que representava 

apenas 30% da turma, significando que a maioria dos agregados familiares tinham uma 

situação económica estável. 

 

Na turma existiam alunos com problemas de saúde. Embora alguns deles não afetassem o 

rendimento dos alunos em contexto de sala de aula, outros tinham uma enorme influência e 

que mereceram um apoio especial da minha parte, como foi o caso dos alunos considerados 

com NEE. Os problemas estão de acordo com o gráfico 17: 

                             
Gráfico 17 - Número de alunos com problemas de saúde 
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Os alunos com asma nunca tiveram reações na sala de aula. O mesmo já não posso dizer dos 

alunos com problemas de visão porque foram várias as situações em que projetei os 

conteúdos no quadro interativo e eles tiveram a necessidade de se chegar mais à frente para 

conseguirem visualizar. O aluno com autismo revelou alguma dificuldade em comunicar 

comigo, mesmo quando o questionava diretamente, as suas respostas eram num tom de voz 

quase impercetível. Já em relação aos dois alunos com NEE, com respetivo PEI elaborado, a 

situação foi diferente. Estes alunos apresentavam problemas cognitivos e emocionais que 

exigiram um apoio mais intensivo exigindo-me que fizesse adaptações para que eles 

conseguissem adquirir as respetivas aprendizagens. As principais dificuldades estavam 

relacionadas com a capacidade de concentração, socialização e raciocino lógico e abstrato, 

apresentaram problemas em observar pormenores importantes e, acima de tudo, de darem 

significado ao que era observado. Demonstraram problemas de memorização porque 

dificilmente retinham aprendizagens de períodos imediatamente anteriores. Após análise 

destes casos juntamente com o Professor Cooperante e, tendo sempre por base a informação 

do PT, verificamos que estes alunos apresentavam as mesmas dificuldades em todas as 

disciplinas e, como tal, resolvemos dar um apoio mais individualizado e a realizar as 

respetivas adaptações de forma a que conseguissem interiorizar melhor os conteúdos. De 

referir que estes alunos não tiveram qualquer Professor do Ensino Especial a acompanhá-los 

nas aulas de TIC o que contribuiu para um enorme esforço feito por mim na gestão de todo 

este processo, tendo em conta que as aulas eram apenas de 45 minutos. 

 

Nenhum dos alunos da turma apresentava retenções no 3. º Ciclo. No entanto existia um aluno 

com uma retenção no 1. º Ciclo e outro aluno com uma retenção no 2. º Ciclo. As disciplinas 

onde a turma apresentava mais dificuldades estão de acordo com o gráfico 18: 

 



APLICAÇÃO DA PLATAFORMA MOODLE NO ENSINO DAS T.I.C. 61 

 

                                     
Gráfico 18 - Disciplinas onde a turma apresentou mais dificuldades 

 

Todos os alunos residiam no concelho de Vila Real e o tempo que demoravam para se 

deslocar até à Escola dependia da distância e dos meios de transporte que utilizavam. Os 

dados podem ser verificados no gráfico 19: 

 

                              
Gráfico 19 - Meios de transporte e tempo de deslocação para a Escola 

 

Outros fatores importantes com influência direta no rendimento dos alunos são os métodos de 

estudo, os passatempos e as horas a que se deitam para descansar. É essencial tentar perceber 

como, com quem e quanto tempo os alunos estudam diariamente, que tipo de passatempos 
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praticam e quanto tempo descansam diariamente. Os dados apurados estão apresentados no 

gráfico 20: 

 

               
Gráfico 20 – Métodos de estudo e passatempos 

 

Nesta turma existiam alunos com níveis de aproveitamento muito bons. Grande parte 

revelaram ter métodos de estudo e muita vontade em adquirir novas aprendizagens. Pela 

análise destes resultados verificamos que, apesar de mais de metade da turma estudar sozinha, 

faziam-no por mais de uma hora o que revela que a maior parte dos alunos eram dedicados, 

tinham autonomia e competências. Este esforço foi compensado pelo nível de aproveitamento 

verificado no final do 2. º Período. Os restantes dados revelam-nos que os alunos tinham um 

tempo de descanso aceitável e que os seus passatempos estavam bem distribuídos pelas 

atividades que são comuns à classe adolescente atual. 

 

No tema relacionado com o aproveitamento da turma na disciplina de TIC posso afirmar que 

foi bom no primeiro período e muito bom no segundo, como podemos verificar pelos dados 

apresentados no gráfico 21: 
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Gráfico 21 - Aproveitamento da turma no 1.º e 2.º períodos 

 

A turma no primeiro período apresentou 1 nível negativo que foi recuperado para o nível 

positivo no segundo período. No segundo período a maioria dos níveis 3 passaram a níveis 4 e 

cerca de metade dos níveis 4 passaram para níveis 5. Verificou-se um aumento no 

desempenho dos alunos na disciplina de TIC. Esta turma nunca apresentou grandes problemas 

ao nível do aproveitamento, mesmo os dois alunos com NEE imbuídos naquele bom ambiente 

e ajudados pelos colegas, conseguiram obter resultados satisfatórios. No entanto, a turma no 

início do ano letivo tinha uma participação desordenada e o nível de ruído era grande. Após 

reunião  de conselho de turma, para além de se ter elaborado os Planos de Recuperação para 

os alunos com mais dificuldades, decidiu-se que devíamos aumentar a interação verbal entre 

Professor e alunos e valorizar a participação ordenada de forma a combater o ruído provocado 

pelos alunos principalmente no início da aula e durante a realização de tarefas práticas. As 

estratégias resultaram porque os resultados estão á vista. 

 

4.3.3 | Caracterização da turma 3 – 8. º Ano de Escolaridade 

 

A turma teve a disciplina de TIC pela segunda vez no seu currículo escolar. Depois de ter 

frequentado a disciplina no ano letivo anterior, prosseguiu este ano com os novos conteúdos 

indicados nas metas curriculares. A turma era constituída por 18 alunos, dos quais 12 eram 
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rapazes e 6 eram raparigas. Todos eram de nacionalidade Portuguesa e as idades estavam 

compreendidas entre os 12 e os 14 anos de acordo com a tabela 9: 

 

           
Tabela 9 - Intervalo de idades dos alunos 

 

De salientar que o número reduzido de alunos que constituía a turma foi consequência da 

existência 3 alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) conforme legislação já 

referida. Estes alunos tinham PEI e eram acompanhados pelo Professor do Ensino Especial. 

 

Os Encarregados de Educação dos alunos da turma estavam distribuídos de acordo com o 

gráfico 22: 

 

                                       
Gráfico 22 - Distribuição dos Encarregados de Educação 

 

Segundo as informações do agregado familiar de cada um, os alunos viviam com os Pais e/ou 

outros de acordo com o gráfico 23: 
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Gráfico 23 – Agregado familiar dos alunos 

 

No que concerne às habilitações literárias dos progenitores podemos observar que nesta turma 

a esmagadora maioria, cerca de 95%, não tem a escolaridade mínima obrigatória exigida 

atualmente. Os níveis académicos estão distribuídos de acordo com a tabela 10: 

 

        
Tabela 10 - Habilitações literárias dos Pais 

 

Em relação à profissão dos Pais verificamos que cerca de metade estão desempregados e 

trabalham na agricultura. Apesar da crise económica que o País e a região atravessam, esta 

situação estará, eventualmente, relacionada com o baixo nível de escolaridade que eles 

possuem. A distribuição está de acordo com a tabela 11: 

 

                
Tabela 11 - Profissão dos Pais 
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No que diz respeito à ação social escolar, a turma tinha seis alunos que beneficiavam do 

Escalão A e quatro alunos que beneficiavam do Escalão B. Verificados os números, 

concluímos que a turma apresentava dez alunos que beneficiavam dos Escalões A e B o que 

representava 55% da turma, significando que a maioria dos agregados familiares viviam numa 

situação económica difícil. 

 

Na turma existiam alunos com problemas de saúde. Embora alguns deles não afetassem o 

rendimento dos alunos em contexto de sala de aula, outros tinham uma enorme influência e 

que mereceram um apoio especial da minha parte, como foi o caso dos alunos considerados 

com NEE. Os problemas estão de acordo com o gráfico 24: 

 

                             
Gráfico 24 - Número de alunos com problemas de saúde 

  

O aluno com asma nunca teve reações na sala de aula. Os dois alunos da turma com 

problemas de visão apenas apresentavam irritações ao fim de algum tempo a olharem para o 

monitor. Nesta situação reduzi o brilho dos monitores e, a partir daquele momento, 

conseguiram aguentar mais tempo sem qualquer ardor. Em relação aos três alunos com NEE, 

com respetivo PEI elaborado, a situação foi diferente. Estes alunos apresentavam problemas 

cognitivos e emocionais que exigiram um apoio mais intensivo obrigando-me a fazer 

adaptações com o objetivo que eles conseguissem adquirir as respetivas aprendizagens. As 

principais dificuldades estavam relacionadas com a capacidade de concentração, socialização 

e raciocino lógico e abstrato, apresentaram problemas em observar pormenores importantes e, 
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acima de tudo, de darem significado ao que era observado. Demonstraram problemas de 

memorização porque tinham dificuldades em reter aprendizagens de períodos imediatamente 

anteriores. Após análise destes casos juntamente com o Professor Cooperante e, tendo sempre 

por base a informação do PT, verificamos que estes alunos apresentavam as mesmas 

dificuldades em todas as disciplinas e como tal, resolvemos dar um apoio mais 

individualizado e a realizar as respetivas adaptações de forma a que conseguissem interiorizar 

melhor os conteúdos. De referir que estes alunos não tiveram qualquer Professor do Ensino 

Especial a acompanhá-los nas aulas de TIC o que contribuiu para um enorme esforço feito por 

mim na gestão de todo este processo, tendo em conta que as aulas foram apenas de 45 

minutos. 

 

Dois alunos da turma apresentavam uma retenção cada no 3. º Ciclo e um aluno apresentava 

dupla retenção, uma no 1. º Ciclo e outra no 2. º Ciclo de Escolaridade. As disciplinas onde a 

turma apresentava mais dificuldades estão de acordo com o gráfico 25: 

 

                                       
Gráfico 25 - Disciplinas onde a turma apresentou mais dificuldades 

 

Todos os alunos residiam no concelho de Vila Real e o tempo que demoravam para se 

deslocar até à Escola dependia da distância e dos meios de transporte que utilizavam. Os 

dados podem ser verificados no gráfico 26: 
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Gráfico 26 - Meios de transporte e tempo de deslocação para a Escola 

 

Outros fatores importantes com influência direta no rendimento dos alunos são os métodos de 

estudo, os passatempos e as horas a que se deitam para descansar. É essencial tentar perceber 

como, com quem e quanto tempo os alunos estudam diariamente, que tipo de passatempos 

praticam e quanto tempo têm de descanso. Os passatempos corretos contribuem para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico e abstrato e as horas de descanso para um bom 

comportamento dentro da sala de aula. Os dados apurados estão apresentados no gráfico 27: 
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Gráfico 27 – Métodos de estudo e passatempos 

 

Nesta turma existiam alunos com aproveitamento satisfatório mas, ao mesmo tempo, 

apresentavam vários problemas. Eram alunos barulhentos,  a maior parte revelou não ter 

métodos de estudo, tinham pouca vontade em adquirir novas aprendizagens, falta de 

capacidade de concentração e de autonomia. Pela análise destes resultados verificamos que 

mais de metade da turma estudava sozinha e durante pouco tempo, o que revela que a maior 

parte dos alunos não eram dedicados e que não tinham acompanhamento em casa por parte 

dos Pais. Este acompanhamento é essencial para provocar estímulos nos alunos,  até porque 

eles tendem a encontrar mais fatores de motivação em ambientes onde a educação e a Escola 

sejam valorizados. Os restantes dados revelam-nos que os alunos tinham um tempo de 

descanso aceitável e que os seus passatempos estavam bem distribuídos pelas atividades que 

são comuns à classe adolescente atual. 

 

No tema relacionado com o aproveitamento da turma na disciplina de TIC posso afirmar que 

foi satisfatório em ambos os períodos, como podemos verificar pelos dados apresentados no 

gráfico 28: 
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Gráfico 28 - Aproveitamento da turma no 1.º e 2.º períodos 

 

A turma não apresentou níveis negativos em nenhum dos períodos. No segundo período dois 

níveis 3 passaram a níveis 4 e um nível 4 passou para nível 5. Esta turma foi estável no 

aproveitamento mas, inicialmente, instável ao nível do comportamento. Para esta situação, 

eventualmente, contribuía o facto de as aulas de TIC se realizarem após a aula de Educação 

Física. Os alunos chegavam atrasados, na conversa e alguns ainda a meio do lanche. Tomei 

medidas para evitar estas situações, que foram bem sucedidas, na medida em que os alunos 

mudaram os seus hábitos. De qualquer forma, após reunião  de conselho de turma, para além 

de se ter elaborado os Planos de Recuperação para os alunos com mais dificuldades, decidiu-

se que devíamos aumentar a interação verbal entre Professor e alunos e valorizar a 

participação ordenada de forma a combater o ruído provocado pelos alunos, principalmente 

no início da aula. 
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Pr 
5 | Prática pedagógica das TIC no estágio do 3.º Ciclo do Ensino Básico: A 

aplicação da plataforma Moodle 
 

O estágio teve a duração de aproximadamente seis meses e decorreu entre outubro de 2013 e 

abril de 2014. Tal como referido anteriormente, foi realizado na Escola E.B. 2,3 Diogo Cão 

no 3º Ciclo do Ensino Básico na disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC). Foram locionadas 54 aulas de 45 minutos cada divididas em partes iguais por 3 turmas, 

duas do 7º Ano de Escolaridade e uma do 8º Ano de Escolaridade. De referir que a Escola não 

adotou qualquer manual para a disciplina ficando à minha responsabilidade a elaboração dos 

conteúdos para suporte das aulas. 

 

O primeiro contacto com a Escola foi através do Professor Cooperante (PC) José Seixas que 

me recebeu com toda a amabilidade, disponibilizando de imediato todo o seu conhecimento e 

experiência de forma a que a minha integração acontecesse o mais rapidamente possível. 

 

O facto de já ter lecionado durante 4 anos letivos e ter ministrado formação a adolescentes e 

adultos em 5 escolas, diferentes facilitou-me bastante a fase inicial do estágio. A ansiedade 

característica destas situações, pelo impacto de entrar numa instituição com mais de 100 

professores e com aproximadamente 1000 alunos, não se fez sentir. Aproveitei esta fase para 

observar e conhecer a Escola, os restantes Professores, os funcionários  e, de uma forma 

particular, os meus alunos. Segundo Estrela (1984, p. 26) “o professor, para poder intervir no 

real de modo fundamentado, terá de saber observar e problematizar (ou seja, interrogar a 

realidade e construir hipóteses explicativas). Intervir e avaliar serão ações consequentes das 

etapas precedentes”. Quanto maior fosse o conhecimento a respeito da instituição, colegas e 

alunos, mais eficaz seria o meu trabalho. Este tipo de observação permite um aumento da 

compreensão dos processos organizacionais, com o objetivo de se chegar ao nível das 
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informações pertinentes. Só a observação permite caracterizar a situação educativa à qual o 

professor terá de fazer face em cada momento (Dias, 2009). 

 

Desta forma, observei todas as aulas do PC, em particular, das três turmas que me foram 

atribuídas. Observei atentamente a metodologia de trabalho do PC e tentei recolher o máximo 

de informação possível dos meus alunos de forma a adaptar as minhas planificações e as 

melhores metodologias ao contexto de sala de aula. Segundo Estrela (1984), o Professor tem 

um papel de investigador, deverá ser capaz de recolher e organizar informações que 

posteriormente utilizará para se adaptar aos elementos da situação. Pela observação das aulas 

do PC, concluí que a sua metodologia era eficiente porque os alunos aprendiam e registavam 

os conteúdos, tinham um comportamento moderado e participavam nas atividades. No 

entanto, não deu para analisar a sua eficácia porque até essa data não tinha havido nenhum 

momento de avaliação, à exceção da avaliação formativa contínua não instrumentada da 

participação dos alunos nos diálogos sobre os conteúdos abordados. Na minha perspectiva, no 

sistema de ensino-aprendizagem, a eficácia é preponderante porque tudo se resumo ao facto 

de os alunos adquirirem ou não as respetivas aprendizagens. Não adianta sermos eficientes 

com a nossa metodologia se no final a eficácia da mesma for nula para os nossos alunos. 

 

Após esta fase inicial passei à ação propriamente dita. No dia 6 de novembro de 2013 lecionei 

a minha primeira aula ao 8. º Ano de Escolaridade. A relação Professor-alunos e alunos-

Professor foi sempre equilibrada. Mostrei sempre toda a disponibilidade, dentro e fora da sala 

de aula, para esclarecer dúvidas e ouvir os problemas existentes. Proporcionei um bom 

ambiente na sala de aula baseado em diálogos organizados com o sentido pedagógico sempre 

presente. Os alunos, de uma forma geral, respeitaram as regras de funcionamento das aulas e 

a grande maioria foi empenhada e interessada e colocou sempre imensas questões, algumas 

muito pertinentes, sobre os conteúdos abordados ou sobre o futuro das novas tecnologias. 

Tive de os interromper, várias vezes, para se focarem nos conteúdos das aulas porque, 

lamentavelmente, o tempo era sempre demasiado curto. 

 

De referir que as aulas foram todas lecionadas na própria sala à exceção de duas que em 

função do Plano Anual de Atividades (PAA)60 foram substituídas, uma delas por uma visita 

ao “planetário” montado no pavilhão gimnodesportivo sobre a temática do universo e a 

segunda enquadrada na temática do “Carnaval em segurança”. 

 

Ao longo do estágio também observei as aulas dos meus colegas de núcleo o que contribuiu 

positivamente para a minha evolução. Todos nós, enquanto Professores, usamos as 
                                                
60 O Plano Anual de Atividades regista todas as atividades do Agrupamento a realizar ao longo do ano letivo. 
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metodologias que achamos mais adequadas às características de cada turma, e é sempre muito 

pedagógico observar um Professor a lidar com os mais variados comportamentos e atitudes 

por parte dos alunos. A observação de situações de aula, comportamentos, atividades, tarefas, 

formas de comunicação, interações verbais, entre outros, entre professor e alunos são 

essenciais para o nosso crescimento enquanto docentes (Estrela, 1984). 

 

O período de estágio coincidiu com o 1. º e 2. º segundo períodos e isso permitiu-me assistir a 

duas reuniões de avaliação com o conselho de turma. Apesar de não ser novidade para mim é 

sempre construtivo assistir ao tipo de opiniões e argumentos que os membros do conselho 

utilizam para defenderem as suas opiniões. Este tipo de reuniões permitiu-me conhecer 

melhor as minhas turmas, ficando a par do comportamento e aproveitamento de determinados 

alunos noutras disciplinas e serviu, ainda, para registar algumas estratégias decididas em 

conjunto. 

 

No que concerne às atividades propostas pelo núcleo de estágio quero destacar duas por 

razões distintas. Por um lado, foram propostas ações de formação (AF) com processo de 

acreditação junto do Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC)61 com 

base na formação contínua de professores com o objetivo da atribuição de 0,6 créditos por 

cada ação realizada (DL N. º 74, 2006). Esta atividade foi imediatamente aceite pela Direção 

da Escola com direito a um especial agradecimento ao núcleo de estágio por tão nobre 

iniciativa. Neste sentido, as AF foram planeadas, elaboradas e ministradas pelo núcleo de 

estágio. No total foram dadas 60 horas de formação divididas por quatro ações de 15 horas 

cada: duas destinadas ao pessoal docente e outras duas destinadas ao pessoal não docente de 

todo o Agrupamento. Por outro lado, o núcleo de estágio tinha a pretensão de realizar um 

projeto multimédia inovador no Agrupamento e, neste sentido, apresentou à Direção um 

projeto denominado de Meo Kanal62. O projeto consistia em criar um canal de televisão 

através do serviço Meo da Portugal Telecom e transmitir para todo o País as suas atividades. 

O grande objetivo era explorar o projeto e toda a tecnologia envolvida de forma a verificar até 

que ponto o poderíamos transformar num LMS completamente inovador e único no nosso 

País. As potencialidades e facilidades que hoje a televisão digital possibilita com o acesso, 

gestão e a integração de conteúdos pode potencializar um LMS completamente inovador 

(Berking & Gallagher, 2012). O canal estaria a funcionar no prazo de duas semanas sem 

qualquer custo financeiro para a Escola. A parte comercial, técnica, produção de conteúdos e 

linha de programação seriam da nossa responsabilidade. Lamentavelmente o projeto não foi 

aprovado pela Direção por questões relacionadas com a privacidade dos alunos. Os Pais e os 

                                                
61 Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. 
62 https://kanal.pt 
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Encarregados de Educação não encararam a exposição pública dos seus filhos e educandos 

pacificamente e, desta forma, a Escola perdeu uma excelente oportunidade de criar um projeto 

inovador de dimensão nacional. 

5.1 | Aplicação da plataforma Moodle no contexto do estágio 

 
Como já foi referido o Moodle é um software aplicacional para produzir e gerir atividades 

educativas e formativas baseadas na internet. Trata-se de um desenvolvimento contínuo 

alicerçado na teoria do construtivismo social (Lisbôa, Jesus, & Varela, 2009), que conjuga 

atividades educativas com pacotes de software desenhados para ajudar os Professores a 

obterem mais qualidade nas atividades educativas que queiram desenvolver. O Moodle é 

aplicado em sistemas de ensino à distância e, também, para enriquecer e complementar as 

aulas presenciais (Ribeiro, 2009). 

 

Na minha prática pedagógica resolvi utilizar esta plataforma por quatro razões essenciais: A 

primeira foi a de organizar, guardar e partilhar os conteúdos abordados nas aulas. Toda esta 

informação ficava integrada numa única plataforma de acesso privado, ou seja, apenas o 

Professor e os alunos podiam aceder em segurança. Como refere Carvalho (2007, p. 34) 

“aceder a uma plataforma normalmente implica ter uma palavra passe. Por esse motivo, a 

informação fica privada ao professor e aos seus alunos, podendo estes constituir uma pequena 

comunidade de aprendizagem. Em privado, partilham as dúvidas, as descobertas, as reflexões. 

Os professores e alunos ficam protegidos da curiosidade alheia”. Nos dias de hoje, através da 

internet, a informação a que temos acesso é global. É de uma enormidade tal que a nossa 

principal dificuldade é gerir toda essa informação de forma a que consigamos ter sucesso nas 

nossas aprendizagens. O Moodle permitiu que os alunos que acediam à plataforma já 

tivessem acesso à informação filtrada anteriormente pelo Professor, de forma a que 

visualizassem apenas a informação pertinente e adequada com vista ao melhoramento das 

suas aprendizagens (Gomes & Duarte, 2008). A informação, os conteúdos e as atividades 

passaram a estar disponíveis para todos de igual forma funcionando como um caderno comum 

da disciplina. 

 

A segunda razão para a utilização desta plataforma foi a de complementar as aulas 

presenciais. Desta forma, a comunicação entre Professor e alunos estava disponível 24 horas 

por dia. Desde que tivessem acesso a um computador, portátil, tablet, smartphone, entre 

outros, com acesso à internet podiam aceder ao Moodle para comunicarem com o Professor, 

para reverem os conteúdos das aulas ou para realizarem os trabalhos de casa submetendo-os 

automaticamente para a plataforma para posteriormente serem corrigidos. Nesta perspetiva, o 
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Moodle serviu como integrador entre os ambientes “dentro da sala”  e “fora da sala de aula” 

(Berking & Gallagher, 2012). De referir que, em tempos de crise, através deste sistema a 

Escola economizou milhares de folhas de papel e alguns toners de impressora. 

 

A terceira razão foi a de me ajudar a tornar-me mais eficiente na gestão dos conteúdos, na 

comunicação com os alunos, nas fichas de trabalho e nos testes de avaliação. O facto da 

disciplina de TIC ter apenas um bloco semanal de 45 minutos implica que os Professores 

desta área, para completarem o horário tenham todas as turmas do 3. º Ciclo o que representa 

em média 250 alunos ao mesmo tempo. Esta situação transforma as atividades de correção de 

trabalhos ou testes de avaliação em tarefas árduas e que facilmente podem levar ao erro. O 

Moodle ajudou-me a resolver este problema na medida em que possui um sistema automático 

de correção. Depois da construção de uma atividade desta categoria na plataforma e de a 

colocar disponível apenas no momento pretendido, o Moodle dá uma ajuda preciosa, 

corrigindo e exportando as grelhas ou gráficos de notas para, por exemplo, o formato do 

Microsoft Excel (Alves, Barros, & Okada, 2009). Esta plataforma esmiuçada e bem utilizada 

acaba por funcionar como um “par pedagógico” para o Professor. 

 

A última razão para a utilização desta plataforma esteve relacionada com os conteúdos, 

determinantes para cativar a atenção dos alunos, com o objetivo de melhorar a concretização 

das suas aprendizagens. Esta geração de alunos que frequenta atualmente o Ensino Básico faz 

parte da geração apelidada “do polegar”, não reage a conteúdos em texto projetados no 

quadro, nem a aulas essencialmente teóricas. Os Professores precisam de ser criativos e 

utilizarem todos os recursos à disposição para alterarem este conflito existente em contexto de 

sala de aula (Aoki, 2012). Na minha opinião, os conteúdos multimédia são preponderantes. Já 

não imagino aulas sem conteúdos dinâmicos e interativos de forma a cativarem os alunos para 

as aprendizagens. Por outro lado, os alunos ao observarem este tipo de conteúdos não os 

conseguem transcrever para o caderno exatamente como os estão a ver. Apenas se limitam a 

tirar algumas notas para mais tarde, ao reverem as aprendizagens do dia, idealizarem o que 

assistiram. É aqui que entra a plataforma Moodle porque permite partilhar os conteúdos em 

vários formatos multimédia63. Os alunos registam as informações mais pertinentes para 

posteriormente complementarem com o que está partilhado no Moodle. Desta forma, a 

capacidade para a aprendizagem sai reforçada até porque há sempre algum detalhe que lhes 

escapa na sala de aula. 

 

Após esta verificação, tentei criar conteúdos multimédia com teor pedagógico recorrendo ao 

modelo de concepção de tecnologias educativas (Seels & Richey, 1994) que consiste no 
                                                
63 Vídeos, sons, apresentações digitais e interativas, trabalhos colaborativos, entre outros. 
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desenho, desenvolvimento, utilização, gestão e avaliação dos processos e recursos de ensino, 

como ilustra a figura 11: 

 

                        
Figura 11 - Modelo de concepção de tecnologias educativas 

 

1. Disposição dos elementos de forma a atingir os objetivos; 

2. Transposição para a prática do design planeado; 

3. Aplicação da interpretação do Professor, ou seja, a metodologia a utilizar; 

4. Gestão dos processos e recursos de ensino (comum); 

5. Avaliação do sucesso, ou não, da sua implementação em relação à sua eficácia, 

custo/benefício e agradabilidade dos alunos.  

 

Através da plataforma Moodle utilizei blocos, recursos e atividades. Alguns destes serviços 

serviram como repositório de conteúdos que permitiram a consulta de informação, dentro e 

fora da sala de aula, e outros promoveram atividades cooperativas de interação com os 

conteúdos, com os colegas e com o Professor (Carvalho, 2008). Os serviços mais comuns 

foram: 

 

• Salas de conversa − São locais de comunicação síncrona que permitem a troca de 

mensagens. Local onde é possível debater ideias, esclarecer dúvidas, entre outros. Estas 

sessões podem ser calendarizadas ou disponibilizadas no momento; 

 



APLICAÇÃO DA PLATAFORMA MOODLE NO ENSINO DAS T.I.C. 77 

 

• Fóruns − São locais de comunicação assíncrona que permitem aos alunos colaborarem na 

elaboração de soluções para um determinado problema ou discutir alguma temática em 

particular; 

 

• Trabalhos − Permitem ao Professor avaliar trabalhos carregados pelos alunos na 

plataforma, sendo que as avaliações feitas podem ser visíveis para o aluno e exportáveis 

para uma folha de cálculo. Os trabalhos do aluno e comentários do Professor apenas 

ficam visíveis para o aluno interveniente no processo; 

 

• Testes − O Professor pode criar fichas formativas e testes sumativos com diferentes 

formatos de resposta: (i) verdadeiro ou falso; (ii) escolha múltipla; (iii) correspondência, 

(iv) preenchimento de espaços, (v) desenvolvimento, entre outros. Todas as respostas 

mencionadas têm correção automática à exceção das perguntas de desenvolvimento com 

correção manual por parte do Professor. É comum muitos Professores dizerem que não 

utilizam o Moodle para avaliar os seus alunos porque a plataforma é limitativa em relação 

ao tipo de perguntas/respostas que disponibiliza. Esta ideia está errada e denota a falta de 

conhecimentos em relação a este tema. O Moodle permite fazer todas as perguntas 

possíveis de se colocarem em papel e muito mais, por exemplo, é possível fazer-se uma 

pergunta de desenvolvimento com um vídeo associado. Pode-se, também, configurar uma 

ficha ou teste com a visualização das perguntas e respostas de forma aleatória para evitar 

que os alunos copiem uns pelos outros; 

 

• Glossários − Permitem aos participantes da disciplina criar dicionários, bases de dados 

documentais ou de ficheiros, galerias de imagens ou mesmo ligações que podem 

facilmente ser pesquisadas. Cada entrada permite comentário e avaliação; 

 

• Lições − Consiste num número de páginas ou diapositivos com questões intercaladas com 

algum tipo de classificação sendo que o prosseguimento do aluno pode estar dependente 

das suas respostas; 

 

• Ficheiro e hiperligações − Funcionam como repositório de informação e permitem fazer 

ligações a plataformas externas ao Moodle. É possível incorporar conteúdos do prezi, 

youtube, vimeo, Khan academy e outras plataforma do género; 

 

• Sondagens − Permitem ao Professor colocar questões e especificar múltiplas opções de 

resposta. Os resultados das sondagens podem ser publicados logo após as respostas dos 
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alunos, numa determinada data, ou ficarem apenas visíveis para o Professor. Os 

resultados podem ser publicados juntamente com os nomes dos alunos ou de forma 

anónima. As sondagens podem ser utilizadas, por exemplo, para se saber as preferências 

da turma em relação a determinado tema de um projeto futuro. 

 

No contexto de estágio utilizei todos os recursos e atividades mencionadas. Foram criadas 

“salas de conversa” para a comunicação síncrona entre os alunos e o Professor, onde existiu 

sempre interação nas temáticas relacionadas com as novas tecnologias. No entanto, as salas de 

conversa eram mais utilizadas para esclarecer dúvidas aos alunos em véspera dos testes de 

avaliação e ficavam disponíveis entre as 18h30m e as 20h00m. Neste período estava online 

disponível para responder a todas as perguntas dos alunos que estariam em casa a estudar 

(Carvalho, 2008), conforme ilustra a figura 12:  

 

 
Figura 12 - Sala de conversa com cerca de 40 interações 

 

Os “fóruns” criados por mim foram utilizados para facilitarem a comunicação assíncrona 

entre alunos e Professor porque não exigiu que estivéssemos online ao mesmo tempo. 

Permitiu a cooperação entre os alunos na resolução de terminado problema, criando um 

ambiente onde qualquer um podia “tornar-se Professor” através da explicação de terminado 

assunto ao resto da comunidade (Pimentel, 2009). A destacar, o fórum onde foram 

apresentadas as regras de funcionamento da disciplina que permitiu aos alunos esclarecerem 

todas as dúvidas, e os fóruns onde foram colocadas algumas temáticas que permitiram aos 

alunos discutir e defender  as suas ideias, conforme ilustra a figura 13: 
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Figura 13 - Fórum com  temas a discussão criados pelos alunos 

 

A atividade “trabalho” esteve sempre presente nos momentos de avaliação. O carácter 

inovador do Moodle permitiu que, sempre que houvesse trabalho de casa ou uma ficha de 

trabalho na aula, os alunos os carregassem para a plataforma para futura avaliação. Esta 

atividade foi possível sem a presença dos alunos e Professores na sala de aula (Carvalho, 

2008), conforme ilustra a figura 14: 

 

                
Figura 14 - Aula n. º 15 com a atividade "trabalho" 

 

A atividade “teste” foi utilizada para avaliações formativas e sumativas. Conforme já foi 

referido, esta atividade permitia que os alunos respondessem ao teste ou ficha diretamente na 

plataforma e que verificassem de imediato a nota obtida e a respetiva correção. O objetivo era 

o de proporcionar o retorno direto e descritivo, possibilitando, com mais sucesso, as correções 

nas aprendizagens (Lopes & Silva, 2011). Recorri a esta atividade em praticamente todas as 

aulas em que fiz avaliações formativas ou sumativas, conforme ilustram as figuras 15, 16 e 

17. 
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Figura 15 - A atividade "teste" disponível na aula n. º11 

            
Figura 16 - Pergunta de correspondência de um teste sumativo 
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Figura 17 - Correção automática do Moodle à pergunta da figura anterior 

 

O “glossário” foi utilizado durante todo o período de estágio. O objetivo foi o de construir um 

dicionário de termos relacionados com as novas tecnologias. Foi uma proposta de trabalho a 

ser realizada em casa onde os alunos tinham de procurar na internet ou nos livros da 

especialidade termos relacionados com a tecnologia e a sua utilização e o seu respetivo 

significado, de seguida, colocá-los na plataforma que os organizava automaticamente por 

ordem alfabética. Todos tinham acesso ao glossário o que lhes permitia esclarecer 

determinadas dúvidas (Siemens, 2004), conforme ilustram as figuras 18 e 19. 
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Figura 18 - Apresentação do glossário elaborado pelos alunos 

 

   
Figura 19 - Exemplo da definição Host 

 

A atividade “lição” foi utilizada nas ações de formação que ministramos na Escola. 

Utilizamos a plataforma Moodle para dar apoio aos formandos dentro e fora das sessões. A 

atividade foi usada principalmente para divulgar as regras, objetivos, metodologias, 

conteúdos, avaliação, entre outros, das respetivas ações e funcionava como um livro onde 

cada página continha uma determinada informação, conforme ilustra a figura 20: 

 

    
Figura 20 - Exemplo de uma página da atividade "lição" 
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Os recursos “ficheiro” e “hiperligação” foram utilizados como repositório de conteúdos e de 

fichas de trabalho. Os conteúdos usados nas aulas eram carregados para a plataforma, ou 

então, eram criadas hiperligações para o local onde estavam armazenados. Trataram-se de 

recursos que permitiram que houvesse na turma um caderno da disciplina comum a todos, 

facilitando o trabalho dos alunos e do Professor (Iqbal & Qureshi , 2011). Assim, os alunos 

tiveram sempre acesso aos conteúdos, conforme ilustra a figura 21: 

 

                
Figura 21 - Conteúdos disponibilizados através do recurso "ficheiro" 

 

O Moodle permite que as disciplinas, para cada turma, possam ser configuradas em três 

formatos diferentes de acordo com a metodologia de cada professor: 

 

• Formato Social − em que os temas são articulados em torno de um fórum publicado 

na página principal; 

 

• Formato Semanal − no qual a disciplina é organizada por semanas, com datas de 

início e fim; 

 

• Formato em Tópicos − cada aula, tema ou assunto a ser abordado representa um 

tópico, sem limite de tempo pré-definido (MC, 2014). 

 

Optei por utilizar o formato por tópicos porque foi o que mais se enquadrou na minha 

metodologia de trabalho. De forma a facilitar o enquadramento dos alunos com a disciplina e 

a plataforma, pretendi que cada aula agrupasse o sumário, recursos didáticos e as respetivas 

atividades de avaliação num único tópico, conforme ilustra a figura 22: 
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Figura 22 - Aulas organizadas por tópicos 

 

No entanto, e por muito que as tecnologias evoluam, nem sempre conseguimos obter o 

rendimento desejado. Como já foi referenciado, a plataforma Moodle permite disponibilizar 

conteúdos públicos e privados e, como tal, implica um registo para que cada utilizador 

necessite de se autenticar de forma a que o sistema consiga distinguir o que é público do que é 

privado (Carvalho, 2007). Na idade destes alunos ainda existe muita iliteracia digital, ou seja, 

apesar da massificação do acesso às novas tecnologias, que aconteceu nas Escolas, não 

significa que os nossos alunos a saibam utilizar e, acima de tudo, saibam tirar partido daquilo 

que elas nos oferecem. Foi fácil comprovar que não estavam preparados e que não sabiam 

tirar partido e, como tal, tiveram imensas dificuldades iniciais na utilização da plataforma 

com algo que me parecia fácil de ultrapassar mas que o tempo provou que estava enganado. 

Os alunos, apesar de quase todos possuírem contas nas redes sociais, tiveram imensa 

dificuldade em entender os procedimentos de registo em plataformas deste género. 

Ultrapassar fases como a da verificação de um email usado para registo, a criação de um 

nome de utilizador, a respetiva palavra-passe e, principalmente, a memorização dos mesmos 

foi uma tarefa difícil para a maioria dos alunos. A falta de alguma responsabilidade e 

autonomia por parte deles, nesta matéria, fez-me pedir, ao fim de algumas aulas, que 

registassem os dados nos seus cadernos da disciplina para que este problema fosse finalmente 

ultrapassado e pudéssemos usar a plataforma todas as aulas sem qualquer tipo de restrição. 

5.2 | Aula 7. º Ano de Escolaridade 

 
Após estas considerações, vou passar a descrever a minha prática pedagógica em duas aulas 

de 2 anos destintos, uma no 7.º e outra no 8.º Ano de Escolaridade. No dia 6 de novembro de 
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2013 lecionei a aula n. º 8 da disciplina de TIC a uma turma do 7º Ano de Escolaridade com a 

duração de 45 minutos. Para tal, elaborei a planificação que me serviu de guião e onde 

estavam registados os objetivos, as atividades, as estratégias e os recursos a utilizar (Neiva, 

2012). De acordo com a planificação (anexo 1) abordei o tema “Identificação e classificação 

de vários tipos de software” incluído nas metas curriculares de TIC no capítulo “Utilização do 

computador e/ou de dispositivos eletrónicos similares em segurança”. 

 

Autorizei os alunos a entrarem na sala e, enquanto se sentavam e preparavam o material para 

a aula, projetei no quadro o sumário para que o registassem nos cadernos da disciplina. De 

seguida, efetuei a chamada para registar a assiduidade. Nas primeiras aulas realizei sempre 

esta atividade porque me permitia ir conhecendo os alunos. Após esta fase inicial, comecei 

por fazer algumas perguntas sobre o tema com o objetivo de verificar as aprendizagens 

adquiridas nas aulas anteriores. Criou-se um diálogo entre todos, inicialmente algo 

desorganizado porque todos os alunos estavam a responder ao mesmo tempo, foi então que 

lhes relembrei uma das regras que os obrigava a levantar o braço para intervirem. Assim foi e 

a organização voltou à sala. 

 

Após esta atividade autentiquei-me na plataforma Moodle e chamei-os à atenção de que tinha 

acabado de ativar os conteúdos da aula e que já se encontravam visíveis para a turma. Os 

conteúdos foram realizados na aplicação multimédia prezi 64  e estavam embutidos na 

plataforma. A opção pela utilização desta aplicação estava relacionada com o facto de me 

permitir, através de um conjunto de zooms, destacar os pontos mais importantes e que queria 

que os alunos retivessem, para além de criar uma dinâmica de efeitos que por si só cativaram 

a atenção dos alunos e os mantiveram focados na aula (Seels & Richey, 1994). 

 

Dei início à apresentação (anexo 1) começando por explicar, demonstrar e exemplificar os 

vários tipos de software. Por cada conteúdo abordado interagia oralmente com os alunos, 

questionando-os de forma a incentivá-los a intervir e a esclarecerem qualquer dúvida. 

Chamei-os à atenção para o facto de que a apresentação estava no Moodle e que poderiam 

aceder quando quisessem e onde quisessem. Depois de terminar toda a apresentação, dei 

início a um pequeno diálogo onde os alunos levantaram algumas questões sobre a 

legitimidade do software que tinham instalado nos seus computadores. O diálogo foi 

interessante e pedagógico mas, infelizmente, foi interrompido por mim porque o tempo estava 

a voar. Um bloco de 45 minutos para uma aula que envolve a interação com computadores é 

realmente muito curto. Após esta atividade dei ordem para ligarem os monitores, acederem à 

plataforma Moodle e entrarem na atividade  “ficha de trabalho”. Depois de resolver alguns 
                                                
64 http://prezi.com 
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problemas de autenticação a determinados alunos que tinham deixado os dados de acesso em 

casa, dei apoio individualizado durante a resolução da ficha de trabalho, concentrando-me 

mais nos alunos com NEE. A ficha foi de carácter formativo e estava configurada com 

retorno direto, ou seja, os alunos depois de a realizar puderam de imediato aceder à correção e 

verificar as respostas. Esta metodologia pareceu-me a mais correta porque permitiu que os 

alunos aprendessem de imediato com os erros cometidos durante a realização da ficha (Lopes 

& Silva, 2011). Esta avaliação ficou guardada no Moodle e podia ser consultada pelo 

Professor e respetivo aluno sempre que fosse necessário. Depois de verificar com a minha 

conta de utilizador que todos tinham submetido a ficha fiz uma breve síntese oral sobre os 

conteúdos abordados, e apresentei os da aula seguinte. Como já tinha tocado para sair há 

alguns segundos, pedi ao alunos que arrumassem os postos de trabalho e só depois dei ordem 

de saída. De referir que a avaliação dos alunos foi de carácter formativo contínuo e pontual. 

Por uma lado, teve carácter contínuo através da observação não instrumentada da participação 

dos alunos nos diálogos e, por outro lado, foi pontual através da classificação automática feita 

pela plataforma Moodle da ficha de trabalho realizada por cada aluno (Ribeiro, 2009). Por 

fim, destaco que toda a planificação foi cumprida dentro do tempo previsto. 

5.3 | Aula 8. º Ano de Escolaridade 

 
Outro dos momentos em que apliquei a minha prática pedagógica foi no dia 26 de fevereiro 

de 2014, lecionei a aula n. º 21 da disciplina de TIC a uma turma do 8º Ano de Escolaridade 

com a duração de 45 minutos. Para tal, elaborei a planificação que me serviu de guião onde 

estavam registados os objetivos, as atividades, as estratégias e os recursos a utilizar. De 

acordo com a planificação (anexo 32) abordei o tema “Elaboração do projeto em Scratch” 

incluído nas metas curriculares de TIC no capítulo “Exploração de ambientes 

computacionais”. 

 

Autorizei os alunos a entrarem na sala e, enquanto se sentavam e preparavam o material para 

a aula, projetei no quadro o sumário para que o registassem no seu caderno da disciplina. 

Nesta altura do estágio conhecia perfeitamente todos os alunos e, enquanto que realizavam 

esta atividade, verifiquei se todos estavam presentes. 

 

De referir que neste conjunto de aulas dedicadas à elaboração do projeto em Scratch decidi 

aplicar o método Flipped Classroom, já descrito neste relatório, de forma a colocar os alunos 

no centro do processo ensino-aprendizagem e eu, enquanto professor, fazia o papel de 

moderador (MC, 2014). Tendo em conta que esta temática era puramente prática e centrava-

se na capacidade do aluno procurar o conhecimento, o meu propósito foi de testar este método 
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de inversão do sistema, ou seja, os alunos tinham todos os conteúdos disponíveis online no 

Moodle para estudarem em casa e na sala de aula aplicavam as aprendizagens adquiridas no 

respetivo projeto, sempre orientados por mim (Lepi, 2013). 

 

Esta era a segunda aula sobre o tema e, na primeira, para além de introduzir a linguagem de 

programação gráfica Scratch, de demonstrar o seu funcionamento e de exemplificar alguns 

trabalhos, coloquei na plataforma Moodle todos os conteúdos que permitissem aos alunos 

praticar em casa a linguagem. Foram disponibilizados tutoriais multimédia, vídeos, guiões, 

exemplos, entre outros. Ainda na primeira aula, a turma foi dividida em grupos de dois 

elementos com os alunos com NEE integrados com alunos sem défice cognitivo aparente, de 

forma a que o apoio, para além do Professor, também existisse por parte do colega. Como se 

tratava de um projeto inovador achei que seria mais eficaz promover a aprendizagem 

colaborativa através do trabalho de grupo que permitisse que os alunos interagissem e 

trocassem ideias e, consequentemente, apresentassem no final projetos mais inovadores 

(Lopes & Silva, 2009). 

 

Após os alunos terem registado o sumário estabeleci com eles um diálogo para perceber se 

tinham estudado e pesquisado informação em casa. Cerca de metade dos grupos tinham 

verificado os conteúdos no Moodle, embora de uma forma muito superficial e a outra metade 

não tinha ainda analisado o projeto. Perante esta situação decidi colocar no quadro alguns 

exemplos de blocos de código, nomeadamente, “falas”, “movimentos”, “ciclo se” e 

“sensores” de forma a que os alunos se orientassem através desta informação e que 

funcionasse como uma espécie de empurrão para o início dos projetos. Nesta aula, concluí 

que este método para funcionar na plenitude exige alunos mais autónomos e estudiosos de 

forma a desenvolverem o seu raciocínio lógico e abstrato. Posto isto, solicitei que todos 

ligassem os computadores para começarem a estruturar as suas ideais no Scratch. Durante a 

aula desempenhei o papel de moderador, tirando dúvidas e orientando algumas ideias que os 

alunos me apresentavam, de forma a que o projeto desde o início  até ao último bloco de 

código fosse apenas desenvolvido por eles (MC, 2014). A introdução desta temática nas 

metas da disciplina pareceu-me uma evolução positiva na medida em que estruturar uma 

aplicação informática permite aos alunos promoverem a sua criatividade e desenvolverem 

aprendizagens de conceitos matemáticos e de lógica.  

 

Perto do final da aula solicitei que todos gravassem o projeto e que o carregassem para a 

plataforma Moodle por duas razões: primeiro para eu ir acompanhando o que os alunos 

estavam a desenvolver e, segundo, para que o projeto ficasse guardado em segurança na 

plataforma. É comum os alunos perderem as pen drives que usam na aula e, como tal, 
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poderiam perder os trabalhos realizados até ao momento. Enquanto os alunos realizavam esta 

tarefa reforcei a ideia de que todos os conteúdos que eles necessitavam consultar, para 

desenvolver o projeto, estavam na plataforma e que tinham de os consultar em casa. 

Entretanto tocou e pedi que a todos que arrumassem os postos de trabalho e saíssem. De 

referir que a avaliação dos alunos foi de carácter formativo contínuo através da observação 

não instrumentada da participação dos alunos nos diálogos sobre os conteúdos abordados e 

sobre a evolução no desenvolvimento do projeto. Por fim, destaco que toda a planificação foi 

cumprida dentro do tempo previsto. 

5.4 | Utilização da plataforma Moodle no contexto das Ações de Formação 

 
As Ações de Formação (AF), com a duração de 15h cada destinadas a docentes e não-

docentes do Agrupamento (anexo 39), foram propostas pelo núcleo de estágio com o objetivo 

de responder às necessidades de formação contínua de todos os grupos disciplinares, tendo 

em conta as novas exigências curriculares dos Ensinos Básico e Secundário. A proposta para 

as AF, depois de validadas pela Direção do Agrupamento, foram enviadas para acreditação ao 

Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC)65 com o objetivo de, no 

caso dos docentes, ser-lhes concedido 0,6 créditos. 

 

As AF visavam o aprofundamento de conhecimentos e o desenvolvimento de competências 

cruciais na aplicação das TIC no sistema ensino-aprendizagem. Para o efeito foram tidos em 

consideração os novos desafios e paradigmas emergentes em várias áreas, a sua pertinência 

educativa e o papel relevante no quadro geral de formação contínua de docentes. Foram 

ministradas pelo núcleo de estágio as seguintes AF: 

 

• Microsoft Excel – 15h (Docentes e não docentes); 

• Microsoft Word – 15h (Não-docentes); 

• Plataforma Moodle – 15h (Docentes). 

 

Todas as AF foram ministradas no decorrer dos meses de fevereiro e março de 2014, 

divididas em três grupos e realizaram-se às segundas, terças e quintas-feiras sempre no 

mesmo horário: 18h00m – 20h00m. Foram ministradas nas duas salas que continham 

computadores na Escola Diogo Cão, com os docentes a ocuparem a sala de TIC e os não-

docentes a sala do laboratório de matemática. 

                                                
65 Nos termos do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores, ao Conselho Científico-Pedagógico da Formação 
Contínua compete proceder à acreditação das entidades formadoras e das ações de formação contínua de professores e 
acompanhar o processo de avaliação do sistema de formação contínua. Compete-lhe ainda a acreditação dos cursos de formação 
especializada. 
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Apesar de três das quatro AF incidirem em programas da Microsoft, todas elas tiveram o 

suporte da plataforma Moodle. O Moodle esteve presente em todas as sessões para a 

divulgação da informação, conteúdos, fichas e avaliações através da utilização de vários 

recursos e atividades que permitiram os formandos praticarem todos os exercícios em casa. 

Os formandos registaram-se na plataforma e foi criada uma disciplina, em formato de tópicos, 

por cada AF. Não foi verificada qualquer dificuldade em efetuar o registo na plataforma mas, 

em contrapartida, em relação à utilização da mesma demonstraram algumas dificuldades em 

adaptar-se. Verificamos que, apesar dos vários anos de serviço enquanto docentes, a 

experiência que tinham com o Moodle era praticamente nula. Situação que foi alterada após o 

ciclo de AF, o que nos deixou muito satisfeitos. 

 

Conforme ilustra a figura 23, nas AF os recursos e atividades utilizados no Moodle foram:  

 

• Os “fóruns” utilizados para a comunicação assíncrona entre formandos e formadores. 

Permitiu esclarecer dúvidas fora das sessões e debater alguns assuntos introduzidos nas 

formações; 

 

• A atividade “trabalho” esteve sempre presente nos momentos de avaliação. Sempre que 

os formandos terminavam uma ficha de trabalho carregavam-na para a plataforma para 

ser avaliada pelos formadores; 

 

• A atividade “lição” permitiu criar um livro onde pudemos divulgar toda a informação das 

AF. Utilizamos para divulgar as regras, objetivos, metodologias, conteúdos avaliação, 

entre outros; 

 

• Os recursos “ficheiro” e “hiperligação” foram utilizados como repositório de informação 

e também para a disponibilização das fichas de trabalho. Os conteúdos que usávamos nas 

aulas eram convertidos em documentos PDF ou criadas hiperligações para o local onde se 

encontravam armazenadas. 

 

A metodologia adotada consistiu em começar as sessões com uma breve explicação e 

demonstração dos conteúdos a abordar e continuava com a resolução de uma ficha de trabalho 

de forma individual. Todos acediam ao Moodle e, para além de poderem consultar novamente 

os conteúdos, descarregavam a ficha de trabalho para o computador para a resolver. Durante 

esse período era dado apoio individualizado de forma a dissipar qualquer dúvida. 
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As AF decorreram sem qualquer incidente e foram muito enriquecedoras. Apesar de já ter 

bastante experiência em ministrar formação a Professores noutras Escolas onde já lecionei, 

esta partilha de experiências de ensinar e aprender com professores mais experientes é sempre 

enriquecedora. No dia em que deixarmos de aprender...deixamos de ensinar! 

 

 
Figura 23 - Configuração da AF para Professores 

5.5 | Construção de portfólios digitais com a plataforma Moodle 

 
Após o aparecimento do conceito de e-Learning muitas ferramentas e plataformas online de 

suporte surgiram com o objetivo de promover uma modernização no processo de ensino-

aprendizagem. O portfólio digital, ou e-Portfólio, foi uma das ferramentas que surgiu com um 

grande potencial e que se consagra como um elemento comprovador da aprendizagem dos 

alunos, promovendo a reflexão e a autoavaliação sobre os trabalhos realizados e que contribui 

de forma significativa para a formação desses mesmos alunos (Silva M. , 2008). 

 

Os portfólios são construídos a partir de determinados critérios e representam as 

aprendizagens dos alunos através do agrupamento dos melhores trabalhos realizados. 

Segundo Lorenzo & Ittelson (2005, p. 2) “Um e-Portfólio é uma coleção digitalizada de 

artefactos, incluindo demonstrações, recursos, e realizações que representam um indivíduo, 

grupo, comunidade, organização, ou instituição. Esta coleção pode ser compreendida por 

texto, gráficos, ou elementos multimédia arquivados num Web Site ou noutro meio eletrónico 
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como um CD-ROM ou DVD”. Segundo este ponto de vista, os portfólios digitais, na sua 

definição, são idênticos aos tradicionais alterando apenas o armazenamento, passando a ser 

através de suporte digital. Convém no entanto reforçar o conceito de que os portfólios digitais 

não devem ser apenas um aglomerado de trabalhos realizados, mas ter uma forte componente 

educativa a eles associados. Os critérios de seleção, o critério para julgar o mérito e a 

evidência da autorreflexão do aluno têm de estar presentes. Segundo Silva (2008, p. 8) “a 

reflexão, a análise e a autocrítica por parte do aluno sobre os trabalhos constantes no seu 

portfólio são essenciais, para que este se torne verdadeiramente completo e proveitoso ao 

longo da sua aprendizagem, porventura tão importantes como os projetos em si. Desta forma 

o portfólio não responde somente à questão - o que é que foi desenvolvido?, mas também à 

questão - qual o raciocínio por detrás desse desenvolvimento?”. 

 

A plataforma Moodle do Agrupamento não tinha instalado qualquer módulo para a 

implementação de portfólios digitais mas, durante a nossa prática tentamos, com a ajuda do 

Professor Cooperante, interceder junto de um dos representantes do programa Nónio e 

administrador da plataforma na Universidade do Minho de forma a conseguir implementar 

um módulo e-Portfólio. Infelizmente, estes processos estão sempre associados a situações 

burocráticas e difíceis de se resolverem acabando por se transformarem em processos 

morosos. O módulo foi instalado praticamente no final do estágio não permitindo que 

houvesse muito tempo para o apresentar e explicar o seu funcionamento aos alunos. No 

entanto, e depois de um enorme esforço, consegui que os alunos mais dedicados, criativos e 

autónomos conseguissem iniciar a construção dos seus portfólios digitais. 

 

O módulo instalado foi o “Exabis e-Portfólio”66 e foi configurado na plataforma como um 

bloco. Foi colocado na página inicial da interface, conforme ilustra a figura 24, e foi dada a 

permissão de acesso a todos os alunos. 

 

                                               
Figura 24 - Acesso ao e-portfólio na plataforma Moodle 

 

As figuras 25, 26 e 27 ilustram o princípio de um portfólio digital de um aluno que, apesar do 

tempo reduzido, conseguiu introduzir alguns dados sobre a disciplina de TIC. Podemos 

                                                
66 https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_exaport 
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verificar que, para além dos dados pessoais, conseguiu criar a categoria “ligações 

importantes” e “trabalhos”. Na primeira introduziu uma hiperligação para um vídeo no 

youtube sobre o funcionamento da linguagem Scratch e na segunda colocou um ficheiro sobre 

um trabalho chamado “projeto assemblagem de um computador” e uma anotação onde 

descreve qual o seu computador ideal, baseado nas aprendizagens adquiridas nas aulas de 

TIC. 

 

 
Figura 25 - Interface do e-Portfólio 

 

 
Figura 26 – Conteúdo guardado na pasta “Trabalhos” 
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Figura 27 - Vista geral sobre o e-Portfólio do aluno. 
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Co 
6 | Conclusão 

 
Não existe qualquer tipo de dúvida de que os computadores e a Escola surgem hoje como 

parceiros inseparáveis. As novas tecnologias tornaram-se ferramentas indispensáveis no 

quotidiano de Professores e alunos, alterando, assim, o processo de ensinar e de aprender e 

trazendo consigo novas formas de comunicar e de adquirir informação/formação. 

 

No entanto, não me parece que, quer os computadores, quer as TIC, sejam por si só sinónimos 

de melhorias no processo de ensinar e aprender. Aliás, acho que os alunos não aprendem a 

partir dos computadores, mas sim com os computadores, sendo o pensamento induzido por 

atividades proporcionadas pelas tecnologias de informação e comunicação. É hoje 

fundamental promover uma mudança nas formas de ensinar e de aprender. Os alunos devem 

saber viver e aprender neste novo tipo de sociedade, que se apoia nas novas tecnologias de 

informação e comunicação e onde “tudo” é informação numa perspetiva educativa. O 

processo de mudança no sistema de ensino-aprendizagem não é fácil. Por norma os 

Professores são adversos à mudança, e em muitos casos são relutantes em deixar para trás 

anos a fio a utilizar processos tradicionais de ensino.  

 

Durante a minha prática pedagógica explorei uma ferramenta inovadora de forma a tentar 

cativar os meus alunos para as aprendizagens da disciplina de TIC. A construção de 

conteúdos multimédia e utilização da plataforma Moodle permitiu-me partilhar, comunicar e 

avaliar os meus alunos em qualquer lugar e a qualquer hora. Foi possível, dentro e fora da sala 

de aula cativá-los para as aprendizagens, realizar fichas de trabalho de forma individual ou de 

forma colaborativa com retorno direto e comunicar de forma síncrona e assíncrona com o 

objetivo de dissipar qualquer dúvida. Depois da fase inicial referente ao registo na plataforma 

que não foi fácil para alguns, a utilização ao longo do ano por parte dos alunos correu sem 

qualquer incidente. Todos os alunos se adaptaram e passaram a consultar a informação em 
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casa, até porque muitos, já traziam o sumário escrito da aula seguinte quando eu não o 

colocava invisível ao perfil deles. 

 

Segundo as metas curriculares de TIC, que sublinham a importância da literacia informática 

nos jovens da atualidade, a disciplina deve assumir um carácter iminentemente prático e na 

legislação atualmente em vigor o ministério, em contrassenso, atribuiu apenas uma carga 

horária semanal de 45 minutos. Este tempo não se adequa de todo, porque a entrada na sala, o 

registo do sumário, a verificação da assiduidade, o manuseamento dos computadores e a 

resolução de eventuais problemas que possam surgir com as máquinas ocupam em média 10 a 

15 minutos deixando, apenas, cerca de 30 minutos para o resto da aula. O professor, neste 

curto espaço de tempo, tem de apresentar conteúdos, realizar atividades, esclarecer dúvidas, 

dar apoio individualizado aos alunos com maiores dificuldades e concretizar a respetiva 

avaliação das aprendizagens adquiridas. Na experiência que tive no decorrer deste estágio 

tornou-se numa tarefa árdua e ingrata para mim e para os alunos. Neste aspeto o Moodle foi 

muito útil porque permitiu que as aulas de TIC se estendem-se muito para além desse bloco 

de 45 minutos. 

 

Por fim, devo referir que, de uma forma geral, os meus alunos obtiveram bons resultados à 

data do fim do estágio. Em tão curto espaço de tempo é difícil concluir que a razão para tal 

desempenho foi o resultado da utilização da plataforma Moodle, no entanto, posso afirmar 

que a combinação de bons conteúdos multimédia com a utilização da referida plataforma 

motivaram muito os alunos para as aprendizagens e ajudaram a complementar o trabalho do 

Professor.  

 

Assim, as aulas não começam e acabam aquando o toque da campainha, começam depois do 

registo dos alunos na plataforma e terminam no verão. 
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An 
8 | Anexos 
 
Todos os conteúdos remetidos para anexo estão em formato digital: 

 
• Aulas do 7. º Ano de Escolaridade – Anexo 1 a 18; 

• Aulas do 8. º Ano de Escolaridade – Anexo 19 a 36; 

• Registo de sumários – Anexo 37; 

• Metas curriculares de TIC – Anexo 38; 

• Ações de formação – Anexo 39. 
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